
CASTELO DE PALMELA

Construído durante os séculos VIII-IX, pelas forças Omíadas, possibilitava a vigilância e o 

domínio político-militar de um território mais vasto além-Tejo. O castelo foi remodelado e 

reparado sucessivas vezes, ao longo dos séculos, sendo evidente nas suas estruturas as 

distintas fases construtivas entre os séculos IX e XII e, mais tarde, as intervenções 

cristãs.

Testemunho de 400 anos de ocupação muçulmana, funcionou como reduto militar 

defendendo o território a sul, e as evidências de guerra estão bem documentadas 

sobretudo na fase final da presença muçulmana e das primeiras ocupações cristãs, 

através da recolha de inúmeros objetos de armamento e de função militar. Alguns destes 

objetos foram manufaturados na forja islâmica identificada no interior do castelo, que terá 

conhecido o seu apogeu nos períodos de maior instabilidade, durante a fase de 

reconquista (2.ª metade do séc. XII/ inícios do séc.XIII).

Palmela é conquistada por D. Afonso Henriques em 1147, para pouco tempo depois 

retornar às mãos muçulmanas. Durante esta fase mais conturbada, os freires-cavaleiros 

da Ordem de Santiago terão instalado na área central da alcáçova o primitivo convento- Morada: Avenida dos Cavaleiros de Santiago

GPS: 38°33'57.7"N 8°54'04.5"W

sede até ao ano de 1217. Edifício adequado à sua condição religiosa e militar, próximo do 

qual se reconheceu um cemitério da Ordem, em que se identificou um conjunto de 

sepulturas dos freires-cavaleiros, datadas de finais do século XII e inícios do século XIII. 

Centúrias mais tarde, entre 1443 e 1482, a sede da Ordem é definitivamente transferida 

para Palmela por decisão régia de D. João I (até à sua extinção, em 1834), momento em 

que se concluem as construções da Igreja e do Convento de Santiago.

É durante o reinado de D. Pedro II, no final do século XVII, que se concluí a construção do 

sistema abaluartado do castelo e, por volta de 1699, os militares estavam já instalados na 

Praça de Armas, mantendo a importância estratégica da fortificação até à Primeira 

Grande Guerra, com papel de destaque no domínio das transmissões militares.

A visita ao castelo contempla as galerias arqueológicas, o Espaço de Transmissões 

Militares e a Reserva de Escultura de Santiago. 
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