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INTRODUÇÃO  

A natureza gregária do Homem leva-o a agrupar-se em sociedades, passando cada 

uma delas a ser constituída por um conjunto de indivíduos caracterizado por uma certa 

homogeneidade, que partilham características e interesses comuns. Associado ao 

sentimento de pertença a uma determinada sociedade, uma comunidade, com determinadas 

características, gera a ideia de uma identidade coletiva/cultural.  

Por outro lado, inevitavelmente o Homem estabelece também relações com o meio 

que o envolve e é em seu torno, e em função de si próprio, que vai organizando, 

desenvolvendo e criando estruturas que lhe sejam favoráveis, no sentido de satisfazer as 

suas necessidades. É durante este processo que vai imprimindo a sua marca na Natureza e 

modificando a Paisagem. 

Deste modo, ao longo do tempo e da História vão-se constituindo marcos da 

memória coletiva, ou seja, património. A transmissão do património às gerações futuras é a 

garantia dessa identidade coletiva, sem a qual a subsistência de uma sociedade ficaria 

comprometida. Por seu turno, é indispensável o reconhecimento do património pela 

sociedade o que muitas vezes é dificultado pelo desconhecimento, razão pela qual as ações 

de valorização e divulgação do património adquirem extrema importância. 

Neste sentido, associado a um período da nossa história – as Invasões Francesas – 

existe um património ligado ao sistema defensivo que determinou o desfecho da guerra 

peninsular – As Linhas de Torres Vedras. Grande parte deste património subsistiu até aos 

nossos dias ainda que a maioria das pessoas não tivesse conhecimento da sua existência. 

Com as comemorações dos 200 anos das Invasões Napoleónicas o assunto ganhou algum 

destaque, os documentos produzidos sobre o assunto multiplicaram-se e surgiram ainda 

alguns projetos de valorização desse património. Contudo, este continua a ser desconhecido 

para muitos. 

O presente trabalho pretende constituir-se como um novo contributo para a 

valorização do património associado a este sistema defensivo, explorando outras vertentes 

(sociais, biológicas, geológicas, etc.) associadas a este património cultural. Ao mesmo 

tempo, aproveitando a oportunidade, pretende-se que represente também um contributo 

para a sensibilização da sociedade para as questões do património 

geológico/geomorfológico, também ele ignorado por muitos. Por outro lado, este trabalho 

também deverá constituir-se como mais um contributo no âmbito do Ordenamento do 

Território. O ponto de partida será a análise do referido património bem como uma crítica 

aos projetos existentes, procurando perceber quais as suas mais-valias  e quais os pontos 

que podem ser melhorados/valorizados. 

Assim, na primeira parte do trabalho (Parte I) são clarificados alguns conceitos 

importantes nesta temática. A segunda parte (Parte II) será dedicada ao próprio caso se 

estudo, começando por uma breve introdução histórica, seguindo-se a análise, a proposta, 

as conclusões e a respetiva bibliografia.  
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PARTE I 

1. A ARQ. PAISAGISTA – ORDENAR/PRESERVAR – O SEU PAPEL 

O Prof. Francisco Caldeira Cabral entendeu a Arquitetura Paisagista como uma arte, “a arte 

de ordenar o espaço exterior em relação ao homem”, na medida em que esta faz uso da 

intuição no seu processo de criação (Cabral, 2003 p. 25). No entanto, é indiscutível que ela 

se alicerça na técnica, não apenas no que respeita ao conhecimento das matérias e dos 

materiais que utiliza, mas também no próprio método utilizado no processo de conceção 

(Magalhães, 2001). Assim, mais do que mera técnica, a Arquitetura Paisagista é uma arte, 

na medida em que permite atribuir ao objeto uma qualidade formal, capaz de comunicar. 

1.1. OBJETO DE INTERVENÇÃO 

O objeto de intervenção da Arquitetura Paisagista é a Paisagem, entendida como “conceito 

holístico, no qual, sobre um substrato físico, actuam de modo complexo os seres vivos, 

animais e plantas, e o homem, detentor de uma determinada cultura, dando origem a uma 

determinada imagem” (Magalhães, 2001 p. 53). 

 Ao longo dos tempos, no sentido de dar resposta a novas necessidades que foram 

surgindo, as áreas/campos de intervenção da Arquitetura Paisagista foram-se expandindo. 

Primeiramente a intervenção do arquiteto paisagista estava confinada ao jardim particular. 

Mais tarde, com a industrialização e com o deslocamento de massas populacionais para as 

cidades, surgiram os parques e jardins públicos. A intervenção no espaço público ganhou 

relevância e as questões ligadas à salubridade ganham destaque face àquelas meramente 

estéticas. Depois da 1ª Guerra Mundial, com o incentivo ao desporto, também os campos 

desportivos se tornam objeto da atividade do arquiteto paisagista. Com a intensificação da 

industrialização assistiu-se um acentuar da dicotomia entre espaço rural e espaço urbano, a 

par de uma degradação da paisagem provocada pela preocupação meramente utilitária, 

onde só o imediato era tido em vista (Cabral, 2003). 

Esta degradação da paisagem, em geral, e do próprio ambiente urbano, em particular, 

vieram reclamar uma intervenção a uma nova escala, ao nível do planeamento. A atividade 

do arquiteto paisagista passa, assim, a estender-se ao Ordenamento do Território  

(Magalhães, 2001). 

1.2. MISSÃO 

“O papel do arquiteto paisagista é o de encontrar a linguagem simbólica que, em cada 

cultura, consiga que as pessoas se sintam identificadas com o espírito do lugar criado, 
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transmitindo sentimentos ou evocações que lhes permitam sentir-se bem na utilização desse 

lugar.” (Magalhães, 2001 p. 40) 

Embora o trabalho do arquiteto paisagista se possa destinar a um número mais ou menos 

alargado de pessoas, nunca deixa de ter em vista um bem-estar coletivo, pelo que é 

requerida ao arquiteto paisagista uma vocação eminentemente social. 

1.3. TRANSVERSALIDADE DA DISCIPLINA 

Por forma a conseguir dar resposta às crescentes e exigentes solicitações a que está 

sujeita, a Arquitetura Paisagista, a par da componente artística, apoia-se em diversas 

ciências, que vão desde as Ciências Naturais até às Ciências Sociais e Humanas. 

Ao intervir na paisagem, enquanto conceito holístico, o arquiteto paisagista precisa de ter 

conhecimentos de áreas como a ecologia, a geologia (e a geomorfologia), a pedologia, a 

botânica, a climatologia, a sociologia, e a história da arte, entre outras (Cabral, 2003). 

“A Arquitetura Paisagista é uma matéria horizontal, cruzando todas as outras ao nível que 

lhe permita intercomunicar entre elas, com um método próprio, e o objetivo de transformar 

essa comunicação transdisciplinar num objecto, com uma certa forma.” (Magalhães, 2001 p. 

57) 

Não se pretende que o arquiteto paisagista tenha um grau de conhecimento ao nível dos 

especialistas das diferentes matérias mas apenas o necessário para com eles comunicar 

(Magalhães, 2001). Está apenas em causa a necessidade de integrar o conhecimento de 

diferentes áreas de forma a alcançar a tão desejada unidade (Cabral, 2003). 

2. SISTEMA-PAISAGEM 

2.1. PAISAGEM 

O significado do termo “paisagem” foi sofrendo variações aos longo dos tempos. 

Inicialmente começou por estar associado aos cenários pitorescos. Depois passou a estar 

ligado à ideia de ambiente rural, bucólico e aprazível, por contraposição ao ambiente 

urbano. Seguidamente passou a estar associado à ideia de natureza no seu estado mais 

“natural”, com a mínima intervenção humana. Posteriormente, a partir do século XX, com o 

avanço do conhecimento ao nível da ecologia, o termo ganhou uma nova aceção passando 

a ter em consideração as interações entre os ecossistemas a par da ação antrópica. Tornou-

se, assim, um conceito globalizante (Magalhães, 2001). Contudo, ainda hoje o significado do 

termo está sujeito a algumas variações consoante o conhecimento e a perspetiva do sujeito 

que a observa e interpreta (Magalhães, 2007). 
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Numa perspetiva literária ou estética, porventura a mais vulgar, o conceito de paisagem 

continua a estar mais associado às sensações visuais que evoca (Telles, 2002). Mesmo no 

âmbito científico as aceções denotam pequenas variações: para a geografia estão em causa 

as “áreas em que existe interdependência entre a geomorfologia, a fitossociologia e a 

antropologia”; a ecologia da paisagem “procura compreender a complexidade biológica e 

física dos sistemas naturais que determinam a sua evolução como consequência da 

humanização e das forças naturais em jogo”  (Telles, 2002 p. 9). 

Na perspetiva do arquiteto paisagista, por força da sua formação interdisciplinar, trata-se de 

um “conceito holístico, no qual, sobre um substrato físico, atuam de modo complexo os 

seres vivos, animais e plantas, e o Homem, detentor de uma determinada cultura dando 

origem a uma determinada imagem (…)que é portanto, muito mais do que aquilo que se vê, 

sendo portadora de significados ecológicos e culturais”  (Magalhães, 2001 p. 53). 

 Muitas têm sido as tentativas de definição deste conceito, o que demonstra a sua 

complexidade que ao mesmo tempo parece rejeitar qualquer definição estanque, que 

tenderá a revelar-se demasiado redutora. 

2.2. PAISAGEM NATURAL VS PAISAGEM CULTURAL (OU HUMANIZADA) 

Caldeira Cabral et al. (1978 in Abreu et al., 2004 p.29) entendem que a paisagem natural é o 

“resultado da interação exclusiva dos fatores físicos e bióticos, anteriores à acção do 

Homem”, sendo um conceito meramente teórico, enquanto a paisagem humanizada é 

“resultante da ação multissecular, contínua ou intermitente, do homem sobre a paisagem 

natural, apropriando-a modificando-a a fim de a adaptar pouco a pouco às necessidades, 

segundo o que a sua experiência, os seus conhecimentos e a sua intuição lhe foram 

ensinando, experiência transmitida de geração em geração” (Caldeira Cabral et al. 1978 in 

Abreu et al., 2004 p.29). 

Embora alguns autores não sejam tão rígidos na distinção entre paisagem natural e 

paisagem cultural e aceitem que a paisagem natural possa incluir algum grau (mínimo) de 

influência humana (Abreu et al., 2004), parece contudo certo que a paisagem natural, na 

aceção mais pura do termo, é hoje em dia considerada inexistente (Magalhães, 2007). Esta 

distinção é atualmente pouco utilizada, e nem sempre o uso desta terminologia é 

consensual (Abreu et al, 2004). 

A Lei de Bases do Ambiente define paisagem como “unidade geográfica, ecológica e 

estética resultante da ação do homem e da reação da Natureza, sendo primitiva quando a 
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ação daquele é mínima e natural1 quando a ação humana é determinante, sem deixar de se 

verificar o equilíbrio biológico, a estabilidade física e a dinâmica ecológica” (Decreto-Lei 

nº11/87 de 7 de Abril, artº 5º).  

Por outro lado, alguns autores alertam mesmo para o risco que a distinção pode representar 

para manutenção da globalidade que o conceito de paisagem deve encerrar  (Magalhães, 

2007). Aparentemente a par desta posição parece estar a definição que advém da 

Convenção Europeia de Paisagem2, onde por paisagem se entende “uma parte do território, 

tal como é apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da ação e da interação de 

fatores naturais e ou humanos” (Conselho da Europa, 2000). 

Embora possa existir alguma controvérsia sobre a admissibilidade da distinção entre 

paisagem natural e paisagem cultural (ou humanizada), quando se fala em paisagem, 

enquanto objeto de intervenção do arquitetura paisagista, só fará sentido referirmo-nos à 

paisagem humanizada. Na realidade, como anteriormente referido, na aceção mais pura do 

termo, praticamente já não existem paisagens naturais e por conseguinte podemos apenas 

falar numa componente natural da paisagem. Por outro lado, o trabalho do arquiteto 

paisagista enquadra-se numa sociedade e como tal a sua atuação só faz sentido na medida 

em que tiver em conta a ação humana, já que, em última análise é para essa mesma 

sociedade que o seu trabalho se destina. 

2.3. SISTEMA-PAISAGEM 

A paisagem pode ser encarada como um sistema de sistemas (Magalhães, et al., 2007), 

composto por três grandes componentes: ecologia, cultura e semiótica (Magalhães, 2007). 

Relativamente à componente ecológica, há que referir, antes de mais, o substrato geológico 

sobre o qual atuam fatores de geodinâmica (interna e externa), que vão modelar o terreno, 

atribuindo-lhe configurações distintas, originando uma diversidade de realidades geográficas 

com características únicas, a par da formação de solos, também eles com características 

singulares, que vão servir de suporte à vida vegetal e animal (Abreu, 2008). 

À componente ecológica vem juntar-se um outro nível, a componente cultural, aquela que 

está associada à “apropriação do território pelas atividades humanas” (Magalhães et al., 

2007 p.28). 

A semiótica refere-se à simbologia, ao significado atribuído aos diferentes sinais (Fidalgo e 

Gradim, sem data). Ao nível da paisagem, só tem sido estudada relativamente aos 

                                                
1
 Magalhães (2001) considera que se trata de um lapso, e que no lugar de “natural” deveria figurar o 

2
 Aprovada em Portugal pelo Decreto nº4/2005 de 14 de Fevereiro. 
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indicadores que permitem interpretar a paisagem ou aos utilizados pelo Homem ao 

interpretá-la (Magalhães, 2007). 

Assim, a paisagem, enquanto sistema aberto, é dinâmica, na medida em que resulta da 

resposta às interações de fatores externos e às próprias interações entre as variáveis 

internas, na constante busca de um equilíbrio dinâmico (Abreu, 2008). 

Magalhães (2007) alerta para o facto da capacidade de auto-regeneração de uma paisagem 

ter limites, que ao serem excedidos comprometem de forma irreversível essa regeneração. 

Com base neste entendimento da paisagem como sistema, e simultaneamente como 

resposta às debilidades dos modelos de planeamento modernistas, tem vindo a ser 

desenvolvido no Centro de Estudos de Arquitetura Paisagista “Prof. Caldeira Cabral”, uma 

metodologia denominada “Sistema-Paisagem” (Magalhães et al., 2007). 

Os modelos de planeamento modernistas, ainda que tenham representado um importante 

contributo na evolução dos sistemas de planeamento, vieram a revelar-se incapazes de dar 

resposta aos atuais problemas (Magalhães et al., 2007) . Estes modelos baseavam-se no 

zonamento com atribuição de uma categoria de “uso dominante”, conferindo uma rigidez ao 

planeamento baseada no racionalismo modernista que concebia as oposições 

campo/cidade, natureza/cultura. Ora a realidade não é categórica, e como tal encontram-se 

espaços híbridos, de transição, ou mesmo pontuais ocorrências que desconstroem esta 

dicotomia e simultaneamente reclamam por soluções de planeamento mais flexíveis 

(Magalhães et al., 2007) . 

Neste sentido, esta nova metodologia (Sistema-Paisagem) vem trazer uma perspetiva 

sistémica ao planeamento. Surge a noção de estrutura, associada a uma hierarquia que, por 

sua vez, tem subjacente uma valoração que permite distinguir o essencial do acessório. Os 

elementos indispensáveis constituem as estruturas enquanto que os de menor relevância 

correspondem às áreas complementares, sendo que esta última permitirá uma maior 

flexibilidade ao planeamento. Por contraposição ao mono-uso emerge, assim, a perspetiva 

de uso múltiplo (Magalhães et al., 2007). 

Em todo o caso não se trata de uma visão simplista, pelo contrário, esta metodologia 

também pressupõe a noção de complexidade. Pretende-se, assim, a sobreposição das 

estruturas e das áreas complementares sem que se invalidem mutuamente (Magalhães et 

al., 2007). 

Assim, esta metodologia desenvolveu essencialmente as componentes ecológica e cultural 

através de duas sub-estruturas: a Estrutura Ecológica e a Estrutura Cultural (Magalhães et 

al., 2007). Relativamente à componente semiótica está ainda por estudar a possibilidade de 

a espacializar (Magalhães, 2007). 
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A Estrutura Ecológica é “uma estrutura espacial da paisagem, constituída pelas 

componentes terrestres dos ecossistemas que são indispensáveis ao seu funcionamento” e 

tem por objetivo “reunir e integrar todos os espaços necessários à conservação dos 

recursos naturais, entendidos, não como elementos isolados, mas sim como fatores 

dinâmicos que interagem entre si”. “É composta por um sub-conjunto de natureza física, que 

inclui os elementos litológicos, geomorfológicos, hídricos e atmosféricos, e por um sub-

conjunto de natureza biológica, incluindo o solo vivo, a vegetação e os principais habitat 

necessários à conservação da fauna” (Magalhães et al., 2007 p. 32).  

A Estrutura Cultural está associada às manifestações das comunidades humanas 

detentoras de determinado sistema cultural, podendo ser constituída pelos espaços 

edificados e pelas vias que os interligam. Quando relativamente à Estrutura Cultural se 

considera uma dimensão qualitativa refere-se a património (Magalhães et al., 2007). 

3. PATRIMÓNIO  

No entendimento de Goodchild (2002) o conceito de património está associado a “todas as 

coisas, tangíveis ou intangíveis, que herdamos de outras pessoas ou do passado”. No fundo 

trata-se de um legado, composto por um conjunto de bens, de valores, palpáveis ou não, 

que são transmissíveis a outras gerações. Há, portanto, uma componente valorativa 

subjacente a este conceito.  

Ferreira de Almeida (1993) vai mais longe e caracteriza-o como aquilo “que tem qualidade 

para a vida cultural e física do homem e para a existência e afirmação das diferentes 

comunidades” (Ferreira de Almeida, 1993 p. 407). Alerta ainda para a existência de duas 

vertentes: património como valor de identidade e de memória e património como qualidade 

de vida.  

As sociedades, e as pessoas em particular, necessitam, para darem sentido à vida e 

perspetivarem o futuro, das suas referências de memória, dos seus monumentos3 (Ferreira 

de Almeida, 1993). Eles são “âncoras onde se firma a memória das pessoas e a prosápia 

das comunidades” e, portanto, a garantia de uma identidade (Ferreira de Almeida, 1993 p. 

411). Por outro lado, o interesse científico tem levado o Homem a classificar como 

património bens naturais que se encontrem sob ameaça, e a ampliar o campo dos bens 

“patrimonializáveis”, no sentido da perspetiva da qualidade de vida (Ferreira de Almeida, 

1993). 

                                                
3
 “Monumento” é uma palavra que deriva do verbo latino monere, “advertir”, “lembrar”. (Ferreira de 

Almeida, 1993 p. 411) 
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É indiscutível a impossibilidade de dissociar o conceito de património do conceito de 

sociedade. Tem de existir uma comunidade, uma sociedade, para que se possa falar em 

bens e para que se criem as tais referências da memória, ou seja, para que ela lhes 

reconheça qualidade. O património só o é quando a sociedade o reconhece como tal 

(Ferreira de Almeida, 1993). 

Mas nem sempre este conceito terá tido a mesma abrangência. Inicialmente começou por 

estar associado ao conjunto de bens materiais pertencentes a uma pessoa jurídica4. Na 

Revolução Francesa, as pilhagens e a destruição de bens da Igreja e da Monarquia fizeram 

despertar uma nova aceção de património, o “património da nação”. Mais tarde, em 

consequência das destruições provocadas pela segunda Guerra Mundial, começa a falar-se 

em “património europeu”. Depois, por força da Unesco, em “património mundial, natural e 

cultural” (Ferreira de Almeida, 1993). 

A Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural5 (UNESCO 1972) 

estabelece a distinção entre património natural e património cultural.  

3.1. PATRIMÓNIO NATURAL 

A Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural (UNESCO1972) 

considera que o património natural compreende: 

“- os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por grupos de 

tais formações com valor universal excepcional do ponto de vista estético ou científico; 

- as formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que 

constituem habitat de espécies animais ou vegetais ameaçadas, com valor universal 

excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação; 

- os locais de interesse naturais ou zonas naturais estritamente delimitadas, com valor 

universal excepcional do ponto de vista da ciência, conservação ou beleza natural”.  

Na categoria de património natural, Portugal conta apenas com um sítio classificado, a 

Laurissilva da Madeira (1999) (http://whc.unesco.org/en/statesparties/pt acedido em 31-08-

2012).  

                                                
4
 “É o ente a que a lei atribui personalidade jurídica, ou seja, a suscetibilidade de ser titular de direitos 

e obrigações. Pode ser pessoa singular ou coletiva, consoante se trate de uma pessoa física ou de 

uma organização de pessoas e bens.” (adaptado de Prata,2010). 

5
 Aprovada em Portugal pelo Decreto nº49/79 de 6 de Junho 
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  3.1.1. PATRIMÓNIO GEOLÓGICO 

Cendrero (1996 in Urquí et al., 2007 p. 16) define património geológico como: “o conjunto 

dos recursos naturais, não renováveis, quer sejam formações rochosas, estruturas 

geológicas, acumulações sedimentares, formas de relevo, depósitos paleontológicos e 

minerais, que permitam reconhecer, estudar e interpretar a evolução da história da Terra e 

os processos que a modelaram, com o seu correspondente valor cientifico, cultural, 

educativo, paisagístico e recreativo”. 

Existem outras definições para este conceito que são, no entanto, em grande medida 

coincidentes, sendo a origem geológica e a não renovabilidade os denominadores comuns 

(Urquí et al., 2007).  

O património geológico é, sem dúvida, uma parte importante do património natural, contudo, 

segundo Póvoas e Lopes (2000), ele também deve ser entendido como património cultural 

na medida em que testemunha e conta a história da Terra e, por outro lado, ajuda a 

compreender todo o seu funcionamento e as leis que a regem. 

Urquí et al. (2007) também refere a estreita relação entre o património geológico e alguns 

aspetos culturais, nomeadamente as tradições, os significados e crenças religiosas e 

espirituais e a identidade (geográfica, social e cultural), entre outras. 

3.1.1.1. GEODIVERSIDADE 

A Geodiversidade é um termo relativamente recente e que não tem conseguido grande 

aceitação pela sociedade, quando comparado com o termo análogo, biodiversidade  (Brilha, 

2005). Este último conta já com uma definição formal amplamente aceite e difundida através 

de inúmeros diplomas internacionais que estabelecem as diretrizes das estratégias de 

conservação posteriormente adotadas em cada estado (Urquí et al., 2007). O conceito de 

geodiversidade, por outro lado, não goza do mesmo “estatuto” já que para além de 

relativamente recente conta ainda com várias definições,  nem sempre coincidentes, e 

embora seja cada vez mais utilizado é-o de forma “desgarrada” sem qualquer 

enquadramento e definição, o que faz com que o seu significado possa ser considerado 

ambíguo (Urquí et al., 2007). Verifica-se, portanto, por contraposição ao que acontece com a 

biodiversidade, que existe uma falta de coesão teórica que limita a assunção do conceito de 

geodiversidade. 

Segundo Nunes et al. (2007 p. 75), a geodiversidade consiste na “variedade de ambientes 

geológicos, fenómenos e processos activos (endógenos e exógenos) que dão origem a 

paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que são suporte 

para a vida na Terra”. 
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A geodiversidade é resultado de uma multiplicidade de fatores e das suas interações. A 

diversidade de rochas pode ser explicada pela sua composição. Estas são constituídas por 

diferentes minerais6 que, por sua vez, resultam de diferentes associações entre os diversos 

elementos químicos (Si, Al, O, Mg, Fe, etc.). As propriedades das rochas (dureza, cor, 

brilho, clivagem, etc.) são, deste modo, função dos minerais dominantes bem como do tipo 

de ambiente em que se formaram. Depois de formadas as rochas ficam sujeitas à atuação 

das forças tectónicas (podendo determinar dobras ou falhas) que favorecem a ação do clima 

(através da água, temperatura, etc.) na alteração das mesmas, dando origem a paisagens 

geológicas distintas (Brilha, 2005).  

Mas o limite entre a biodiversidade e a geodiversidade nem sempre é tão claro. Os fósseis 

apesar da sua ligação imediata ao registo geológico tem uma indubitável origem biológica 

(Cachão e Silva, 2004). Outro exemplo é o caso dos solos, cuja fase sólida, a matriz do solo, 

é constituída tanto por materiais orgânicos, onde se incluem seres vivos cujo “habitat” é o 

solo e tecidos em decomposição, como por materiais minerais, que resultam de alterações 

físicas, químicas e bióticas da rocha-mãe (Varennes, 2003).  

A paisagem é, portanto, fortemente condicionada pela geodiversidade, não obstante existe 

um contributo dado também pela biodiversidade (Brilha, 2005).  

    3.1.1.1.1 GEODIVERSIDADE VS BIODIVERSIDADE 

Embora o termo tenha nascido como análogo à biodiversidade (Urquí et al., 2007), a 

geodiversidade é muito mais do que o negativo daquela, é o seu suporte. A biodiversidade é 

definitivamente condicionada pela geodiversidade e está irremediavelmente dependente 

dela, na medida em que a existência de uma diversidade de organismos, portadores de 

diferentes necessidades, exige que estejam reunidas uma série de condições abióticas, que 

lhes são indispensáveis  (Brilha, 2005). 

O entendimento de que os sistemas naturais são complexos e que neles concorrem tanto 

fatores bióticos como abióticos, que interagem entre si, faz com que estas duas áreas não 

possam ser dissociadas e devam ser encaradas numa perspetiva holística (Urquí et al., 

2007). 

                                                
6
 “substâncias naturais (surgem na Natureza sem a intervenção humana) que se encontram no 

estado sólido e que possuem uma composição química inorgânica definida, entre limites 

estabelecidos, organizada numa estrutura cristalina.” A estrutura cristalina é aquela que resulta de 

uma distribuição perfeitamente regular, definindo uma rede tridimensional, des átomos iões ou 

moléculas (Brilha, 2005 p. 22). 
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    3.1.1.1.2. INFLUÊNCIA/IMPORTÂNCIA DA GEODIVERSIDADE 

A geodiversidade não é só determinante no que se refere à biodiversidade, ela determina a 

própria evolução da sociedade (Brilha, 2005). Essa influência vai desde os  materiais de 

construção, que acaba por se refletir no património construído, até a disponibilidade de 

alimentos (Brilha, 2005).  

Também estruturas de defesa sempre se adaptaram e tiraram proveito das características 

da geodiversidade, não apenas no que respeita à escolha do local para a sua implantação 

(aproveitando a topografia do terreno), mas também no que se refere aos materiais 

utilizados na construção que atendiam à disponibilidade de matéria-prima (Brilha, 2005).  

A este propósito e considerando os arquipélagos da Madeira e dos Açores, Ramalho (2004 

p. 5) refere que aquela “diversidade geológica e climática influenciou profundamente a forma 

de ocupação e de utilização do território, através da matéria prima disponível (materiais de 

construção, minérios, solos)”, e que “ainda hoje é perfeitamente visível como essa 

diversidade se reflete na vegetação, na agricultura, nos hábitos das populações, na 

arquitetura popular e, mesmo na gastronomia regional e nos vinhos”. 

    3.1.1.1.3. GEODIVERSIDADE EM PORTUGAL 

Apesar da sua pequena dimensão, Portugal conta com uma geodiversidade considerável. À 

ocorrência de rochas distintas veio juntar-se uma intensa atividade tectónica, ao longo de 

milhões de anos, a ação dos agentes erosivos e ainda as condições climáticas. O resultado 

é uma enorme diversidade de paisagens, que não passa despercebida nem mesmo ao 

cidadão comum (Brilha, 2005).  

De uma forma grosseira o território continental divide-se em três conjuntos morfoestruturais 

principais: o Maciço Antigo, que integra, essencialmente, as rochas metamórficas e grande 

parte das magmáticas; as Orlas Mesocenozóicas (Orla Meridional e a Orla Ocidental) onde 

se encontram, principalmente, rochas sedimentares; e a Bacia Cenozóica do Tejo-Sado 

constituída por sedimentos consolidados ou não consolidados (Brilha, 2005). Os 

arquipélagos da Madeira e dos Açores são formados, fundamentalmente, por rochas 

vulcânicas com carácter predominantemente máfico (ricas em ferro e magnésio) (Brilha, 

2005).  

    3.1.1.1.4. OS VALORES DA GEODIVERSIDADE 

Consoante as diferentes perspetivas podem reconhecer-se na geodiversidade valores de 

diversas ordens. Com base na proposta de Gray (2004), Brilha (2005) distingue seis tipos de 

valores: 

Valor intrínseco – Embora seja dificilmente quantificável a geodiversidade terá em si um 

valor, independentemente da sua mais valia para o Homem. 
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Valor cultural – É reconhecido quando se constata uma interdependência entre o 

desenvolvimento social, cultural e/ou religioso e o meio físico que o envolve. 

Valor estético – Ainda que tenha uma carga subjetiva é certo que existirá um valor estético 

que justifica não só a evocação da geodiversidade em vários domínios artísticos (pintura, 

poesia, fotografia, etc.) mas também a crescente procura do contacto com a natureza. 

Valor económico – Alguns materiais geológicos constituem a matéria-prima de algumas 

industrias, nomeadamente o sector energético e a construção civil, e por isso, ao entrarem 

num mercado, é-lhes atribuído um valor monetário. 

Valor funcional – Este terá duas vertentes: o valor que a geodiversidade in situ (sem que se 

verifique qualquer exploração) representa para o Homem, e o seu valor enquanto suporte de 

determinados ecossistemas. 

Valor científico e educativo – O valor da geodiversidade enquanto objeto de estudo quer 

para a investigação quer para a comunidade escolar, em geral. 

 

O geólogo australiano Chris Sharples (2002), considera apenas três categorias genéricas de 

valores: 

Valor intrínseco (ou de existência) – tem a ver com o seu valor em si mesmo, inerente à sua 

existência, independente de lhe ser, ou não, reconhecida alguma utilidade para o Homem, 

ou para qualquer outra forma de vida.  

