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Legenda:
 Projectos localizados no mapa

Projectos a implementar em toda a área do Centro Histórico	
Acções associadas à animação da parceria local e à dinamização e 	
divulgação do programa de acção

Edição: Câmara Municipal de Palmela
GIL – Gabinete de Intervenção Local
Contactos: 212 336 647 | grch@cm-palmela.pt
Código de Edição: CMP/DC - 639/11 - 500ex.
 
Outras publicações sobre Centro Histórico de Palmela:
• Guia Informativo para Licenciamento Centro Histórico
• Regulamento do Programa de Financiamento Municipal de Obras de Conservação em Imóveis localizados
   na Área de Intervenção do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico da Vila de Palmela - FIMOC
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Uma Parceria Local, um Plano de Acção 

A sua centralidade estratégica, posto de vigia privilegiado entre o Sado e o Tejo, atraiu gentes
dos quatro cantos do mundo desde o início dos tempos. A passagem dos séculos conferiu-lhe
o cariz histórico, que conjuga testemunhos e memórias em cada pedra da calçada, entre
os largos, as escadinhas e os miradouros que se abrem sobre o horizonte. 

À cronologia do Centro Histórico de Palmela, a Câmara Municipal e um grupo de instituições 
locais acrescentam, agora, um novo capítulo. O Plano de Acção para Recuperação e 
Dinamização do Centro Histórico de Palmela, co-financiado pelo POR Lisboa/QREN
– Quadro de Referência Estratégico Nacional, é fruto de uma parceria local protocolada
e está em curso para impulsionar a mudança no núcleo mais antigo da vila. 

Qualificação do espaço público e desenvolvimento económico, social e cultural são
os principais eixos de trabalho do Plano de Acção, que pretende valorizar o património, 
facilitar a circulação e a mobilidade, incentivar a actividade económica e sublinhar
as potencialidades de um Centro Histórico que está vivo, que tem gente e que mantém
as suas tradições e costumes.

Até 2012, estarão concluídas as cerca de quatro dezenas de acções previstas.
Acompanhe as obras, iniciativas e projectos que estão a ser implementados - um primeiro 
passo na construção do Centro Histórico que ambicionamos e que é responsabilidade
de todos nós. 
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P01 Repavimentação, renovação das infra-estruturas de abastecimento de água e drenagem de pluviais: 
Rua Augusto Cardoso, Rua Contra Almirante Jaime Afreixo, Rua Hermenegildo Capelo, Rua Heliodoro 
Salgado (CMP)
 
P04 Requalificação do Parque Venâncio Ribeiro da Costa e da entrada Norte do Castelo (CMP)
 
P05 Requalificação da Praça Duque de Palmela (CMP)
 
P06 Requalificação do Largo do Município e Zona Adjacente (CMP) 
 
P07 Iluminação do Castelo de Palmela (CMP)
 
P09 + P22 Requalificação das Galerias da Praça de Armas e Remodelação de Espaços Museológicos 
no Castelo de Palmela (CMP)
 
P11 Bar Esplanada do Castelo e Espaço Gourmet Santiago
 
P12 Wine Lounge da Casa-Mãe da Rota de Vinhos (Associação da Rota de Vinhos da Península de 
Setúbal – Costa Azul)
 
P13 Espaço de Encontros “Aqui mesmo ao lado” (Fundação Robert Kalley)
 
P14 + P15 Espaço Multifuncional de Apoio a Jovens e Famílias (Centro Social de Palmela)
 
P17 Academia dos Saberes (Associação de Idosos de Palmela)
 
P18 Espaço Cidadão (CMP)
 
P19 Remodelação do pavilhão polivalente da S.F.P. “Loureiros” (Sociedade Filarmónica Palmelense 
“Loureiros”)
 
P20 Conservação e remodelação do Bar na Praça de Armas – Castelo de Palmela (CMP)
 
P21 Intervenção na Casa Capelo (CMP)
 
P23 “Patrimónios” – conhecer o Centro Histórico de Palmela (CMP)
 
P24 Requalificação do espaço da antiga piscina do Castelo (CMP)
 
