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Lígia Mateus

João Pinto Coelho

e há algo que retiramos desta expedição pela 
história do nosso país, é que nenhum dos 
grandes feitos realizados no passado, e que 
hoje são o mote para atividades ou visitas de 
equipamentos turísticos, culturais e de en-
tretenimento nacional, foi realizado por um 
Homem só. O puro individualismo não existe 
em parte alguma da nossa história. Quer an-
tes, durante ou após qualquer acontecimento, 
sempre existiram relações sociais, ou entre 
equipas, aliados, antigos “inimigos”, ligações 
que confirmam a sociabilidade do Homem. E 
o Homem também aprendeu – ou foi forçado 
a aprender – que “juntos somos mais fortes”. 
E este número espelha bem esta nossa convic-
ção e aplicação diária nos projetos da ATMPT. 
Uma certeza que atravessa diferentes figuras e 
personalidades. Uma certeza que rompe com 
fronteiras e sobrevoa oceanos.  
Destaque para a Grande Reportagem sobre o 
XIII EsisCEx – Encontro do Sistema Cultu-
ral do Exército, que teve lugar em Salvador da 
Bahia, em outubro de 2022, sob o tema “Entre 
Fortes e Museus: o estado da arte do Turismo 
Cultural Militar”, onde a Associação de Turis-
mo Militar Português (ATMPT) participou 
a convite do Exército brasileiro. Organizado 
pela Diretoria do Património Histórico e Cul-

f there is one thing we have taken from this 
expedition through our country’s history, it is 
that none of the great achievements of the past, 
and which today are the reason for activities 
or visits to tourist, cultural and national enter-
tainment facilities, were accomplished by one 
Man alone. Pure individualism does not exist 
anywhere in our history. Whether before, du-
ring or after any event, there have always been 
social relationships, or between teams, allies, 
former “enemies”, connections that confirm 
Man’s sociability. And Man has also learnt - 
or been forced to learn - that “together we are 
stronger”. And this issue reflects well this con-
viction and our daily application in ATMPT 
projects. A certainty that crosses different fi-
gures and personalities. A certainty that brea-
ks through borders and flies over oceans.
Highlight for the Feature Story on the XIII 
EsisCEx - XIII Meeting of the Cultural Sys-
tem of the Brazilian Army, which took place in 
Salvador da Bahia, in October 2022, under the 
theme “Between Forts and Museums: the state 
of the art of Military Cultural Tourism”, where 
the Portuguese Military Tourism Association 
(ATMPT) participated at the invitation of the 
Brazilian Army. Organised by the Directorate 
of Historical and Cultural Heritage of the Bra-

Diretora-adjunta da Viagem na História-Turismo Militar e 
Secretária-geral da Asso ciação de Turismo Militar Português

Assistant Director of Viagem na História-Turismo Militar 
and Secretary General of the Portuguese Military Tourism 

Asso ciation

Diretor da Viagem na História –  Turismo Militar
Director of Viagem na História –  Turismo Militar
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tural do Exército brasileiro, o encontro contou 
com a participação de entidades militares e ci-
vis do Brasil, e de uma comitiva portuguesa. 
Este número também aborda o projeto Itine-
rários Napoleónicos, desenvolvido ao abrigo 
da Linha de Apoio à Valorização Turística do 
Interior do Turismo de Portugal e liderado 
pela Comunidade Intermunicipal da Região de 
Coimbra. A ATMPT participou na dinamização 
e promoção de um conjunto de sessões online, 
de apresentação das ações realizadas durante o 
projeto, dirigidas aos agentes dos municípios e 
operadores turísticos dos territórios, no senti-
do de reforçar e estimular as boas práticas, de 
forma a comunicar e promover o património 
associado ao período napoleónico, estimulando 
o turismo e a visitação dos territórios.
Convidamos todos os leitores a acompanhar as 
rubricas de Opinião: “A Animação Turística e 
o Turismo Militar, uma sinergia”, de António 
Marques Vidal, “Turismo militar: tendências 
de um turismo patrimonial, cultural e emocio-
nal”, de Isabel Vaz Freitas e, ainda, “Turismo 
Militar: Defesa também é cultura”, de Patri-
cia Wanzeller, assim como a rubrica Estórias, 
dando seguimento ao número anterior, bem 
como a rubrica Gastronomia, que apresenta 
uma receita associada a uma importante per-
sonagem na história militar, ambas da autoria 
do Coronel Luís Albuquerque. Estas e muitas 
outras rubricas, onde o informam e o desafiam 
a conhecer novos espaços estão à sua espera 
nesta viagem na história pelo turismo militar 
nacional.
Há aventuras que jamais terminarão e não é 
por se chegar à última página que a História 
chega ao fim. Cremos que foi Eduardo Louren-
ço que redigiu e imortalizou a seguinte frase: 
“mais importante que o destino é a viagem”. 
Das viagens ficam as experiências. Os ensina-
mentos e as memórias. E, mais importante que 
tudo, ficam as Amizades e os corações a trans-
bordar de satisfação. 
Obrigado pela confiança e amizade, e por 
sempre nos terem confiado os comandos desta 
Viagem.