Valor ecológico (ou dos processos naturais) – traduz a importância que apresenta, no 

sentido de manter e suportar os processos naturais e ecológicos. É precisamente este valor 

ecológico que mostra a importância da geodiversidade na manutenção/preservação, quer 

dos processos geológicos, geomorfológicos e do solo, quer dos processos biológicos. 

Valor antropocêntrico ou patrimonial (“human-centred”) – está intimamente ligado ao 

conceito de património geológico na medida em que pressupõe o reconhecimento do seu 

valor pelo Homem, para fins que não ponham em causa os seus valores intrínseco e 

ecológico. Nesta categoria incluem-se outros valores, alguns dos quais foram 

individualizados por Brilha (2005): valor científico e pedagógico; valor estético; valor turístico 

ou recreativo; e valor cultural. 

Embora do ponto de vista conceptual a distinção destas categorias de valores seja útil, a 

verdade é que elas se sobrepõem em diversos aspetos. Por exemplo, ao valor ecológico 

está indissociavelmente ligado um valor para o Homem, no sentido em que a preservação 

dos sistemas ecológicos também se traduz numa melhor qualidade do ambiente(Sharples, 

2002).  
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    3.1.1.1.5. AMEAÇAS À GEODIVERSIDADE 

A maior parte das ameaças à geodiversidade decorre da atividade humana, direta ou 

indiretamente. Com base no trabalho de Gray (2004), Brilha (2005) distingue vários tipos de 

ameaças: 

Exploração dos recursos geológicos – a atividade extrativa não só consome recursos 

geológicos como pode provocar a destruição de outras estruturas com valor assinalável. 

Desenvolvimento de obras e estruturas – grande parte das obras constitui uma ameaça para 

a geodiversidade, quer provocando a sua destruição quer pela ocultação de afloramentos, 

como acontece quando é colocado betão nos taludes das estradas ou nas arribas. 

Gestão das bacias hidrográficas – algumas obras realizadas com o intuito de regularizar os 

caudais, alteram a dinâmica natural do curso de água, tendo um grande impacto não só ao 

nível da geodiversidade como também da biodiversidade. 

Florestação, desflorestação e agricultura – a vegetação pode ocultar características 

geológicas, mas por outro lado a desflorestação e algumas praticas agrícolas aumentam a 

exposição dos solos à erosão, tal como o uso de maquinaria pesada nas práticas culturais. 

Atividades militares – o uso de maquinaria pesada potencia a erosão do solo e, por outro 

lado, as munições abandonadas no terreno vão contribuir para a contaminação dos 

mesmos. 

Atividades recreativas e turísticas – algumas atividades turísticas, nomeadamente aquelas 

que envolvem um contacto com a natureza põem muitas vezes em risco a geodiversidade. 

Por exemplo, a prática da escalada pode pôr em risco a estabilidade da escarpa. 

Colheita de amostras geológicas para fins não científicos – tendo em conta a escala 

geológica, a colheita de amostras geológicas representa uma perda de geodiversidade, que 

só é justificada quando estejam em causa o conhecimento científico, fins pedagógicos ou 

museológicos, e nunca quando o objetivo seja o mero lucro ou mesmo o colecionismo. 

Iliteracia cultural – a falta de conhecimento ao nível das Ciências da Terra, não só por parte 

do cidadão comum mas também por parte de algumas entidades, está na base da maior 

parte das ameaças.  

Urquí et al. (2007) alerta ainda para a questão do vandalismo que considera ser uma 

ameaça real que afeta os lugares mais acessíveis e frequentados pelo público em geral. 

Esta questão também poderá ser, em parte, fruto da iliteracia cultural que Brilha (2005) 

refere. 

Em suma, as principais ameaças à geodiversidade têm origem na ação antrópica, seja de 

forma direta, quando causam a sua destruição, danificação, ou ocultação, pondo em causa 

o seu valor, seja  indiretamente quando provocam alterações suscetíveis de potenciar a sua 
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degradação, nomeadamente através da sua exposição mais intensa aos processos 

erosivos. 

É certo que em nome do desenvolvimento, no sentido do bem-estar coletivo, por vezes é 

necessário pôr em causa a geodiversidade, mas é também verdade que existem formas, 

técnicas a que se pode recorrer, que permitem minimizar esse impacto (Brilha, 2005). O que 

acontece na realidade é que, muitas vezes, acabam por não ser implementadas por razões 

económicas, por um lado, e também da própria comunidade que, por falta de conhecimento, 

não os exige nem valoriza. 

3.1.1.2. GEOCONSERVAÇÃO 

Para Sharples (2002 p. 6), a geoconservação consiste na “conservação da geodiversidade 

pelos seus valores intrínseco, ecológico e (geo)patrimonial”, sendo que por geodiversidade 

entende “a variedade (ou diversidade) de conjuntos, sistemas e processos geológicos 

(substrato), geomorfológicos (formas de relevo) e característicos do solo”. Este autor 

considera que “a geodiversidade é a qualidade que estamos a tentar conservar, a 

geoconservação é o esforço de a tentar conservar e o património geológico compreende os 

exemplos concretos e representativos das características e processos para os quais são 

dirigidos os esforços no sentido da sua conservação” (Sharples, 2002 p. 55). 

Por seu turno, Urquí et al. (2007 p. 174) propõe uma definição mais pragmática, e entende 

que a geoconservação é “o conjunto das técnicas e medidas destinadas a assegurar a 

conservação (incluindo a reabilitação) do património geológico e da geodiversidade, 

baseada na análise dos seus valores intrínsecos, da sua vulnerabilidade e risco de 

degradação”. 

As preocupações com a questão da conservação da natureza, e mais tarde com a 

conservação da geodiversidade, terão resultado de um processo evolutivo com origem nas 

correntes conservacionistas que emergiram nos Estados Unidos. As primeiras experiências 

no campo da geoconservação datam do final do século XIX, mas o estudo e aplicação 

sistemática de técnicas orientadas para a conservação é algo ainda mais recente (Urquí et 

al., 2007).  

Segundo Gray (2004 in Urquí et al., 2007) existem duas premissas para a geoconservação: 

o valor e as ameaças à conservação. Urquí et al. (2007) refere antes a vulnerabilidade7, 

enquanto propriedade intrínseca, por considerar que nem sempre existe uma ameaça clara 

ou evidente. 

                                                
7
 “também chamada de fragilidade ou de sensibilidade (…) refere-se à suscetibilidade de um recurso 

geológico sofrer alterações ou degradação com origem na ação antrópica” (Urquí, et al., 2007 p. 180) 



15 
 

    3.1.1.2.1 OBJETIVOS DA GEOCONSERVAÇÃO 

De acordo com o Sharples (2002 p. 2), “a geoconservação tem por objetivo preservar a 

diversidade natural (ou geodiversidade) dos significativos aspetos geológicos (substrato), 

geomorfológicos (formas de relevo),e as características e processos do solo, mantendo a 

evolução natural (velocidade e intensidade) dessas características e processos”. 

Estão, portanto, subjacentes a este conceito dois objetivos principais: a manutenção da 

geodiversidade, ou seja, de uma quantidade significativa e diversificada de exemplares 

geológicos, sejam eles formações rochosas, formas de relevo ou solos; e a manutenção das 

dinâmicas de evolução natural dos processos geológicos e, consequentemente, dos 

processos ecológicos  (Sharples, 2002). 

No entanto, Sharples (2002) enfatiza que, embora a geoconservação seja a base da 

preservação dos sistemas biológicos, ela tem uma importância intrínseca, vale por si só 

independentemente do seu papel enquanto suporte de vida. 

    3.1.1.2.2. ABRANGÊNCIA DO CONCEITO DE GEOCONSERVAÇÃO 

O conceito de geoconservação pode ser encarado com abrangências distintas: a fação mais 

fundamentalista, que considera o sentido mais lato do termo, entende que a 

geoconservação tem por objetivo a conservação de toda a geodiversidade; as correntes 

mais moderadas, considerando o conceito no seu sentido mais restrito, entendem que 

deverão apenas ser conservados os expoentes máximos dessa geodiversidade (Brilha, 

2005).  

De um lado pretende-se o estabelecimento de estratégias que permitam gerir de forma 

sustentada os recursos geológicos, em geral, do outro lado, estão em causa medidas para a 

proteção de determinadas ocorrências com indiscutível valor, os geossítios8 (Brilha, 2005). 

3.1.1.3. VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO GEOLÓGICO 

A consciencialização do público, em geral, para o valor dos elementos geológicos é 

essencial para que se desenvolva uma massa crítica, para que a própria comunidade exerça 

alguma pressão no sentido de exigir uma adequada conservação (Urquí et al., 2007).  

A marginalização dos aspetos geológicos na conservação da natureza deve-se, em grande 

medida, à falta de conhecimento sobre as questões das Ciências da Terra por parte dos 

gestores e das populações (Urquí et al., 2007).  

                                                
8
 Por geossítio entende-se, “ocorrência de um ou mais elementos da geodiversidade (aflorantes quer 

em resultado da ação de processos naturais quer devido à intervenção humana), bem delimitado 

geograficamente e que se apresente com valor singular do ponto de vista científico, pedagógico, 

cultural, turístico ou outro” (Brilha, 2005 p. 52). 



16 
 

Por esta via, a divulgação do património geológico adquire uma importância crucial na 

sensibilização da sociedade para a conservação dos valores geológicos (Urquí et al., 2007). 

Desta forma, para Brilha (2005 p. 108), “uma estratégia de Geoconservação deve integrar a 

vertente de valorização e divulgação do Património Geológico”. 

Na perspetiva de Urquí et al. (2007), as áreas protegidas constituem-se como áreas 

privilegiadas para o efeito na medida em que permitem aproveitar outros interesses dos 

visitantes relativamente ao meio ambiente para fomentar a atenção para os aspetos 

geológicos.  Mas nem todos os geossítios devem ser expostos, idealmente devem escolher-

se aqueles que apresentem baixa vulnerabilidade de degradação ou perda (Brilha, 2005).  

    3.1.1.3.1. VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO GEOLÓGICO  

Segundo Brilha (2005 p. 108), por valorização entende-se “o conjunto de ações de 

informação e interpretação que vão ajudar o público a reconhecer o valor dos geossítios”. 

Ou seja, a valorização compreende os trabalhos preparatórios que antecedem a divulgação, 

que podem ir desde a produção de painéis interpretativos até ao planeamento de percursos 

(Brilha, 2005). Urquí et al. (2007) não individualizam esta etapa e referem-se apenas à 

divulgação do património geológico. 

    3.1.1.3.2 DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO GEOLÓGICO 

A divulgação do património geológico compreende “o conjunto de ações destinadas a 

transmitir ao público o seu valor, a fim de promover o seu entendimento e estimular atitudes 

orientadas para a sua conservação” (Urquí et al., 2007 p. 261).  

A divulgação inclui um conjunto de métodos e dentro dela podem distinguir-se: a Difusão ou 

Promoção, que se refere às ações destinadas a publicitar as ocorrências geológicas e as 

suas características; a Interpretação, que se refere a uma vertente educativa não formal e 

tem por objetivo a motivação e sensibilização do público em geral através da transmissão de 

conhecimentos; e a Didática, que diz respeito também a uma vertente educativa mas de 

cariz mais formal, cujo o público-alvo é bastante mais definido (Urquí et al., 2007) . 

A interpretação será, portanto, a atividade com maior impacto, no sentido em que permite, 

por um lado, uma sensibilização mais eficaz (por contraposição à mera promoção), e por 

outro, permite abranger um público mais vasto (comparativamente às atividades com fins 

didáticos-educativos), representando também, por este motivo, um maior desafio, na medida 

em que o público-alvo é menos definido (Urquí et al., 2007). Ela não é mais do que “uma 

estratégia de comunicação orientada para o público visitante de um lugar, que revela o 

significado a fim de o apreciarem e adotarem uma atitude favorável à sua conservação” que 

implica uma “tradução da linguagem técnica para uma forma não técnica (sem que se perca 
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o seu significado e precisão)” por forma a conseguir chegar ao visitante-médio (Urquí et al., 

2007 p. 264). 

De acordo com Urquí et al. (2007 p. 274), entre os sistemas de interpretação mais utilizados 

encontram-se: publicações (livros ou cadernos de campo); exposições (em museus, centros 

interpretativos ou in situ); itinerários (guiados ou autónomos, pedestres ou com recurso a 

veículos); painéis; folhetos, revistas e jornais; recursos audiovisuais; maquetes; cursos e 

seminários. 

Como em qualquer estratégia de comunicação, um bom conhecimento do público a que se 

destina (motivações, faixas etárias, grau académico, área de formação, etc.), permite torná-

la mais eficaz (Urquí et al., 2007). Neste caso pretende-se que seja atrativa, capaz de 

chamar a atenção dos participantes, que dê resposta às suas aspirações e expetativas e, 

acima de tudo, que seja capaz de transmitir conhecimentos e informação que permitam 

sensibilizar o público para o valor dos aspetos geológicos (Urquí et al., 2007).  

Itinerários/Percursos Interpretativos 

Os itinerários são “rotas que são projetadas para que o visitante conheça algumas 

características do espaço natural através de um traçado no qual são definidas uma série de 

paragens onde se centra a interpretação” (Urquí et al., 2007 p. 278). 

É aconselhável que, aquando do desenho do seu traçado, se defina um tema central por 

forma a facilitar não só o desenvolvimento das estratégias de comunicação, mas também 

encadear os diferentes aspetos que são abordados ao longo visita, por forma a que o 

visitante consiga reter mais facilmente a mensagem que se pretende passar. Nem sempre é 

possível fazê-lo, nomeadamente quando estão em causa ideias distintas, mas é 

recomendável que se procure uma forma de relacionar esses conceitos (Urquí et al., 2007).  

Os percursos podem ser feitos com o acompanhamento de um guia ou percorridos de forma 

autónoma (autoguiados), e podem ainda apoiar-se tanto em material instalado ao longo do 

percurso (painéis, placas, etc.) como em material transportado pelo próprio visitante 

(folhetos, cadernos de campo, etc.) (Urquí et al., 2007).  

Os itinerários autoguiados gozam de grande popularidade não só entre os visitantes mas 

também junto das entidades gestoras, quer pelo seu carácter autónomo quer pelo seu baixo 

custo, comparativamente a outras iniciativas. O sucesso dos mesmos dependerá 

essencialmente da qualidade dos painéis interpretativos que nele venham a ser instalados 

ou, alternativamente, dos folhetos interpretativos através do recurso a marcas numeradas, 

colocadas nos locais de paragens, que permitam fazer a correspondência (Urquí et al., 

2007).  

 



18 
 

Painéis Interpretativos 

Os Painéis Interpretativos são um importante recursos interpretativo cada vez mais utilizado, 

sobretudo nas áreas protegidas (Dias et al., sem data). Exatamente pela importância que 

apresentam, a sua elaboração deve se cuidada e devem ser seguidas algumas 

recomendações (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Recomendações para a elaboração de Painéis Interpretativos (adaptado Urquí et al., 2007) 

Recomendações para a elaboração de Painéis Interpretativos 

Texto 

 Pouco denso: a explicação deve ser feita em poucas palavras; não 

devem ser superadas as 150 palavras, e quando tal se verifique deve 

ocupar outro bloco de texto. 

 Linguagem acessível: não deve ser utilizada terminologia científica e 

caso seja indispensável fazê-lo o significado dos termos deve ser 

explicado. 

 Letra legível: não abusar no uso das letras maiúsculas pois torna-se 

mais difícil para o leitor captá-las 

 Simples: não devem ser focados muitos temas para que não se torne 

demasiado complicado e o visitante se distraia. 

Figuras, 

Mapas e 

Disposições 

 Imagens Fiéis: as imagens devem ser fiéis à realidade; não devem 

conter demasiada informação para serem facilmente recordadas. 

 Rigor nos mapas: os mapas devem ser simples, mas devem conter 

sempre a escala e o norte, bem como a localização do visitante e 

outras referências facilmente identificáveis. 

 Imagens indispensáveis: só devem ser usadas aquelas imagens que 

sejam indispensáveis para acompanhar uma explicação escrita; não 

devem ser usadas de forma gratuita. 

Localização 

e Dimensões 

 Local visível e junto ao elemento a interpretar 

 Altura adequada: deve atender-se também à altura das crianças e 

das pessoas com mobilidade reduzida (a altura dos olhos varia entre 

1-1.3 e 1.5-1.6 m respetivamente). 

 Dimensões atrativas: os painéis 5:4 ou 5:3 são mais atrativos do que 

os quadrados. 

 Proporção 1:2:1 (textos, gráficos e espaços vazios) 
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  3.1.2. PATRIMÓNIO BIOLÓGICO  

3.1.2.1. BIODIVERSIDADE (OU DIVERSIDADE BIOLÓGICA)  

A Convenção sobre a Diversidade Biológica (Decreto n.º 21/93 - D. R. n.º 143, Série I, 21 de 

Junho), no seu artigo 2º, define biodiversidade ou diversidade biológica como “a 

variabilidade entre os organismos vivos de todas as origens, incluindo, inter alia, os 

ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos 

ecológicos dos quais fazem parte; compreende a diversidade dentro de cada espécie, entre 

as espécies e dos ecossistemas”. 

De acordo com Proença et al. (2009), o conceito de diversidade biológica compreende três 

níveis: 

 Nível Genético: relativo à variabilidade genética intra-específica (entre populações ou 

entre os indivíduos de uma população); 

 Nível das Espécies: refere-se à variabilidade de espécies numa determinada área; 

 Nível dos Ecossistemas (diversidade ecológica): relativo às interações intra e inter 

ecossistemas (ou seja, entre os organismos dentro de um ecossistema ou entre os 

organismos e o meio envolvente) 

Assim, “o conceito de biodiversidade integra toda a variabilidade de organismos vivos, do 

nível genético ao nível dos ecossistemas, compreendendo no seu sentido mais lato toda a 

biosfera” (Proença et al., 2009 p. 127). 

Fruto da conjugação de fatores edáficos, climáticos e históricos, Portugal conta com uma 

grande riqueza ecológica. Para além de abarcar três regiões biogeográficas (Atlântica, 

Mediterrânea e Macaronésia), a orografia proporciona uma variedade de contextos 

climáticos aos quais estão associados diferentes materiais litológicos que se traduzem numa 

diversidade de solos e habitats (Proença et al., 2009). Por outro lado, a sua  tradição 

agrícola e pecuária também contribuiu para  esta diversidade, nomeadamente através da 

preservação de raças autóctones (Proença et al., 2009).  

O relativo consenso que hoje existe relativamente à importância de preservar a 

biodiversidade tem subjacente motivos de diversa ordem: Motivos éticos, já que o Homem 

como espécie dominante tem o dever moral de proteger os demais organismos vivos; 

Motivos estéticos, dada a crescente valorização da fruição da natureza; Motivos 

económicos, dada a dependência económica dos recursos biológicos; e por Motivos 

funcionais, cada espécie desempenha um papel ao nível dos ecossistemas, podendo a sua 

extinção gerar enormes perdas ambientais  

(http://ambiente.maiadigital.pt/ambiente/biodiversidade-e/mais-informacao-1/sobre-a-

importancia-da-biodiversidade/?do_print=1) . 

http://dre.pt/pdf1sdip/1993/06/143A00/33563380.pdf
http://ambiente.maiadigital.pt/ambiente/biodiversidade-e/mais-informacao-1/sobre-a-importancia-da-biodiversidade/?do_print=1
http://ambiente.maiadigital.pt/ambiente/biodiversidade-e/mais-informacao-1/sobre-a-importancia-da-biodiversidade/?do_print=1
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    3.1.2.1.1. AMEAÇAS À BIODIVERSIDADE 

Segundo a Society for Conservation Biodiversity, as principais ameaças à biodiversidade 

são (http://www.conservationbiology.org/resources/education/faq.cfm#): 

 Perda e fragmentação de habitats – a destruição de habitats contribuirá para o 

isolamento dos seus fragmentos; 

 Degradação de habitat – pode levar à destruição de características fundamentais do 

mesmo. 

 Introdução de espécies exóticas – algumas delas podem representar uma ameaça 

para as espécies autóctones e para os ecossistemas; 

 Sobreexploração dos recursos (“over-harvesting”) – nomeadamente a caça e a 

pesca, podem conduzir à extinção de inúmeras espécies. 

Para o caso português, Proença et al. (2009) concretiza os promotores das alterações ao 

nível da biodiversidade e distingue promotores de alteração diretos e promotores de 

alteração indiretos (aqueles que não afetam diretamente os ecossistemas mas antes os 

promotores de alteração direta). Entre os promotores de alteração diretos estão:  

 Alterações do uso do solo – nomeadamente a desflorestação para uso agrícola e as 

monoculturas, provocam a destruição de alguns habitats e uma profunda alteração 

dos ecossistemas.  

 Sobreexploração de recursos – ainda que a legislação imponha algumas restrições a 

sobrepesca continua a sobrevivência de algumas espécies, entre elas o tamboril, a 

pescada e o lagostim. Relativamente à caça a legislação também coloca já bastantes 

reservas, mas a caça furtiva continua ainda a ser uma realidade com consequências 

nefastas para a preservação da biodiversidade. 

 Aumento da rede viária – o aumento da densidade das estruturas viárias conduziu à 

fragmentação dos habitats naturais e ao isolamento genético das populações, para 

além do aumento da mortalidade por atropelamento. 

 Poluição – quer a poluição das águas superficiais, provocada essencialmente pelo 

escoamento de fertilizantes, resíduos domésticos e industriais, causando a 

eutrofização da água com a consequente redução da diversidade de espécies; quer 

a poluição do ar, que afeta em especial as plantas e os organismos mais simples, 

podendo inclusive nas comunidades vegetais originar o aparecimento de doenças.  

 Ocorrência de fogos – o crescimento de matos e de espécies pirófitas (consequência 

do abandono dos campos agrícolas) e os longos períodos de seca, nos meses de 

Verão, fazem com  que todos os anos milhares de hectares ardam, provocando não 

só a morte de alguns seres vivos mas também a destruição de habitat pondo em 

risco a sobrevivência de outros. 

http://www.conservationbiology.org/resources/education/faq.cfm
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  Introdução de espécies exóticas - algumas das espécies exóticas podem tornar-se 

invasoras, reproduzindo-se de forma descontrolada e alterando o equilíbrio dos 

ecossistemas. Constituem exemplos de duas espécies que se tornaram invasoras e 

alteraram os ecossistemas dunares  a Acacia longifólia e o Carpobrotus edulis 

(chorão-das-praias ). 

De entre os promotores de degradação indiretos, Proença et al. (2009) destaca: 

 Fatores demográficos – o crescimento demográfico sobretudo em torno das 

grandes cidades exerce uma pressão sobre os ecossistemas, com consequente 

perda de biodiversidade, para além de contribuir para a poluição da água e do ar. 

 Fatores económicos e político-sociais – o desenvolvimento económico foi muitas 

vezes feito à custa da sobreexploração de recursos e da poluição ambiental 

levando à destruição de habitats; por outro lado, as políticas adotadas tanto a 

nível nacional como a nível comunitário, nomeadamente a suspensão da Política 

Agrícola Comum que deixa antever o abandono das práticas agrícolas, também 

têm repercussões ao nível da biodiversidade 

 Fatores culturais – o abandono das zonas rurais e o envelhecimento da 

população tem conduzido a uma perda de conhecimento, nomeadamente 

algumas práticas agrícolas tradicionais. 

3.2. PATRIMÓNIO CULTURAL 

Segundo a Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural (UNESCO 

1972), o património cultural compreende: 

“- monumentos (obras arquitetónicas, de escultura ou de pintura monumentais, elementos 

de estruturas de carácter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valor 

universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência); 

- conjuntos (grupos de construções isolados ou reunidos que, em virtude da sua arquitetura, 

unidade ou integração na paisagem têm um valor universal excepcional do ponto de vista da 

história, da arte ou da ciência); 

- locais de interesse (obras do homem, ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as 

zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com um valor universal excepcional 

histórico, estético, etnológico ou antropológico)”. 

Em Portugal existem treze sítios classificados pela Unesco, na categoria de património 

cultural: o Centro Histórico de Angra de Heroísmo nos Açores (1983); o Convento de Cristo 

em Tomar (1983); o Mosteiro da Batalha (1983); o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de 

Belém em Lisboa (1983); o Centro Histórico de Évora (1986); o Mosteiro de Alcobaça 
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(1989); a Paisagem cultural de Sintra (1995); o Centro Histórico do Porto (1996); Sítios 

Arqueológicos no Vale do Rio Côa (1998); Paisagem Cultural da Vinha da Ilha do Pico 

(2004); Centro Histórico de Guimarães (2001); o Alto Douro Vinhateiro (2001); e mais 

recentemente, as Fortificações de Elvas (2012) (http://whc.unesco.org/en/statesparties/pt 

acedido em 31-08-12).  

É de notar, no entanto, que esta convenção apenas contempla o património cultural 

material. Como consequência do interesse manifestado por alguns Estados-membros na 

salvaguarda do seu património cultural imaterial, em 2003 foi adotada a Convenção para a 

Salvaguarda do Património Cultural Imaterial (UNESCO 2003). De acordo com este 

documento (art. 2º), por património cultural imaterial entende-se, “as práticas, 

representações, expressões, conhecimentos e aptidões – bem como os instrumentos, 

objetos, artefactos e espaços culturais que lhes estão associados – que as comunidades, os 

grupos e, sendo o caso, os indivíduos reconheçam como fazendo parte integrante do seu 

património cultural”. Nesta categoria Portugal conta, para já, apenas com um exemplar 

recentemente reconhecido (2011), o Fado. 

3.3. A PAISAGEM COMO PATRIMÓNIO (SINTESE NATURAL E CULTURAL) 

Como todas as definições em geral, também as definições de património natural e de 

património cultural tratam de catalogar, de agrupar e categorizar uma realidade que pela sua 

complexidade, por vezes, parece rejeitar tal operação. Toda a cultura está envolvida por um 

ambiente natural e praticamente não existe ambiente natural onde não esteja “instalada” 

cultura. 

Esta dificuldade está patente, por exemplo, no documento da UNESCO relativamente às 

categorias e critérios de seleção do património mundial, onde se pode ler: “são considerados 

património misto cultural e natural os bens que respondem a uma parte ou à totalidade das 

definições de património cultural e natural que constam dos artigos 1º e 2º da Convenção” 

(sendo que nos referidos artigos consta a definição de património cultural e natural, 

respetivamente) (www.unesco.pt/pdfs/docs/categorias+criterios.doc).  

Como anteriormente referido, o conceito de paisagem encerra em si a síntese entre a 

componente natural e cultural, podendo por este motivo apresentar-se como um solução 

para esta questão. A mesma solução parece também ter sido a encontrada pela UNESCO 

para operacionalizar a Convenção, uma vez que no mesmo documento (relativo às 

categorias e critérios de seleção) refere: “paisagens culturais são bens culturais e 

representam as «obras conjugadas do homem e da natureza» a que se refere o artigo 1º da 

Convenção. Ilustram a evolução da sociedade e dos estabelecimentos humanos ao longo 

dos tempos, sob a influência dos condicionamentos materiais e/ou das vantagens oferecidas 

http://whc.unesco.org/en/statesparties/pt%20acedido%20em%2031-08-12
http://whc.unesco.org/en/statesparties/pt%20acedido%20em%2031-08-12


23 
 

pelo seu ambiente natural e das sucessivas forças sociais, económicas e culturais, internas 

e externas” (www.unesco.pt/pdfs/docs/categorias+criterios.doc). 

No entanto encarar a paisagem como uma mera solução teórica seria menosprezá-la. A 

paisagem tem em si um valor próprio que inclusive justificou um diploma europeu 

inteiramente dedicado à sua proteção, gestão e ordenamento, a Convenção Europeia da 

Paisagem. Este diploma, logo no seu preâmbulo reconhece que a paisagem “desempenha 

importantes funções de interesse público, nos campos cultural, ecológico, ambiental e 

social, e constitui um recurso favorável à economia”, mais refere que ela “contribui para a 

formação de culturas locais e representa uma componente fundamental do património 

cultural e natural europeu, contribuindo para o bem-estar humano e para a consolidação da 

identidade europeia” (Conselho da Europa 2000). 

Assim, numa perspetiva holística, a paisagem enquanto simbiose entre o natural e o cultural 

tem em si um valor acrescido, que vai além da soma dessas duas componentes, e como tal 

merece ser preservada e transmitida às gerações futuras constituindo-se, desta forma, como 

património. 

4. ENQUADRAMENTO LEGAL, A PERPETIVA GEOLÓGICA NA CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA 

As preocupações com a conservação da natureza e com as questões do ambiente em geral 

são relativamente recentes na sociedade portuguesa o que se repercute na legislação 

nacional. 

Embora existissem anteriormente algumas alusões a esta temática, só em 1970 se 

constituiu uma base legal para a Conservação da Natureza, na altura designada por 

“Proteção da Natureza”, através da Lei 9/70 de 19 de Junho (Brilha, 2005). 

A partir de então assistiu-se ao surgimento de uma série de órgãos (Comissões, Secretarias 

de Estado, Ministérios, etc.), com o objetivo de tutelar e coordenar a operacionalização das 

medidas neste domínio, bem como à evolução da própria legislação (Brilha, 2005). A 

importância das questões relativas à conservação da natureza e ao ambiente foi crescendo 

no ordenamento jurídico português. Desde 1976, a Constituição da República Portuguesa 

(CRP), nos seus artigos 9º e 66º, passou a tutelar a proteção da natureza e do ambiente. 

Assistiu-se, também, ao depurar e concretizar dos conceitos relativos à conservação da 

natureza e à própria evolução da terminologia utilizada nos diplomas legais. A “Proteção da  

Natureza” (Lei 9/70 de 19 de Junho) deu lugar à “Conservação da Natureza” (artº 66º CRP) 
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e, já mais tarde, também o conceito de “Biodiversidade” (Resolução do Conselho de 

Ministros nº38/959) passa a figurar no ordenamento jurídico  (Brilha, 2005). 

