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O Cais Palafítico da Carrasqueira! 

 

                   

 
            

A nossa equipa foi visitar a Costa Alentejana em busca de algo que merecesse um verdadeiro 
destaque! Foi então, que nesta grande viagem, encontrou uma pequena aldeia localizada no 
Concelho de Alcácer do Sal: Carrasqueira. Esta área pertence à Reserva Natural do Estuário do 
Sado e tem como um dos seus pontos de interesse, o  Cais Palafítico ! 
 
Este cais, conta uma história, que poucas pessoas conhecem e que teve início à 30 anos atrás. 
Nesta altura, os habitantes da aldeia dividiam a sua “labuta” diária, entre a faina e o “amanho 
da terra”, usando os termos desta aldeia! 
 
Inicialmente, pescavam amêijoas de cabeça, que eram vendidas a pessoas que se deslocavam 
à aldeia. Nesta altura, não existiam balanças, pelo que se utilizavam latas de meia arroba 
como unidade de medida. Uma arroba, equivale originalmente à quarta parte do quintal, isto 
é, 11.5023 Kg.  
 
Mais tarde, com a crescente procura de ostras, que trouxe grande desenvolvimento à região, 
houve a necessidade de arranjar condições para acolher o crescente número de pescadores e 
respectivas embarcações. 
 
Para que a pesca fosse possível, foi criado um acesso à água que não dependia da maré. 
Assim, os pescadores juntaram-se dois a dois e construíram a sua zona de descarga, com o 
recurso a estacas e tábuas. 
 
Este foi um processo evolutivo que deu origem ao cais que hoje podemos visitar, e que se 
estende por centenas de metros. E assim nasceu o Cais Palafítico da Carrasqueira, que é hoje 
um dos locais mais visitados do concelho de Alcácer do Sal. 
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Semanalmente teremos novos artigos, cujos conteúdos, gráficos, imagens, referências, serão 
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assuntos que gostaria de ver aqui. 
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