zilian Army, the meeting was attended by mi-
litary and civil entities from Brazil, and by a 
Portuguese delegation. 
This issue also addresses the Napoleonic Iti-
neraries project, developed under the Tourism 
of Portugal’s Inland Tourism Enhancement 
Support Line, and led by the Intermunicipal 
Community of Coimbra Region. The ATMPT 
participated in the promotion of a set of online 
sessions to present the actions undertaken du-
ring the project, aimed at agents of the muni-
cipalities and tour operators of the territories, 
to strengthen and stimulate good practices, to 
communicate and promote the heritage asso-
ciated with the Napoleonic period, stimulating 
tourism and visitation of the territories.
We invite all readers to follow the Opinion 
articles: “Tourism and Military Tourism, a sy-
nergy”, by António Marques Vidal, “Military 
Tourism: trends of a patrimonial, cultural and 
emotional tourism”, by Isabel Vaz Freitas and 
also “Military Tourism: Defence is also cultu-
re”, by Patricia Wanzeller, as well as the item 
Stories, following on from the previous issue, 
and the item Gastronomy, which presents a re-
cipe associated with an important character in 
military history, both written by Colonel Luís 
Albuquerque. These and many other items, 
where you are informed and challenged to 
discover new places are waiting for you in this 
journey through history by national military 
tourism.
There are adventures that will never end, and it 
is not because we reach the last page that His-
tory comes to an end. We believe that it was 
Eduardo Lourenço who wrote and immorta-
lised the following sentence: “more important 
than the destination is the journey”. From the 
journeys remain the experiences. The lessons 
and the memories. And, most important of all, 
are the friendships and the hearts overflowing 
with satisfaction. 
Thank you for your trust and friendship, and 
for always having trusted us with the controls 
of this Journey.

Há aventuras que jamais terminarão e não é por se 
chegar à última página que a História chega ao fim… 

“mais importante que o destino é a viagem”
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Forte da Graça, Elvas 

Fort of Graça, Elvas
Elvas City Hall

Câmara Municipal de Elvas

VISITE | VISIT

Exemplo notável da arquitetura 
militar do séc. XVIII e conside-
rada por muitos historiadores 
como uma das mais podero-
sas fortalezas abaluartadas do 
mundo, o Forte da Graça é ainda 
original pela sua conceção e 
implantação. Constituído por 
três corpos, as obras exteriores, 
o corpo principal e o reduto 
central, o Forte da Graça é um 
exemplo da arquitetura militar 
de tipologia Vauban. O corpo 
central é formado por quatro 
baluartes tendo a meio da corti-
na sul a porta principal de uma 
beleza fenomenal.

A remarkable example of 
eighteenth-century military 
architecture and considered by 
many historians as one of the 
most powerful bastion fortresses 
in the world, the Graça Fort is 
still original for its design and 
implantation. Consisting of 
three bodies, the outer works, 
the main body and the central 
redoubt, the Graça Fort is an 
example of Vauban-style mili-
tary architecture. The central 
body is formed by four bastions 
with a phenomenally beautiful 
main door in the middle of the 
southern curtain.
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as últimas décadas do século XX e neste início 
do XXI, o sector da Animação Turística e dos 
Eventos ganharam um enorme peso na cons-
trução de uma oferta turística dos destinos. 
Estes sectores atravessam transversalmente 
toda a atividade turística, criando conteúdo 
e motivos de visitação o que lhes confere por 
um lado, uma grande importância econó-
mico-social e por outro, grandes problemas 
de enquadramento legal e conflitos entre 
as várias tutelas onde se situa a sua área de 
atuação.
Ao serem tão impactantes nos vários sectores 
como o Turismo, o Desporto, a Cultura, os 
Espetáculos entre outros, levantam a necessi-
dade de existir capacidade de contextualizar 
esta indústria de uma maneira criativa que 
não impeça as suas principais características 
como a criatividade, flexibilidade, heteroge-
neidade de produtos, criação de conteúdos 
e resposta eficaz às 
necessidades dos 
clientes.
Para esta oferta é 
importante criar 
sinergias e processos 
de cooperação com 
todos os sectores de 
oferta turística, onde 
a área do Turismo 

n the last decades of the twentieth century 
and the beginning of the twenty first, the sec-
tor of Tourism Entertainment and Events have 
gained enormous weight in the construction 
of a tourist offer of destinations. These sectors 
cut across all tourist activity, creating content 
and reasons for visitation which gives them 
on the one hand, a great economic and social 
importance and on the other, major problems 
of legal framework and conflicts between the 
various authorities where their area of opera-
tion is located.
As they have such an impact on various 
sectors such as Tourism, Sports, Culture, 
Entertainment, among others, they raise the 
need to be able to contextualise this industry 
in a creative way that does not hinder its main 
characteristics such as creativity, flexibility, 
heterogeneity of products, content creation 
and effective response to customer needs.