No entanto, a concretização dos conceitos privilegiou sempre a componente biótica em 

detrimento da abiótica, tendo a vertente geológica sido negligenciada  (Brilha, 2005). Este 

desprimor para com o património geológico ficou patente na Lei de Bases do Ambiente 

publicada em 1987 (Lei nº11/87 de 7 de Abril), que em momento algum valorizou qualquer 

aspeto geológico, bem como no diploma que serviu de suporte à criação da Rede Nacional 

de Áreas Protegidas (Decreto-Lei nº19/93 de 23 de Janeiro), onde os aspetos geológicos 

não se encontram entre os critérios decisivos, no sentido em que não são por si suficientes, 

para a classificação de qualquer das categorias criadas, com exceção do Monumento 

Natural em que, embora não sejam focados de forma explicita, uma interpretação do 

preceito permite considera-los (Brilha, 2005). 

As regiões autónomas constituíram-se como pioneiras na valorização e classificação do 

património geológico, contanto o arquipélago dos Açores, desde há já algum tempo, com 

inúmeras ocorrências classificadas como Monumento Natural, e tendo a Região Autónoma 

da Madeira criado o primeiro instrumento legal dedicado à conservação do património 

geológico (Decreto Legislativo Regional nº24/2004/M de 20 de Agosto)  (Brilha, 2005). 

Atualmente esta tendência parece estar a começar a ser invertida. Em 2001, quando da 

publicação da Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade10, o 

grupo português da ProGeo11 fez algumas sugestões no sentido de integrar no diploma as 

questões relativas à conservação do património geológico, tento grande parte delas sido 

aceites e integradas no documento. Apesar deste documento não ter tido grande 

concretização estava lançada a temática do património geológico no âmbito da conservação 

da natureza e dado o alerta não só à sociedade, em geral, como também ao poder político. 

Em 2007 o Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (Lei nº58/2007 de 4 

de Setembro), no Plano de Ação anexo, dá já bastante relevância à questão e tem inclusive 

entre as medidas prioritárias “definir e executar uma Estratégia Nacional de 

Geoconservação”  (Brilha, 2010). 

O atual regime jurídico da Conservação da Natureza e Biodiversidade, publicado no 

Decreto-Lei nº142/2008 de 24 de Julho, veio revogar o Decreto-Lei nº19/93 de 23 de 

                                                
9
 Diário da República, I Série – B, de 21 de Abril 

10
 Resolução do Conselho de Ministros nº152/2001 de 11 de Outubro (D.R. nº236, Série I-B de 2001-

10-11) 

11
 Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico  
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Janeiro, que criou a Rede Nacional de Áreas Protegidas. Foram incorporadas na versão 

final deste diploma as sugestões da ProGeo-Portugal à exceção da introdução do termo 

“geodiversidade” no ordenamento jurídico. Os conceitos de “geossítio” e de “património 

geológico” são, finalmente, definidos e utilizados de forma correta (Brilha, 2010). A 

importância atribuída à conservação do património geológico começa a aproximar-se 

daquela que é reconhecida à biodiversidade, podendo mesmo ler-se entre os objetivos do 

referido documento, “promover a investigação científica e o conhecimento sobre o 

património natural, bem como a monitorização de espécies, habitats, ecossistemas e 

geossítios” e “promover o reconhecimento pela sociedade do valor patrimonial, 

intergeracional, económico e social da biodiversidade e do património geológico”. Por outro 

lado, o património geológico ganha relevância na definição das áreas protegidas, ao 

contrário do que acontecia anteriormente, podendo ler-se no artº 12º, “a classificação de 

uma área protegida visa conceder-lhe um estatuto legal de proteção adequado à 

manutenção da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas e do património geológico, 

bem como à valorização da paisagem” (Brilha, 2010).  

Brilha (2010 pp. 445-446) considera mesmo que este Decreto (142/2008 de 24 de Julho) 

“vem provocar uma enorme revolução no modo como o património geológico é encarado na 

legislação portuguesa” e “constitui uma importante viragem na Conservação da Natureza em 

Portugal incorporando, pela primeira vez, a geoconservação”.  
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PARTE II 

1. AS LINHAS DE TORRES VEDRAS 

1.1. ANTECEDENTES 

Na sequência da Revolução Francesa, em 1789, as tensões entre as grandes potências 

mundiais agudizam-se. A disputa pelo controlo do comércio internacional desde há muito 

que alimentava velhas querelas. Por outro lado, a Revolução Francesa, com os ideais de 

carácter liberalista, patente também no célebre slogan “liberdade, igualdade e fraternidade”, 

fez com que as cortes europeias olhassem para França com desconfiança e a isolassem 

(Pinto, 2011). 

Por essa altura, fruto do protagonismo conseguido à custa de algumas vitórias militares, 

emergia em França o nome do General Napoleão Bonaparte. Mais tarde, em 1799, 

Bonaparte assume o governo francês e conduz o país numa política imperialista, com vista à 

sua hegemonia (Geraldo, 2011). 

Portugal e Espanha possuíam territórios dos quais provinham produtos que interessavam 

tanto a França como a Inglaterra, encontrando-se por isso na mira destas duas potências 

(Pinto, 2011). 

Portugal, na altura sob a regência do príncipe D. João, que havia assumido o governo por 

força da demência de sua mãe (D. Maria I) e por morte de seu irmão (o príncipe herdeiro, D. 

José), procurava por todos os meios a neutralidade, mas consegui-la tornava-se cada vez 

mais difícil. De um lado, a Inglaterra, velha aliada, que dominava os mares que permitiam a 

ligação de Portugal aos seus territórios dispersos pelo Mundo e, do outro, França, a grande 

potência continental (Geraldo, 2011).  

Portugal acaba por se aliar a Inglaterra e Espanha contra França, mas é atraiçoado por 

Espanha que negoceia isoladamente a paz com França, assinando o acordo de Basileia a 

22 de Julho de 1795 (Geraldo, 2011). 

As vitórias francesas sucediam-se e quase todo o continente se encontrava já sob o domínio 

francês, ficando a faltar Portugal, uma potência marítima com grande relevo no contexto 

comercial  (Pinto, 2011).  

Portugal continua a tentar negociar a paz mas sem grandes resultados. Por seu turno, 

Espanha, encantada com o prestígio de Napoleão, alia-se a França. Entretanto Portugal 

continuava a ajudar militarmente Inglaterra, tendo participado nas operações do 

Mediterrâneo, com o objetivo de impedir Napoleão de ir para o Egipto. França sofre uma 

derrota na batalha naval de Abourk, tendo cabido aos navios portugueses impedir o 
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desembarque das tropas francesas. A atuação portuguesa foi alvo de elogios o que fez 

despertar a cólera de Napoleão (Geraldo, 2011). 

Espanha invade Portugal sob as ordens de Napoleão, na chamada “Guerra das Laranjas” 

(Pinto, 2011). O fim da guerra é tentado com os Tratados de Badajoz, em que, para além de 

perder Olivença, Portugal se comprometia a fechar os portos aos ingleses e a beneficiar os 

franceses. Contudo por não estar incluída a cedência de territórios ultramarinos, Napoleão 

não ratifica o acordo (Geraldo, 2011). 

Portugal encontrava-se numa posição difícil, “tomando o partido da Inglaterra veria o seu 

território continental invadido pela França e se tomasse o partido desta, as colónias 

ultramarinas seriam ocupadas pela Inglaterra”. As tentativas de paz sucedem-se mas as 

exigências de Bonaparte pareciam não ter limites, pondo à prova a paciência da Corte e do 

Governo, ao ponto de já não ser possível evitar a invasão francesa (Geraldo, 2011 p. 53).  

Depois de, em 1805, ter sofrido uma terrível derrota naval, ao largo de Trafalgar, França 

ficara com os seus meios navais praticamente todos destruídos, tornando-se impossível um 

ataque ao território inglês, já que se tratava de uma ilha (Pinto, 2011). Por outro lado, esta 

derrota fragilizou a armada francesa e acabou por atrasar a eminente invasão francesa a 

Portugal (Geraldo, 2011). 

França decreta o Bloqueio Continental, tentando fechar os portos europeus aos navios 

ingleses, impedindo as trocas comerciais (Pinto, 2011). Para Portugal, aceder a esta 

imposição seria ruinoso, não só porque estaria a desafiar a Inglaterra mas também porque 

as trocas comerciais com este país eram de extrema importância, por isso resiste. Napoleão 

faz um ultimato a Portugal para que feche os portos à Inglaterra sob pena de sofrer uma 

invasão (Geraldo, 2011). 

Portugal e Inglaterra celebram uma convenção secreta que previa a transferência da sede 

da monarquia portuguesa para o Brasil, a conceção de benefícios comerciais aos ingleses e 

ainda a ocupação da Madeira pela Inglaterra. Por seu turno, França e Espanha assinam o 

Tratado de Fontainebleau, que estipulava o desmantelamento do reino e a divisão do 

território português entre estes dois países (Geraldo, 2011). 

D. João decide, assim, mudar-se com a Família Real e a Corte para o Brasil e quando 

Junot, sob as ordens de Napoleão, chega a Lisboa já a armada portuguesa, escoltada por 

navios ingleses, havia partido (Geraldo, 2011). As expectativas de Bonaparte saíam 

frustradas já que não tinha sido capaz de deter a Família Real e a armada portuguesa 

(Pinto, 2011). 
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1.2. A PRIMEIRA INVASÃO 

Quando Junot chega a Lisboa, a 30 de Novembro de 1807, é recebido de forma amistosa, 

sem encontrar resistência, no seguimento das indicações deixadas pelo Príncipe Regente. 

Sob as ordens de Napoleão, Junot dá início ao desmantelamento e ao desarmamento do 

Exército Português. O armamento foi mandado recolher, alguns homens foram dispensados 

enquanto que outros, os mais válidos, foram escolhidos para rumar a França ao serviço do 

imperador a fim de aumentar o seu exército, tendo ficado conhecidos como a Legião 

Portuguesa (Geraldo, 2011). 

A atuação francesa torna-se mais agressiva, a bandeira nacional começa a ser substituída 

pela francesa, fazendo despertar o sentimento patriótico latente na população. Surgem 

alguns tumultos que depressa são reprimidos com agressividade pelas forças francesas 

(Geraldo, 2011). 

Entretanto, Espanha começa a ficar desagradada com a quantidade de tropas francesas 

que invadem o seu território a pretexto de alcançar Portugal e a família real espanhola tenta 

a fuga, mas acaba impedida. Os franceses tentam usurpar o poder fazendo com que o rei 

abdique mas o povo revolta-se contra as tropas francesas e impede a saída da família real 

do país. A coligação franco-espanhola, mantida até à altura, começa a dar sinal de 

decadência fruto do clima de tensão e desconfiança entretanto gerado, acabando grande 

parte do exército espanhol por receber ordens para deixar o território nacional (Geraldo, 

2011). 

A 1 de Agosto de 1808 desembarca junto a Buarcos, na Figueira da Foz, o 1º contingente 

comandado pelo general inglês Sir Arthur Wellesley, futuro Duque de Wellington. A 

inferioridade de efetivos relativamente às forças francesas era enorme mas isso não impediu 

a vitória dos aliados no Combate da Roliça e na Batalha do Vimeiro, que terminou com a 

Convenção de Sintra, assinada a 30 de Agosto de 1808 (Geraldo, 2011). Esta, negociada 

apenas entre ingleses e franceses, permitiu que os franceses derrotados deixassem o país, 

em navios ingleses, “levando armas, bagagens e o seu saque acumulado durante o período 

em que cá estiveram” (Geraldo, 2011 p. 141). 

1.3. A SEGUNDA INVASÃO 

Como consequência da polémica gerada em torno da referida convenção, Wellesley, a par 

de outros generais ingleses, regressa a Inglaterra para responder perante um conselho de 

investigação (Geraldo, 2011). 

A Regência, nomeada por D. João, retoma o “controlo”, outrora perdido, mas os seus 

membros não gozavam, agora, de qualquer credibilidade. O país encontrava-se devastado, 
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reinava o caos, “a desordem, a indisciplina, a miséria, as doenças, a fome e a insalubridade” 

(Geraldo, 2011 p. 154). Tentou-se reorganizar o exército, de forma a preparar o país para 

outra possível invasão, tendo sido pedido apoio a Inglaterra no sentido de nomear um 

comandante para o exército. Em Março de 1809, desembarcaria em Lisboa o general 

Beresford, nomeado para o cargo pelo governo inglês (Geraldo, 2011). 

As tropas francesas, desta vez comandadas pelo marechal Soult, voltariam a tentar invadir 

Portugal pela Galiza, em meados de Fevereiro, de acordo com as orientações de Napoleão. 

Ao contrário do que sucedera anteriormente, contrariando as indicações deixadas pelo 

Príncipe, os franceses já não seriam recebidos como amigos mas sim como invasores. 

Tentaram atravessar o rio Minho perto da sua foz, em Caminha, para entrar em Portugal, 

mas sem êxito graças à atuação do exército português, sob o comando do General Freire de 

Andrade. Contudo acabariam por conseguir transpô-lo um pouco mais à frente (Geraldo, 

2011). 

Soult começou a sua conquista no Norte do País e embora tivesse encontrado alguma 

resistência, de um modo geral, fruto da indisciplina e desordem que existia no seio do 

exército português, as sua ações militares foram sendo bem sucedidas e sem grandes 

sobressaltos. Entre elas contam-se a tomada de Chaves, Braga e Porto (Geraldo, 2011). 

Durante este período os franceses souberam explorar a instabilidade social que se vivia por 

todo o país. Tiveram a consciência de estar perante um povo “permeável a boatos, a 

calúnias e a falsidades que dispunham portugueses contra portugueses”. A contra-

informação dos franceses chegou inclusive a ser responsável pela morte de alguns militares 

portugueses, supostamente acusados de traição à pátria (Geraldo, 2011 p. 172). 

O desenrolar dos acontecimentos não era favorável para os aliados e o governo inglês 

reconsiderou a ajuda dada a Portugal. Contudo Wellesley, acreditando que era possível 

defender Portugal e expulsar os franceses regressa, desembarcando em Lisboa a 22 de 

Abril de 1809. Uns dias mais tarde chegam também alguns reforços ingleses. Wellesley 

reorganiza as tropas aliadas e a 12 de Maio de 1809 consegue a reconquista do Porto 

deixando Soult e o seu exército numa posição delicada. Este começa a sentir-se 

encurralado e única saída possível parece ser tentar a retirada dos seus homens (Geraldo, 

2011). Depois de uma fuga atribulada pela resistência oferecida pelos aliados, quatro meses 

depois de ter entrado em Portugal, Soult e o seu exército conseguem escapar “deixando 

para trás quase todo o material de guerra, grande parte das bagagens, um grande número 

de homens, alguns que morreram e outros exaustos de cansaço e de fome” (Geraldo, 2011 

p. 222). 
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1.4. A ESTRATÉGIA DE WELLINGTON 

Ao chegar a Portugal, Wellington depara-se com algumas contrariedades, nomeadamente a 

inexistência de um exército português e o desarmamento do país, deixando os aliados numa 

posição delicada face ao exército invasor, que para além de mais efetivos contava também 

com uma sólida experiência de guerra (Geraldo, 2011). 

Perante as adversidades o Duque de Wellington, revelou-se um estratega impar, paciente, 

cauteloso e dotado de um enorme bom senso. Do ponto de vista tático e estratégico terá 

optado por uma “defesa ativa”. Embora o seu espírito fosse predominantemente defensivo, 

contrariamente ao de Napoleão, não deixava passar qualquer oportunidade que lhe fosse 

favorável para atacar. Talvez por isso haja quem o considere um general defensivo do ponto 

de vista tático mas estrategicamente ofensivo (Pinto, 2011). Dadas as circunstâncias cedo 

se apercebe de que é preciso envolver todo o povo na luta contra o invasor, mas que a 

disciplina na forma de atuação era essencial. 

1.4.1. CONSTRUÇÃO DO EXÉRCITO 

Ao desembarcar Wellington apercebeu-se, tal como referido, da inexistência de um exército 

português; apenas dispunha de forças militarizadas12 – as Milícias – e forças paramilitares13 

– as Ordenanças – que detinham uma enorme vontade de combater o inimigo, e 

rapidamente se apercebe do seu potencial. Haveria que transformá-las num exército regular 

(Pinto, 2011). 

Com o decorrer das invasões e à medida que a revolta contra o inimigo ia crescendo, alguns 

dos oficiais portugueses dispensados por Junot começam a preparar militarmente antigos 

soldados, elementos das Milícias e das Ordenanças, ou mesmo populares sem preparação 

militar, que entretanto tinham sido reunidos pelas Juntas Governativas que por todo o lado 

iam surgindo (Pinto, 2011). 

Nas palavras de Pinto (2011 pp. 95-96), transformou-se “em tempo recorde, o verdadeiro 

bando de arruaceiros inicial em tropas regulares” e “no decorrer da invasão do Marechal 

Massena, as forças portuguesas já ombreavam com quaisquer unidades inglesas, francesas 

ou mesmo de qualquer outra nação sem terem de se envergonhar”. 

                                                
12

 “Forças que se podem tornar militares, isto é, podem passar a ter como principal função a defesa 

da soberania contra o inimigo externo” (Pinto, 2011 p. 94). 

13
 “Grupos exercitados e armados que não fazem, no entanto, parte das forças militares como são, 

atualmente, a PJ, a PSP ou as polícias municipais” (Pinto, 2011 p. 94). 
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1.4.2. “TERRA QUEIMADA” 

Conhecendo a máxima napoleónica de que “a guerra alimenta a guerra”, Wellington sabia 

que os franceses contavam com os recursos nacionais, nomeadamente com os recursos 

alimentares, para subsistir. Havia, portanto, que encontrar uma estratégia  para limitar o 

acesso a essas provisões sob pena de ser o país a alimentar a guerra e, mais 

concretamente, o inimigo (Pinto, 2011). 

Wellington desenvolve, assim, a política da “terra queimada”, propondo a todos os 

portugueses que recolham todos os seus haveres e provisões, que abandonem as suas 

terras e se desloquem para as Linhas, destruindo e queimando tudo o que com eles não 

possam transportar, de forma a tonar impossível a sua utilização pelo exército invasor. 

Assim, privaria o exército inimigo de alimentos e forragens (Geraldo, 2011). Desta forma, ao 

entender e aplicar esta medida, todo o povo estava a colaborar na luta contra os invasores. 

(Pinto, 2011)  

Por outro lado, os soldados franceses, privados de meios de subsistência, pilhavam e 

destruíam todo por onde passavam, aguçando o ódio que os portugueses nutriam pelo 

inimigo (Ventura, 2011). 

  1.4.3. LINHAS DE TORRES VEDRAS 

Ciente de que o objetivo final dos franceses era tomar Lisboa, Wellington teria de arranjar 

um “reduto final” para defender a cidade e, em último caso, embarcar os seus homens sem 

grandes dificuldades (Pinto, 2011). A solução encontrada foi a edificação de um conjunto de 

fortificações de campo (Luna et al., 2008). 

1.4.3.1. ANTECEDENTES 

Quando da 1ªinvasão, após os franceses terem tomado o controlo do governo, o coronel 

francês Vincent solicitou que se procedesse à triangulação e ao levantamento da área de 

Lisboa e de Peniche, a fim de perceber as posições que o exército francês deveria ocupar 

caso fosse intentada uma invasão a Lisboa. Esse trabalho terá ficado a cargo de dois 

engenheiros, José Maria das Neves Costa e Joaquim Norberto Xavier de Brito (Geraldo, 

2011).  

Após a retirada dos franceses, Neves Costa, alertando a regência para a importância do 

referido trabalho, terá continuado a desenvolve-lo, ficando concluído em Março de 1809 

(Geraldo, 2011). Para além dos trabalhos topográficos e cartográficos terá ainda elaborado 

uma memória descritiva onde sinalizava algumas posições que considerou mais favoráveis 

(Geraldo, 2011). 

Mais tarde, Wellington terá tido conhecimento deste trabalho e, reconhecendo o seu valor, 

manda analisar o terreno a fim de completar o estudo da área e construir um plano 
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defensivo de Lisboa. A 20 de Outubro de 1809, envia um memorando ao Tenente-Coronel 

Richard Fletcher (Anexo I), encarregando-o da execução do referido plano e explicando a 

sua ideia de manobra face a uma nova invasão (Pinto, 2011). 

1.4.3.2. A CONSTRUÇÃO DAS LINHAS 

No referido memorando, Wellington ao explicar a sua ideia de manobra, em algumas 

situações, dava já indicações muito precisas sobre algumas das posições a fortificar e 

respetivas guarnições, enquanto noutras, dava apenas indicações para que se estudassem 

algumas possibilidades, no sentido de averiguar se constituiriam, ou não, uma mais-valia 

para o exército aliado. 

O Tenente-Coronel Fletcher constituiu uma equipa de engenheiros, ingleses e portugueses, 

que sob as suas ordens iriam acompanhar as obras (Geraldo, 2011). A mão-de-obra foi 

fornecida, primeiramente, pelas milícias portuguesas e, mais tarde, também por 

camponeses, quer contratados quer arregimentados (Ventura, 2011). 

Este complexo defensivo era constituído, essencialmente, por três linhas (Figura 1), situadas 

a Norte do Tejo (Pinto, 2011), de forma irregular, aproveitando e explorando a orografia do 

terreno, que iam desde o Atlântico até ao Tejo (Ventura, 2011). A primeira, tinha início em 

Alhandra e terminava na foz do rio Sizandro, com um comprimento 46 km (Geraldo, 2011). A 

segunda, localizada à retaguarda da primeira14, iniciava-se acima da Póvoa de Santa Iria e, 

passando por Montachique e Mafra, terminava na foz do rio Safarujo, a Norte da Ericeira 

(Pinto, 2011), numa extensão de cerca de 38 km (Geraldo, 2011). A terceira, destinada 

unicamente a assegurar o embarque das tropas inglesas em caso de derrota, ia de Paço de 

Arcos a Carcavelos, cercando o Forte de S. Julião da Barra, em Oeiras (Pinto, 2011). 

A Sul do Tejo também foram levadas a acabo algumas construções na sequência dos 

movimentos detetados, em finais de 1810, que faziam prever uma incursão das tropas 

francesas pelo Alentejo (Geraldo, 2011). Esta situação que não viria a verificar-se, por 

questões de disciplina interna no seio exército francês, razão pela qual estas edificações 

nunca mereceram grande destaque (Pinto, 2011). A quarta linha era constituída por 17 

redutos entre a Costa da Caparica e Almada, compreendendo um extensão de 7,5 km 

(Pinto, 2011). Existia ainda uma quinta linha constituída por sete redutos em redor de 

Setúbal (Luna et al., 2008). 

A eficácia deste sistema defensivo baseava-se numa colaboração entre as forças marítimas 

e terrestres, já que o conjunto de edificações que foram erguidas baseava-se numa 

                                                
14

 Entre 9 a 16 km  (Geraldo, 2011). 
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cobertura dos flancos pelos navios ingleses que patrulhavam o Tejo e o Atlântico (Luna et 

al., 2008). 

 

Figura 1 – Mapa da localização das Linhas de Torres Vedras e sua Ligação com Lisboa nos anos de 1810 e 
1811 (http://www.linhasdetorresvedras.com/ficheiros/documentos_historico/mapa_linhas_de_torres_vedras.png) 

Silva (2011) refere que, inicialmente estavam apenas previstas duas linhas, que viriam a 

corresponder à segunda e à terceira linhas, e a que conhecemos hoje como primeira linha 

só veio a constituir-se à medida que se foi ganhando tempo. No entanto, Sir Charles Petrie 

(in Norris e Bremner, 2001) refere que as Linhas de Lisboa terão ficado popularmente 

conhecidas por Linhas de Torres Vedras, porque as primeiras obras tiveram ali lugar. 

Contudo, é certo que esta gigantesca obra foi conseguida em condições absolutamente 

extraordinárias: em apenas 10 meses (de Novembro de 1809 a Setembro de 1810) estavam 

já prontos 126 dos 152 redutos, que viriam a completar este sistema defensivo em 1812; por 

outro lado, tendo em conta a sua eficácia, foi conseguida com custos absolutamente 

desprezíveis15; e finalmente, o sigilo em que foi conseguida permitiu que nem os espiões 

franceses dela tivessem conhecimento (Pinto, 2011). 

                                                
15

 Com um custo global de cerca de 100 mil libras (Ventura, 2011). 

http://www.linhasdetorresvedras.com/ficheiros/documentos_historico/mapa_linhas_de_torres_vedras.png
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1.4.3.4. AS COMUNICAÇÕES NAS LINHAS 

Wellington sabia que assegurar um bom sistema de comunicações nas Linhas era 

fundamental por forma a garantir a eficácia deste sistema defensivo, por isso no memorando 

que envia a Fletcher dava já algumas indicações que evidenciam as suas preocupações 

nesse sentido: “Fixará quais os pontos destas elevações próprios para o estabelecimento 

dos postos de sinalização para comunicar entre umas e outras destas posições”.(Melícias, 

A., 2008 in Monteiro et al., 2011) 

Após o fim da segunda invasão, no que respeita às comunicações militares, a situação era a 

seguinte: por um lado, as forças navais britânicas, detentoras de um enorme prestígio na 

área das comunicações, dispunham de um sistema de comunicações marítimas que, apesar 

de complexo, já dera provas da sua eficácia ao longo de décadas de experiência e contava 

com um corpo especializado e habilitado para manobrar os equipamentos; por seu turno, 

Portugal, que se iniciava na estruturação da sua primeira rede telegráfica terrestre, contava 

apenas com um Corpo Telegráfico recém formado, pequeno e pouco habilitado (Luna et al., 

2008).  

Tendo em conta o papel desempenhado pela marinha inglesa, tanto do ponto de vista 

defensivo como do ponto de vista logístico, nomeadamente ao nível da distribuição de 

aprovisionamentos e equipamentos militares, a comunicação com os navios ingleses era 

fulcral pelo que Wellington opta por pedir à Royal Navy que adapte o sistema de 

comunicações marítimas de forma a que também possam servir para comunicações 

terrestres (Luna et al., 2008). 

Os trabalhos, que incluíam não só a conceção do sistema semafórico terrestre16 e pequenas 

adaptações ao código de Popham (código utilizado pela Royal Navy) mas também a 

formação de uma organização para manobrar os equipamentos, ficaram a cargo do 

Almirante George Berkeley. O sistema de comunicações eram composto por duas estações 

de sinais não fortificadas, Serra do Socorro e Cabeço de Montachique, que dispunham de 

uma localização privilegiada, e por postos de sinais, localizados nas fortificações, 

distanciados entre si 10 a 13 km (Luna et al., 2008).  

                                                
16

 Luna et al. (2008 p. 72), explica que era frequente considerar os “semáforos como sendo sinais 

marítimos, formados por combinações de corpos opacos de diferentes formatos como bandeiras ou 

balões, distinguindo-os dos telégrafos visuais/ópticos ou mecânicos (…) utilizados na comunicação 

terrestre” e que “com a aplicação dos sistemas semafóricos em terra a sua associação funcional aos 

telégrafos terrestres, a palavra telégrafo passou a utilizar-se como sinónimo de semáforo”.  
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Pensa-se que a ligação entre as primeira e segunda linhas defensivas era feita pelo 

telégrafo do Forte da Alagoa, pelo lado do Atlântico, e pela Serra do Socorro e o Forte da 

Serra do Chipre, no interior das Linhas (Luna et al., 2008) (Figura 2). 

A colocação em funcionamento da rede telegráfica foi um processo moroso tendo sido 

necessárias enumeras alterações aos projetos iniciais. Para além da localização dos 

equipamentos também a sua morfologia foi objeto de estudo por forma a prestar-se a menos 

equívocos aquando da sua leitura. Houve também a necessidade de adquirir algum 

equipamento complementar, nomeadamente telescópios, e de solucionar alguns problemas 

que foram surgindo e não estavam previstos; por exemplo, em alguns casos houve a 

necessidade de proceder à desmatação de alguns locais por forma a permitir o contacto 

visual (Luna et al., 2008). 

Era inquestionável que estes equipamentos deveriam ser manobrados exclusivamente pela 

marinha inglesa, não só pela experiência acumulada mas também para que não fosse posto 

em causa o secretismo do código da Royal Navy. Esta questão veio suscitar, mais tarde, 

alguns diferendos entre Wellington e Berkeley já que este pretendia uma compensação pelo 

serviço terrestre para o pessoal da marinha e Wellington mostrava-se relutante, pois 

considerava que estava em causa a abertura de um precedente, e a colaboração da 

marinha chegou mesmo a estar em causa (Luna et al., 2008).  

 

Figura 2 – Localização dos telégrafos e possível orientação das vergas (in Luna et al. 2008) 
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Entretanto a rede telegráfica portuguesa continuava a ser expandida e desenvolvida pelo 

Corpo Telegráfico, sob a direção de Francisco Ciera. Wellington, após uma experiência na 

Guarda, terá ficado bem impressionado com o funcionamento do telégrafo português e, 

também tendo em conta o eminente abandono do pessoal da marinha dos postos de sinais, 

terá considerado que seria pertinente introduzi-lo nas Linhas (Luna et al. 2008).  

Assim, a par da rede de comunicações inglesas terá sido desenvolvida uma rede 

portuguesa de comunicações nas Linhas de Torres, cada uma com características próprias 

(Quadro 2) (Luna et al., 2008). 

Quadro 2 - Grelha comparativa das redes de comunicações telegráficas nas Linhas de Torres (Luna et al., 2008) 

 Rede Portuguesa Rede Inglesa 

Corpo Constitutivo Corpo Telegráfico Engenharia Militar Inglesa 

Direção Francisco Ciera Tenente-Coronel Fletcher 

Operadores Corpo Telegráfico Royal Navy 

Código Tábuas Telegráficas Código Popham 

Destinatários Junta de Regência Comando Supremo das Forças Inglesas 

 

A grande vantagem da utilização do telégrafo português nas Linhas era a ligação à rede 

telegráfica geral, que permitia, nomeadamente, a ligação com Lisboa (Luna et al., 2008). 

