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A cidade de Alcácer do Sal, capital de Concelho, situa-se na faixa litoral do Baixo-Alentejo, na margem norte do rio Sado. A sua
posição geográfica e a estreita e intensa relação com o rio Sado justificam a sua importância política, militar e económica ao
longo do Tempo.  A fertilidade em torno do rio Sado e a possibilidade de escoamento de produtos até ao Oceano Atlântico, junto
a Tróia e Setúbal, bem como para o interior, foram certamente as grandes motivações para a fixação humana e para a
centralidade deste local desde, pelo menos, a Idade do Ferro. Em período romano, Alcácer atinge grande pujança, readquirida
posteriormente, na Idade Média, com particular destaque na Época Islâmica e na fase da Reconquista Cristã, continuando a ser
um lugar central durante séculos. Também em Alcácer, poderemos visitar o Santuário do Senhor dos Mártires, localizado
próximo de uma Necrópole da Idade do Ferro, torna-se panteão da Ordem de Santiago, durante a Idade Média. Trata-se de um
dos monumentos cristãos mais antigos em território nacional. A construção da primitiva igreja, da qual subsiste apenas a Capela
do Tesouro, data do século XIII, por iniciativa dos cavaleiros da Ordem de Santiago.

Tróia, uma cidade romana cuja importância se deve fundamentalmente à preparação de produtos piscícolas, dada a sua
localização privilegiada junto do estuário do Sado, teve uma ocupação do século I ao século V.
Situa-se numa língua de areia da península com o mesmo nome, estendendo-se por uma faixa de quase dois quilómetros. O seu
estado de conservação é relativamente bom e o complexo conserveiro mantém ainda inúmeras construções visíveis. O complexo
industrial é constituído por um amplo conjunto de tanques para salga (cetárias) de peixe de diferentes tamanhos, bem como para
produção de garum , o famoso condimento ao tempo dos Romanos.
Para além do complexo fabril, é de destacar uma zona habitacional, com residências de um ou mais pisos, denominada pela Rua
da Princesa, e ainda um balneário localizado junto a uma das fábricas.
Os vestígios até agora conhecidos fazem, portanto, crer que se tratava de um gigantesco aglomerado urbano industrial de
transformação e processamento de peixe de notória importância para a economia do baixo Sado durante a época imperial
romana.

24 de Outubro de 2020 – Sábado - Lisboa | Alcácer do Sal | Tróia | Lisboa

Partida de Lisboa pelas 8h00 (local a definir) em direção a Alcácer do Sal. 
Visita à Cripta Arqueológica do Castelo de Alcácer do Sal e ao Santuário do Senhor dos Mártires. 
Visita à Aldeia Palafítica da Carrasqueira. 
Continuação para Tróia. Almoço Romano. 
Visita do Sítio arqueológico de Tróia. 
Embarque no ferry para travessia até Setúbal.  Regresso a Lisboa.
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PREÇO POR PESSOA:  80€ Mínimo de 15 participantes

• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;

•  Despesas de caráter particular designados como extras.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Acompanhamento de Filomena Barata (arqueóloga);

• Acompanhamento de um representante Novas Fronteiras
desde Lisboa;

• Circuito em autocarro de turismo, cumprindo as normas da
DGS;

• Travessia Ferry Tróia – Setúbal.

• Todas as entradas e visitas conforme programa;

• Almoço Romano em Tróia com bebidas incluídas;

• Seguro de assistência em viagem;

• Gratificações

O PREÇO INCLUI

COM A ARQUEÓLOGA FILOMENA BARATA

NOVAS FRONTEIRAS

Teresa Neves
T: 210 536 596
Email: teresa@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

RNAVT 7281

Para informações e reservas contacte:


