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uma terra
a descobrir...

Palmela

Ponto A - porta falsa

Ponta B - Igreja de Santa Maria

Ponto C - Praça de Armas

Ponto D - Miradouro 

Ponto E - Torre de Menagem

Ponto F -  Espaço de Transmissões Militares

Ponto G - Terraço Sul

Ponto H - Igreja de Santiago 

Ponto I - Convento 
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estás no castelo de
Palmela!
Um castelo fabuloso com 
muralhas repletas de memórias
e de mistérios! 
Aceitas o desafio de conhecer e 
compreender a nossa História? 
Segue as orientações e observa
o que te rodeia. Vais descobrir que 
as pedras também falam e que 
as respostas estão mesmo à tua 
frente!

Boa viagem!
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Porta Falsa - Ponto A  



Porta Falsa - Ponto A
Dirige-te à Porta Falsa, local ideal para te contarmos os factos:

O Castelo de Palmela foi construído no alto de uma serra de onde se viam todos os inimigos em 
tempo de guerra. Foi conquistado em 1147, aos mulçulmanos, pelo 1.º Rei de Portugal, D. Afonso 
Henriques, e foi sede da Ordem de Santiago de Espada do século XV ao século XIX.
Os freires-cavaleiros desta Ordem Militar e Religiosa foram muito importantes na formação de 
Portugal. 
A arquitetura deste Castelo sofreu várias alterações ao longo dos séculos.
Em 1910 foi classificado Monumento Nacional!

Mapa Castelo de Palmela

Sobe a rampa, vira à esquerda e encontra os dois arcos que dão acesso à Igreja de Santa Maria, o Ponto B.
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Igreja de Santa Maria
Ponto B 



Igreja de Santa Maria - Ponto B
Está em ruínas mas foi a primeira igreja paroquial de Palmela. Construída pelos cristãos,
ficou mais tarde destruída pelo grande terramoto de Lisboa e nunca foi recuperada porque
os habitantes preferiam assistir à missa na Igreja de S. Pedro, na vila, em vez de subir ao Castelo.

Por cima de um dos arcos da entrada vês a 
espada dos Cavaleiros de Santiago. 
Em que material está esculpida?

 Ferro
 Bronze
 Pedra

Entra e encontra as sepulturas ao centro da 
ruína. Quantas são?

 3
 4 
 5

Diz-se que estas sepulturas foram 
vandalizadas durante as invasões francesas. 
O que teriam lá dentro?

 Açúcar 
 Ossos
 Ouro

Numa das paredes, vês um painel de 
azulejos que ajuda a imaginar como seria o 
interior desta Igreja. Que cores tem?

 Amarelo, castanho e branco 
 Azul, amarelo e branco
 Verde, amarelo e azul

O que te parece estar desenhado?
 Banana madura
 Cana-de-açúcar 
 Maçaroca de milho 

Já estás na outra ponta da Igreja de Santa 
Maria. Lê a placa e responde:
Em que séculos se suspeita ter sido 
construída?

 XII/XIII 
 XIV/XV    
 XVI/XVII  

Em que ano ocorreu o Terramoto de Lisboa?
 1577
 1755
 1757

Este espaço foi também:
 Cemitério
 Dormitório
 Seara de Trigo

B
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Sobe os degraus, dá 3 passos em frente, e olha para trás até descobrires novamente a espada
que representa os Cavaleiros de Santiago. 

A espada está dentro de outro símbolo. Qual? 
 Concha de Búzio 
 Concha de Mexilhão      
 Concha de Vieira

Desenha esses dois símbolos e nunca vais esquecer estes corajosos cavaleiros! 

Consulta novamente a planta do Castelo e segue até ao Ponto C.
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Praça de Armas
Ponto C 



Qual é a forma desta praça?
 Retangular 
 Hexagonal 
 Quadrangular 

Imagina, a cada passo, que por baixo dos teus pés foram descobertos vestígios de civilizações 
antigas. Que ciência faz esse estudo?

 Antropologia 
 Arqueologia
 Espeleologia

Faz corresponder as palavras ao seu significado?
Alcáçova •    • Armazém de água
Cisterna •    • Armazém para guardar alimentos
Silo •     • Parte mais alta e nobre da Fortaleza 

Entra no Museu Municipal de Palmela - Sala 5

Em que sítio do Castelo foi descoberto o objeto n.º 4?
 Muralha norte
 Revelim norte
 Terraço sul 

 
Suspeita-se que o objeto n.º 19 seja um esticador de corda. 
De que material é feito? 

 Osso
 Madeira branca
 Cal

Está um intruso misturado nos achados arqueológicos!
Consegues descobri-lo?

Praça de Armas - Ponto C 
Este grande espaço aberto já foi palco de muitas vivências. Aqui, ora se reuniam as tropas
para os exercícios militares, ora seria um movimentado local com crianças a brincar
e pessoas a trabalhar. Os objetos encontrados durante as escavações contam-nos como aqui viveram
e morreram os povos mais antigos. Hoje acolhe a Exposição Permanente do Espaço Arquelógico.

C

Entra no Museu Municipal de Palmela – Auditório e assiste ao filme sobre o episódio Almenara.

Dirige-te agora ao ponto D e prepara-te! É difícil acreditar no que os teus olhos vão ver!
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Miradouro
Ponto D 



Miradouro - Ponto D
Aproxima-te do centro, gira sobre ti próprio e surpreende-te com o imenso território que 
os teus olhos conseguem alcançar! Percebes por que foi o Castelo aqui construído?
É simples: em tempo de guerra não havia inimigo que se conseguisse esconder.

A norte, ao teu lado esquerdo, avistas a 
cidade de Lisboa e o Rio Tejo. Que pontes 
fazem a ligação à capital do país?

 Ponte Vasco da Gama 
 Ponte 25 de Abril 
 Ponte da Lezíria

Olha para baixo e aprecia a Vila de Palmela. 
Por que motivos, para além do seu Castelo
e da sua História, tantas pessoas a visitam?

 Passear na Vila Medieval       
 Provar Queijo e Vinho Moscatel       
 Andar de bicicleta na Serra

Na direção oposta, a sul, vês o Rio Sado.
Este rio banha que cidade?

 Seixal      
 Sesimbra      
 Setúbal

Antigamente os rios tinham uma função 
muito importante.
Sabes qual?

 Banho da população porque não havia 
canalizações      

 Transportar vinhos de Palmela aos reis de 
França      

 Transportar pessoas e mercadorias

Que animais são frequentemente vistos no 
Rio Sado?

 Baleia-anã      
 Golfinho-roaz       
 Tubarão-manso

Quantos moinhos de vento consegues ver,
a partir deste ponto?

 3
 4
 5

D

Caminha em direção à torre mais alta do castelo e sobe. Estarás no Ponto E.

Na realidade existiram 18 
moinhos em Palmela.

A maior parte situava-se no 
topo da Serra do Louro.

Noutra ocasião faz uma 
caminhada e descobre-os!
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Torre de Menagem
Ponto E



Torre de Menagem 
Ponto E
Na torre mais alta do castelo 
viviam as pessoas mais 
importantes e refugiava-se a 
população durante os ataques 
inimigos. Neste local, foi também 
aprisionado o Bispo de Évora, D. 
Garcia de Meneses, acusado de 
traição ao Rei D. João II.

Ajuda-o a encontrar a saída:

Sai da torre e dirige-te ao Ponto F.No topo da torre vês janelas pequenas e estreitas.
Como se designam?

 Cordeiras   Espreitadeiras   Seteiras 

Qual a sua função?
 Espreitar com binóculos   Lançar setas
 Pendurar cordas para fugir

Através de almenaras comunicava-se com o Castelo de 
Lisboa. O que são?

 Bolas de fogo lançadas por canhões   Fogueiras 
gigantes  Pássaros mensageiros

Nesta masmorra escura e húmida morreu de peçonha o 
Bispo de Évora. O que significa esta palavra? 

 Comichão   Medo   Veneno

Espaço de Transmissões Militares - Ponto F
Em 1885, quando foi instalado o Heliógrafo Martins, os militares de comunicações do Exército 
Português ocuparam esta sala também conhecida como a Casa dos Radiotelegrafistas.

Continua o teu percurso até ao Ponto G.

O heliógrafo é um aparelho que utiliza o reflexo dos raios solares num espelho para transmitir 
um código. Conseguindo comunicar até 60 km em linha reta, que cidade alcançava a sua 
mensagem em dias de céu limpo?

 Lisboa    Portalegre   Santarém

Os búzios foram meios de comunicação utilizados para:
 Chamar os fiéis à oração
 Dar informações militares
 Reunir o gado 

Onde foi descoberto o búzio que está exposto?
 Forte de São Filipe em Setúbal
 Castelo de Palmela
 Castelo de Sesimbra 

Os pombos foram preciosos mensageiros percorrendo distâncias de mais de 150 km;
como transportavam as mensagens?

 Por baixo da asa
 Num tubo preso ao pé
 Num tubo que seguravam nas garras 

Os sinais de fumo foram também muito utilizados pelos militares; qual a cor do fumo?
 Branco
 Cinzento-escuro
 De várias cores 

E F
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Terraço Sul
Ponto G



Terraço Sul - Ponto G
Estás num local mágico onde a imensidão da paisagem te faz sentir bem pequenino/a.
Respira fundo, relaxa e imagina-te a abraçar o universo. Consegues sentir o aroma da 
Serra? E o do mar? Consegues ouvir os pássaros? Aguarda uns segundos e serás brindado 
pelo bem-estar que o silêncio e a natureza oferecem. É incrível! 