Mas as comunicações telegráficas tinham algumas limitações, nomeada o facto de serem 

altamente condicionadas pelas condições atmosféricas, pelo que a par delas foram também 

criadas estradas militares ligando todas as estruturas, onde circulavam mensageiros. A 

redundância das comunicações permitia tornar o sistema bastante mais fiável, pelo que 

eram utilizados simultaneamente diversos meios (Luna et al., 2008). 

Comprovando a eficácia deste sistema de comunicações, Geraldo (2011 p. 273) refere que, 

“os telegrafistas que operavam as estações eram tão destros que a manusear o telégrafo 

que 5 a 7 minutos eram suficientes para que qualquer informação percorresse as Linhas de 

uma ponte à outra”. 
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1.4.3.3. CONSTITUIÇÃO DOS REDUTOS 

As estruturas que constituíam as fortificações era semelhantes, podendo destacar-se 

(adaptado de Miranda et al., 2011): 

1 – Fosso: construído pela escavação do terreno, constituía 

um obstáculo à aproximação do inimigo. A sua configuração 

era, normalmente, em U ou em V. 

2 – Escarpa/Contra-escarpa: são os taludes laterais do fosso. 

3 – Parapeito ou Reparo: maciço de terra compactada, muitas 

vezes construído com a terra resultante da escavação do 

fosso, que tinha por objetivo encobrir as manobras das peças 

e proteger dos projéteis e estilhaços. 

4 – Banqueta: plataforma ou degrau, localizada na parte 

interna do parapeito, que permitia aos soldados fazer fogo 

sobre o parapeito. 

5 – Través: elevação de terra compactada para proteção do 

fogo inimigo. 

6 – Través para lançamento de granadas: elevação de terra 

compactada, localizada no parapeito, que permitia o 

posicionamento dos atiradores de granadas. 

7 – Paliçada: conjunto de estacas ligadas entre si e cravadas 

no terreno na vertical, para servirem de obstáculo. Poderiam 

localizar-se no fosso, na entrada ou fechando áreas sem 

construções. 

8 – Canhoneira: aberturas para onde as bocas de fogo faziam 

o tiro. 

9 – Paiol: estrutura destinada ao armazenamento de 

explosivos ou munições, bem como de outras ferramentas, 

normalmente semi-subterrânea e protegida por traveses. 

 

Figura 3 – Ilustração dos elementos arquitetónicos das fortificações (Autoria 
de Pedro Ramos in Miranda et. al, 2011). 

1 

2 2 

3 

4 

5 
6 

7 

9 

8 



38 
 

1.5. A TERCEIRA INVASÃO 

Após a retirada de Soult, Napoleão não se resignou e continuou a conjeturar uma nova 

invasão a Portugal, tendo em Abril de 1810 nomeado o marechal Massena, comandante do 

exército francês em Portugal. Além da experiência própria dos seus 52 anos, Massena 

contava com importantes vitórias militares no seu currículo (Geraldo, 2011).  

Wellington, tendo consciência de que uma nova invasão estaria eminente, distribuiu 

criteriosamente as tropas pelo país, aguardando uma nova investida francesa, e 

intensificando o ritmo de construção das Linhas de Torres Vedras (Geraldo, 2011). 

Em Junho de 1810 as tropas francesas invadem o país pelo Norte, tendo conseguido uma 

importante vitória com a conquista de Almeida, em Agosto do mesmo ano, consequência da 

explosão do paiol e de depósitos de pólvora que conduziram à destruição de grande parte 

da vila (Geraldo, 2011). 

As tropas francesas encaminharam-se depois para Lisboa e Wellington opta algumas vezes 

pela retirada, no entanto, apercebendo-se de que as forças invasoras tinham escolhido a 

estrada perto da serra do Buçaco, vê aí uma oportunidade para as retardar. O rio Mondego 

corre num vale encaixado entre a serra do Buçaco e a serra da Murcela, e foi precisamente 

esta situação orográfica que Wellington explorou, conduzindo a uma derrota das tropas 

invasoras, na célebre Batalha do Buçaco, em Setembro de 1810 (Geraldo, 2011). 

Wellington retirou do Buçaco em direção às Linhas, tendo ocupado a primeira linha 

defensiva a 8 de Outubro (Ventura, 2011). Massena segue, também ele, em direção a 

Lisboa, passando nomeadamente por Coimbra, onde entra a 1 de Outubro, encontrando-a já 

evacuada. Esta situação sucedia-se fazendo com que os invasores passassem as maiores 

privações. As tropas francesas acabam por alcançar as Linhas a 10 de Outubro de 1810 

(Geraldo, 2011). 

Massena deparou-se, surpreso, com a grandiosidade deste sistema defensivo e depressa 

manda iniciar o reconhecimento desta enorme estrutura (Geraldo, 2011). Rapidamente se 

apercebe de que uma tentativa de ataque poderia ser fatal e determinar um fim trágico para 

a campanha em Portugal, por isso prefere não arriscar. Tendo em conta a disposição dos 

redutos e respetivas guarnições, ainda que as tropas francesas conseguissem transpor a 

primeira linha os aliados refugiar-se-iam na segunda. Por outro lado, o exército francês 

encontrava-se debilitado, tendo em conta a falta de víveres e também de munições, que 

tinha sido agravada pelas chuvas que se tinham feito sentir (Clímaco, 2010). Face a esta 

situação Massena resolve pedir reforços a Napoleão (Geraldo, 2011).  
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“Assim permaneceram os dois exércitos, em frente um do outro, durante quatro meses sem 

se empenharem em grandes ataques, cada um pelas suas razões. Wellington pretendia, 

acima de tudo, poupar os seus homens, pois tinha abastecimentos garantidos por Lisboa e 

por mar e, por outro lado, tentava privar o adversário de abastecimentos para que este 

desmoralizasse e assim ficasse diminuído. Massena aguardava os reforços pedidos a 

Napoleão para voltar a pôr em prática os seu plano para conquistar Lisboa.” (Geraldo, 2011 

p. 249) 

Por outro lado, o marechal francês acreditava que, mantendo o inimigo sob pressão, era 

uma questão de tempo até começarem a surgir desentendimentos entre ingleses e 

portugueses bem como uma agitação social entre os refugiados nas Linhas, consequência 

de situações de fome (Clímaco, 2010). 

As tropas francesas ainda tentaram uma investida no Sobral, a 12 de Outubro, mas sem 

sucesso (Clímaco, 2010). Mesmo com a chegada dos reforços, a 26 de Dezembro, a 

situação para as forças invasoras não teve melhorias significativas, a posição do exército 

aliado encontrava-se bem protegida e a escassez de mantimentos para as tropas francesas 

ia-se agravando (Geraldo, 2011). 

A falta de víveres teve enormes consequências para o exército francês, para além de 

debilidade física provocada pela falta de alimentos, tornava-se difícil manter a disciplina e a 

fome conduzia muitas vezes à deserção, sobretudo nos regimentos estrangeiros. Esta 

situação conduziu, primeiramente, à desconcentração das tropas franceses, mais tarde ao 

seu recuo e retirada das Linhas, e finalmente à retirada definitiva de Portugal (Clímaco, 

2010). Segundo Geraldo (2011), as tropas francesas terão abandonado o país no início de 

Abril de 1810. 

2. ÁREA DE ESTUDO:  CONCELHO DE MAFRA 

Embora este Sistema Defensivo fosse constituído por mais linhas defensivas (quatro no 

total), conforme exposto anteriormente, as duas primeiras têm efetivamente uma 

preponderância face às demais, não só pela sua maior representatividade na globalidade do 

sistema, mas também pela importância decisiva que tiveram no desfecho das Invasões 

Napoleónicas. 

Estas duas linhas (1ª e 2ª Linhas Defensivas), situadas a Norte de Lisboa, integram hoje 

seis Concelhos do Distrito de Lisboa: Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço, Arruda dos 

Vinhos, Mafra, Loures e Vila Franca de Xira. 

Pela sua complexidade e extensão, não seria possível em tão modesto trabalho e, em 

função do tempo para a sua realização, preceder à análise e caracterização de tamanha 
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estrutura, pelo que foi necessário definir uma área de estudo mais reduzida. Assim, na falta 

de melhor critério, considerou-se viável recorrer aos limites administrativos dos Concelhos 

para fazer a delimitação da referida área, não só pelo facto de se constituírem como limites 

bem definidos mas também pelo facto de tornar mais viável a implementação das medidas e 

estratégias de valorização que venham a ser propostas. 

Foi escolhido o conselho de Mafra, tendo para esta escolha relevado a representatividade 

deste município no âmbito deste Sistema Defensivo. 

2.1 MAFRA NAS INVASÕES NAPOLEÓNICAS: IMPACTOS ECONÓMICOS E SOCIAS 

As Invasões Napoleónicas tiveram enormes repercussões, do ponto de vista económico e 

social, por todo o país e Mafra não foi exceção.  

Com o fim das obras de construção do Palácio foi-se o sustento de muitos dos habitantes da 

Vila, pelo que a situação económica aquando da chegada do Exército Francês, em 

Dezembro de 1807, era já por si precária. Contudo, ela agravar-se-ia com a chegada do 

invasor (Lopes, 2011a). 

Ao chegarem a Mafra, as tropas francesas, a quando da primeira invasão, aquartelaram-se 

no Palácio e enquanto não esgotaram os stocks da despensa a coabitação com a população 

terá sido pacífica. No entanto, depois de se terem esgotado as provisões armazenadas 

sucederam-se as requisições a “fundo perdido”. Os bens requisitados eram os mais 

variados, desde géneros alimentares (pão, vinho, carnes, etc.), madeiras, palha, cereais e 

quaisquer outros utensílios que lhes pudessem ser úteis. Assim, as populações que mal 

conseguiam suprimir as suas próprias necessidades viam-se obrigadas a sustentar mais 

cerca de 700 homens do exército inimigo, que ali se encontravam aquartelados, fora os 

destacamentos que por ali passavam (Lopes, 2011a). Começava a viver-se um clima de 

grande instabilidade social. 

Por outro lado, as requisições começavam também a comprometer a subsistência da 

agricultura da região: por exemplo as exigências de carne e de cereais levavam a ter de se 

sacrificar os animais que eram utilizados na lavoura, as juntas de bois, bem como a entregar 

cereais que seriam utilizados para as sementeiras (Lopes, 2011a). As situações de fome e 

miséria seriam inevitáveis. 

As pilhagens a casas particulares sucediam-se e a própria Tapada de Mafra foi tomada foi 

tomada de assalto. Dela o exército francês conseguia obter não só gado, caça, legumes e 

cereais, como também madeira que era muito importante não só para a confeção de 

alimentos (nomeadamente pão), como também para o aquecimento das tropas (Lopes, 
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2011a). Lopes (2011a), refere inclusive que chegaram ser queimadas portas e janelas de 

casas particulares, depois destas terem sido arrombadas e saqueadas.  

Após tomar o Governo, Junot chegou a decretar a imposição de “remeter à Casa da Moeda 

todas pratas das Igrejas do Reino de Portugal que estivessem nos diferentes Depósitos”, 

não tendo sequer poupado o património religioso (Lopes, 2011a p.11). Outra das medidas 

foi a taxação fiscal extraordinária que veio onerar ainda mais os rendimentos das 

populações(Lopes, 2011a). 

Perante a fome e a miséria, as populações iam oferecendo cada vez mais resistência e a 

violência começou a imperar, trazendo com ela outro grave problema social: os órfãos, 

crianças que se viam desamparadas com a morte dos pais(Lopes, 2011a). 

Com a assinatura da Convenção de Sintra e a retirada do Exército Francês, as 

manifestações patrióticas disseminaram-se e as tropas inglesas eram recebidas com 

entusiasmo. Em Fevereiro de 1809, deu-se a chegada de parte das tropas inglesas à Vila, 

que ai ficaram acantonadas (Lopes, 2011 b). 

Embora tivessem existido alguns donativos voluntários, bem como algum apoio do Governo 

Inglês, mais tarde, já depois da segunda invasão, foi necessário recorrer à primeira 

Contribuição Extraordinária de Defesa para fazer face às necessidades(Lopes, 2011 b). 

Ainda que com uma logística diferente da do inimigo, enquanto se encontrou aquartelado 

em Mafra, o Exército Britânico também teve de recorrer às requisições mas, ao contrário do 

que acontecera com as do Exército Francês, estas eram pagas (Lopes, 2011 b). Com base 

na análise de documentos da época, Lopes (2011 b) conta ainda que o Príncipe Regente 

chegou mesmo a dar ordens para que a Tapada de Mafra recebesse cabeças de gado para 

aprovisionamento das tropas inglesas. 

Também a política da “terra queimada” teve consequências sociais muitos significativas: 

com a deslocação de massas populacionais para o interior das linhas, que não dispunham 

efetivamente de condições para alojar tanta gente, geraram-se situações de precariedade;  

por outro lado, a própria terra não tinha capacidade para produzir a quantidade de alimentos 

necessária. A situação era de tal forma grave que o Príncipe Regente chegou a determinar 

que uma fração do abastecimento que chegasse ao Terreiro do Paço se destinasse ao 

povo. Apesar das imensas dificuldades que esta medida acarretava, o patriotismo falou mais 

alto, e as populações mostraram-se dispostas a colaborar (Lopes, 2011 b).  

Foi também essa vontade indómita de combater o inimigo que tornou possível a edificação 

de uma enorme estrutura defensiva num período de tempo absolutamente extraordinário. 

Como anteriormente referido, a direção das obras esteve a cargo do Tenente-Coronel 

Fletcher, embora se saiba que, no que respeita ao Distrito Militar de Mafra, foi assistido 
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pelos engenheiros Capitão William Ross e Tenente Rice Jones. A mão-de-obra incluía civis 

(entre homens, mulheres e crianças) bem como o Regimento das Milícias da Figueira da 

Foz (700 homens), que havia sido destacado para Mafra (Lopes, 2011 b). 

A Tapada de Mafra também desempenhou um importante papel como fornecedora de 

madeira para a construção das fortificações. Documentos de época indicam que em 1810 

foram abertas as portas do sítio do Vale da Guarda e do Muro Seco, por forma a facilitar a 

circulação do exército(Lopes, 2011b). 

É ainda de referir que a Enfermaria do Convento de Mafra veio a albergar um Hospital 

Militar, que teria uma capacidade para cerca de 1000 doentes (Lopes, 2011 b). 

2.2 FORTIFICAÇÕES NO CONCELHO DE MAFRA 

O Concelho de Mafra conta com 42 redutos (Quadro 3) dos 152 que compõem todo o 

sistema, espalhados por nove Freguesias: Enxara do Bispo, Milharado, Venda do Pinheiro, 

Vila Franca do Rosário, Malveira, Mafra, Gradil, Santo Isidoro e Carvoeira. Dos 42 redutos 

do concelho, 40 faziam parte da  2ª Linha defensiva, enquanto que as duas fortificações 

restantes, os fortes da Enxara (Forte Grande e Forte Pequeno), integravam a 1ª Linha 

defensiva, embora se localizassem numa posição mais recuada face ao alinhamento das 

restantes fortificações (Anexo II e Anexo III). 

Quadro 3 - Redutos localizados no Concelho de Mafra (adaptado de Sousa e Lopes, 2011) 

Redutos no Concelho de Mafra 

Nº  Nome Nº  Nome Nº  Nome 

28 Forte Grande 69 Forte da Quinta do Fidalgo 84 Forte do Curral do Linho 

29 Forte Pequeno 70 
Forte da Quinta do 

Estrangeiro 
85 Forte do Areeiro 

52 Forte do Capitão 71 Forte da Portela 86 Forte da Paz 

53 Forte da Precinheira 73 Forte da Coutada 87 Forte do Pinheiro 

56 Forte do Permouro 74 Forte do Casal da Pedra 88 Forte do Cabeço do Neto 

58 Forte do Carrascal 75 Forte da Milhariça 89 Forte do Muxarro 

59 
Forte do Moinho da 

Carambela 
76 Forte do Sonível 90 Forte de Penegache 

62 Forte do Alto do Cheira 77 Forte do Juncal 91 Forte da Alagoa (Lagoa) 

63 Forte do Casal da Serra 78 Forte do Telhadouro 92 Forte do Picoto 
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64 
Forte do Canto do Muro da 

Tapada 
79 Forte do Gio 93 Forte de Marvão 

65 Forte de Santa Maria 80 
Forte da Quinta da Boa 

Viagem 
94 Forte de Ribamar 

66 Forte da Feira 81 Forte da Serra de Chipre 95 Forte do Zambujal 

67 Forte do Cabeço do Gordo 82 Forte da Patarata 96 Forte da Carvoeira 

68 Forte do Matoutinho 83 Forte do Meio 97 Forte de S.Julião 

 

Assim, embora o atual Concelho de Mafra abranja fortificações das duas linhas defensivas 

é, essencialmente, representativo da 2ª Linha Defensiva, também denominada por vezes de 

Linha Principal de Defesa, por conter a maioria das posições fortificadas. 

2.3. O PROJETO “ROTAS HISTÓRICAS DAS LINHAS DE TORRES” 

O projeto “Rota Histórica das Linhas de Torres” foi um projeto desenvolvido pela Plataforma 

Intermunicipal para as Linhas de Torres, constituída pelos municípios de Arruda dos Vinhos, 

Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira, co-financiado 

pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu - EEAGrants, com o 

acompanhamento técnico do IGESPAR e o apoio do Exército. 

“O projeto tem como objetivos centrais salvaguardar, recuperar e valorizar uma componente 

significativa do património arquitectónico/militar integrante das Linhas de Torres Vedras, 

criando uma rota turística de excelência. Em articulação com outras valências patrimoniais, 

ambientais, gastronómicas, desportivas e museológicas.” 

 (http://www.linhasdetorresvedras.com/projectos/). 

Este projeto resultou na criação de um produto turístico a “Rota Histórica das Linhas de 

Torres”, constituída por seis percursos temáticos apoiados em algumas infraestruturas, 

nomeadamente centros interpretativos. O projeto  envolveu a recuperação de alguns fortes e 

culminou na produção de um guia, “Rota Histórica das Linhas de Torres: Guia” 

(http://www.cm-mafra.pt/cultura/pdf/rotas/guia_rhlt_PT.pdf) que congrega esses percursos 

intermunicipais, a par de outras publicações a nível municipal. Terá também originado a 

criação de um site (www.rhlt.com.pt), que no entanto, durante os últimos meses se tem 

encontrado inacessível.  

É possível reconhecer neste projeto um enorme esforço no sentido da conservação e 

valorização do património cultural associado às Linhas de Torres, bem como uma 

http://www.linhasdetorresvedras.com/projectos/
http://www.cm-mafra.pt/cultura/pdf/rotas/guia_rhlt_PT.pdf
http://www.rhlt.com.pt/
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preocupação em fazer dele parte das estratégias de desenvolvimento local, contudo 

acreditamos que ainda existe trabalho por fazer e alguns aspetos a melhorar.  

Sem dúvida que é preciso começar o trabalho por algum lado e também não ignorar que 

existe sempre uma condicionante económica que, embora não seja desejável, é real. No 

entanto, parece-nos pouco acertado não existir, pelo menos, uma estratégia de preservação 

de todo o património que ainda subsiste tendo-se optado apenas pela recuperação e 

valorização de alguns exemplares. Sem dúvida que não é viável do ponto de vista 

económico a recuperação de todo o património mas é possível e porventura prioritário que 

se desenvolva uma estratégia de preservação, no sentido de o identificar e de o dar a 

conhecer às populações locais para que estas o reconheçam e integrem, também elas, as 

estratégias de preservação e valorização. 

Outra questão que parece também não ter sido muito desenvolvida é a visão deste sistema 

defensivo na sua globalidade. A verdade é que se trata de um conjunto de posições, de 

pontos, que têm efetivamente uma ligação entre si, que faz com que seja parte de um 

sistema e que constituam linhas, as Linhas de Torres Vedras. No que respeita a esta 

dimensão, a visão estratégica e relacional entre as diferentes posições fortificadas foi muito 

pouco desenvolvida, existindo apenas referências muito pontuais. 

A par do objeto central daquele projeto, o “património arquitectónico / militar” (património 

cultural), ele também tinha por objeto, ainda que subsidiariamente, o património natural. 

Este foi, no entanto, um pouco esquecido e não tendo grande expressão. 

Reconhecendo o seu grande contributo, desejamos que aquele projeto seja o ponto de 

partida para o desenvolvimento de outros trabalhos que contribuam para aumentar as suas 

valências. 

3. ANÁLISE 

Com o intuito de contribuir para a valorização do património geológico/geomorfológico, 

através da sua integração numa estratégia de valorização do património associado às 

Linhas de Torres Vedras, considerou-se necessário proceder à análise e caracterização do 

património existente.  

3.1. METODOLOGIA 

Por forma a aferir com o máximo rigor sobre as características do local considerou-se 

indispensável efetuar visitas de campo, tentando assim afastar as imprecisões e limitações 

de um trabalho meramente teórico baseado apenas em cartografia. 
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Para dar início ao referido trabalho de campo, o ponto de partida foi a cartografia da área, 

nomeadamente as cartas militares (388-Torres Vedras; 389-Sobral de Monte Agraço; 402-

Mafra; 403-Bucelas), ortofotomapas e ainda a localização dos fortes em formato digital 

fornecida pelo prof. João Reis com base em trabalho realizado e publicado (Reis, 2011). 

Após o trabalho de campo, realizado durante os meses de Outubro e Novembro, foram 

elaboradas fichas de caracterização para cada posição fortificada (Anexo IV), nas quais 

foram incluídos os seguintes parâmetros de análise: Geologia; Morfologia do Forte; Estado 

de Conservação; Qualidade Visual; Vegetação; Acessos; e Posição Estratégia. Foi ainda 

elaborada uma ficha de caracterização para uma posição não fortificada, a Serra do 

Socorro, pelo facto de esta ter tido um papel fulcral no sistema de comunicações e, 

consequentemente, em toda a estratégia defensiva. 

Os dados recolhidos durante o trabalho de campo, nomeadamente a geologia, foram, 

posteriormente, aferidos com as Cartas Geológicas (30C-Torres Vedras; 30D-Alenquer; 

34A-Sintra; 34B-Loures) e respetivas Notícias Explicativas. 

3.2. RESULTADOS 

Geologia 

Relativamente ao substrato geológico, predominam na área estudada formações do 

Cretácico e pós- Cretácico (formações vulcânicas) embora também se encontrem algumas 

fortificações sobre formações do Jurássico, nomeadamente as posições do Forte do 

Carrascal [nº58], do Forte da Presinheira [nº53], do Forte do Capitão [nº52], do Forte da 

Coutada [nº73], do Forte Grande [nº28] e do Forte Pequeno [nº29]. 

No que diz respeito à litologia, predominam formações relativamente friáveis, como os 

arenitos e margas, e ainda calcários (Figuras 4 e 5). Ocorrem ainda alguns fortes situados 

em posições mais proeminentes, que se destacam no terreno e que correspondem a 

chaminés vulcânicas, como é o caso das posições do Forte de Santa Maria [nº65],  do Forte 

do Matoutinho [nº68], do Forte do Casal da Pedra [nº74] e do Forte do Sonível [nº76] (Figura 

6). 

 Figura 6 – Basalto com meteorização 
na orla, Forte do Sonível (Autor: 
Manuela Abreu). 

Figura 4 – Bancadas de Arenito 
ferruginizado, Forte do Picoto (Autor: 
Manuela Abreu). 

Figura 5 – Calcários e Margas, Forte 
do Cabeço do Neto (Autor: Manuela 
Abreu). 
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Há ainda a registar a ocorrência em alguns locais de filões que cortam as formações 

litológicas: dois filões de rocha básica no caminho de acesso ao Forte do Telhadouro [nº78] 

(Figuras 7, 8 e 9), e um filão, também de rocha básica junto à posição do Forte da Quinta do 

Estrangeiro [nº 70] 

É também possível observar que a implantação das fortificações está muito ligada às 

características geomorfológica da área (Figura 10 e Anexo III). Esta ligação terá 

correspondência com a posição estratégica de cada estrutura, como se constatará mais à 

frente. 

 

 

 

Figura 7 – Caminho onde são 
reconhecíveis dois filões de rocha 
básica, Forte do Telhadouro (Autor: 
Manuela Abreu). 

Figura 9 – Filão de rocha 
meteorizada apresentando 
coloração rosada, Forte do 
Telhadouro (Autor: Manuela Abreu). 

Figura 8 –Filão de rocha básica, 
Forte do Telhadouro (Autor: Manuela 
Abreu). 

Figura 10 – Esquema da implantação dos fortificações. 
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Morfologia dos Fortes 

Relativamente à morfologia dos fortes, constata-se que não existe uma morfologia 

predominante embora seja sempre de características geométricas (Anexo V). Observam-se 

essencialmente polígonos de forma irregular, alguns em forma de estrela, destacando-se o 

forte do Zambujal [nº 95] pela sua morfologia muito particular: uma estrutura complexa 

constituída por um reduto central e uma bateria avançada (Figuras 11,12 e 13). 

Estado de Conservação 

A maior parte dos fortes do Concelho de Mafra não se encontram delimitados, ou sequer 

assinalados de alguma forma no terreno. Na sua maioria encontram-se cobertos de 

vegetação pelo que é bastante difícil aferir sobre o seu efetivo estado de conservação. No 

entanto, nalguns casos, ainda assim, é possível verificar que alguns se encontram já num 

elevado estado de degradação. 

Pela posição privilegiada que detêm alguns fortes, estes estão sujeitos a uma enorme 

pressão provocada, nomeadamente, pela implantação de antenas (como o Forte do Capitão 

[nº52] e o Forte de Santa Maria [nº65]), por explorações pecuárias (como o Forte do Capitão 

[nº52] e provavelmente o mesmo terá ocorrido com o Forte de Penegache [nº90]) ou ainda 

provocada pelas pressões urbanísticas (como o Forte da Presinheira [nº53] e provavelmente 

o Forte do Pinheiro [nº87]). Noutros casos a própria posição dos fortes, pela sua natureza 

inóspita e maior dificuldade no acesso, acabou por contribuir para a  sua subsistência e 

conservação até aos dias de hoje (veja-se o caso do Forte do Cabeço do Neto [nº88]). 

Mesmo os fortes que se encontram dentro da Tapada Nacional de Mafra (Forte do Sonível 

[nº76] e Forte da Milhariça [nº75]) estão sujeitos a alguma pressão provocada 

nomeadamente pelos javalis que ali vivem. O Forte do Sonível [nº76] apesar de tudo, 

encontra-se, aparentemente, bem conservado provavelmente devido à abundante 

vegetação e posição no terreno, no entanto, o Forte da Milhariça [nº75] apresenta já alguns 

sinais de degradação provocados por aquela espécie. 

Figura 12-  Planta do Forte de 
S.Julião, polígono irregular em 
forma de estrela (Fonte: 4732-3-
34-47– GEAM/DIE) 

Figura 13 – Planta do Forte do 
Carrascal, polígono irregular de oito 
lados (Fonte: (4726-3-34-47 – 
GEAM/DIE). 

Figura 11 – Planta do Forte do 
Zambujal, estrutura complexa 
(Fonte: 4732-3-34-47 – GEAM/DIE). 
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Para além das condicionantes fortemente dependentes de atividades humanas há ainda a 

considerar os agentes atmosféricos que, ao longo de aproximadamente 200 anos, atuaram 

sobre estas estruturas e, se se tomar em conta o facto de, como visto anteriormente, as 

fortificações se encontrarem sobre formações friáveis ou calcários mais ou menos 

diadasados e com terra rossa associada, terá facilitado a ação dos agentes erosivos. 

Constituem exceções a este panorama de degradação os fortes que foram recuperados no 

âmbito do projeto “Rotas Históricas das Linhas de Torres”: o Forte do Zambujal [nº95] e o 

Forte de Feira [nº66]. Também no âmbito do referido projeto outros fortes (Forte Grande 

[nº28]; Forte Pequeno [nº29]; Forte do Juncal [nº77]) foram alvo de uma intervenção 

diferente, que incluiu limpeza e equipamento de apoio, o que foi um importante contributo 

para a preservação dos mesmos.   

Qualidade visual 

A posição em que foram implantadas estas fortificações não foi casuística. As visitas ao 

local permitiram comprovar aquilo que a própria cartografia já deixava antever: os fortes 

localizavam-se em posições de cumeada que permitiam uma vista privilegiada para o 

domínio de determinadas áreas, normalmente vales e vertentes e ainda o avistamento de 

fortificações das proximidades.  

No entanto, o trabalho de campo realizado permitiu perceber quais das posições fortificadas 

permitem ainda hoje esse alcance visual e perceber se na atualidade mantêm a mesma 

amplitude visual e se a paisagem alcançada é ou não aprazível. 

Verificou-se que, efetivamente, embora se encontrem numa posição topograficamente mais 

alta, alguns dos fortes já não dispõem dessa vista uma vez que a vegetação na envolvente 

se desenvolveu e constitui hoje uma barreira visual (como sucede no caso do Forte do 

Cabeço do Neto [nº88]).  

Relativamente à qualidade cénica, embora se trate de um parâmetro subjetivo, tentámos 

fazer um pequeno descritivo do alcance visual e antever aquilo que seria, eventualmente, 

um padrão de qualidade estética para o cidadão-comum. Assim, destacamos o Forte do 

Picoto [nº92], o Forte de S.Julião [nº97] e o Forte do Zambujal [nº95], como os mais 

assinaláveis relativamente a este parâmetro (Figuras 14, 15 e 16).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Vista do Forte do Picoto 
(Autor: Manuela Abreu). 

Figura 15 – Vista do Forte de S.Julião 
(Autor: Manuela Abreu). 

Figura 16 – Vista do Forte do 
Zambujal (Autor: Manuela Abreu). 
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Vegetação 

Como referido em ocasião anterior, a maior parte das estruturas encontram-se cobertas de 

vegetação, à exceção dos fortes restaurados no âmbito do projeto “Rotas Históricas das 

Linhas de Torres” (Forte da Feira [nº66] e Forte do Zambujal [nº95] onde se procedeu ao 

corte total da vegetação, e onde apenas agora começam já a despontar algumas espécies. 