P26 Remodelação das redes de infra-estruturas no Castelo (CMP)

P27 “Encontros sobre Ordens Militares” (CMP)
 
P28 Refuncionalização dos antigos sanitários do Parque Venâncio Ribeiro da Costa (CMP)
 
P29 “Castelos no Ar” (CMP)
 
P30 “Pino do Verão” (O Bando)
 
P31 “Saga – Ópera Extravagante” (O Bando)
 
P32 “Afonso Henriques” (O Bando)
  
P35 Recuperação do Chafariz D. Maria I (CMP)
 
P36 Recuperação do moinho do Parque Venâncio Ribeiro da Costa para sede da AJITAR (CMP)
 
P37 Requalificação da sala de espectáculos da S. F. Humanitária (Sociedade Filarmónica Humanitária)
 
P38 GIL - Gabinete de Intervenção Local (CMP)
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 P01 Repavimentação, renovação das infra-estruturas
 de abastecimento de água e drenagem de pluviais (CMP)
 Rua Hermenegildo Capelo, Rua Contra Almirante Jaime Afreixo,  
 Rua Heliodoro Salgado e troço da Rua Augusto Cardoso.
 Inclui, ainda, infra-estruturas para tecnologias de informação.
 
 P04 Requalificação do Parque Venâncio Ribeiro da Costa
 e da entrada Norte do Castelo (CMP)

Melhoria do ambiente urbano e qualificação do espaço público, 
com a recuperação das estruturas existentes e a criação de 
novos espaços de estadia e lazer (repavimentação de caminhos, 
reformulação da iluminação, parque infantil, circuito de 
manutenção e criação de percursos pedestres em articulação
com o Castelo).

P05 Requalificação da Praça Duque de Palmela (CMP)
Recuperação e qualificação do espaço público.

P06 Requalificação do Largo do Município e Zona Adjacente 
(CMP) 
Recuperação e qualificação do espaço público, melhoria
da acessibilidade e criação de estacionamento.

P07 Iluminação do Castelo de Palmela (CMP)
Melhoria da qualidade visual e valorização do Monumento.
A iluminação compreende a utilização de tecnologias eficientes 
com consumos energéticos reduzidos e baixas emissões de CO2.

P26 Remodelação das redes de infra-estruturas no Castelo (CMP)
Modernização das redes de infra-estruturas de apoio.

P02 Implementação do sistema wireless (CMP)	
Instalação de infra-estruturas para o acesso gratuito à internet
em toda a área do Centro Histórico.

P03 Renovação da sinalética de trânsito e direccional e colocação 	
de mupis de orientação e de identificação de imóveis (CMP)

 Qualificação do espaço público e melhoria da comunicação  
 urbana.

Qualificação do espaço público
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 P09 + P22 Requalificação das Galerias da Praça de Armas  
 e Remodelação de Espaços Museológicos
 no Castelo de Palmela (CMP)

Remodelação dos espaços museológicos para valorização
e dinamização do acervo do Museu Municipal e criação
de um novo espaço comercial integrado.

P11 Bar Esplanada do Castelo e Espaço Gourmet Santiago
Criação de um espaço qualificado de apoio aos visitantes
e de promoção dos produtos locais.

P12 Wine Lounge da Casa-Mãe da Rota de Vinhos 
(Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal
– Costa Azul)
Criação de uma esplanada de apoio à Casa-Mãe,
que potencie dinâmicas de encontro e estadia no Largo
de S. João, bem como a promoção do vinho como produto 
local de qualidade.

P08 Mercadinhos de Sábado (CMP)	
Promoção de um espaço comercial informal, com oferta 
alternativa, ao nível dos produtos locais, artesanato e artes 
decorativas, livros, música e outros.

P10 Centro Comercial a Céu Aberto (Associação de 	
Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal)
Dinamização do comércio local do Centro Histórico,
através de uma estratégia conjunta de incentivo, qualificação 
e promoção.

Desenvolvimento económico
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 P13 Espaço de Encontros “Aqui mesmo ao Lado”
 (Fundação Robert Kalley)

Desenvolvimento de um projecto de animação sócio-cultural 
com valências e actividades para diversas faixas etárias.

