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Fim de semana em Troia
Passeios de barco à procura de golfinhos, praias a perder de vista, restaurantes com peixe fresquinho e esplanadas
em cima da areia... é a mais simples descrição de umas férias em Troia, ideal para viajar em família.
A cerca de uma hora de Lisboa, em Setúbal, podemos apanhar o ferry-boat que atravessa o rio Sado e chegar ao
complexo turístico de Troia. Nessa margem, encontramos um dos mais extensos areais de Portugal, com 18 km de
comprimento, que ficará por nossa conta. Seja verão ou inverno, o microclima com temperaturas amenas permitenos passar uns dias repletos de atividades.
No areal dourado a perder de vista, com o mar de água límpida de um lado e pinhal do outro, podemos divertir-nos
com toda a família e se o tempo o permitir, até podemos aproveitar para nos dedicarmos aos desportos náuticos. A
zona é muito propícia ao windsurf e à vela, como se poderá perceber pela ocupação da Marina de Troia.
Outra ideia é aproveitar para fazer umas férias de golfe. O campo de Troia, desenhado pelo famoso arquiteto
americano Bobby Jones é ótimo para ter a experiência de um bom desafio de golfe, verdadeiramente integrado na
paisagem. Está na lista dos melhores campos de golfe da Europa e faz parte de algumas competições internacionais.
Neste ponto de encontro do rio Sado com o mar, é muito frequente ver golfinhos e fazer um passeio de barco com
tempo para os observar é sempre uma boa sugestão. Ou para fazer observação de pássaros, com o Parque Natural
da Serra da Arrábida e a Reserva Natural do Estuário do Sado motivos de interesse não faltam. Não muito longe, fica
a Carrasqueira, um porto de pesca muito tradicional, construído sobre palafitas.
Em Troia, encontram-se sinais de ocupação humana desde há muitos séculos. As Ruínas Romanas são um dos
vestígios arqueológicos mais importantes, datadas do séc. I. Eram o maior complexo de produção de conservas e
molho de peixe no ocidente romano, o que também comprova a importância da pesca na economia local desde
longa data.
Seguindo a estrada que atravessa esta língua de areia chega-se a outras praias, como a da Comporta, do Carvalhal
ou do Pego, onde é muito fácil encontrar um bom restaurante para almoçar peixe fresco ou provar os petiscos da
gastronomia local. Mas basta andar poucos quilómetros para variar de cenário. A seguir à praia da Galé, as dunas
interrompem-se para dar lugar, à lagoa de Melides, com uma falésia de arenito com cinco milhões de anos, e à
Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha.
Já perto de Grândola, encontramos o Badoca Park, motivo de divertimento para toda a família, onde podemos fazer
um "safari" e ver veados, búfalos, avestruzes, girafas, antílopes, zebras e outros animais ao ar livre que miúdos e
graúdos vão adorar, bem no meio do Alentejo.
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Não deixe de…
> Passear na praia
> Andar de bicicleta na ciclovia que atravessa a península de Troia
> Fazer um passeio de barco para ver os golfinhos

COMO CHEGAR
Há catamarãs e ferry boats regulares de Setúbal para Troia. Informações em www.atlanticferries.pt.
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