Ainda que possa sofrer pontualmente pequenas alterações, as espécies que cobrem estas 

posições fortificadas são normalmente idênticas. Predominam as  seguintes espécies: 

Cistus salviifolius L. (Figura 17), Mirtus communis L. (Figura 18), Ulex sp (Figura 19), 

Arbutus unedo L. (Figura 20), Rubus ulmifolius Schott (Figura 21), Calluna vulgaris (L.) Hull 

(Figura 22), Eucalyptus globulos, Quercus suber L.; Quercus ilex L.; Quercus faginea Lam.; 

Castanea sativa Mill.  e Pinus pinaster Aiton. 

É importante salientar que não se pretendeu no presente trabalho fazer um levantamento 

exaustivo das espécies vegetais que se encontram nestas posições fortificadas mas apenas 

ter uma noção geral das espécies que aí predominam na atualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Mirtus communis, Forte 
de S. Julião (autor: Manuela Abreu). 

Figura 17 – Cistus salviifoliius, 
Forte do Juncal (Autor: Manuela 
Abreu). 

Figura 19 – Ulex sp., Forte S. 
Julião (Autor: Manuela Abreu). 

Figura 22 – Calluna vulgaris, 

Forte do Sonível (Autor: 
Manuela Abreu). 

Figura 21 – Rubus ulmifolius, 

Forte do Telhadouro (Autor: 
Manuela Abreu). 

Figura 20 – Arbutus unedo, 

Forte da Quita do Estrangeiro 
(Autor:Manuela Abreu). 
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Acessos 

A acessibilidade aos fortes é bastante variável. Alguns encontram-se dentro de terrenos 

murados tornando impossível o seu acesso (como o Forte do Gio [nº79], o Forte da Serra de 

Chipre [nº81], o Forte da Quinta da Boa Viagem [nº80] e o Forte da Portela [nº71]), noutros 

casos o acesso tem de ser feito por terrenos sob o domínio de outras instituições, como a 

Tapada Nacional de Mafra (Forte da Milhariça [nº75] e Forte do Sonível [nº76]), a Escola 

Prática de Infantaria (Forte do Juncal [nº77]) e o Centro de Recuperação do Lobo Ibérico 

(Forte do Alto do Cheira [nº62]). 

Na maior parte dos casos é possível aceder de automóvel, no entanto este terá de ser 

deixado a alguns metros fazendo-se o resto do caminho a pé. A marcha é muitas vezes 

dificultada pela vegetação abundante que invadiu estas construções e as áreas adjacentes. 

Em alguns casos, principalmente naqueles em que os fortes se encontram implantados em 

terrenos mais acidentados, o acesso é um pouco difícil e requererá, obviamente, outra 

motivação por parte do caminhante. 

 

Posição Estratégica 

Como tem vindo a ser descrito, a localização dos fortes foi extremamente cuidada por forma 

a melhor tirar partido da morfologia do terreno. Na maior parte das posições fortificadas é, 

ainda hoje, possível estabelecer um contacto visual com as posições fortificadas adjacentes 

e intuir sobre a estratégia defensiva que justificou este posicionamento, percebendo 

exatamente que área pretendiam dominar.  

Relativamente aos fortes que constituem a Segunda Linha, estes foram implantados desde 

a foz do Rio Safarujo, na vertente do vale deste rio com continuação para a vertente do Rio 

do Sobral. Parte deles infletiu para Mafra, provavelmente com o intuito de proteger a posição 

do Palácio, dirigindo-se depois em direção à Malveira; enquanto que outros tomaram a 

direção do Gradil (contornando uma zona muito acidentada) e infletiram depois também em 

direção à Malveira. Da Malveira seguem em direção à Venda do Pinheiro, aproveitando 

posições morfológicas mais elevadas, nomeadamente algumas chaminés vulcânicas (caso 

do Forte do Matoutinho [nº68] e do Forte de Santa Maria [nº65]). A partir daí, descem 

ligeiramente cobrindo a posição do Cabeço de Montachique. Relativamente aos fortes de 

S. Julião [nº97], Carvoeira [nº96] e Zambujal [nº95], estes teriam provavelmente como 

objetivo a defesa do Rio Lizandro e afluentes, vedando o acesso, pelos vales, a Mafra 

(Anexo III). 

No que respeita aos fortes que integravam a Primeira Linha e que pertencem hoje ao 

concelho de Mafra, não foi possível observar a sua posição na estratégia defensiva da 

Primeira Linha. No entanto, segundo o Guia das Rotas Históricas das Linhas de Torres 



51 
 

(Silveira et al., 2011), sabe-se que estes se encontravam numa posição relativamente 

recuada face às demais posições fortificadas daquela Linha com o intuito de defender a 

estrada Torres Vedras–Montachique e apoiar o quartel-general de Wellington em Pero 

Negro. 

3.3. CONCLUSÕES DA ANÁLISE 

Há claramente a existência de um património cultural ligado a este sistema defensivo (as 

Linhas de Torres) onde se incluem aspetos materiais, nomeadamente as próprias 

fortificações, e aspetos imaterias, como a estratégia defensiva que está por detrás da 

escolha do posicionamento das referidas fortificações.  

Do ponto de vista geológico, embora existam aspetos geológicos/litológicos determinantes 

para a construção e o entendimento desta estrutura defensiva, não existe nenhum elemento 

geológico de qualidades únicas que mereça a sua classificação como património geológico. 

É, contudo, inquestionável a influência/importância da geodiversidade no que refere a este 

sistema defensivo. Esta relação está essencialmente patente em dois aspetos: por um lado, 

substrato friável e/ou fortemente diaclasado que permitiu a mais fácil e rápida construção 

das fortificações; e, por outro, a própria geomorfologia que terá sido determinante na 

escolha da localização das posições fortificadas. 

Assim, no que se refere ao caso de estudo (o Sistema Defensivo das  Linhas de Torres), é 

facilmente percetível o valor cultural da geodiversidade, referidos por Gray (2004) e Brilha 

(2005). Também não é difícil captár o valor estético destas fortificações, porventura mais 

evidente naquelas posições que detêm uma maior qualidade visual como, por exemplo, a 

posição do Forte do Picoto [nº92] e do Forte do Zambujal [nº95] em que a geomorfologia 

proporciona uma qualidade cénica notável. Existirá, com certeza, também um valor 

educativo/pedagógico, que se tentará, mais à frente, potenciar com a definição de uma 

estratégia de valorização. 

4. PROPOSTA/ESTRATÉGIA DE VALORIZAÇÃO 

Apesar de se ter constatado que não existem efetivamente aspetos geológicos com 

características excecionais que mereçam uma salvaguarda especial e a classificação como 

património geológico, acreditamos que existem aspetos geológicos que valorizados 

conjuntamente com o património cultural podem ter um importante papel na sensibilização 

da sociedade para a importância da geodiversidade. 

A par daquilo que é preconizado por alguns autores, nomeadamente Urquí et al (2007), 

relativamente à utilização das áreas protegidas, como áreas privilegiadas, aproveitando o 

interesse dos visitantes pelas questões ambientais, para fomentar a atenção para os 

aspetos geológicos, também o património associado às Linhas de Torres se poderá 
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constituir como um atrativo e importante veículo de sensibilização para as questões 

geológicas. 

4.1. PRESERVAÇÃO/CONSERVAÇÃO 

Antes de pensar numa estratégia de valorização deste património é imprescindível pensar 

em medidas de preservação por forma a garantir a sua subsistência, para que não se perca 

e possa, deste modo, ser transmitido às gerações futuras. 

Atendendo às condicionantes económicas, pensamos que mesmo com custos relativamente 

reduzidos é possível adotar medidas que se revelarão bastante significativas. 

Assim, tendo em conta que a maioria das fortificações se encontra sem qualquer tipo de 

demarcação ou sinalização e que se trata de estruturas bastante simples, que na grande 

parte das situações se encontram cobertas de vegetação, não sendo reconhecíveis pelo 

cidadão-comum, consideramos que uma das medidas que deve ser tomada com carácter de 

urgência é a demarcação/delimitação destas estruturas, tal como aconteceu com os fortes 

que foram alvo de intervenções no âmbito do projeto “Rotas Históricas das Linhas de 

Torres” (Figura A 2, Anexo IV). A delimitação, para além de sinalizar o forte, será um 

importante contributo para a redução das pressões a que estas estruturas estão sujeitas. 

Constituirá uma barreira não só às pressões imobiliárias mas também àquelas causadas 

pela movimentação de veículos ou mesmo as resultantes do maneio das terras para uso 

agrícola. 

Esta simples medida trará resultados muito significativos para a preservação/conservação 

deste património pelo que propomos que seja adotada em todas as posições fortificadas. 

4.2. VALORIZAÇÃO/DIVULGAÇÃO 

A valorização do património deve ter em conta as características do mesmo por forma a tirar 

o melhor partido das suas potencialidades. Tendo em conta a variabilidade de 

características que estas estruturas apresentam (localização, condições de acesso, 

qualidade visual, etc.), elas reclamam uma valorização diferenciada que tenha em atenção 

as potencialidades de cada fortificação e a sua apetência para diferentes tipos de utilização. 

Por outro lado, em qualquer estratégia de valorização o conhecimento do seu público-alvo é 

muito importante por forma a torna-la mais eficaz. De acordo com as potencialidades de 

cada posição fortificada é também possível antever o tipo de visitante que estaria 

eventualmente interessado em explorar este património e dirigir a estratégia de valorização 

para esse público-alvo. 

Outra questão muito importante numa estratégia de valorização é o envolvimento da 

população local. Ela deve constituir-se como parte integrante dessa estratégia, sendo uma 

componente fundamental para o sucesso da mesma. 
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Não pode ainda ser esquecida a questão da viabilidade financeira, e por isso deve ser tida 

em linha de conta a razoabilidade dos custos envolvidos, sob pena de se propor uma 

estratégia sem qualquer viabilidade. 

4.2.1. ESTRATÉGIA 

Dada a diversidade das características avaliadas durante a fase de análise pareceu-nos 

acertado definir uma estratégia de valorização que atendesse a essa variabilidade.  

Assim, a solução encontrada passa pela elaboração de categorias temáticas que permitirão 

antever, de acordo com as características nelas incluídas, as potencialidades de cada 

estrutura, percebendo em que sentido deve ser desenvolvida a estratégia de valorização e 

antevendo, desta forma, também um público-alvo.   

Da análise atenta das características dos fortes resultaram três categorias: “Exploração e 

Aventura”; “Em Família”; e “Panorâmico”. É preciso salientar que a integração de uma 

fortificação em determinada categoria não inviabiliza a sua integração nas demais.  

Por outro lado, acreditamos que, complementarmente a esta estratégia, será possível 

adotar, em casos pontuais, outra formas de valorização, nomeadamente o estabelecimento 

de percursos pedestres. 

Temos consciência de que algumas estruturas se encontram em propriedades vedadas, no 

entanto a proposta apresentada pressupõe, sempre que possível, o estabelecimento de 

protocolos entre os particulares e a entidade pública gestora do eventual projeto 

(possivelmente a Câmara Municipal de Mafra) a fim de possibilitar o acesso a estas 

fortificações ainda que de forma condicionada. 

4.2.1.1. CATEGORIAS TEMÁTICAS 

“EXPLORAÇÃO E AVENTURA” 

 

Critérios 

Esta categoria (Figura 23) fundamenta-se essencialmente nas 

características de localização, acessos e estado de conservação de 

cada posição fortificada.  

Algumas das fortificações localizam-se em sítios inóspitos, onde as 

condições de acessibilidade são bastante precárias, constituindo-se 

como um maior desafio para os exploradores. 

Por outro lado, o estado de conservação dos fortes, nomeadamente quando as estruturas se 

encontram já muito degradadas, determina a sua descoberta, de tal forma o reconhecimento 

dos fortes não é imediato e requer alguma perspicácia por parte do explorador.  

Figura 23 -  Proposta de 
símbolo para identificação 
da categoria “Exploração e 
Aventura”. 
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Este tipo de condições e o desafio que representam podem ser encaradas como uma 

potencialidade da própria estrutura. Provavelmente elas serão uma mais valia para 

determinado tipo de atividades, nomeadamente aquelas que envolvam mais espírito de 

aventura, destinadas a praticantes com motivações específicas. 

 

Fortificações Incluídas (Quadro 4 e Anexo VI) 

Quadro 4 - Redutos incluídos na categoria "Exploração e Aventura" 

Redutos Incluídos na Categoria “Exploração e Aventura” 

Nº  Nome Nº  Nome Nº  Nome 

52 Forte do Capitão 74 Forte do Casal da Pedra 89 Forte do Muxarro 

53 Forte da Precinheira 75 Forte da Milhariça 91 Forte da Alagoa (Lagoa) 

56 Forte do Permouro 78 Forte do Telhadouro 92 Forte do Picoto 

58 Forte do Carrascal 82 Forte da Patarata 95 Forte do Zambujal 

63 Forte do Casal da Serra 83 Forte do Meio 96 Forte da Carvoeira 

65 Forte de Santa Maria 84 Forte do Curral do Linho 97 Forte de S.Julião 

73 Forte da Coutada 88 Forte do Cabeço do Neto   

 

Propostas 

Existem inúmeras atividades que, dentro deste âmbito de motivações, podem ser 

exploradas por forma a valorizar este património. Podemos, por exemplo, destacar o 

pedrestrianismo e o geocaching. 

 - Geocaching 

O geocaching é uma atividade definida como, “uma caça ao tesouro, a nível mundial, 

realizada ao ar livre, onde os jogadores tentam localizar recipientes escondidos, chamados 

“geocaches”, usando um smatphone ou GPS podendo depois partilhar as suas experiências 

on-line” (tradução livre in www.geocaching.com).  

Resumidamente, qualquer interessado pode praticar esta atividade basta ter um 

equipamento GPS, ir ao site (www.geocaching.com) e pesquisar as geocaches disponíveis. 

Depois as coordenadas GPS permitirão chegar a uma localização próxima da geocache e, 

for fim, cabe ao explorador procurá-la. Qualquer pessoa também pode criar/esconder uma 

nova geocache. 

http://www.geocaching.com/
http://www.geocaching.com/
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A grande potencialidade desta atividade para a estratégia de valorização são as 

informações que são facultadas no site e que servem muitas vezes de pistas para as 

coordenadas. Já existem efetivamente algumas geocaches nas fortificações que constituem 

as Linhas de Torres Vedras e, em algumas delas abordam não só aspetos históricos como 

também aspetos geológicos (Figura 18). 

Efetivamente trata-se de uma atividade com cada vez mais praticantes podendo constituir-

se como uma importante peça na estratégia de valorização/divulgação do património 

associado às Linhas de Torres e, ao mesmo tempo, ser também um importante meio de 

sensibilização da sociedade para a importância da geodiversidade, basta que haja um 

investimento na sistematização e no rigor do conteúdo apresentado. 

Assim, no sentido de valorizar e divulgar este património, propomos que sejam criadas 

geocaches para todas as posições fortificadas incluídas nesta categoria e que seja 

selecionada, de forma criteriosa, a informação a disponibilizar na página web de cada uma 

delas. 

 

Figura 24 – Imagem da página com informações de uma cache  
(http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GCPAQZ) 

 

Tipo de Informações a passar aos visitantes (Exemplo: Forte do Zambujal [nº95]) 

O forte está implantado numa formação do Cretácico, composta por um complexo de 

formações calcárias e margosas. Ao longo do trilho que faz o acesso ao forte é possível 

observar a formação geológica constituída por um complexo de rochas sedimentares com 
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bancadas alternadas de calcários e margas (Figura 25), bem como alguma terra rossa, 

constituída fundamentalmente pelo resíduo da dissolução do calcário. Observam-se talbém 

algumas figuras de dissolução do calcário (carsificação), se bem que não apresentem 

formas dignas de nota. O encaixe da rede hidrográfica em conjunto com as litologias 

brandas e/ou friáveis deram origem a um relevo de posição, mais tarde estrategicamente 

aproveitado para implantação do forte, já que permitia o domínio simultâneo de três vales: o 

vale do Rio Lizandro, o vale da Ribeira da Vidigueira e o vale da Ribeira de Cheleiros. O 

domínio proporcionado por esta posição seria provavelmente importante não só para 

impedir o acesso do inimigo a Mafra pelo vale, como também para garantir que os 

abastecimentos trazidos pela armada inglesa conseguiriam chegar à vila de Mafra e aos 

restantes destinos. Permitia ainda o controlo da estrada entre a Ericeira e Sintra. Por outro 

lado, foram precisamente essas litologias brandas e/ou friáveis que permitiram a 

implantação do forte com a relativa facilidade na escavação dos fossos. Os depósitos 

aluvionares que se foram acumulando nos vales já referidos, contribuindo para a fertilidade 

dos solos que aí se desenvolveram, determinaram a ocupação agrícola que é hoje um 

elemento estruturante da paisagem a valorizar. Muito provavelmente também os referidos 

solos foram, à época, aproveitados para a produção de alimentos para suprir as 

necessidades das grandes massas populacionais que se deslocavam para o interior das 

Linhas. A subida até ao forte é ingreme e por isso um pouco demorada mas, por outro lado, 

o ritmo mais lento permite que o explorador observe com mais atenção e desfrute de uma 

vista muito aprazível sobre os terrenos agrícolas. Pode observar a compartimentação dos 

mesmos, bem como avistar o Rio Lizandro, a Ribeira de Cheleiros e respetiva galeria 

ripícola (Figura 26), sendo esta última particularmente rica do ponto de vista ecológico e 

muito importante para o equilíbrio dos ecossistemas já que faz a transição entre o meio 

aquático e o meio terrestre.  

Nota: No caso desta categoria, o acesso para este forte deverá ser feito ao longo da encosta 

através de um pequeno trilho (Figura 27) situado mesmo à borda da estrada nacional. 

 

 

Figura 25 – Bancadas alternadas 
de calcários e margas (Autor: 
Manuela Abreu). 

Figura 27 – Trilho de acesso ao 
Forte do Zambujal (Autor: Manuela 
Abreu). 

Figura 26 – Vale agrícola com 
pelo curso de água e respetiva 
galeria ripícola (Autor: Manuela 
Abreu).  
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“EM FAMÍLIA” 

Critérios 

A par da categoria anterior, esta categoria (Figura 28) também se 

baseia essencialmente nos aspetos relativos à localização, 

acessibilidade e estado de conservação das posições fortificadas. 

Contudo é ainda tido em atenção o potencial pedagógico de cada 

estrutura.  

Por contraposição à anterior, esta categoria integra as fortificações 

com acessos relativamente mais fáceis, de forma a possibilitar o 

acesso das famílias tendo em atenção as necessidades dos visitantes mais novos. O 

mesmo sucede no que diz respeito ao estado de conservação, aquelas estruturas que se 

encontram melhor conservadas serão mais atrativas para o público mais jovem.  

Relativamente ao potencial pedagógico, esta questão parece-nos também muito importante 

na medida em que é desejável que sejam aproveitadas todas as atividades com ao mais 

jovens para, de uma forma informal, transmitir algum conhecimento e alertá-los para certas 

temáticas. Nunca é demais relembrar que eles constituirão a sociedade do amanhã e que se 

trata, assim, de um investimento no futuro. Por outro lado, como é sabido, muitas vezes são 

as próprias crianças que acabam por influenciar os adultos nas suas escolhas. 

Fortificações Incluídas (Quadro 5 e Anexo VI) 

Quadro 5 - Redutos incluídos na categoria "Em Família" 

Redutos incluídos na categoria “Em Famíla” 

Nº  Nome Nº  Nome Nº  Nome 

28 Forte Grande 70 

Forte da Quinta do 

Estrangeiro 95 Forte do Zambujal 

29 Forte Pequeno 76 Forte do Sonível   

66 Forte da Feira 77 Forte do Juncal   

 

Propostas 

Recomendamos que cada um dos fortes incluídos nesta categoria seja dotado de algum 

equipamento de apoio, nomeadamente painéis interpretativos e se possível uma zona de 

lazer, exterior ao forte, com uma pequena mesa de apoio que possibilite fazer uma pequena 

refeição em família.  

Os painéis interpretativos deverão, para além do contexto histórico, focar outros aspetos 

(geológicos, botânicos, etc.) de acordo com as características de casa posição fortificada. 

Figura 28 – Proposta de 
símbolo para identificação 
da categoria “Em Família”. 
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Por exemplo, o Forte do Juncal [nº71] é extremamente rico no se refere à diversidade 

botânica, pelo que neste caso deve se aproveitada essa potencialidade, devendo ser mais 

explorada essa vertente.  

Deverão, também, para cada forte, ser elaborados dois tipos de painéis: um para as 

crianças e outro para adultos. Os primeiros devem seguir uma estratégia de comunicação 

mais informal, por exemplo a banda desenhada, para cativar a atenção dos mais novos e, 

de acordo com as indicações de Urquí et al. (2007) (Quadro1), devem estar colocados a 

uma altura aproximada de 1,3 m. No caso dos painéis para os adultos, a estratégia de 

comunicação deverá passar por uma linguagem mais elaborada e deverão ser colocados a 

uma altura aproximada de 1,6 m (Quadro 1). Esta diferenciação permitirá que a visita seja 

atrativa para toda a família e para que na vertente pedagógica não sejam esquecidos ao 

mais velhos. 

 

Tipo de Informações a passar aos visitantes (Exemplo: Forte do Zambujal [nº95]) 

O forte está implantado em  formações datadas do Cretácico (145-65 milhões de anos), 

composta por um complexo um complexo de formações calcárias e margosas. O encaixe da 

rede hidrográfica conjugado com as formações litologias deram origem a um relevo de 

posição, mais tarde estrategicamente aproveitado para implantação do forte, já que permitia 

o domínio simultâneo de três vales: o vale do Rio Lizandro, o vale da Ribeira da Vidigueira e 

o vale da Ribeira de Cheleiros. O domínio proporcionado por esta posição seria 

provavelmente importante não só para  impedir o acesso do inimigo a Mafra pelo vale, como 

também para garantir que os abastecimentos trazidos pela armada inglesa conseguiriam 

chegar à vila de Mafra e aos restantes destinos. E permitia ainda o controlo da estrada entre 

Ericeira e Mafra. Por outro lado, foram precisamente as litologias brandas e/ou friáveis que 

permitiram a implantação do forte com a relativa facilidade através da escavação do fosso. 

Os depósitos aluvionares que se foram acumulando nos vales, contribuindo para a 

fertilidade dos solos aí desenvolvidos, determinaram a ocupação agrícola que é hoje um 

elemento estruturante da paisagem. É visível uma compartimentação dos terrenos agrícolas, 

os cursos de água e respetiva galeria ripícola (Figura 26), sedo esta última particularmente 

rica do ponto de vista ecológico e muito importante para o equilíbrio dos ecossistemas já 

que faz a transição entre o meio aquático e o meio terrestre. Muito provavelmente também 

os referidos solos foram, à época, aproveitados para a produção de alimentos de forma a 

suprir as necessidades das grandes massas populacionais que se deslocavam para o 

interior das Linhas, consequência da politica da adotada pelo general Wellington – a “Terra 

Queimada”. Ainda hoje é possível constatar a ligação visual entre o Forte do Zambujal 

[nº95], o Forte de S. Julião [nº97] e a posição do Forte da Carvoeira [nº96]. Este forte (Forte 

do Zambujal [nº95]) foi restaurado pelo que podem ser observadas as estruturas que 
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normalmente compunham os fortes: fosso; escarpa e contra-escarpa; través; canhoneira; 

paliçada; paiol e banqueta. Mas este forte é também um exemplar muito rico dada a sua 

complexidade, não só no que se refere à sua morfologia, composta por uma reduto central e 

por uma bateria avançada, mas também no que respeita às estruturas menos comuns que o 

constituem, nomeadamente o través para lançamento de granadas. 

Nota: No caso desta categoria, o acesso para este forte deverá ser feito através da 

localidade do Zambujal, que permite chegar facilmente de automóvel ou bicicleta 

requerendo um pequeno percurso a pé em caminho plano até ao forte. 

Estas informações devem ser passadas através dos painéis instalados no Forte para que as 

pessoas tenham no painel uma interpretação daquilo que podem observar (Figura 29 e 

Anexo VII). 

 

Figura 29 – Exemplo de Painel para adultos para o Forte do Zambujal. 

“PANORÂMICO” 

Critérios 

Para esta categoria (Figura 29) relevaram essencialmente as 

apreciações feitas relativamente à qualidade visual de cada uma 

das posições fortificadas. Foi tida em conta não só a amplitude 

do campo visual como também a sua qualidade estética. 

 

 

Figura 30 – Proposta de 
símbolo para identificação 
da categoria “Panorâmico”. 
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Fortificações Incluídas (Quadro 6 e Anexo VI) 

Quadro 6 - Redutos incluídos na categoria "Panorâmico" 

Redutos incluídos na categoria “Panorâmico” 

Nº  Nome Nº  Nome Nº  Nome 

28 Forte Grande 76 Forte do Sonível 95 Forte do Zambujal 

29 Forte Pequeno 92 Forte do Picoto 97 Forte de S.Julião 

 

Embora não se trate de uma posição fortificada, nesta categoria deverá ainda ser incluída a 

posição da Serra do Socorro. Este aditamento justifica-se não só pela enorme qualidade da 

vista que este local permite mas também pela importância que a Serra do Socorro teve na 

na estratégia defensiva, de uma forma global, e no domínio das comunicações, em 

particular. 

Propostas 

Como o próprio nome da categoria deixa antever, ela é dirigida àquelas pessoas que 

apreciam uma boa vista.  

Pensando também nos muitos grupos de pessoas que gostam de fotografar, pintar ou 

desenhar, e que organizam “encontros”, de forma mais ou menos formal, para praticarem 

estas atividades. 

Assim, propomos que os fortes incluídos nesta categoria sejam dotados de algum 

equipamento, nomeadamente painéis interpretativos, onde figure a identificação das áreas 

avistadas, e de um ou dois bancos.  

Os painéis interpretativos devem partir daqueles aspetos que são visivelmente 

determinantes na paisagem e aproveitá-los para introduzir outros temas.  

Relativamente aos bancos, pretende-se que estes sejam estruturas discretas e que 

permitam aos visitantes contemplar a vista, ou até para pintar. 

Tipo de Informações a passar aos visitantes (Exemplo: Forte do Picoto [nº92]) 

O Forte do Picoto [nº92] dispõe de uma vista excecional sobre o vale do Rio Safarujo, sendo 

de ressaltar dois aspetos estruturantes da paisagem: por um lado, a geomorfologia; e por 

outro, a atividade agrícola que domina a área.  Este forte encontra-se na parte superior da 

vertente esquerda do referido vale e, conjuntamente com as posições fortificadas adjacentes 

(também elas localizadas ao longo da vertente do mesmo vale), aproveita esta barreira 

natural, e a posição privilegiada que detém face a ela, para travar o avanço do inimigo. Por 

outro lado, os depósitos aluvionares associados a esta linha de água fizeram desta área 
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uma área propícia para a agricultura. Durante as Invasões, com grande probabilidade, este 

vale também terá sido aproveitado para a agricultura tendo em vista a produção de 

alimentos para tentar suprir as necessidades alimentares, cada vez maiores à medida que 

as populações se deslocavam para dentro das Linhas. Ainda hoje a paisagem é 

marcadamente agrícola sendo possível observar a compartimentação dos terrenos agrícolas 

predominantemente feita por sebes naturais, numa harmonia que se traduz numa qualidade 

cénica absolutamente inquestionável (Figura A 109 – Anexo IV) . A compartimentação por 

sebes naturais não só interferem positivamente na composição estética como representam 

também uma mais-valia do ponto de vista ecológico, contrariando a fragmentação e 

promovendo o continuo natural muito importante para o equilíbrio dos ecossistemas. A 

litologia branda permitiu a edificação do forte com relativa facilidade; é possível observar 

que o fosso foi escavado em arenito ferruginoso onde a estratificação é bem visível (Figura 

A 108).  

4.2.1.2. PERCUSOS 

Após a realização das visitas de campo apercebemo-nos de que é extremamente difícil criar 

uma rede de percursos pedestres, não só pela distância entre as estruturas mas também 

por outras condicionantes como, por exemplo, as dificuldades na acessibilidade às posições 

fortificadas. Em todo o caso será possível definir pequenos percursos. 

Efetivamente já existe um percurso delineado no âmbito da valorização deste património, a 

Grande Rota das Linhas de Torres (GR 30). Esta rota estende-se ao longo dos seis 

concelhos: Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Loures, Mafra 

e Torres Vedras. No Concelho de Mafra este trilho explora apenas a área adjacente às 

posições fortificadas nas proximidades do Rio Lizandro (Forte de S. Julião [nº97] e Forte do 

Zambujal [nº95]) (Figura 31).  

Contudo a informação sobre esta rota encontra-se bastante dispersa e fragmentada, muitas 

das vezes pelos sites dos diferentes municípios que apenas fazem referência aos troços 

neles incluídos. No caso particular do Concelho de Mafra não foi possível encontrar nenhum 

website com esta informação à exceção do website de uma revista de pedestrianismo, 

“Itinerante” (http://itinerante.pt/trilho/gr30-mafra). 

Assim, propomos que seja feito um investimento no sentido de sistematizar melhor esta 

informação, nomeadamente através da criação de uma página web para divulgação da 

“Grande Rota das Linhas de Torres” na sua totalidade. Pretende-se que seja uma 

plataforma interativa, onde os caminhantes possam obter todas as informações de que 

necessitam para explorar a rota e onde ao mesmo tempo possam partilhar conteúdos e 

experiências, a par do que acontece no geocaching. Desta forma também será possível que 

sejam os próprios caminhantes a sugerir pequenos percursos alternativos, já que estes 

possuirão um conhecimento privilegiado da área. 

http://itinerante.pt/trilho/gr30-mafra
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No âmbito desta forma de valorização, não podemos deixar de referir os fortes que se 

encontram dentro da Tapada Nacional de Mafra (Forte da Milhariça [nº75] e Forte do Sonível 

[nº75]). Efetivamente a Tapada não oferece nenhum percurso que compreenda e valorize 

este património. É com alguma tristeza que vemos este caso, em que este património se 

encontra dentro de uma área turística e ainda assim não são tomadas quaisquer medidas, 

quer de preservação quer de valorização deste património. Desenvolver as suas 

potencialidades e encontrar uma estratégia de valorização deste património no âmbito das 

atividades desenvolvidas pela Tapada, daria certamente outro trabalho e por isso, 

relativamente a estes fortes, alertamos para a urgência da sua integração numa estratégia 

de valorização e consequentemente na própria oferta turística. É preciso encará-lo como 

mais uma potencialidade a explorar. A Tapada, pelas atividades de que já dispõe, pode 

constituir-se também ela como um atrativo e um veículo de divulgação deste património, 

mas o inverso também se pode verificar. Ou seja, a ideia de que também teremos pessoas 

cujo principal interesse serão os fortes e que, no entanto, acabarão por visitar e conhecer o 

trabalho desenvolvido pela Tapada.  

 

Figura 31 – Troço da Grande Rota das Linhas de Torres (GR30) visualizado no programa Google earth. 

4.2.1.3. GUIA 

É essencial que estas formas de valorização fiquem sistematizadas num documento único, 

um guia, semelhante ao que foi desenvolvido no âmbito do projeto “Rotas Históricas das 

Linhas de Torres”. Contudo, como referido anteriormente existem alguns aspetos que têm 

de ser melhorados. 
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A necessidade desta sistematização visa acima de tudo agrupar a informação, que de outra 

forma estaria dispersa, divulgar este património e ainda permitirá ao turista fazer uma 

preparação da visita. Esta preparação permitirá não só cativar o visitante mas também fará 

com que a sua experiência acabe por se tornar mais enriquecedora já que fará com que 

esteja mais alerta para determinados pormenores sobre os quais já teve oportunidade de 

ler. Este guia permitirá inclusive informar o visitante das atividades de que dispõe para 

conhecer este património, e quando necessário remeter para outras publicações ou mesmo 

websites. 

É indispensável que este documento inclua um resumo do enquadramento histórico (um 

pouco mais aprofundado do que aquele que encontramos hoje no referido guia), por forma a 

cativar o interesse do visitante, e se possível algumas recomendações bibliográficas para os 

mais interessados. 

Também é importante que se desenvolva mais a visão estratégia. Esta questão é 

absolutamente extraordinária, e foi, sem dúvida, uma peça chave para o sucesso anglo-luso. 

Provavelmente será necessário para tal apresentar uma imagem com a localização dos 

fortes, para que se possa ter uma visão global e perceber exatamente a utilidade de cada 

uma das posições (Anexo II e Anexo III). 

Por outro lado, é importante que este guia consiga transmitir a ideia de todo o sistema na 

sua globalidade e que dê algumas indicações sobre os fortes, mas que não contenha toda a 

informação sobre cada um deles. É essencial que os painéis interpretativos (no caso das 

categorias “Em Família” e “Panorâmico”) e os outros meios de divulgação, nomeadamente 

os website do geocaching (no caso da categoria “Exploração e Aventura”) acrescentem 

alguma informação sobre cada um dos fortes, de forma a criar nos visitantes motivação para 

explorar cada um deles. No fundo pretende-se que o documento proposto seja, exatamente, 

um guia que informe o turista sobre o sistema defensivo das Linhas de Torres e sobre as 

formas de conhecer e descobrir este património. 

4.2.1.4. ENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO LOCAL 

O envolvimento da população local é determinante para o sucesso de qualquer estratégia de 

valorização de um património, em particular se se trata de património cultural associado ao 

natural. 

Durante o trabalho de campo foi possível verificar que na grande maioria dos casos a 

população não tem conhecimento da existência deste património. As pessoas “mais antigas” 

são aquelas que, ainda assim, estão mais despertas para este facto e muitas das vezes é 

com algum pesar que relatam situações de degradação deste património ou de 

inacessibilidade aos mesmos. 

Assim, a estratégia de valorização também deve incluir uma estratégia de comunicação com 

a população local. Muitas vezes a simples movimentação ao virar da porta serve para 
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aguçar a curiosidade e o interesse das pessoas, mas, em todo o caso, pensamos que seria 

desejável que as próprias juntas de Freguesia organizassem pequenas comunicações, orais 

ou mesmo escritas (por exemplo no jornal da Junta), para informar a população. Por outro 

lado, também as escolas locais deveriam desenvolver estratégias para alertar os mais novos 

e desenvolver atividades que permitam dar a conhecer e contribuir para a valorização e 

conservação desse património por parte dos mais novos. 

5. CONCLUSÕES 

O presente trabalho permitiu concluir que existe inequivocamente um património associado 

a este sistema defensivo – as Linhas de Torres. Embora recentemente, por altura da 

comemoração dos 200 anos das Invasões Napoleónicas este património tenha merecido 

algum destaque na bibliografia e no desenvolvimento de alguns projetos, a verdade é que 

continua a ser desconhecido para grande parte da sociedade. Ora está em causa uma parte 

da nossa História que não pode ser esquecida, já que representa a garantia da subsistência 

de uma identidade coletiva, pelo que este património reclama uma intervenção nos domínios 

da valorização e divulgação. 

Concluímos também que este património não pode ser encarado de forma isolada já que foi 

condicionado, e também ele condicionou, outros aspetos. Assim, para o entendimento do 

referido património relevam não só fatores de ordem social/cultural como também fatores 

naturais, nomeadamente a geologia/geomorfologia. Concluímos que, efetivamente, existem 

vários aspetos geológicos relevantes embora nenhum reúna características excecionais de 

forma a merecer uma salvaguarda especial nem a classificação como património geológico. 

De qualquer modo, através do enquadramento geológico/geomorfológico do património 

cultural em causa é possível exercer um papel importante no sentido de sensibilizar a 

sociedade para as questões ambientais e, em particular, para a importância da 

geodiversidade. A visão holística deste património, em todas as suas vertentes, e a sua 

inclusão da na estratégia de valorização representa uma mais-valia já que permite incluir 

várias áreas de interesse e, consequentemente, atrair público diversificado. 

Dada a diversidade de características associada às fortificações, nomeadamente em relação 

aos acessos, estado de conservação e qualidade visual, concluímos que a estratégia de 

valorização deve também ela ser diferenciada de forma a melhor potenciar as 

características de cada estrutura. Assim, concluímos que a estratégia de valorização deste 

património deverá sustentar-se em três pontos-chave: as categorias temáticas, o guia 

(documento unificador) e envolvimento da população local. Atendendo às características das 

posições fortificadas concluímos pelo estabelecimento de três categorias temáticas – 

“Exploração e Aventura”, “Em Família” e “Panorâmico” – cada uma com uma valorização e 

método de divulgação específico. De igual forma concluímos que a elaboração de um guia, 

enquanto elemento unificador, é bastante importante sob pena da informação ficar dispersa 
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e não serem cumpridos os objetivos da divulgação. Por último, concluímos que o 

envolvimento da população local é crucial, já que esta terá de ter um papel ativo não só na 

divulgação como também na preservação deste património, pelo que propomos algumas 

formas de sensibilização.  
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ANEXOS 

ANEXO I – MEMORANDO17 

Lisboa, 20 de Outubro de 1809 

Se consideramos a força relativa e os recursos do exército aliado e do exército francês na 

Península, não podemos ver como mais provável que o inimigo esteja capaz de 

desencadear um ataque próximo sobre Portugal. Ele tem necessidade de aguardar reforços; 

mas como a sua chegada não oferece dúvidas, é necessário considerar um plano de defesa 

a adotar para este país. 

O grande objetivo que devemos ter em vista na defesa de Portugal é a posse de Lisboa e do 

Tejo, e todas as nossas medidas devem dirigir-se para esse fim. Há ainda um outro objetivo 

estreitamente ligado ao primeiro, ao qual devemos igualmente dedicar a nossa atenção, que 

é o embarque das tropas inglesas no caso em que o exército sofra um revés. 

O inimigo pode penetrar em Portugal em qualquer das estações. Seguirá, provavelmente, o 

seu ataque em duas direções distintas; uma pela margem direita do Tejo e outra pela 

margem esquerda; é neste princípio geral que deverá basear-se o sistema de defesa a 

adotar. 

Durante o Inverno, o Tejo, cujas águas serão abundantes, tornar-se-á à esquerda numa 

barreira contra as investidas do inimigo exigindo-lhe algum trabalho. No Verão, pelo 

contrário, o Tejo sendo vadeável em vários locais, entre Abrantes e Salvaterra, e mesmo 

abaixo desta última vila, é necessário tomar precauções para que o inimigo não possa, ao 

passar o rio, cortar a estrada para Lisboa ao exército inglês empenhado em operações na 

margem direita. O objetivo dos aliados deve ser, tanto quanto possível, obrigar o inimigo a 

executar o seu ataque concentrando as suas forças. É necessário, portanto, que percam, 

em todas as posições que o país nos possa oferecer, bastante tempo para favorecer a 

evacuação das vilas e aldeias, e permitir aos seus habitantes trazer com eles ou destruir 

todos os víveres e meios de transporte inúteis ao exército aliado; tendo cada corpo o 

cuidado de garantir as comunicações com o ponto de junção. 

Em qualquer uma das estações em que o inimigo execute o seu ataque, todo o exército 

aliado, depois de guarnecidas Elvas, Almeida, Abrantes e Valença deverá ser repartido por 

três corpos que serão colocados: o primeiro na Beira; o segundo no Alentejo, e o terceiro, 

composto pela Legião Lusitana, por oito batalhões de Caçadores e um de Milícias, nas 

montanhas de Castelo Branco. 

Durante o Inverno, o corpo da Beira e do Alentejo serão praticamente de força equivalente. 

                                                
17

  (Melícias, A., 2008 in Monteiro et al., 2011) 
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Eu indicarei, numa outra memória, o plano de operações a seguir durante os meses de 

Inverno, para os corpos empregues à direita e à esquerda do Tejo. 

Se os Franceses executarem o seu ataque no Verão, é provável, como referi antes, que eles 

dividam o seu exército em dois corpos principais e procurem transpor as elevações situadas 

em Castelo Branco e Abrantes. O seu objetivo será o de tentar, por meio do corpo 

empenhado na esquerda do Tejo, tornear as posições que possam estar ocupadas à sua 

frente sobre a margem direita deste rio; colocar-se entre Lisboa e o corpo que se lhes opõe, 

e destruir-nos com um ataque simultâneo à frente e à retaguarda. Nós não podemos impedir 

o inimigo de atingir estes resultados senão pela retirada da direita, do centro e da esquerda 

dos aliados e pela sua junção num ponto onde, pela força do rio, eles não possam ser 

torneados pelo inimigo, cuja esquerda teria transposto o Tejo. 

A primeira linha de defesa que se oferece abaixo do ponto onde o Tejo deixa de ser 

vadeável, é a ribeira da Castanheira, e aqui, o exército ocupará a posição da seguinte 

forma: 

Dez mil homens de boas tropas, incluindo toda a Cavalaria, na planície entre o Tejo e as 

elevações: cinco mil homens de Infantaria nas elevações que se encontram à esquerda da 

planície e o resto do exército, com exceção dos destacamentos seguintes, sobre a elevação 

à frente de Cadafais, à sua direita. 

Para impedir o inimigo de rodear, pela sua esquerda, as posições que os aliados tiverem 

ocupado para defender a estrada principal de Lisboa junto ao Tejo, ocuparemos Torres 

Vedras com um corpo de cinco mil homens. Colocaremos quatro mil nas alturas atrás do 

Sobral de Monte Agraço e dois mil em Arruda. 

Colocaremos um pequeno corpo na elevação situada a Sudeste de Sobral para impedir o 

inimigo de passar de Sobral sobre Arruda; e deverá aqui haver outro pequeno corpo na 

elevação de Ajuda, entre Sobral e Bucelas. 

Se o inimigo conseguir forçar os aliados, isso sucederá em Torres Vedras, em Sobral de 

Monte Agraço ou em Arruda. Eis as disposições que haverá que tomar nestes diferentes 

casos. No primeiro, é necessário retirar gradualmente sobre o Cabeço de Montachique 

ocupando a cavaleiro da estrada todas as posições suscetíveis de serem defendidas. No 

segundo, a retirada far-se-á por Bucelas, destruindo a estrada do alto da Ajuda. Na terceira, 

retirar-nos-emos por Alhandra, disputando a estrada, particularmente num ponto em que se 

encontra a uma légua adiante desta vila. 

Na hipótese em que cada uma destas três posições seja forçada, o exército  abandonando a 

sua, executa uma retirada como a indicada anteriormente, e ocupará uma outra como 

segue: 

Cinco mil homens, principalmente de Infantaria Ligeira, nas alturas atrás de Alhandra; o 

grosso do exército na Serra de Serves; a sua direita apoiada nesta parte da Serra que está 

perto de Casal de Portela e imediatamente abaixo da estrada que, de Bucelas e Alverca, 
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atravessa a Serra; e a sua esquerda estendendo-se até ao desfiladeiro de Bucelas. A 

entrada deste desfiladeiro será ocupada pelas tropas que tenham abandonado Sobral de 

Monte Agraço, etc., e o Cabeço de Montachique pelo corpo vindo de Torres Vedras. 

Com vista a fortificar as diversas posições que podermos ocupar, é indispensável aí 

construir imediatamente algumas obras e dispor as coisas para a construção de outras. 

Peço, consequentemente, ao Coronel Fletcher que reconheça as diferentes posições o mais 

rapidamente possível. Deverá examinar em particular o efeito que produzirá o 

estabelecimento de uma barragem na foz da ribeira da Castanheira, até ao ponto em que 

esta ribeira se possa tornar num forte obstáculo e qual seria a extensão da inundação. 

Avaliará o trabalho e o tempo que exigirá o estabelecimento desta barragem, assim como a 

destruição da ponte existente sobre a ribeira, e a construção de alguns redutos que poderão 

ser necessários na planície e nas alturas à esquerda da estrada, para defender esta planície 

com sucesso. Indicará particularmente os meios a reunir para a execução destes trabalhos. 

Examinará, também, quais seriam os meios e o tempo necessários para escarpar as 

margens da ribeira, e quais as vantagens que daí se poderiam tirar. 

Fará os mesmos cálculos relativamente às obras a construir nas alturas adiante e sobre a 

direita de Cadafais e, particularmente, sobre a direita desta elevação, para fechar a entrada 

do vale de Cadafais. 

Far-me-á um relatório sobre os meios necessários para construir, através dos montes, uma 

boa estrada de comunicações da planície com o vale de Cadafais e a esquerda da posição, 

e estimará o tempo e o trabalho exigido para a sus construção. 

Reconhecerá a estrada de Ota, Abrinhola [Abrigada], Labougeira a Merciana, e dali a Torres 

Vedras, assim como de Merciana e Sobral de Monte Agraço. Far-me-á igualmente um 

relatório sobre a estrada de Alenquer a Sobral de Monte Agraço. 

Fará construir em Torres Vedras uma posição para 5000 homens. Reconhecerá a estrada 

de Torres Vedras para Cabeço de Montachique e determinará os pontos onde cortaduras 

poderiam parar ou retardar a marcha do inimigo; e, se encontrar um terreno vantajoso, fará 

construir uma posição para 4000 homens destinada a cobrir a retirada do corpo de Torres 

Vedras. 

Examinará a posição de Cabeço de Montachique e tomará uma decisão sobre a linha de 

defesa e sobre as obras a construir para um corpo de 5000 homens, avaliando o tempo e o 

tempo e o trabalho necessários. 

Construirá uma posição para 4000 homens sobre as duas elevações que comandaram a 

estrada de Sobral de Monte Agraço para Bucelas. E construirá uma outra para 400 homens 

na elevação de Sra. da Ajuda, entre Sobral e Bucelas, para cobrir a retirada do corpo de 

Sobral para Bucelas e avaliará os meios e os tempo necessários a este corpo para destruir 

a estrada neste ponto. 
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Construirá um reduto, para 200 homens e 3 peças de artilharia, no moinho de vento situado 

na elevação que se dirige para Sudeste e para Este-Sudeste a partir da altura de Sobral de 

Monte Agraço. As peças deste reduto farão fogo sobre a estrada de Sobral a Arruda. 

Reconhecerá os pontos onde poderá destruir-se a estrada de Sobral à Arruda e determinará 

os meios que se devem empregar nisso. 

Avaliará o tempo e o trabalho necessários para construir uma posição susceptível de 

receber 2000 homens, destinados a defender a estrada que da arruda se dirige para Vila 

Franca e Alhandra. 

Examinará as pequenas ribeiras que desaguam em Alhandra e verá se, barrando-as nas 

suas embocaduras, não poderemos aumentar as dificuldades de passagem por este local; 

avaliará o tempo, o trabalho e os meios que necessitaria esta barragem. 

Reconhecerá os pontos que é importante ocupar e nas elevações de Alhandra e estimará o 

tempo e os trabalhos necessários para a construção de redutos, sobre a direita, para 

impedir, pelos seus fogos, de ocupar as elevações situadas próximo de Alverca. 

Parará as obras que devemos construir à direita da posição de Serra de Serves, cujo 

objectivo, como indiquei mais a cima, é o de impedir o inimigo de forçar este ponto; e 

avaliará os meios e o tempo necessários para a sua execução. Reconhecerá igualmente o 

desfiladeiro de Bucelas, determinará as obras que creia úteis aí construir para a sua defesa, 

e estimará os meios, o tempo e o trabalho que exigirá. 

Avaliará os meios, o tempo e o trabalho necessários para a construção de uma obra sobre a 

colina onde se encontra um moinho de vento, na entrada oriental do desfiladeiro de Bucelas. 

Fixará quais os pontos destas elevações próprios para o estabelecimento dos postos de 

sinalização para comunicar entre umas e outras destas posições. 

É muito desejável encontrar uma planta exata deste terreno. 

Deverá reconhecer a ilha que está no rio em frente a Alhandra, determinar o melhor local 

para colocar as baterias destinadas a cobrir as aproximações de Alhandra e avaliar os 

meios e o tempo necessários para a sua construção. 

Finalmente, deverá reconhecer o efeito que produzirá a barragem da ribeira de Loures e 

estimar o tempo e os meios necessários para destruir a ponte que ali se encontra. 

Assinado, Wellington 
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ANEXO II – LOCALIZAÇÃO DOS FORTES  
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ANEXO III – IMPLANTAÇÃO ALTIMÉTRICA DOS FORTES 
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ANEXO IV – FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO 

FORTE GRANDE [Nº28] 

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Enxara do Bispo 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com):  

 

Caracterização 

Geologia: J4 - Jurássico Kimeridgiano; 

Complexo "Pteroceriano" constituído por grés 

com intercalações margo-calcárias e grés 

margosos (Zbyszewski et al., 1965). 

Morfologia do forte:  polígono irregular de 11 

lados (Figura A 1). 

Estado de conservação: no âmbito do projeto 

“Rotas Históricas das Linhas de Torres”, o forte 

foi limpo, delimitado e dotado de equipamentos 

de apoio (Figura A 2); foi colocada uma grande 

quantidade de gravilha nas áreas de circulação 

dentro do forte, tendo esta inclusive ficado mal 

espalhada; parte dos equipamentos colocados, 

nomeadamente os painéis, apresentam-se já 

bastante degradados. 

Qualidade Visual: apresenta alguma qualidade 

cénica; permita uma vista sobre o vale 

dominado por uma paisagem agrícola. 

Vegetação:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: é possível levar o carro mesmo até à 

fortificação. Posição estratégica: situam-se 

numa posição recuada face às fortificações de 

1ª Linha e tinha por objetivo a  defesa da 

estrada Torres Vedras-Montachique e apoiar o 

quartel-general de Wellington em Pero Negro 

(Silveira et al., 2011) (Figura A 3). 

(*) não identificada.  

Latitude (Decimal): 38.986613;       Altitude (m): 221 

Longitude (Decimal): -9.219972 

 

 

 

Rio 

Sizandro 

Pero Negro 

F. Grande 

F. Pequeno 

Figura A 1– Plano Forte Grande 
(4727-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 2 -  Delimitação  do Forte Grande e vista para a 
paisagem agrícola (Autor: Manuela Abreu) 

Figura A 3 - Esquema da posição do Forte Grande 

http://www.hugovalentim.com/
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FORTE PEQUENO [Nº29] 

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Enxara do Bispo 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com):  

 

 

Caracterização 

Geologia: J4 - Jurássico Kimeridgiano; 

Complexo "Pteroceriano" constituido por grés 

com intercalações margo-calcárias e grés 

margosos (Zbyszewski et al., 1965) 

Morfologia do forte:  polígono irregular de oito 

lados (Figura A 4). 

Estado de conservação: no âmbito do projeto 

“Rotas Históricas das Linhas de Torres”, o forte 

foi limpo, delimitado e dotado de equipamentos 

de apoio; foi colocada uma grande quantidade 

de gravilha nas áreas de circulação dentro do 

forte (dando-lhe um aspeto muito artificial), tendo 

esta inclusive ficado mal espalhada; parte dos 

equipamentos colocados, nomeadamente os 

painéis, apresentam já bastante degradados. 

Qualidade Visual: apresenta alguma qualidade 

cénica; permita uma vista sobre o vale dominado 

por uma paisagem agrícola (Figura A 5). 

Vegetação:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: é possível levar o carro mesmo até à 

fortificação.Posição estratégica: situam-se 

numa posição recuada face às fortificações de 

1ª Linha e tinha por objetivo a  defesa da estrada 

Torres Vedras-Montachique e apoiar o quartel-

general de Wellington em Pero Negro (Silveira et 

al., 2011) (Figura A 6). 

(*) não identificada.  

Latitude (Decimal): 38.992027;       Altitude (m): 225 

Longitude (Decimal): -9.223840 
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F. Pequeno 

Figura A 4 - Planta do Forte Pequeno 
(4727-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 5 - Paisagem agrícola; vista do Forte Pequeno 
(Autor: Manuela Abreu) 

Figura A 6– Esquema da posição do Forte Pequeno 

http://www.hugovalentim.com/
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FORTE DO CAPITÃO [Nº 52] 

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Milharado 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

  

 

Caracterização 

Geologia: J3Fr- Jurássico Superior; Formação do 

Freixeal; arenitos, margas e calcários; Titoniano  

(Manuppella et al., 2008); o forte foi construído em 

arenitos. 

Morfologia do forte:  polígono heptagonal irregular 

(Figura A 7). 

Estado de conservação: A fortificação encontra-se 

coberta de mato e num elevado estado de 

degradação sendo apenas reconhecível pelos 

resquícios do fosso (Figura A 8). Está ainda sujeita   

a uma elevada pressão, não só exercida pela 

colocação de uma antena mas também exercida por 

uma pequena cerca com cabras. 

Qualidade Visual: Não apresenta grande qualidade 

visual. 

Vegetação: Arbutus unedo; Pinus pinaster; Pistacia 

lentiscus;  

Acessos: existe um pequeno caminho de terra batida 

que permite chegar até às imediações do forte. 

Posição estratégica: A posição do forte do Capitão 

permite, em conjunto com os fortes adjacentes, o 

domínio de dois vales, o vale da Ribeira da Charneca 

e o vale da Ribeira de S.Gião (Figura A 9).  

 

  

Latitude (Decimal): 38.920442;       Altitude (m): 205 

Longitude (Decimal): -9.196753 
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Montachique 

Figura A 7– Planta Forte do Capitão 
(4727-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 8 - Resquícios do fosso, em elevado 
estado de degradação (Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 9– Esquema representativo da posição 
do Forte do Capitão. 

http://www.hugovalentim.com/
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FORTE DA PRECINHEIRA [Nº53]  

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Milharado 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

  

 

Caracterização 

Geologia: J3Fr- Jurássico Superior; Formação do 

Freixeal; arenitos, margas e calcários; Titoniano 

(Manuppella et al., 2008); o forte foi construído em 

calcários e margas. 

Morfologia do forte:  polígono hexagonal 

irregular (Figura A 10). 

Estado de conservação: Encontra-se coberto de 

mato pelo que é apenas reconhecível o fosso, a 

escarpa e a contra-escarpa. 

Qualidade Visual: Não apresenta grande 

qualidade visual (Figura A 11). 

Vegetação: Pinus pinaster; Rubus ulmifolius; 

cistus salviifolius; Pistacia lentiscus;  Ulex sp. 

Acessos: o forte localiza-se nas imediações de 

uma povoação; o acesso, feito por uma pequena 

estrada alcatroada, à borda da qual se localiza a 

fortificação, que confina com o muro de uma casa 

é bastante bom;  

Posição estratégica: A posição em que se 

encontra permite o domínio de um pequeno vale 

(Figura 14), cobrindo a posição do Forte do 

Capitão [nº52] que por sua vez  suporta a defesa 

da Ribeira do Vale de S. Gião (Figura A 12).  

Latitude (Decimal): 38.919818;       Altitude (m): 222 

Longitude (Decimal): -9.194144 
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F. Carrascal 

F. Capitão 
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Carambela 

F. Permouro 

Figura A 10- Planta do Forte da Presinheira 
(4726-3-34-47 GEAEM/DIE) 

Figura A 11- vista do Forte da Presinheira para um 
pequeno vale (Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 12– Esquema representativo da posição do  
Forte da Precinheira. 

http://www.hugovalentim.com/
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FORTE DO PERMOURO [Nº 56]  

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Milharado 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

  

 

Caracterização 

Geologia:  C1Se- Titoniano (?) a Berriasiano inferior 

- formação do Cretácico Inferior; Formação de 

Serreira: arenitos e pelitos (Manuppella et al., 2008); 

forte em arenitos mais ou menos ferruginizados e 

relativamente grosseiros (Figura A 14). 

Morfologia do forte:  polígono quadrangular 

irregular (Figura A 13). 

Estado de conservação: Encontra-se coberto de 

mato pelo que é apenas reconhecível o fosso, 

escarpa e contra-escarpa. 

Qualidade Visual: Apesar de estar numa posição 

sobrelevada relativamente ao vale, a paisagem 

observada encontra-se muito humanizada e muito 

dominada pelas indústrias. 

Vegetação: Quercus suber; Ulex sp.;Eucalyptus 

globulus;Erica sp; Ulex sp. 

Acessos: o acesso é bastante razoável; é possível 

deixar o carro algumas centenas de.metros e depois 

tomar pequenos trilhos em direção ao forte. 

Posição estratégica: Encontra-se localizado numa 

posição privilegiada (Figura A 15). Suportado por 

outras fortificações possibilitava o domínio da Ribeira 

do Vale de S.Gião. É possível avistar as posições do 

Forte do Moinho da Carambela [nº59] e também a 

Serra de Montachique, onde estava localizada uma 

importante estação de sinais. 

  

Latitude (Decimal): 38.908470;       Altitude (m): 265 

Longitude (Decimal): -9.184481 

 

 

 

Reduto de 

Montachique 

Reduto do 

Mosqueiro 

Reduto do 

Moinho 

Montachique 

F. Permouro 

F. Capitão 

F. Presinheira 

F. Carrascal 

F. Moinho 

Carambela 

Ribeira do Vale de S. Gião 

Figura A 13– Planta do Forte do Permouro 
(4726-3-34-47 GEAEM/DIE). 

Figura A 14– Cornijas de Arenito Ferroginizado no 
Forte do Permouro (Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 15-  Esquema  representativo da posição 
do  Forte do Permouro. 

http://www.hugovalentim.com/
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FORTE DO CARRASCAL [Nº58]  

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Milharado 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

  

 

Caracterização 

Geologia: J3Fr- Jurássico Superior; Formação do 

Freixeal; arenitos, margas e calcários; Titoniano 

(Manuppella et al., 2008) ; o forte foi implantado em 

calcários e margas (Figura A 17). 

Morfologia do forte:  polígono octogonal irregular 

(Figura A 16) 

Estado de conservação: Encontra-se coberto de mato 

pelo que é apenas reconhecível o fosso, escarpa e 

contra-escarpa. 

Qualidade Visual: a densidade do coberto arbóreo 

circundante não permite um grande alcance visual. 

Vegetação: Pinus pinaster; Rubus ulmifolius; Quercus 

sp. 

Acessos: o acesso a esta posição fortificada só é 

possível através de uma pequena estrada com a 

indicação de propriedade privada. 

Posição estratégica: a posição do forte do 

Carrascal permitia, em cooperação com as posições 

fortificadas adjacentes, o domínio sobre o vale da 

Ribeira de S.Gião (Figura A 18). 

 

 

 

  

Latitude (Decimal): 38.917578;       Altitude (m): 223 

Longitude (Decimal): -9.197989 
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Figura A 16– Planta Forte do Carrascal 
(4726-3-34-47 GEAEM/DIE) 

Figura A 17– Calcários e margas do talude do 
fosso do Forte do Carrascal (autor: Manuela 
Abreu) 

Figura A 18– Esquema representativo da posição 
do Forte do Carrascal. 

http://www.hugovalentim.com/


XIII 
 

FORTE DO MOINHO DA CARAMBELA [Nº59]  

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Milharado 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

  

 

Caracterização 

Geologia: C1Se- Titoniano (?) a Berriasiano inferior 

- formação do Cretácico Inferior; Formação de 

Serreira: arenitos e pelitos (Manuppella et al., 2008); 

forte não foi localizado mas a formação onde estará 

implantado é de arenitos mais ou menos grosseiros 

Morfologia do forte:  polígono irregular de oito 

lados (Figura A 19). 

Estado de conservação: - - - - - - - - - - - - - - - - - (*)  

Qualidade Visual: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Vegetação: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: Esta posição fortificada encontrar-se-á 

dentro de uma propriedade vedada pelo que não foi 

possível o acesso à mesma. 

Posição estratégica: esta posição fortificada tinha 

como objetivo a defesa do vale de S.Gião, impedindo 

que o inimigo prosseguisse para Sul, em direção a 

Lisboa; através desta posição seria possível o 

contacto visual com o Cabeço de Montachique, onde 

estava localizada uma importante estação de sinais 

(Figuras A 20 e A 21). 

(*) Não foi possível aceder a esta posição fortificada. 

NOTA: de acordo com a publicação da Câmara 

Municipal de Mafra, este forte foi detetado (Sousa e 

Lopes, 2011). 