 P14 + P15 Espaço Multifuncional de Apoio a Jovens
 e Famílias (Centro Social de Palmela)

Qualificação e modernização de um espaço de apoio
com diversas valências complementares. 

 P17 Academia dos Saberes (Associação de Idosos de Palmela)
Desenvolvimento de um projecto de melhoria das 
competências e da inserção no mercado de trabalho,
em particular, para pessoas em risco de exclusão social,
e de valorização dos saberes da população sénior.
 

 P18 Espaço Cidadão (CMP)
Criação de um equipamento de serviços de proximidade
e apoio à comunidade, onde funcionará, também, a Junta
de Freguesia de Palmela.

 P19 Remodelação do pavilhão polivalente da S.F.P.   
 “Loureiros” (Sociedade Filarmónica Palmelense    
 “Loureiros”)

Qualificação do espaço para dinamização de actividades 
recreativas e desportivas.

Desenvolvimento social
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P20 Conservação e remodelação do Bar na Praça de Armas
– Castelo de Palmela (CMP)
Recuperação do edifício e valorização do património cultural.

P21 Intervenção na Casa Capelo (CMP)
Recuperação e preservação do edifício para sede do Museu Municipal.

P23 “Patrimónios” – conhecer o Centro Histórico de Palmela
– Igreja de Santiago do Castelo (CMP)
Dinamização de um projecto de recolha de informação e memórias,
em articulação com a população local, e divulgação dos resultados.

P24 Requalificação do espaço da antiga piscina do Castelo (CMP)
Recuperação do espaço e criação de um miradouro/zona de estadia.

P27 “Encontros sobre Ordens Militares” (CMP)
Dinamização de momentos de formação, debate e divulgação
de informação científica sobre Ordens Militares.

P28 Refuncionalização dos antigos sanitários do Parque Venâncio 
Ribeiro da Costa (CMP)
Recuperação do edifício, que funcionará como pólo de dinamização
do Parque.

P29 “Castelos no Ar” (CMP)
Dinamização de um programa cultural diversificado durante os meses 
de Verão, dedicado ao Castelo e espaço envolvente.

P30 “Pino do Verão” (O Bando)
Organização e apresentação deste espectáculo comunitário, criado 
propositadamente para o Miradouro do Castelo de Palmela,
com a participação do movimento associativo local.

P31 “Saga – Ópera Extravagante” (O Bando)
Organização e apresentação desta produção do Teatro O Bando,
que alia música e teatro num espectáculo marcante.

Desenvolvimento cultural
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P32 “Afonso Henriques” (O Bando)
Organização e apresentação deste espectáculo, 
intimamente ligado à História do Castelo
de Palmela, que passa em revista alguns
dos episódios mais importantes da vida do 
primeiro Rei de Portugal.

P35 Recuperação do Chafariz D. Maria I 
(CMP)
Recuperação e valorização deste Imóvel
de Interesse Público, neutralizando problemas 
estruturais e garantindo a sua preservação.

P36 Recuperação do moinho do Parque 
Venâncio Ribeiro da Costa (CMP)
Recuperação e valorização do espaço
que funcionará como pólo de dinamização
do Parque.

P37 Requalificação da sala de espectáculos 
da S. F. Humanitária (Sociedade Filarmónica 
Humanitária)
Modernização e valorização do espaço, com 
vista à dinamização de actividades culturais.

P16 Juventude AJITAR (AJITAR)	
Dinamização de actividades educativas, 
recreativas e desportivas para o público 
infanto-juvenil.

P36

P32

P37 P35
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P38 GIL - 	 Gabinete de Intervenção Local (CMP)

P39 Animação da parceria local (CMP)	

P40 Promoção e divulgação do programa de acção (CMP)	

Animação da Parceria e Divulgação do Programa

No passeio “Jardim da Memória”, promovido no âmbito 

do projecto “Conversas de Poial”, os participantes 

visitaram alguns dos principais espaços verdes da vila, 

partilharam histórias sobre a forma como estes locais 

públicos eram vividos nas primeiras décadas

do século XX e lançaram o desafi o para o regresso do Dia 

das Merendas. Poucas semanas mais tarde, a Esplanada 

do Castelo voltou a receber vários entusiastas desta 

comemoração tradicional. Não faltaram farnéis, música, 

dança e muitas histórias, numa tarde diferente.

(p. 7)

Bem-vindo ao “arrabalde”!
1

Este é o primeiro número de um jornal sobre o Centro Histórico de 

Palmela para todos aqueles que aqui nasceram, vivem ou trabalham 

ou mesmo para quem, simplesmente, se revê nestas ruas íngremes, nas 

fachadas antigas, nos jardins que salpicam este labirinto medieval de cor, 

nos miradouros que nos oferecem horizontes de cortar a respiração. Nem 

sempre é fácil viver o Centro Histórico, mas quem partilha o dia-a-dia 

na sede do concelho sabe que há laços comuns que nos ligam. Mais de 

oitocentos anos de história, tão antiga como a nacionalidade, conferem-

-nos outro ritmo, tradições muito próprias, um vocabulário que só nós 

conhecemos. E a alegria de poder distribuir os bons-dias aos rostos que 

se cruzam connosco na rua ou acenam do alto de uma varanda. Com o 

Castelo como testemunha, o “arraba
lde” chegou para falar de temas que 

interessam ao Centro Histórico e para dar a palavra às pessoas que lhe 

dão sentido. Recordamos histórias, recuperamos rituais e estamos atentos 

às mudanças deste espaço, que continua vivo e tem tanto para oferecer. 

“Conversas de Poial” recuperam Dia das Merendas

Com intervenções concluídas, outras a 

decorrer e muitas mais previstas para o 

fi nal do Verão, o projecto de Recuperação 

e Dinamização do Centro Histórico de 

Palmela está a transformar este núcleo 

urbano da vila, fruto de uma parceria da 

Câmara Municipal com um conjunto de 

instituições 

locais. Saiba 

mais sobre os 

objectivos e as acções previstas nas páginas 

centrais. Em entrevista, a Presidente Ana 

Teresa Vicente fala das expectativas da 

autarquia, destaca algumas das principais 

obras e lembra que este é o primeiro passo 

para uma nova forma de olhar o Centro 

Histórico, que cabe a cada um de nós (p. 3).

O que está a mudar

no Centro Histórico

f

d

O “arrabalde” apresenta-lhe as principais intervenções 

de qualifi cação do espaço público, integradas no Programa 

de Recuperação e Dinamização do Centro Histórico

de Palmela - algumas já concluídas, outras em curso

e muitas com início previsto para o fi nal do ano. Alguns

dos projectos mais marcantes foram apresentados na 

Biblioteca de Palmela, em Junho, no âmbito da Semana 

dedicada à freguesia. (p. 4 e 5)

2

Obras e projectos
que estão a mudar a face
do Centro Histórico

Pelo segundo ano consecutivo, Palmela vive os 

“Castelos no Ar”, programação a decorrer no Castelo

e zona envolvente. Durante os meses de Julho

e Agosto, os fi ns-de-semana são preenchidos com 

propostas temáticas, nas áreas da música, teatro, 

dança e animação, protagonizadas por artistas 

nacionais e pelo movimento associativo local.

Uma forma diferente de viver o nosso Castelo.

(p. 7)

A Junta de Freguesia de Palmela é um 

parceiro estratégico do Programa e está 

profundamente 

empenhada na 

revitalização do 

núcleo mais antigo 

da vila. O Presidente 

Fernando Baião 

partilhou memórias de infância 

e juventude nas ruas do Centro 

Histórico com o “arrabalde” 

e mostrou o seu entusiasmo 

com o trabalho em curso. 

Entre outras novidades, 

destaca o Espaço Cidadão, 

um edifício no Largo do 

Mercado que albergará 

a sede da Junta e terá 

capacidade para receber 

iniciativas da população

e das instituições locais.

(p. 3)

Fernando
Baião

em entrevista

Castelos no Ar animam
fi ns-de-semana de Verão

Patrocínio:
Apoios: 

Julho 2011
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