
DESPORTO CaminhadasEV: 1.004.322

Programa

31 de maio de 2014 - Caminhada pela História e Biodiversidade da Península de Tróia
Sábado

A península de Tróia foi ao longo de séculos local de presença de muitos povos que navegando à 
cabotagem ali foram aportar. A que mais vestígios deixou foi a romana, o que pode ser visto nas 

d S d d f i l d i d i tã i d G Mmargens do Sado onde faziam a salga do peixe para produzirem o tão apreciado Garum. Mas a 
biodiversidade daquela zona também está muito bem demonstrada na chamada Caldeira de Tróia, ali 
ao lado das ruínas romanas.
Vai ser uma caminhada um pouco diferente pois irá ser um misto de caminhada e visita guiada, pelo 
que se prolongará até meio da tarde. O ponto de encontro vai ser em Setúbal, junto ao cais de 
embarque do Ferry que sai às 09h30, e onde deixamos os carros. Chegados ao Cais Sul estará à 
nossa espera uma arqueóloga que nos vai acompanhar pela margem do Sado (a maré vai estar baixa) 
até chegarmos às ruínas, que também visitaremos. Está ainda prevista a presença de um biólogo que

Horário

até chegarmos às ruínas, que também visitaremos. Está ainda prevista a presença de um biólogo que 
nos vai falar da biodiversidade daquele local. Nas ruínas aproveitamos para almoçar (cada um leva o 
seu almoço), pois há por ali alguns bancos. Finda a parte cultural, iniciamos o regresso a Setúbal e 
que poderá ser pela praia, até Tróia, ou, quem preferir uma caminhada mais curta, regressa no Ferry 
a partir do Cais Sul.

Local de encontro: Setúbal, junto ao cais de embarque do Ferry.

Custos

Hora de encontro: 09h00.
Grau de dificuldade: Fácil, para quem tem hábitos de caminhar.
Distância aproximada: 12 quilómetros.

€ 7,50 / sócio.
Não inclui a despesa com o bilhete do barco.

Diversos Inscrições limitadas (condicionadas a um nº mínimo de participantes) até 23 de abril.

No dia 29 de abril, o Clube divulgará no site o nome dos sócios cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu custo real.

Recomenda-se: calçado confortável, adequado ao piso, que não seja a estrear. Um creme para os pés 
e proteção consoante as previsões meteorológicas.

Necessário: Levar alimento e bebida para o almoço.

INSCRIÇÕES FECHADASCaminhadas