  

Latitude (Decimal): 38.905269;       Altitude (m): 269 

Longitude (Decimal): -9.192714 
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Figura A 19– Planta Forte do 
Moinho da Carambela (4726-3-
34-47 GEAEM/DIE) 

Figura A 20– Vista das possíveis proximidades do 
Forte do Moinho da Carambela para o Cabeço de 
Montachique (Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 21– Esquema representativo da posição do 
Forte do Moinho da Carambela. 

http://www.hugovalentim.com/
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FORTE DO ALTO DO CHEIRA [Nº62] 

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Gradil 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C1U- Cretácico, Urgoniano; grés 

grosseiros intercalados com grés mais finos 

(Zbyszewski et al., 1955). 

Morfologia do forte:  polígono irregular de 13 

lados em forma de estrela (Figura A 22).  

Estado de conservação: Encontra-se coberto 

de mato e eucaliptos pelo que é apenas 

reconhecível o fosso, escarpa e contra-escarpa. 

Qualidade Visual: A vista sobre o vale é 

aprazível. 

Vegetação: Eucalyptus globulos, Quercus 

suber; Rubus ulmifolius; Cistus salvifolius. 

Acessos: o acesso tem de ser feito pelo Centro 

de Recuperação do Lobo Ibérico, por um 

caminho privado e em muito mau estado, em 

parte apenas passível de ser percorrido com um 

veiculo todo-o-terreno ou a pé; o acesso requer, 

por isso, uma autorização para o efeito. 

Posição estratégica: a posição do Forte do 

Moinho da Carambela, em colaboração com 

outras posições fortificadas, permitia o domínio 

sobre o vale da Ribeira do Sobral, impedindo 

queo inimigo transpusesse esta barreira natural 

(Figura A 24); é ainda possível avistar a serra 

do Socorro (Figura A 23).  

Latitude (Decimal): 38.961131;       Altitude (m): 247 

Longitude (Decimal): -9.267161 
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Figura A 22– Planta do Forte do Alto do 
Cheira (4728-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 23 – Vista para o vale e para a Serra do 
Socorro, ao fundo (Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 24 – Esquema da posição do Forte do Alto do 
Cheira. 

http://www.hugovalentim.com/
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FORTE DO CASAL DA SERRA [Nº63]  

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Gradil 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C1U- Cretácico, Urgoniano; grés 

grosseiros intercalados com grés mais finos 

(Zbyszewski et al., 1955).  

Morfologia do forte: polígono irregular de oito 

lados (Figura A 25). 

Estado de conservação: - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Qualidade Visual: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Vegetação: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: não foi possível perceber como é feito 

o acesso a esta posição fortificada. 

Posição estratégica: em colaboração com 

outras posições fortificadas, a posição do Forte 

do Casal da Serra permitia o domínio sobre o vale 

da Ribeira do Sobral, impedindo que o inimigo 

transpusesse esta barreira natural (Figura A 27) 

(*) Não foi possível aceder a esta posição 

fortificada. 

NOTA: de acordo com a publicação da Câmara 

Municipal de Mafra”, este forte foi detetado 

(Sousa e Lopes, 2011).   

Latitude (Decimal): 38.955799;       Altitude (m): 248 

Longitude (Decimal): -9.262487 
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Figura A 25– Planta do Forte do Casal 
da Serra (4728-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 26 – Vista aérea da localização do Forte do 
Casal da Serra (Fonte: 
http://hugovalentim.com/local/forte-do-casal-da-serra) 

Figura A 27– Esquema da posição do Forte do Casal da 
Serra. 
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FORTE DO CANTO DO MURO DA TAPADA [Nº64] 

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Malveira 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C2a - Grés com Trigonia hondaana; 

Cretácico Aptiano (Zbyszewski et al., 1955). 

Morfologia do forte: estrutura de cinco lados 

(Figura A 28). 

Estado de conservação: - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Qualidade Visual: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Vegetação: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: não foi possível encontrar qualquer 

acesso a esta posição fortificada (Figura 

A29). 

Posição estratégica: a posição do Forte do 

Canto do Muro da Tapada, em colaboração 

com as posições fortificadas adjacentes, 

aproveitava a barreira natural constituída pelo 

encaixe do Rio do Sobral para impedir a 

prossecução das tropas invasoras rumo a 

Lisboa (Figura A 30). 

(*) Não foi possível aceder a esta posição 

fortificada. 

NOTA: de acordo com a publicação da 

Câmara Municipal de Mafra, este forte foi 

detetado (Sousa e Lopes, 2011).   

Latitude (Decimal): 38.946744;       Altitude (m): 288 

Longitude (Decimal): -9.265867 
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Figura A 28 – Planta do Forte do Muro da Tapada 
(4728-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 29– Vista aérea da localização do Forte do 
Canto do Muro da Tapada (Fonte: 
http://hugovalentim.com/local/forte-do-canto-do-muro-
da-tapada). 

Figura A 30 – Esquema da posição do Forte do Canto do 
Muro da Tapada. 
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FORTE DE SANTA MARIA [Nº65]  

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Malveira 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C1V-Cretácico Valangiano (e Berriasiano 

superior), complexo de calcários, margas e arenitos 

(Ramalho et al., 1993); o forte foi constituído na 

parte superior de uma chaminé vulcânica (rochas 

basálticas). 

Morfologia do forte: polígono irregular de 11 lados 

(Figura A 31). 

Estado de conservação: a estrutura está coberta 

de mato pelo que é apenas reconhecível o fosso, 

escarpa e contra-escarpa; apresenta alguma 

degradação em grande medida fruto da pressão a 

que foi sujeita pela colocação de uma antena. 

Qualidade Visual: a posição priviligiada 

proporciona uma vista sobre o vale, que embora 

este seja marcado por uma paisagem humanizada 

é possível avistar, mais ao longe, uma paisagem 

agrícola; é ainda possível avistar outros fortes bem 

como a Serra de Sintra (Figura A 32). 

Vegetação: Rubus ulmifolios; Ulex sp.;Quercus sp; 

Pteridium sp. 

Acessos: é possível aceder através de uma 

pequena estrada alcatroada, deixar o carro a 

escassos metros e seguir o caminho de terra batida 

que permite aceder à antena e ao marco geodésico. 

Posição estratégica: este forte fazia parte de uma 

“cortina” defensiva (Figura A 33); em conjunto com 

as posições fortificadas adjacentes conseguia a 

defesa dos pequenos vales localizados entre elas; 

dele é possível avistar o Cabeço de Montachique e 

a Serra do Socorro. 

  

Latitude (Decimal): 38.941287;       Altitude (m): 355 

Longitude (Decimal): -9.258121 
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Figura A 31– Planta do Forte de Santa Maria 
(4728-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 32– Vista do Forte de Santa Maria para o 
Cabeço de Montachique, à esquerda, e para a Serra 
de Sintra, ao fundo ao centro (Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 33– Esquema da posição do Forte de Santa 
Maria. 
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FORTE DA FEIRA [Nº66]  

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Malveira 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C1V-Cretácico Valangiano (e 

Berriasiano superior); complexo de calcários, 

margas e arenitos (Ramalho et al., 1993). 

Morfologia do forte: polígono irregular de 13 

lados em forma de estrela (Figura A 34). 

Estado de conservação: O Forte da Feira foi 

recuperado em 2011, no âmbito do projeto “Rotas 

históricas das Linhas de Torres”; é possível 

observar as inúmeras estruturas que constituem 

este forte, como é o caso do fosso talhado em 

arenitos mais ou menos grosseiros (Figura A 35). 

Qualidade Visual: Uma cortina arbórea 

constituida essencialmente por eucaliptos e 

pinheiros corta grandemente a visibilidade, mas 

ainda assim é possível ter alguma vista sobre o 

vale muito humanizado e sem grande valor do 

ponto de vista estético. 

Vegetação: o forte foi totalmente desvegetalizado 

a quando da intervenção. 

Acessos: Uma vez que se encontra inserido em 

percursos no âmbito do projeto “Rotas Históricas 

das Linhas de Torres”, os acessos são bastante 

bons e existe i alguma sinalização. 

Posição estratégica: a posição do Forte da Feira 

fazia parte de uma “cortina” defensiva (Figura A 

36); em conjunto com as posições fortificadas 

adjacentes conseguia a defesa dos pequenos 

vales localizados entre elas.

Latitude (Decimal): 38.935768;       Altitude (m): 267 

Longitude (Decimal): -9.254950 
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F. Matoutinho 

F. Qta do Fidalgo 
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Figura A 34 – Planta do Forte da Feira 
(4727-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 35– Fosso do Forte da Feira, recuperado e 
escavado no arenito (Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 36–  Esquema da posição do Forte da Feira. 
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FORTE DO CABEÇO DO GORDO [Nº67] 

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Malveira 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C1Be - Cretácico Berriasiano; calcários 

e margas (Ramalho et al., 1993). 

Morfologia do forte: polígono irregular de seis 

lados (Figura A 37). 

Estado de conservação:  - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Qualidade Visual:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Vegetação:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Posição estratégica: o Forte do Cabeço do 

Gordo estava inserido numa “cortina” defensiva 

que, em conjunto com as posições adjacentes, 

aproveitavam as posições mais elevadas para 

impedir a marcha do inimigo rumo a Lisboa 

(Figura A 38). 

(*) Forte não encontrado.  

NOTA: De acordo com a publicação da Câmara 

Municipal de Mafra, este forte não foi detetado 

(Sousa e Lopes, 2011).  

Latitude (Decimal): 38.936861;       Altitude (m): 275 

Longitude (Decimal): -9.246939 
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Figura A 37 – Planta do forte do  Cabeço 
do Gordo (4727-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 38 – Esquema da posição do Forte do 
Cabeço do Gordo. 
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FORTE DO MATOUTINHO [Nº68]  

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Venda do Pinheiro 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: β - Complexo Vulcânico de Lisboa; 

basaltos (Chaminé Vulcânica do Complexo Vulcânico 

de Lisboa) que intruiu calcários datados do - 

Cretácico Valanginiano (C1V) (Ramalho et al., 1993). 

Morfologia do forte: polígono irregular de nove 

lados (Figura A 39). 

Estado de conservação:- - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Qualidade Visual:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Vegetação:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: o acesso ao forte é feito por uma 

pequena exploração agrícola que se encontra 

vedada, pelo que não foi possível alcançar a 

estrutura fortificada. 

Posição estratégica: o Forte do Matoutinho estava 

inserido numa “cortina” defensiva que, em conjunto 

com as posições adjacentes (Figura A 40), 

aproveitavam as posições mais elevadas para 

impedir a marcha do inimigo rumo a Lisboa (Figura 

A 41). 

(*) Não foi possível aceder a esta posição 

fortificada. 

NOTA: Ainda que não tenha sido possível observar 

a estrutura, de acordo com a publicação da Câmara 

Municipal de Mafra, este forte foi detetado (Sousa e 

Lopes, 2011).  

Latitude (Decimal): 38.934342;       Altitude (m): 340 

Longitude (Decimal): -9.241581 

 

 

 

F. Matoutinho 

F. Qta Fidalgo 
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F. Cabeço do Gordo 
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Figura A 39 – Planta do Forte do Matoutinho 
(4727-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 40– Vista da Forte da Feira para o Forte de 
Matoutinho (Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 41 – Esquema da posição do Forte do 
Matoutinho. 

http://www.hugovalentim.com/


XXI 
 

FORTE DA QUINTA DO FIDALGO [Nº69] 

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Venda do 

Pinheiro 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C1Pc-  formação de Porto da Calada: 

arenitos, pelitos, calcários e margas; Cretácico 

Inferior; Titoniano (?) a Berriasiano inferior 

(Manuppella et al., 2008). 

Morfologia do forte: polígono irregular de 10 

lados em forma de estrela (Figura A 42). 

Estado de conservação:- - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Qualidade Visual:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Vegetação:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: o forte encontra-se num condomínio 

privado pelo que não foi possível aceder (Figura 

A43). 

Posição estratégica: esta posição fortificada  

estava inserida numa “cortina” defensiva que, em 

conjunto com as posições adjacentes, 

aproveitavam as posições mais elevadas para 

impedir a marcha do inimigo rumo a Lisboa (Figura 

A 44). 

 
(*) Não foi possível aceder a esta posição 

fortificada. 

 
NOTA: Ainda que não tenha sido possível 

observar a estrutura, de acordo com a publicação 

da Câmara Municipal de Mafra, este forte foi 

detetado (Sousa e Lopes, 2011).  

Latitude (Decimal): 38.929775;        Altitude (m): 264 

Longitude (Decimal): -9.235453 

 

 

 

F. Qta Fidalgo 

F. Matoutinho 

F. Qta Estrangeiro 

F. Portela 

Figura A 42– Planta do Forte da Quinta 
do Fidalgo (4727-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 43– Condomínio onde se encontra o Forte da 
Quinta do Fidalgo (Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 44 – Esquema da posição do Forte da Quinta 
do Fidalgo. 
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FORTE DA QUINTA DO ESTRANGEIRO [Nº70] 

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Venda do 

Pinheiro 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: filão de rocha básica (dolerito) -C1Pc-  

formação de Porto da Calada: arenitos, pelitos, 

calcários e margas; Cretácico Inferior; Titoniano (?) 

a Berriasiano inferior (Manuppella et al., 2008). No 

caminho de acesso foi identificado um filão de 

rocha básica (dolerito). 

Morfologia do forte: polígono irregular de oito 

lados (Figura A 45). 

Estado de conservação: o estado de 

conservação do forte é relativamente bom, apesar 

do coberto arbóreo-arbustivo de grande porte é 

possível percorrer o  forte e identificar grande parte 

das estruturas que o constituem (Figura A 46). 

Qualidade Visual: efetivamente dentro do forte a 

vegetação não permite grande alcance visual, mas 

nas suas imediações é possível ter uma vista sobre 

o vale, que apesar de humanizado, possui algum 

interesse, não só do ponto de vista estético como 

também do ponto de vista estratégico na medida 

em que permite perceber o enquadramento 

orográfico. 

Vegetação: Quercus suber; Pinus pinaster; Erica 

arbórea; Arbutus unedo. 

Acessos: é possível deixar o carro a escassos 

metros e tomar um caminho, que dá acesso a uma 

antena que se encontra na área adjacente ao forte. 

Posição estratégica: esta posição fortificada  

estava inserida numa “cortina” defensiva que, em 

conjunto com as posições adjacentes, aproveitavam 

as posições mais elevadas para impedir a marcha 

do inimigo rumo a Lisboa (Figura A 47). 

Latitude (Decimal): 38.927086;       Altitude (m): 273 

Longitude (Decimal): -9.230011 

 

 

 

Figura A 45 – Planta do Forte da Quinta 
do Fidalgo (4727-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 46 – Perspetiva para o interior do forte, 
onde são reconhecíveis as diversas estruturas 
(Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 47 – Esquema da posição do Forte da 
Quinta do Estrangeiro. 
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Figura A 50 – Esquema da posição do Forte da 
Portela. 

FORTE DA PORTELA [Nº71]  

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Venda do Pinheiro 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C1Pc- formação de Porto da Calada: arenitos, pelitos, 

calcários e margas; Cretácico Inferior; Titoniano (?) a Berriasiano 

inferior (Manuppella et al., 2008). 

Morfologia do forte: polígono irregular de 10 

lados (Figura A 48). 

Estado de conservação:- - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Qualidade Visual:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Vegetação:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: o acesso ao forte é feito através de 

uma propriedade que se encontra vedada pelo 

que não foi possível aceder a esta posição 

fortificada. 

Posição estratégica: o Forte da Portela bem 

como os fortes adjacentes, aproveitavam as 

posições topograficamente mais elevadas para 

impedir que o inimigo as transpusesse e 

prosseguisse rumo a Lisboa (Figura A 50). 

(*) Não foi possível aceder a esta posição 

fortificada. 

NOTA: Ainda que não tenha sido possível 

observar a estrutura, de acordo com a publicação 

da Câmara Municipal de Mafra, este forte foi 

detetado (Sousa e Lopes, 2011).  

Latitude (Decimal): 38.915939;       Altitude (m): 280 

Longitude (Decimal): -9.221864 

 

 

 

Figura A 48 – Planta do Forte 
da Portela (4727-3-34-47 – 
GEAM/DIE). 

Figura A 49 – Vista aérea da posição do Forte da 
Portela (Fonte: http://hugovalentim.com/local/forte-da-
portela). 
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FORTE DA COUTADA [Nº73] 

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Venda do Pinheiro 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: J3Fr- Jurássico Superior; Formação do 

Freixial; arenitos, margas e calcários; Titoniano 

(Manuppella et al., 2008); o forte estava situado 

em zona de calcários e margas. 

Morfologia do forte: polígono irregular de 10 

lados (Figura A 51). 

Estado de conservação: o forte encontrava-se 

coberto de mato pelo que são apenas 

reconhecíveis o fosso, a escarpa e a contra-

escarpa. 

Qualidade Visual: é possível avistar todo o vale, 

apresentando alguma qualidade visual (Figura A 

52). 

Vegetação: Quercus suber; Rubus ulmifolius;  

 

Acessos: o forte localiza-se a escassos metros 

da estrada nacional, pelo que é possível deixar o 

carro na berma e percorrer os restantes metros a 

pé; o terreno de acesso apresenta alguma 

vegetação mas pode ser atravessado sem grande 

dificuldade. 

Posição estratégica: o Forte da Coutada bem 

como os fortes adjacentes, aproveitavam as 

posições topograficamente mais elevadas para 

impedir que o inimigo as transpusesse e 

prosseguisse rumo a Lisboa (Figura A 53).

Latitude (Decimal): 38.914840;       Altitude (m): 270 

Longitude (Decimal): -9.206826 
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Figura A 51 – Planta do Forte da Coutada 
(4727-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 52 – Vista do Forte da Coutada para o vale 
(Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 53 – Esquema da posição do Forte da 
Coutada. 
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FORTE DO CASAL DA PEDRA [Nº74] 

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Mafra 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: β- Basalto; rochas de fácies basáltica; 

Complexo vulcânico de Lisboa (Ramalho et al., 

1993). 

Morfologia do forte: polígono irregular de nove 

lados (Figura A 54). 

Estado de conservação:- - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Qualidade Visual:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Vegetação:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: possivelmente o acesso a esta 

posição faz-se através de um aterro sanitário 

(Figura A 55). 

Posição estratégica: esta posição fortificada, a 

par das fortificações adjacentes, encara o vale 

do Rio do Sobral como uma barreira natural e  

aproveita a posição sobrelevada face a ele para 

travar a marcha do inimigo (Figura A 56). 

(*) Não foi possível aceder a esta posição 

fortificada.  

NOTA: Ainda que não tenha sido possível 

observar a estrutura, de acordo com a 

publicação da Câmara Municipal de Mafra, este 

forte foi detetado (Sousa e Lopes, 2011).  

Latitude (Decimal): 38.938686;       Altitude (m): 326 

Longitude (Decimal): -9.285755 

 

 

 

Figura A 54 – Planta do Forte do 
Casal da Pedra (4728-3-34-47 – 
GEAM/DIE). 

Figura A 55 -  Vista aérea da posição do Forte do 
Casal da Pedra (Fonte:  
http://hugovalentim.com/local/forte-do-casal-da-pedra) 

Figura A 56 – Esquema da posição do Forte do Casal da 
Pedra. 
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FORTE DA MILHARIÇA [Nº75] 

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Mafra 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com):  

 

Caracterização 

Geologia: C2b''- Grés da Praia do Peixe; 

Cretácico Albiano; grés grosseiros e grés finos 

(Zbyszewski et al., 1955).   

Morfologia do forte: polígono irregular de nove 

lados (Figura A 57). 

Estado de conservação: o forte encontra-se 

coberto de vegetação pelo que é apenas 

reconhecível o fosso, a escarpa e a contra-

escarpa; o fosso apresenta já sinais de alguma 

degradação (Figura A 58). 

Qualidade Visual: esta posição não apresenta 

grande qualidade visual.  

Vegetação: Erica sp.; Ulex sp.; Pinus pinaster 

Acessos: o forte localiza-se dentro da Tapada 

Nacional de Mafra e não está incluído em 

nenhum dos percursos turísticos 

disponibilizados pela Tapada pelo que a visita 

ao mesmo requer uma autorização especial. 

Posição estratégica: esta posição fortificada, a 

par das fortificações adjacentes, considerou o 

vale do Rio do Sobral como uma barreira natural 

e  aproveita a posição sobrelevada face a ele 

para travar a marcha do inimigo  (Figura A 59).  

Latitude (Decimal): 38.943936;       Altitude (m): 285 

Longitude (Decimal): -9.288097 

 

 

 

Figura A 57 – Planta do Forte da Milhariça 
(4728-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 58 - Forte coberto de vegetação mas já com 
sinais de alguma degradação (Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 59 – Esquema da posição do Forte da 
Milhariça. 
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XXVII 
 

FORTE DO SONÍVEL [Nº76]  

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Mafra 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com):  

 

Caracterização 

Geologia: β- Basalto; rochas de fácies basáltica; 

Complexo vulcânico de Lisboa (Zbyszewski et al., 1955).   

Morfologia do forte: polígono irregular de 12 lados 

(Figura A 60). 

Estado de conservação: embora se encontre coberto de 

vegetação o seu estado de conservação parece bastante 

razoável; é possível reconhecer o fosso, a escarpa e a 

contra-escarpa (Figura A 61). 

Qualidade Visual: esta posição apresenta alguma 

qualidade visual 

Vegetação: Erica sp.; Ulex sp. 

Acessos: o forte localiza-se dentro da Tapada Nacional 

de Mafra e não está incluído em nenhum dos percursos 

turísticos disponibilizados pela Tapada pelo que a visita 

ao mesmo requer uma autorização especial 

Posição estratégica: esta posição fortificada, a par 

das fortificações adjacentes, encara o vale do Rio do 

Sobral como uma barreira natural e aproveita a posição 

sobrelevada face a ele para travar a marcha do inimigo 

(Figura A 62).   

Latitude (Decimal): 38.946009;        Altitude (m): 351 

Longitude (Decimal): -9.294193 

 

 

 

Figura A 60 – Planta do Forte do 
Sonível (4728-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 62 – Esquema da posição do Forte 
do Sonível. 

Figura A 61 – Fosso do Forte do Sonível 
(Autor: Manuela Abreu). 
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FORTE  DO JUNCAL [Nº77] 

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Mafra 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com):  

 

 

Caracterização 

Geologia: C1AS - arenitos e argilas (Grés 

superiores); Aptiano  superior; Cretácico 

(Ramalho et al., 1993). 

Morfologia do forte: polígono irregular de 10 

lados em forma de estrela (Figura A 63). 

Estado de conservação: O forte foi recuperado 

em 2009, no âmbito do projeto “Rotas históricas 

das Linhas de Torres”: tem estruturas de apoio. 

Qualidade Visual: substrato arbóreo não permite 

grande alcance visual (Figura A 64). 

Vegetação: Castanea sativa; Arbutus unedo; 

Quercus suber; Quercus faginea; Ulex 

europaeus; Cistus salvifolius; Mirtus communis. 

Acessos: O forte encontra-se dentro da Escola 

prática de Infantaria pelo que a visita ao mesmo 

requer uma autorização especial. 

Posição estratégica: este forte marca a inflexão 

da disposição das posições fortificadas em 

direção ao Palácio de Mafra, possivelmente para 

proteger esta posição e abandonando as 

margens do Rio do Sobral (Figura A 65). 

.  

Latitude (Decimal): 38.940103;       Altitude (m): 318 

Longitude (Decimal): -9.309597 

 

 

 

Figura A 63 – Planta do Forte do Juncal 
(4728-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 65 – Esquema da posição do Forte do Juncal  

Figura A 64 – Interior do Forte do Juncal (Autor: Manuela 
Abreu). 
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FORTE DO TELHADOURO [Nº78] 

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Gradil 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com):  

 

Caracterização 

Geologia: C1U- Cretácico, Urgoniano; grés 

grosseiros intercalados com grés mais finos;  

C1VH- Hauteriviano e Valanginiano; grés 

grosseiros, grés finos esbranquiçados e 

arroxeados(Zbyszewski et al., 1955); no caminho 

de acesso ao forte observaram-se dois filões de 

rocha básica, mais ou menos alterada, que parece 

ser dolerito/teschenito com piroxenas anfíbolas e 

outro filão com rocha mais ou menos rosada 

(Figura A 67), provavelmente de alteração, onde 

são visíveis cristais possivelmente de analcima, 

também se observou dolerito não alterado. 

 Morfologia do forte: polígono regular de quatro 

lados (Figura A 66)  

Estado de conservação: o forte encontra-se 

coberto de vegetação mais ou menos densa pelo 

que não é possível aferir sobre o seu estado de 

conservação.  

Qualidade Visual: a vegetação não permite 

grande alcance visual. 

Vegetação: Cistus salvifolius; Calluna vulgaris; 

Eucalyptus globulus; Rubus ulmifolius. 

Acessos: é possível deixar o carro a cerca de 

200 metros e tomar um pequeno caminho de 

terra batida para chegar ao forte. 

Posição estratégica: este forte, a par de outros, 

aproveita uma posição sobrelevada, perto do 

Gradil, contornando uma zona muito acidentada 

(Figura A 68). 

 

Latitude (Decimal): 38.978461;       Altitude (m): 220 

Longitude (Decimal): -9.289350 

 

 

 

Figura A 66 – Planta do Forte do Telhadouro 
(4728-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 67 – Filões de rochas com vários graus de 
meteorização (Autor: Manuela Abreu) 

Figura A 68 – Esquema da posição do Forte do 
Telhadouro. 
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XXX 
 

FORTE DO GIO [Nº79]  

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Gradil 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com):  

 

Caracterização 

Geologia: C1U- Cretácico, Urgoniano; grés grosseiros 

intercalados com grés mais finos (Zbyszewski et al., 1955). 

Morfologia do forte: polígono irregular de seis lados (Figura A 

69). 

Estado de conservação:- - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Qualidade Visual:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Vegetação:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: esta posição fortificada encontra-se 

dentro de uma propriedade murada pelo que não 

foi possível aceder à mesma (Figura A 70). 

Posição estratégica: esta posição fortificada 

e as adjacentes (Forte do Telhadouro [nº78], 

Forte da Serra de Chipre [nº81] e Forte da 

Quinta da Boa Viagem [nº80]) ocupam 

posições mais elevadas e contornam uma   

zona com um relevo muito acidentado (Figura 

A 71). 

(*) Não foi possível aceder a esta posição 

fortificada. 

NOTA: Ainda que não tenha sido possível 

observar a estrutura, de acordo com a 

publicação da Câmara Municipal de Mafra, foi  

este forte foi detetado (Sousa e Lopes, 2011).  

Latitude (Decimal): 38.977694;       Altitude (m): 250 

Longitude (Decimal): -9.291197 

 

 

 

Figura A 69 – Planta do Forte do Gio 
(4728-3-34-47 – GEAM/DIE).   

Figura A 70 – Vista aérea da posição do Forte do Gio 
(fonte: http://hugovalentim.com/local/forte-do-gio) 

Figura A 71 – Esquema da posição do Forte do Gio 
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XXXI 
 

FORTE DA QUINTA DA BOA VIAGEM [Nº80]  

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Gradil 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com):  

 

Caracterização 

Geologia: C2a - Grés com Trigonia hondaana; Cretácico 

Aptiano (Zbyszewski et al., 1955). 

Morfologia do forte: polígono irregular de seis 

lados (Figura A 72).  

Estado de conservação: - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Qualidade Visual: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Vegetação: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: esta posição fortificada encontra-se 

dentro de uma propriedade murada pelo que não 

foi possível aceder à mesma (Figura A 73). 

Posição estratégica: esta posição fortificada 

e as adjacentes (Forte do Telhadouro [nº78], 

Forte da Serra de Chipre [nº81] e Forte do Gio 

[nº79]) ocupam posições mais elevadas e 

contornam uma zona com um relevo muito 

acidentado (Figura A 74). 

(*) Não foi possível aceder a esta posição 

fortificada. 

 

NOTA: Ainda que não tenha sido possível 

observar a estrutura, de acordo com a 

publicação da Câmara Municipal de Mafra, 

este forte foi detetado (Sousa e Lopes, 2011). 

  

Latitude (Decimal): 38.977842;       Altitude (m): 260 

Longitude (Decimal): -9.294278 

 

 

 

Figura A 72 - – Panta do Forte da 
Quinta da Boa Viagem (4728-3-34-47 
– GEAM/DIE). 

Figura A 73 – Vista aérea da posição do Forte da 
Quinta da Boa Viagem (Fonte: 
http://hugovalentim.com/local/forte-da-quinta-da-boa-
viagem) 

Figura A 74 – Esquema da posição do Forte da Quinta da 
Boa Viagem. 
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FORTE DA SERRA DE CHIPRE [Nº81] 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Gradil 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com):  

 

Caracterização 

Geologia: C2a - Grés com Trigonia hondaana; Cretácico Aptiano 

(Zbyszewski et al., 1955). 

Morfologia do forte: polígono irregular de sete lados (Figura A 

75). 

Estado de conservação:- - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Qualidade Visual:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Vegetação:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: esta posição fortificada encontra-se 

dentro de uma propriedade murada pelo que não 

foi possível aceder à mesma (Figura A 76). 

Posição estratégica: esta posição fortificada e as 

adjacentes (Forte do Telhadouro [nº78], Forte 

do Gio [nº79] e Forte da Quinta da Boa Viagem 

[nº80]) ocupam posições mais elevadas e 

contornam uma zona com um relevo muito 

acidentado (Figura A 77). 

(*) Não foi possível aceder a esta posição 

fortificada. 

NOTA: Ainda que não tenha sido possível 

observar a estrutura, de acordo com a 

publicação da Câmara Municipal de Mafra,  este 

forte foi detetado (Sousa e Lopes, 2011). 

  

Latitude (Decimal): 38.974833;       Altitude (m): 247 

Longitude (Decimal): -9.297664 

 

 

 

Figura A 75 – Planta do Forte da 
Serra de Chipre (4730-3-34-47 – 
GEAM/DIE). 

