
LITORAL ALENTEJANO Em Sines cem Tróia

Alcácer do Sal em destaque em encontros
internacionais de arqueologia

A
área de arqueologia da Câ-

mara Municipal de Alcácer

do Sal vai estar em destaque

nas Jornadas de História e Ar-

queologia do Alentejo Litoral, que

se realizam em Sines, no Centro

Cultural Emmérico Nunes, a 19 e

20 deste mês.

Nestas jornadas, António Rafael

Carvalho, arqueólogo do município

alcacerense, vai falar no dia 19,

pelas 17h15, sobre o final da pre-

sença islâmica em Alcácer do Sal,

no período de 1191 a 1217. 0 ar-

queólogo vai apresentar uma re-

flexão sobre a estrutura urbana da

cidade no seio do califado al-Mu-

wahhidun, nomeadamente sobre

a conquista Almóada de 1191, na

qual se procedeu à purificação da

cidade, à construção de uma nova

mesquita assim como à renovação

do sistema defensivo, com a edi-

ficação de torres albarrãs. A dou-

trinação política da população

também será abordada. No dia 20,

pelas llhOO, António Carvalho

irá dissertar sobre o Torrão. A fun-

dação da Santa Casa da Miseri-

córdia local, nos séculos XVI e XVII

será o tema a apresentar. Com

base na documentação estudada

no arquivo da referida instituição,

o arqueólogo traçará as linhas

gerais da sua história, desde o rei-

nado de D. João 111 até ao período

Filipino e as suas ligações à Ordem

de Santiago e à extinta Câmara

Municipal do Torrão.

Já ontem, no centro de eventos

do Hotel Aqualuz, em Tróia, a área

de arqueologia de Alcácer também

esteve no centro das atenções,

com a participação de Marisol

Ferreira e Ana Catarina Cabrita no

Congresso Internacional Ânforas

Lusitanas - Produção e Difusão.

Os fornos romanos da estrada da

Parvoíce, em Alcácer do Sal, foi o

tema abordado por Marisol Fer-

reira e Catarina Cabrita, em con-

junto com João Pimenta, do Cen-

tro de Arqueologia da Universida-

de de Lisboa, tema que será tam-

bém publicado na revista "British

Archaeological Report (BAR)".


