
17
º 

P
A

S
S

E
IO

 T
U

R
ÍS

T
IC

O
 

Q
U

IN
T

A
 D

A
 B

A
C

A
L

H
O

A

3
 e

 4
 d

e
 J

u
n
h
o

 d
e

 2
0

1
7

T
G

1
2

Organização

Confrade RUI VAZ

Os confrades (por ordem de chegada à frente)

 J. Mocito  © 2017

desde 29 SET 1998

TG12
Tertúlia Gastronómica

e a mascote ZiGGY

José Mocito - Manuel Barreto - Adérito Formiga - António Castelo        

- Car los Salvado - Rui Vaz - Joaquim Sousa - José Matos                        

- António Carreto - Elísio Ribeiro - Armando Fernandes - Artur Martins
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Boné TG12

Obrigatório o uso nas nossas 
actividades ao ar livre.

FB ĘǾMŌŃŎ - Partida frente ao Pavilhão Municipal P 7:30 0:40 42

C 8:10 0:50 42

P 9:00 1:30 75

C 10:30 1:00 117

P 11:30 1:00 35

Rest. "O Toucinho" (Almeirim) t. 243 592 237 C 12:30 1:45 152

Pão, Azeitonas e Manteiga P 14:15 1:15 100

Sopa da Pedra  ou Canja

Lombinho de Porco na vara de louro c/ massa de 

pimentão, Batata Frita e Arroz.

Doce ou Fruta

Vinho Branco e Tinto, Águas, Sumos e Café

Quinta da Bacalhoa t. 21 21 98 067 C 15:30 2:15 252

Palácio, Museu e prova de 3 vinhos P 17:45 0:15 15

C 18:00 0:30 267

P 18:30 0:00

C 18:30 1:20

P 19:50 0:10

Rest. "O Novo 10" (Setúbal) t. 265 525 212 C 20:00 2:00

Pão, Azeitonas, Manteiga e Salada de Polvo P 22:00 0:15

Choco Frito, Batata Frita e Arroz e Salada Mista

Doce ou Fruta

Vinho Branco e Tinto, Sangria, Águas, Sumos e Café

Hotel Bocage - Vamos dormir! Sonhos l indos... C 22:15 267

x:xx Paragem

Km

Petit déjeuner - Área de serviço V V Rodão

Tempos

Museu da Máquina de Escrever (Golegã)

Hotel Bocage (Setúbal) - Check-in  t. 227 347 364

Rallye das Montras - 1ª Etapa (Setúbal)
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CASTELO DE ALCÁCER DO SAL 
Erguido na mais alta colina da cidade de 

Alcácer do Sal, a imponente fortificação do 
Castelo e suas muralhas albergam hoje no 
seu interior diversos edifícios de interesse, 
nomeadamente: a Pousada D. Afonso II, a 
Cripta Arqueológica, a Igreja de Santa 
Maria do Castelo e a estação arqueológica 
do Fórum Romano e da área residencial. 

Com um papel determinante na vida da 
cidade, o seu nome deriva da palavra "Al-Kassr" que, em árabe, significa 
castelo. 

O espaço foi durante largos anos palco de lutas entre cristãos e 
muçulmanos e assistiu a momentos decisivos na história de Portugal. De 
construção muçulmana, é um dos poucos exemplares arquitetónicos em 
taipa que resistiram ao tempo e chegaram aos nossos dias. 

Tido como inexpugnável durante séculos, a sua fama bélica é longuínqua: 
há o relato de que, no século X, terá resistido incólume ao assalto duma 
poderosíssima armada Viking. Bastião islâmico desde o século VIII, só no 
século XIII ficou definitivamente sob autoridade da coroa portuguesa.

IGREJA DE SANTA MARIA 
 Localizada dentro da área amuralhada do Castelo 

de Alcácer do Sal, esta igreja foi fundada pela Ordem 
de Santiago, após a reconquista da cidade por D. 
Afonso II, em 1217. O espaço foi em tempos a mais 
importante igreja e o principal local de encontro em 
Alcácer do Sal. Com vários motivos de interesse - o 
imponente púlpito setecentista suportado por um 
arcanjo, a faustosa talha dourada das capelas, o 
trabalho minucioso de serralharia, revestimentos em 
azulejos e os traços góticos, manuelinos e barrocos - o 
espaço merece uma visita mais demorada.

Foi construída no mesmo lugar onde já haviam 
estado um templo pagão e uma mesquita muçulmana. 
É uma igreja com três naves e com vários motivos de interesse: o púlpito 
setecentista, suportado por um anjo, a faustosa talha dourada das capelas, o 
trabalho minucioso de serralharia do século XVI, os revestimentos em 
azulejos e os traços góticos, manuelinos e barrocos.
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2001 - Carrapichana
2002 - Castelo do Bode
2003 - Caves Aliança
2004 - Esporão
2005 - Rio Douro
2006 - Tromba Rija
2007 - Gravuras de Foz Côa
2008 - Ilhas Berlengas

2009 - Golfinhos no Sado
2010 - Miranda do Douro
2011 - Aveiro
2012 - Alqueva
2013 - Porto
2014 - Elvas
2015 - Leiria
2016 - Espinho

Recordando os passeio turísticos ...

ĢŎPÑÕ ĘŎŃMŊÑ Ǽ FOÑŃÔǼŎÞP P 8:30 0:30 5

C 9:00 0:30 272

P 9:30 0:30 7

C 10:00 0:45 279

P 10:45 0:30 -

C 11:15 1:15 279

P 12:30 1:00 50

Rest. "O Brazão" (Alcácer do Sal) t. 265 622 576 C 13:30 1:45 329

Pão, Queijo e Azeitona Alentejana P 15:15 0:15 5

Sopa de Peixe

Cachaço Assado no Forno com Migas, Batata Frita e 

Laranja com Salada

Rodízio de doces e frurta

Vinho Branco e Tinto, Águas, Sumos e Café

Castelo de Alcácer C 15:30 1:30 334

Cripta arqueológica, Igreja de Stª Maria e Castelo P 17:00 2:00 140

Rest. "Zona Verde" (Estremoz) t.  268 332 008 C 19:00 1:30 474

Sopa de espinafres

Pão, Queijo de Ovelha, Azeitonas, Tirinhas de pimento 

assado, Salada de Coelho à São Cristóvão, Omelete de 

Espargos, Enchidos da Região, Salada de Feijão com 

Atum e Saladinha de Polvo

P 20:30 2:00 150

Pézinhos de Coentrada

Sobremesas

Vinho Branco e Tinto, Águas, Sumos e Café

Castelo Branco - Vamos dormir! Sonhos l indos... C 624

Tempos Km

Ferry Tróia

Rallye das Montras - 2ª Etapa (Tróia)

Ruínas Romanas (Tróia)

22:30

MUSEU DA MÁQUINA DE ESCREVER

R. de Oliveira 34, 2150-145 Golegã

Telefone: 249 979 126

O “Museu Municipal da Máquina de Escrever” reúne em 

algumas divisões 358 máquinas de escrever, a maioria 

das quais doadas pelo coleccionador Artur Azinhais.

A colecção reúne máquinas de escrever fabricadas em 

todo o mundo, entre o final do século XIX, nas décadas 

de 80 e 90 e durante quase todo o século XX até às 

décadas de 1960 e 1970. Artur Azinhais contou a O MIRANTE que começou esta 

colecção – que alimentou durante trinta anos – quando, um dia, fez uma troca de 

uma peça antiga da indústria cinematográfica por uma máquina de escrever. 

“Era uma máquina muito bonita, de 1930. A partir daí continuei até chegar á 

maior colecção nacional”, refere.

6

RUÍNAS ROMANAS
As ru ínas Romanas de Tró ia são 

testemunho de um grande complexo de 

salgas de peixe que datam da primeira parte 

do século I e ocupadas até ao século VI. Aqui 

fabricavam-se conservas e molhos de peixe 

que eram levados de barco para Roma e 

outras províncias do Império Romano. Pela 

grande riqueza de sal e peixe nesta região, o complexo tornou-se num povoado 

urbano com termas, um mausoléu e uma basílica paleocristã.
Quer seja pela sua singularidade ou pela sua monumentalidade, ao chegar a 

Tróia, não deixe de visitar as ruínas romanas.
Esta beleza natural está nserida na Rede Natura 2000, numa paisagem dunar  

que  começa junto a uma laguna e se prolonga ao longo do estuário do Sado.
O percurso de visita convida-o a recuar até ao séc. I  d.C. e a conhecer um 

monumento nacional que sobreviveu mais de 2000 anos, com casas, fábricas, 

termas, mausoléu e necrópole, que identificam a cidadania romana.
É impossível ficar indiferente à presença dominante  das oficinas e dos seus 

tanques onde era salgado o peixe e se faziam os emblemáticos molhos de peixe 

vendidos por todo o Império. A sua quantidade faz-nos pensar na imensidão de 

pessoas que trabalhavam o peixe, desde os pescadores aos escravos e seus 

senhores. Será que vai conseguir sentir o odor a peixe da Tróia Romana?
São seis séculos de história, entre o séc. I e o séc. VI d.C., num espaço 

abençoado pela natureza. Tróia, a “Pompeia de Setúbal”, conforme foi referida 

por Hans Christian Andersen, foi pensada à escala do Império e é o maior centro 

de produção de salga de peixe do mundo romano
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ITINERÁRIO QUINTA DA BACALHOA

Considerada a mais bela quinta da primeira metade do século XV ainda 
existente em Portugal, a Quinta da Bacalhôa é uma antiga propriedade da 
Casa Real Portuguesa. Localizada em Azeitão, a Quinta e o famoso Palácio da 
Bacalhôa são um monumento artístico da maior relevância para o País.

No século XIV, a propriedade pertenceu, como quinta de recreio, a João, 
Infante de Portugal, filho do Rei D. João I. Herdou-a sua filha Dona Brites, 
casada com o segundo Duque de Viseu e mãe do Rei D. Manuel I. Os edifícios, 
os muros com torreões de cúpulas aos gomos e também o grande tanque 
mandados construir por Dona Brites chegaram aos nossos dias.

Em 1528, a quinta seria vendida a D. Brás de Albuquerque, filho 
primogénito de D. Afonso de Albuquerque. O novo proprietário, além de ter 
enriquecido as construções com belos azulejos, mandou construir uma 
harmoniosa "casa de prazer" junto ao lago e dois robustos pavilhões junto 
aos muros laterais. Nos finais do século XVI, a propriedade fazia parte do 
morgadio pertencente a D. Jerónimo Teles Barreto - descendente de Afonso 
de Albuquerque. Este morgadio viria a ser herdado por sua irmã, Dona Maria 
Mendonça de Albuquerque, casada com D. Jerónimo Manuel, conhecido pela 
alcunha de "Bacalhau". É muito provável que o nome "Bacalhôa", pelo qual 
veio a ficar conhecida a Quinta de Vila Fresca, em Azeitão, se deva ao facto 
de a mulher de D. Jerónimo Manuel ser designada dessa forma sarcástica.

Em 1936, o Palácio da Bacalhôa foi comprado e restaurado pela norte-
americana Orlena Scoville, cujo neto encetou a missão, na década de 1970, 
de tornar a quinta uma das maiores produtoras de vinho em Portugal. A 
arquitetura do Palácio, bem como a sua decoração e jardins, foram 
influenciados ao longo dos séculos pelos diferentes proprietários, inspirados 
pelas suas viagens através da Europa, da África e do Oriente. Merece 
especial nota a colecção de azulejos portugueses do séc. XV e XVI que a 
adorna, evocando desenhos mouriscos e representando uma casa no lago 
com vista para a Quinta. Do interior ao exterior, o visitante poderá apreciar 
peças únicas de coleccionismo, incluindo o primeiro azulejo datado em 
Portugal, para além dos jardins e vinhas.

Actualmente, a Quinta da Bacalhôa pertence à Fundação Berardo.  A 23 de 
Junho de 1910 foi classificada como Monumento Nacional.

Na área em redor da Quinta da Bacalhôa, o visitante encontra vilas 
pitorescas, adegas e uma das paisagens mais belas e imponentes de 
Portugal - o parque natural da Arrábida.

SARDINHADA DA SOLIDARIEDADE TG12

          A favor de:

Data: 1 de Julho de 2017

nos Maxiais (Quinta de João Almeida Barata)
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Associação Cultural Recreativa e
Desportiva do Bairro do Cansado
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