Figura A 76 – Vista aérea da posição do Forte da 
Serra de Chipre (Fonte: 
http://hugovalentim.com/local/forte-da-serra-de-
chipre). 

Figura A 77 – Esquema da posição do Forte da Serra de 
Chipre. 
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FORTE  DA PATARATA [Nº82] 

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Mafra 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C2b''- Grés da Praia do Peixe; 

Cretácico, Albiano (Zbyszewski et al., 1955). 

Morfologia do forte: polígono irregular de quatro 

lados (Figura A78). 

Estado de conservação: encontra-se coberto de 

vegetação mas é possível verificar que apresenta 

já algum grau de degradação, sendo apenas 

reconhecíveis os resquícios do fosso. 

Qualidade Visual: o facto de se situar numa 

zona relativamente aplanada e, por outro lado, a 

grande densidade arbórea, faz com que não 

apresente grande qualidade visual. 

Vegetação: Rubus ulmifolius; Eucalyptus 

globulus; Quercus suber; Erica sp.; Cistus 

salviifolius. 

Acessos: o forte encontra-se mesmo à beira 

da estrada (Figura A79) pelo que é possível 

deixar o carro na berma, do lado oposto, e 

aceder sem dificuldades. 

Posição estratégica: o Forte da Patarata 

marca o retomar da disposição das posições 

fortificadas seguindo a direção do vale do rio 

do Sobral (Figura A 80). 

  

Latitude (Decimal): 38.965689;        Altitude (m): 233 

Longitude (Decimal): -9.321219 
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Figura A 78 – Planta do Forte da Patarata 
(4730-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 79 – Vista da estrada para o Forte da 
Patarata (Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 80 – Esquema da posição do Forte da Patarata. 
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FORTE DO MEIO [Nº83]  

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Mafra 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C2b''- Grés da Praia do Peixe; 

Cretácico, Albiano (Zbyszewski et al., 1955). 

Morfologia do forte: polígono irregular de cinco 

lados (Figura A 81). 

Estado de conservação: encontra-se coberto 

de vegetação sendo apenas reconhecível o 

fosso, a escarpa e a contra-escarpa; não é 

possível penetrar na estrutura pelo que não se 

pode avaliar o  seu estado de conservação 

(Figura A 82). 

Qualidade Visual: o facto de se situar numa 

zona relativamente aplanada e, por outro lado, 

a grande densidade arbórea, faz com que não 

apresenta grande qualidade visual. 

Vegetação: Eucalyptus globulus; Rubus 

ulmifolius; Arbutus unedo; Cistus salviifolius; 

Pteridium sp. 

Acessos: existe corrente, mesmo à borda da 

estrada nacional que não permite o acesso a 

veículos até ao forte, mas é possível deixar o 

carro nas imediações e seguir o trilho. 

Posição estratégica: esta posição faz parte do 

conjunto de fortificações que deixa de seguir o 

alinhamento do vale do Rio do Sobral e infletem 

em direção a Mafra, possivelmente cobriam a 

posição do Palácio (Figura A 83). 

  

Latitude (Decimal): 38.963653;       Altitude (m): 223 

Longitude (Decimal): -9.322792 

 

 

 

Figura A 81 – Planta do Forte do 
Meio (4730-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 82 – Forte do Meio coberto de vegetação 
(Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 83 – Esquema da posição do Forte do Meio. 
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FORTE DO CURRAL DO LINHO [Nº84]  

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Mafra 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C2b''- Grés da Praia do Peixe; 

Cretácico, Albiano (Zbyszewski et al., 1955). 

Morfologia do forte: polígono irregular de nove 

lados em forma de estrela (Figura A 84). 

Estado de conservação: encontra-se coberto de 

vegetação sendo apenas reconhecível o fosso, a 

escarpa e a contra-escarpa (Figura A 85); não é 

possível penetrar na estrutura pelo que não se 

pode aferir sobre os seu estado de conservação. 

Qualidade Visual: a grande densidade arbórea 

não permite um grande alcance visual. 

Vegetação: Eucalyptus globulus; Rubus 

ulmifolius; Cistus sp.; Ulex sp.  

Acessos: o acesso faz-se através de uma 

propriedade privada, e dificilmente se conseguirá 

chegar até ao forte sem indicações de alguém 

que conheça o local; não existe acesso para 

veículos até ao forte pelo que é necessário 

deixar o carro a cerca de 250 metros e 

prosseguir a pé. 

Posição estratégica: esta posição faz parte do 

conjunto de fortificações que deixa de seguir o 

alinhamento do vale do Rio do Sobral e infletem 

em direção a Mafra, possivelmente cobriam a 

posição do Palácio (Figura A 86). 

  

Latitude (Decimal): 38.957772;       Altitude (m): 215 

Longitude (Decimal): -9.327580 
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Figura A 84 – Planta do Forte do 
Curral do Linho (4730-3-34-47 – 
GEAM/DIE). 

Figura A 85 – Fosso do Forte do Curral do Linho 
coberto de vegetação (Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 86 – Esquema da posição do Forte do Curral 
do Linho. 
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FORTE DO AREEIRO [Nº85]  

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Mafra 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C2b''- Grés da Praia do Peixe; 

Cretácico, Albiano (Zbyszewski et al., 1955)  

 

Morfologia do forte: polígono irregular de seis 

lados (Figura A 87).  

Estado de conservação:- - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Qualidade Visual:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Vegetação:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Posição estratégica: esta posição faz parte do 

conjunto de fortificações que deixa de seguir o 

alinhamento do vale do Rio do Sobral e infletem 

em direção a Mafra, possivelmente cobriam a 

posição do Palácio (Figura A 88 e Figura A 89). 

(*) Não foi possível encontrar a esta posição 

fortificada. 

NOTA: Ainda que não tenha sido possível 

observar a estrutura, porque não conseguimos 

encontra-la, de acordo com a publicação da 

Câmara Municipal de Mafra, este forte foi 

detetado (Sousa e Lopes, 2011). 

  

Latitude (Decimal): 38.954917;       Altitude (m): 203 

Longitude (Decimal): -9.337680 

 

 

 

Figura A 87 – Planta do Forte do 
Aeeiro (4730-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 88 – Vista aérea da posição do Forte do 
Areeiro (Fonte: http://hugovalentim.com/local/forte-do-
areeiro) 

Figura A 89 – Esquema da posição do Forte do 
Areeiro. 
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FORTE DE NOSSA SENHORA DA PAZ [Nº86]  

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Mafra 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C1HBa - Cretácico, Hauteriviano Sup. Barremiano 

inf.; calcários recifais e calcários com Chofattelas e 

Dasicladáceas (Zbyszewski et al., 1955). 

Morfologia do forte: polígono irregular de seis lados 

(Figura A 90). 

Estado de conservação: o forte já não existe; de 

acordo com a localização é apenas possível encontrar 

resquícios da estrutura (possível fosso), entretanto 

afeiçoada pelo Homem (Figura A 91).  

Qualidade Visual: esta posição não detém uma vista 

especialmente aprazível. 

Vegetação: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: esta posição encontra-se a escassos 

metros de um pequeno caminho alcatroado, onde  é 

possível deixar o carro. 

Posição estratégica: esta posição faz parte do 

conjunto de fortificações que deixa de seguir o 

alinhamento do vale do Rio do Sobral e infletem em 

direção a Mafra, possivelmente cobriam a posição do 

Palácio (Figura A 92). 

 

(*) não identificada. 

NOTA: De acordo com a publicação da Câmara 

Municipal de Mafra, “Mafra na Guerra Peninsular”, 

este forte não foi detetado. Provavelmente porque o 

estado em que se encontra já não permite a 

identificação da estrutura com  um grau mínimo de 

certeza. 

  

Latitude (Decimal): 38.950206;       Altitude (m): 214 

Longitude (Decimal): -9.328728 

 

 

 

Figura A 90 – Planta do Forte de 
Nossa Senhora da Paz (4730-3-34-
47 – GEAM/DIE). 

Figura A 91 – Resquícios da estrutura do Forte 
Nossa Sra da Paz (Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 92 – Esquema da posição do Forte de Nossa 
Senhora da Paz. 
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FORTE DO PINHEIRO [Nº87] 

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Mafra 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C1HBa- Cretácico, Hauteriviano Sup. Barremiano 

inf.; calcários recifais e calcários com Chofattelas e 

Dasicladáceas (Ramalho et al., 1993). 

Morfologia do forte: polígono irregular de sete 

lados (Figura A 93). 

Estado de conservação: o forte já não existe; de 

acordo com a localização é apenas possível 

encontrar um terreno para venda onde terá 

ocorrido uma escavação que possivelmente terá 

levado à destruição do forte (Figura A 94).  

Qualidade Visual: esta posição não detém uma 

vista especialmente aprazível. 

Vegetação:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: a posição deste forte encontra-se mesmo 

junto a uma estrada municipal, muito perto do 

centro de Mafra. 

Posição estratégica: esta posição faz parte do 

conjunto de fortificações que deixa de seguir o 

alinhamento do vale do Rio do Sobral e infletem em 

direção a Mafra, possivelmente cobriam a posição 

do Palácio (Figura A 95). 

(*) Não identificada. 

NOTA: De acordo com a publicação da Câmara 

Municipal de Mafra, este forte não foi detetado 

(Sousa e Lopes, 2011). 

  

Latitude (Decimal): 38.945636;       Altitude (m): 205 

Longitude (Decimal): -9.332861 

 

 

 

F. Nossa Senhora 

da Paz 

F. Areeiro 

F. Pinheiro 

F. Curral 

do Linho 

F. Meio 

F. Patarata 

Figura A 93 – Planta do Forte do Pinheiro 
(4730-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 94 – Terreno onde possivelmente estaria o 
Forte do Pinheiro (Autor: Conceição Carvalho). 

Figura A 95 – Esquema da posição do Forte do 
Pinheiro. 

Rio do Cuco 

http://www.hugovalentim.com/
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FORTE  DO CABEÇO DO NETO [Nº88] 

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Mafra 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C2b''- Grés da Praia do Peixe; Cretácico, 

Albiano (Zbyszewski et al., 1955). 

Morfologia do forte: polígono irregular de sete lados 

(Figura A 96). 

Estado de conservação: o forte encontra-se coberto de 

mato pelo que não é possível penetrar na estrutura; a 

vegetação não permite aferir sobre o estado de 

conservação da estrutura sendo apenas reconhecível o 

fosso, a escarpa e a contra-escarpa (Figura A 97). 

Qualidade Visual: a cortina arbórea que rodeia o forte 

não permite ter um grande alcance visual, no entanto a 

posição privilegiada em que se encontra permite antever 

que por detrás dessa cortina a vista seja efetivamente 

bastante interessante. 

Vegetação: Eucalyptus globulus; Rubus ulmifolius; Ulex 

sp; Cistus sp. 

Acessos: é possível levar o carro até um pequeno 

caminho de terra batida e depois percorrer poucos 

metros a pé. 

Posição estratégica: este forte e as posições 

fortificadas adjacentes seguem a vertente do rio do 

Sobral,  aproveitando esta barreira natural para travar o 

avanço do inimigo (Posição A 98). 

  

Latitude (Decimal): 38.982660;       Altitude (m): 199 

Longitude (Decimal): -9.335516 

 

 

 

Figura A 96 – Planta do Forte do Cabeço 
do Neto (4730-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 97 – Fosso do Forte de Cabeço do 
Neto coberto de vegetação (Autor: Manuela 
Abreu). 

Figura A 98 – Esquema da posição do Forte do 
Cabeço do Neto. 

F. Cabeço do Neto 

F. Moxarro 

F. Penegache 

F. Patarata 

F. Meio 

Rio do Cuco 

Rio do 

Sobral 
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FORTE DO PENEGACHE [Nº90] 

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Santo Isidoro 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C2a - Cretácico, Aptiano; grés com 

Trigonia hondaana (Zbyszewski et al., 1955). 

Morfologia do forte: polígono irregular de 11 lados 

em forma de estrela (Figura A 99). 

Estado de conservação: provavelmente o forte já 

não existe; de acordo com a localização é apenas 

possível encontrar resquícios da estrutura, entretanto 

afeiçoada pela Homem (Figura A 100). 

Qualidade Visual: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Vegetação: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: o acesso à posição do forte faz-se 

através da “Quinta do Forte” (Figura A 101). 

Posição estratégica: este forte e as posições 

fortificadas adjacentes seguem o topo da vertente 

do rio do Safarujo, aproveitando esta barreira 

natural para travar o avanço do inimigo (Figura A 

102). 

 

(*) Não foi possível aceder a esta posição 

NOTA: De acordo com a publicação da Câmara 

Municipal de Mafra, este forte não foi detetado 

(Sousa e Lopes, 2011). Provavelmente porque o 

estado em que se encontra já não permite a 

identificação da estrutura com um grau mínimo 

de certeza.  

Latitude (Decimal): 38.982660;       Altitude (m): 142 

Longitude (Decimal): -9.335516 

 

 

 

F. Moxarro 
F. Penegache 

F. Alagoa 

F. Picoto 

F. Marvão 

Rio Safarujo 

Figura A 99 – Planta do Forte de Penegache 
(4730-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 100 – Resquícios da estrutura do Forte 
de Penegache (Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 101 – Acesso à posição do Forte de 
Penegache (Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 102 – Esquema da posição do Forte de 
Penegache. 

http://www.hugovalentim.com/
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FORTE DE ALAGOA [Nº91] 

Localização 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Santo Isidoro 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C2b''- Grés da Praia do Peixe; Cretácico, 

Albiano (Zbyszewski et al., 1955). 

Morfologia do forte: polígono irregular de seis 

lados (Figura A 103). 

Estado de conservação: a estrutura encontra-se 

bastante degrada sendo apenas reconhecíveis 

resquícios do fosso, escarpa e contra-escarpa 

(Figuras A 104 e A 105). 

Qualidade Visual: o forte encontra-se inserido 

numa zona urbana, relativamente aplanada pelo 

que não apresenta grande qualidade visual. 

Vegetação: Rubus ulmifolius; Ulex sp.; Cistus 

salviifolius; Quercus ilex; Pinus pinea. 

 

Acessos: a estrutura encontra-se numa zona 

urbana, sendo de fácil acesso; é possível levar o 

carro mesmo quase até ao que resta do forte. 

Posição estratégica: este forte e as posições 

fortificadas adjacentes seguem o topo da 

vertente do rio do Safarujo,  aproveitando esta 

barreira natural para travar o avanço do inimigo 

(Figura A 106). 

  

Latitude (Decimal): 39.011103;       Altitude (m): 135 

Longitude (Decimal): -9.389569 

 

 

 

F. Alagoa 

F. Penegache 
F. Moxarro 

F. Picoto 

F. Marvão 

F. Ribamar 

Rio Sarafujo 

Figura A 103 - Planta do Forte da 
Alagoa (4732-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 104 – Resquícios do fosso do Forte da 
Alagoa (Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 105 – Resquícios do fosso do Forte da 
Alagoa (Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 106 – Esquema da posição do Forte da 
Alagoa 

http://www.hugovalentim.com/
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FORTE DO PICOTO [Nº92] 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Santo Isidoro 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C2a- Cretácico, Aptiano; grés com 

Trigonia hondaana (Zbyszewski et al., 1955). 

Morfologia do forte: polígono irregular de seis lados 

(Figura A107). 

Estado de conservação: o forte encontra-se coberto 

de mato pelo que não é possível penetrar na 

estrutura e aferir sobre o seu estado de conservação; 

contudo é possível reconhecer o fosso, a escarpa e a 

contra-escarpa. 

Qualidade Visual: a posição privilegiada em que se 

encontra permite uma vista panorâmica sobre todo o 

vale, dominado por uma paisagem agrícola, onde é 

possível reconhecer uma compartimentação dos 

terrenos feita por sebes; é ainda possível avistar a 

foz do Rio Safarujo e a praia de Ribamar; a vista 

apresenta uma qualidade estética assinalável 

(Figura A 109).  

Vegetação: Eucalyptus globulus; Rubus ulmifolius: 

Hedera hélix; Ulex sp.; Daphne gnidium; Cistus 

Salviifolius. 

Acessos: o acesso é fácil, é possível deixar o carro 

junto à estrada nacional, onde se encontra a “Quinta 

do Forte do Picoto”, e depois tomar pequenos trilhos 

para chegar ao forte. 

Posição estratégica: este forte e as posições 

fortificadas adjacentes seguem o topo da vertente do 

rio do Safarujo,  aproveitando estas posições 

privilegiadas de domínio do vale para travar o avanço 

do inimigo (Figura A 110). 

  

Latitude (Decimal): 39.011274;       Altitude (m): 105 

Longitude (Decimal): -9.406260 

 

 

 

F. Picoto 
F. Alagoa 

F. Marvão 

F. Ribamar 

Rio Safarujo 

Figura A 107 – Planta do Forte do Picoto 
(4732-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 108 – Bancadas de arenito ferruginizado 
(Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 110 –  Esquema da posição do Forte do 
Picoto 

Figura A 109 – Vista sobre o vale (Autor: Manuela 
Abreu). 

http://www.hugovalentim.com/
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FORTE DE MARVÃO [Nº93] 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Santo Isidoro 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C2a- Cretácico, Aptiano; grés com Trigonia 

hondaana (Zbyszewski et al., 1955). 

Morfologia do forte: polígono irregular de 12 lados em forma 

de estrela (Figura A 111). 

Estado de conservação: - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Qualidade Visual: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Vegetação: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(*) 

Posição estratégica: este forte e as posições 

fortificadas adjacentes seguem a vertente do rio do 

Safarujo, aproveitando esta posição natural para 

travar o avanço do inimigo (Figura A 112 e Figura A 

113). 

(*) Não foi possível encontrar esta posição 

fortificada. 

NOTA: Ainda que não tenha sido possível observar 

a estrutura, porque não foi possível encontrá-la, de 

acordo com a publicação da Câmara Municipal de 

Mafra, este forte foi detetado (Sousa e Lopes, 2011). 

 

  

Latitude (Decimal): 39.007583;       Altitude (m): 101 

Longitude (Decimal): -9.412958 

 

 

 

F. Picoto 
F. Alagoa 

F. Marvão 

F. Ribamar 

Rio Safarujo 

Figura A 111 - Planta do Forte de 
Marvão (4732-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 112 – Vista aérea da posição do Forte de 
Marvão (Fonte: http://hugovalentim.com/local/forte-de-
marvao). 

Figura A 113 – Esquema da posição do Forte de 
Marvão. 

http://www.hugovalentim.com/


XLIV 
 

FORTE DE RIBAMAR [Nº94]  

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Santo Isidoro 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C2a- Cretácico, Aptiano; grés com Trigonia 

hondaana (Zbyszewski et al., 1955). 

Morfologia do forte: polígono irregular de 11 lados 

em forma de estrela (Figura A 114). 

Estado de conservação: o forte já não existe; de 

acordo com a localização apresentada, no seu lugar 

encontra-se hoje uma construção recente (Figura A 

115). 

Qualidade Visual: a posição em que provavelmente 

se terá localizado o forte, encontra-se hoje numa área 

urbana, fortemente humanizada; embora seja 

possível avistar ao longe a foz o Rio Safarujo e a 

praia de Ribamar não possui uma vista 

especialmente aprazível. 

Vegetação:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: a posição encontra-se no meio de uma 

área urbana, pelo que é facilmente acessível. 

Posição estratégica: este forte e as posições 

fortificadas adjacentes seguem a vertente do rio do 

Safarujo, aproveitando esta posição privilegiada para 

travar o avanço do inimigo (Figura A 116). 

 

(*) não existem espécies vegetais. 

NOTA: De acordo com a publicação da Câmara 

Municipal de Mafra, este forte não foi detetado 

(Sousa e Lopes, 2011).   

Latitude (Decimal): 39.007269;       Altitude (m): 93 

Longitude (Decimal): -9.415330 

 

 

 

F. Ribamar 
F. Marvão 

F. Picoto 
F. Alagoa 

F. Penegache 

F. Zambujal 

Rio 

Safarujo 

Rio do Cuco 

Rio Lizandro 

Figura A 114 – Planta do Forte de 
Ribamar (4732-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 116 – Esquema da posição do Forte de 
Ribamar. 

Figura A 115 – Edificação que se encontra na 
provável posição do Forte de Ribamar (Autor: 
Manuela Abreu). 

 

http://www.hugovalentim.com/
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FORTE DO ZAMBUJAL [Nº95]  

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Carvoeira 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C2b'- calcários com choffatella; Cretácico, 

Albiano; calcários margosos, calcários, alguns leitos 

argilosos e grés arroxeado (Zbyszewski et al., 1955). 

Morfologia do forte: estrutura complexa constituída 

por reduto central (polígono irregular de seis lados) e 

bateria avançada (Figuras A117 e A 118). 

Estado de conservação: Foi recuperado em 2009, no 

âmbito do projeto “Rotas Históricas das Linhas de 

Torres”. 

Qualidade Visual: a posição privilegiada, 

relativamente à rede hidrográfica, em que se encontra 

permite uma vista magnífica sobre o vale do Rio 

Lizandro (Figura A 119). 

Vegetação: foi totalmente desvegetalizado. 

Acessos: o acesso à estrutura pode ser feito de duas 

formas: através da localidade do Zambujal é possível 

aceder ao forte de carro; também é possível deixar o 

carro na berma da N549, em local indicado, e depois 

subir a encosta por um pequeno trilho que 

se encontra devidamente marcado (esta 

hipótese apresenta um grau de dificuldade 

razoável e algumas estruturas, 

nomeadamente o corrimão já apresentam 

alguns sinais de degradação). 

Posição estratégica: a sua posição 

privilegiada face à rede hidrográfica 

permitia, em colaboração com as estruturas 

fortificadas adjacentes, controlar a estrada 

entre Ericeira e Sintra (http://www.cm-mafra.pt/cultura/pdf/rotas/guia_rhlt_PT.pdf).  

Latitude (Decimal): 38.949304;       Altitude (m): 84 

Longitude (Decimal): -9.389377 

 

 

 

F. Zambujal 

F. Carvoeira

 
 F. Carvoeira F.  S.Julião 

F. Areeiro 

F. Pinheiro 

Ribeira da Vidigueira 

Rio Lizandro 

Ribeira de 

Cheleiros 

Figura A 117 – Planta do Forte do 
Zambujal (4732-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 118 – Vista da bateria avançada para o 
reduto central (Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 119 – Vista para o vale agrícola (Autor: 
Manuela Abreu). 

Figura A 120 – Esquema da posição do Forte do Zambujal. 

http://www.hugovalentim.com/
http://www.cm-mafra.pt/cultura/pdf/rotas/guia_rhlt_PT.pdf
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FORTE DA CARVOEIRA [Nº96]  

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Carvoeira 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C1AS_ Cretácico Aptiano superior;  arenitos e 

conglomerados médios e argilas ("grés superiores")  

(Ramalho et al., 1993). 

Morfologia do forte: polígono irregular de cinco 

lados (Figura A 121). 

Estado de conservação: - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Qualidade Visual: a posição não apresenta 

grande qualidade visual. 

Vegetação: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Acessos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (*) 

Posição estratégica: “O conjunto dos Fortes de 

São Julião [nº 97], Carvoeira [nº 96] e Zambujal 

[nº 95] constitui o chamado núcleo da Carvoeira, 

conjunto autónomo a sul da segunda linha que 

tinha como objetivos a defesa das praias do 

Lisandro e de S. Julião, apoiando a frota inglesa e 

o controlo da estrada entre Ericeira e Sintra” (in 

http://www.cm-

mafra.pt/cultura/pdf/rotas/guia_rhlt_PT.pdf). 

 

(*) não foi possível encontrar a estrutura 

 

NOTA: Ainda que não tenha sido possível 

observar a estrutura, porque não foi possível 

encontra-la, de acordo com a publicação da 

Câmara Municipal de Mafra, este forte foi detetado 

(Sousa e Lopes, 2011). 

  

Latitude (Decimal): 38.940355;       Altitude (m): 94 

Longitude (Decimal): -9.398471 

 

 

 

Figura A 121 – Planta do Forte da 
Carvoeira (4732-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 122 – Vista do Forte do Zambujal para a 
possível posição do Forte da Carvoeira (Autor: 
Manuela Abreu). 

Figura A 123 – Esquema da posição do Forte da 
Carvoeira. 

F. Zambujal 

F. S. Julião 

F. Carvoeira 

http://www.hugovalentim.com/
http://www.cm-mafra.pt/cultura/pdf/rotas/guia_rhlt_PT.pdf
http://www.cm-mafra.pt/cultura/pdf/rotas/guia_rhlt_PT.pdf
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Figura A 126 – Esquema da posição do Forte de S. Julião. 

FORTE DE S.JULIÃO [Nº97]  

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Carvoeira 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: C2AC- Cretácico Albiano médio e Albiano 

superior; calcários argilosos compactos, calcários 

nodulares e margas, margas com níveis gresosos ou 

arenosos (Ramalho et al., 1993). 

Morfologia do forte: polígono irregular de 12 

lados em forma de estrela (Figura A124). 

Estado de conservação: a estrutura encontra-se 

coberta por uma vegetação rasteira (herbáceas e 

arbustivas) sendo possível antever que já se 

encontra um pouco degradada por erosão 

localizada. 

Qualidade Visual: esta posição fortificada 

apresenta uma vista muito aprazível; para além 

de proporcionar uma vista privilegiada sobre o 

mar e sobre a praia da Foz do Lizandro é ainda 

possível alcançar a vila da Ericeira 

(Figura A 125) e o troço final do 

vale do Lizandro ocupado com 

agricultura. 

Vegetação: Ulex sp.; Calluna 

vulgaris; Cistus salviifolius; Rubus 

ulmifolius; Myrtus communis. 

Acessos: é possível aceder de 

carro ao forte deixando o veículo a 

escassos metros e fazendo a 

aproximação à estrutura a pé. 

Posição estratégica: esta posição provavelmente permitia, por um lado, a comunicação 

com a armada inglesa e, por outro, dificultava o acesso a Mafra pelo vale do rio 

Lizandro(Figura A 126); em colaboração com as posições adjacentes permitia também o 

controlo da estrada entre a Ericeira e Sintra (http://www.cm-

mafra.pt/cultura/pdf/rotas/guia_rhlt_PT.pdf). 

Latitude (Decimal): 38.937147;       Altitude (m): 75 

Longitude (Decimal): -9.413308 

 

 

 

Figura A 124 – Planta do Forte de 
S.Julião (4732-3-34-47 – GEAM/DIE). 

Figura A 125 – Vista do Forte de S. Julião para a 
praia da Foz do Lizandro e para a Ericeira(Autor: 
Manuela Abreu). 

F. Zambujal 

F. Carvoeira 

F. S. Julião Palácio 

Mafra 

F. Areeiro 

F. Pinheiro 

http://www.hugovalentim.com/
http://www.cm-mafra.pt/cultura/pdf/rotas/guia_rhlt_PT.pdf
http://www.cm-mafra.pt/cultura/pdf/rotas/guia_rhlt_PT.pdf
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SERRA DO SOCORRO 

Distrito: Lisboa  Concelho: Mafra  Freguesia: Enxara 

do Bispo 

Coordenadas (fonte: www.hugovalentim.com): 

 

Caracterização 

Geologia: β- Basalto; rochas de fácies basaltica; 

Complexo vulcânico de Lisboa; chaminé vulcânica 

(Zbyszewski et al., 1965).   

Características da posição: esta posição onde se  

situa a Ermida da Srª do Socorro (Figura A 127); 

albergou uma estação telegráfica central; escavações 

arqueológicas descobriram o possível posicionamento 

do mastro do telégrafo desta posição (Figura A 128); 

conta ainda com a e hoje com um centro Interpretativo 

ligado à temática das comunicações (aberto aos 

domingos das 10h às 17h) e uma réplica do Telégrafo 

à escala real. 

Qualidade Visual: esta posição permite uma vista  

absolutamente excecional; permite o alcance visual de 

grande parte da área abrangida pelos Fortes de Mafra, 

Serra de Montejunto, Cabeço de Montachique, etc. 

(Figura A 129).   

Acessos: o acesso a esta posição pode ser feito de 

carro mesmo até ao cume da serra. 

Posição estratégica: esta posição localiza-se 

sensivelmente entre a primeira e a segunda linhas 

defensivas; a sua altitude (387m) permitia que fosse 

avistada a uma distância bastante considerável e, 

consequentemente, de muitas posições fortificadas de 

ambas as linhas defensivas.  

Latitude (Decimal): 39.017409;       Altitude (m): 387 

Longitude (Decimal): -9.225691 

 

 

 

Figura A 127 – Ermida da Srª do Socorro 
(Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 128 – Possível buraco do poste onde 
estaria colocado o Telégrafo da Serra do 
Socorro (Autor: Manuela Abreu). 

Figura A 129 Vista da Serra do Socorro (Autor: 
Manuela Abreu). 

http://www.hugovalentim.com/
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ANEXO V – PLANTAS  DAS OBRAS DE FORTIFIÇÃO DA 2ªLINHA DE DEFESA 

 

Figura A 130 – Obras de Fortificação da 2ª Linha de Defeza, desde o reduto nº51 até o outro nº53 (Fonte: 
4726-3-34-47 – GEAM/DIE). 

 

Figura A 131 – Obras de Fortificação da 2ª Linha de Defeza, desde o reduto 52 até o 66 inclusive (Fonte: 4727-
3-34-47 – GEAM/DIE). 



L 
 

 
Figura A 132 – Obras de Fortificação da 2ª Linha de Defeza, desde o reduto 65 até o reduto 80 (Fonte: 4728-3-
34-47 – GEAM/DIE) 

 

 
Figura A 133 – Obras de Fortificação da 2ª Linha de Defeza, desde o reduto nº81 até o outro nº 90 (Fonte: 
4730-3-34-47 – GEAM/DIE)  
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Figura A 134 – Obras de Fortificação da 2ª Linha de Defeza, desde o reduto nº91 até o outro nº97  (Fonte: 
4732-3-34-47 – GEAM/DIE). 
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ANEXO VI – LOCALIZAÇÃO DOS FORTES POR CATEGORIAS 
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ANEXO VII – PAINEL  


