
Ganhe descontos.
Conquiste vantagens!

PRÉMIOS CONQUISTADOS

natureza
cada quilómetro
uma conquista

Posto de Turismo
Castelo de Palmela 
Horário: aberto todos os dias das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30
Telefone: 212 332 122 | Email: turismo@cm-palmela.pt 
http://turismo.cm-palmela.pt | Siga-nos em     Turismo Palmela
GPS: N 8º54'0,578" O 38º33'57,116" 



A Natureza mostra-se exuberante 
no concelho de Palmela 

O território integra parte de duas das mais impor-
tantes áreas protegidas nacionais: o Parque Natural 
da Arrábida e a Reserva Natural do Estuário do Sado.

No Parque Natural da Arrábida, percorra as belíssimas 
Serras de S. Francisco e de S. Luís, local de pasto dos 
rebanhos que dão origem ao Queijo de Azeitão, de 
sabor único. Passe, depois, à Serra do Louro e descu-
bra os moinhos com o seu encanto de outros tempos. 

Se prefere a paisagem vinhateira, Palmela, Quinta do 
Anjo, Poceirão e Marateca oferecem-lhe muitos  
hectares de verdadeiros jardins de vinhas e a oportuni-
dade de conviver de perto com os saberes das gentes 
locais,visitando adegas e herdades.

Ao longo de todo o território, pode observar a grande 
diversidade de Fauna, com destaque para raposas,  
morcegos, toupeiras, lebres, cobras de água e diversas 
aves aquáticas como o perna longa, o borrelho peque-
no de coleira, o maçarico de bico direito, a galinha de 
água, a águia de asa redonda e a águia calçada, o pato 
real, a garça, o melro, o verdilhão, o bico de lacre, a 
carriça, o pintassilgo e a toutinegra de cabeça preta.

Na Flora, predomina a vegetação de 
influência mediterrânica – pinheiros 
bravos,  sobreiros, carvalhos cerqui-
nhos, salgueiros, choupos, freixos, 
vimeiros, caniçais, juncos, maios, 
campainhas amarelas e lírios amarelos.

A pé ou em duas rodas, em modo mais 
ou menos radical, percorra o concelho 
de Palmela e desfrute da sua paisagem 
e da sua história. BTT, cicloturismo, 
pedestrianismo, orientação, paintball, 
geocaching e observação de aves são 
alguns dos desafios que temos para si.    

Recuando até à pré-história, preste atenção aos fósseis 
de animais marinhos que persistem nestas escarpas e 
não deixe de visitar os sítios arqueológicos que preser-
vam povoados milenares, como o Castro de Chibanes e 
o Alto da Queimada. Percorra os trilhos que  lhe 
proporcionam toda a riqueza das experiências ao ar 
livre e perca-se na imensidão das paisagens da impo-
nente cordilheira da Arrábida. 

A sul, aviste Setúbal, o estuário do Sado e a península 
de Troia e a norte, a planície, o Tejo manso e a costa de 
Lisboa. 