As serras que se veem pertencem a que 
Parque Natural?

 Alvão
 Arrábida
 Montesinho

Neste território existem diversas espécies de 
morcegos, algumas em perigo de extinção. 
Assinala as espécies verdadeiras: 

 Morcego-águia-de-asa-redonda 
 Morcego-bufo-real 
 Morcego-rato-grande 
 Morcego-sacarrabos 
 Morcego-de-ferradura-mediterrânico 
 Morcego-de-ferradura-mourisco  
 Morcego-de-franja 
 Morcego-de-pêlo-comprido 
 Morcego-de-peluche

Procura o Relógio de Sol e repara que tem 
apenas um ponteiro. 

Desenha a sombra e saberás que horas são.

G

Coragem! Estás na reta final!

Continua a tua viagem e vai até ao Ponto H.
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Igreja de Santiago
Ponto H 



Igreja de Santiago - Ponto H 
Construída para o culto dos freires-cavaleiros de Santiago - como o nome indica, em 
tempo de paz eram freires e em tempo de guerra, cavaleiros -, hoje é palco de muitos 
eventos culturais. Exposições, música, teatro, dança ou conferências são aqui constantes. 

Contempla a igreja e desenha os 
elementos da arquitetura:

Entra e repara nas pedras retangulares que 
estão no chão. Chamam-se lápides. Que 
animais estão representados na primeira? 

 Coelhos
 Leões
 Lobos

A igreja está dividida em corredores que 
em arquitetura se designam por: 

 Aviões
 Naves
 Navios

E aos tetos das igrejas com formato em 
arco? Que nome se dá?

 Abóbodas
 Abóboras
 Abordoadas

Os frescos podem estar nas paredes ou no 
teto. O que são?

 Esculturas
 Janelas para entrar ar
 Pinturas

Santiago ficou conhecido como: 
 Lavrador e cavaleiro
 Peregrino e guerreiro
 Sonhador e justiceiro

9 ameias
1 torre com sino
1 óculo
1 janela circular mais pequena
1 porta 

H
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Santiago é representado por um chapéu com uma vieira ao centro, cabelo e barba ondulados, 
uma sacola, um livro e sempre apoiado num bordão. 

Descobre as 6 diferenças:

O que está representado no ponteiro?
 Dragão
 Estrela
 Lua

Sai da igreja e desce os degraus à tua direita.
Dá cinco passos em frente, olha para trás e repara noutro relógio muito original.
Este tem mais de duzentos e cinquenta anos.

Só te falta descobrir o Antigo Convento transformado em Pousada. Segue para o Ponto I.
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Convento - Ponto I 



Convento - Ponto I
As celas do antigo convento onde outrora dormiam os freires, são hoje quartos de 
hóspedes de uma Pousada Histórica. Podes entrar, visitar e almoçar no restaurante. 
Embora já não seja um convento é um local de lazer e repouso.

A entrada da Pousada é feita por uma porta em vidro. O que vês nela?
 Espada
 Foice
 Folha

Vira à esquerda e percorre o corredor até ao fim. 

Ao teu lado esquerdo vês uma tapeçaria enorme que retrata a lenda de Nossa Sra. da Nazaré. 
Conta os cavalos.

 4
 5
 6

No centro da pousada existe um pátio que se chama Claustro.
Quantos arcos estão à sua volta?

 13
 19
 25 

I
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Dirige-te ao Posto de Turismo (ponto C) e carimba o teu
Guia do Viajante!

carimbo fotografia

O Castelo de Palmela tem a honra de nomear seu fiel membro e representante o/a viajante,

que se compromete a defender o património e a divulgar a sua história até à eternidade!

O Castelo de Palmela faz agora parte da história da tua vida!
Partilha a experiência enviando uma mensagem para FB @TurismoPalmela

e convida os teus amigos e família a viver esta aventura!

Estás quase a chegar ao fim!
Procura um lugar confortável e descobre algumas das palavas que herdámos da civilização 
árabe que habitou este Castelo há mais de 1000 anos!
Começam todas por A:

 AÇÚCAR
 ALCÁÇOVA
 ALCAIDE
 ALFACE
 ALGEROZ
 ARROZ
 AZAGAIA
 AZULEJO

PARABÉNS!
DESAFIO SUPERADO! 
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Castelo de Palmela
GPS N 8o54’0,578”

O 38o33’57,116”

POSTO
DE 

TURISMO

Horário
9h30/12h30 e 14h00/17h30

(+351) 212 332 122
turismo@cm-palmela.pt

www.visitpalmela.pt 
Turismo Palmela
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