For this offer it is im-
portant to create syn-
ergies and cooperation 
processes with all the 
tourism offer sectors, 
where the Military 
Tourism area appears 
as a strong partner. In 
recent years, we have 
witnessed a healthy 

n i

“enorme peso na construção 
de uma oferta turística  

dos destinos”

Tourism Promotion and 
Military Tourism, a synergy 

António Marques Vidal
Presidente da Asso ciação Portuguesa 
de Empresas de Congressos Animação 

Turística e  Eventos (APECATE)
President of the Portuguese Asso ciation of 

Congresses ,  Tourism Promotion and Events 
Companies  (APECATE)

A Animação Turística 
e o Turismo Militar, 

uma sinergia 
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é importante criar sinergias e processos  
de cooperação com todos os sectores de oferta 

turística, onde a área do Turismo Militar  
aparece como um forte parceiro”

Militar aparece como um forte parceiro. Nos 
últimos anos, temos assistido a uma saudável 
evolução do sector militar que vai abrindo os 
seus espaços e monumentos à fruição do lazer 
e do turismo, conseguindo ter a flexibilidade e 
capacidade de adaptação tão essencial ao sec-
tor do turismo hoje em dia. Nesta conjugação 
de sinergias ganham todos, se por um lado 
o contributo dos espaços afetos ao Turismo 
Militar possibilita a criação de mais valor e 
conteúdos à oferta da Animação Turística e 
dos Eventos, por outro, estes trazem rentabi-
lização, divulgação e promoção, contribuindo 
para a manutenção e melhoria dos espaços 
militares de uso turístico.
Este conjugar de sinergias, nem sempre é bem 
entendido pelos dois sectores, ainda subsis-
tindo alguns constrangimentos neste processo 
que tem vindo a ser realizado nos últimos 
anos. A primeira dificuldade é a mudança 
de processos e comunicação onde o entendi-
mento das culturas próprias de cada sector 
é muito importante, perceber os ritmos e 
necessidades de cada um dos intervenientes é 
determinante para que a conjugação e coope-
ração dos dois sectores seja mais forte, eficaz 
e duradoura. 
No sector da Animação Turística e Eventos, 
a rapidez de processos, definição do que se 
pode ou não fazer, a flexibilidade da oferta 
dos espaços e dos horários, as estabilidades 
das regras são essenciais para a construção 
e oferta do produto, exigindo por parte dos 
espaços a capacidade logística, modernização 
e simplificação de processos de decisão e de 
reserva.
Os bons resultados obtidos até agora no 
desenvolvimento do turismo militar e na sua 
sinergia com o sector dos Eventos e Animação 
Turística reforça a necessidade de continuar a 
mudança apostando na estruturação da oferta 
e na abertura de mais espaços para o usufruto 
turístico, alargando a oferta, potenciando as 
parcerias, contribuindo para a sustentabilida-
de dos dois sectores.

evolution of the military sector that is open-
ing its spaces and monuments to the enjoy-
ment of leisure and tourism, managing to 
have the flexibility and adaptability that is so 
essential to the tourism sector nowadays. In 
this combination of synergies everyone wins: 
if on the one hand the contribution of the 
spaces allocated to Military Tourism makes 
it possible to create more value and content 
to the offer of Tourism Entertainment and 
Events, on the other hand, these bring profita-
bility, dissemination, and promotion, contrib-
uting to the maintenance and improvement of 
military spaces for tourism use.
This combination of synergies is not always 
well understood by the two sectors, and there 
are still some constraints in this process that 
has been carried out in recent years. The 
first difficulty is the change of processes and 
communication where the understanding of 
the cultures of each sector is very important, 
understanding the rhythms and needs of each 
of the intervening parties is determinant so 
that the conjugation and cooperation of the 
two sectors is stronger, effective, and lasting.
In the Tourism Entertainment and Events sec-
tor, the speed of processes, the definition of 
what can and cannot be done, the flexibility of 
the offer of spaces and schedules, the stability 
of the rules are essential for the construction 
and offer of the product, requiring from the 
spaces the logistic capacity, modernisation 
and simplification of decision and booking 
processes.
The good results obtained so far in the devel-
opment of military tourism and its synergy 
with the Events and Tourism Recreation sec-
tor reinforce the need to continue the change 
by focusing on structuring the offer and 
opening more spaces for tourism enjoyment, 
expanding the offer, enhancing partnerships, 
contributing to the sustainability of both 
sectors.
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5ATIVIDADES | ACTIVITI
ES

Centro de Interpretação da 
Batalha de Aljubarrota 

O CIBA é um espaço museológico 
que tem como objetivo a salvaguar-
da, estudo do campo de Batalha de 
Aljubarrota ocorrida em 1385, bem 
como a divulgação histórica, do 
tempo, dos factos e ficções do sécu-
lo XIV. Tem uma oferta diversificada 
para miúdos e graúdos. Visite!

Centre for the Interpretation 
of the Battle of Aljubarrota

CIBA is a museum space that aims to 
safeguard and study the battlefield 
of Aljubarrota, which took place in 
1385, as well as the historical disse-
mination of time, facts, and fictions 

of the fourteenth century. It has a di-
versified offer for kids and adults. Pay 

a visit!

locais a 
não perderR
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5 places not 
to miss

A Viagem na História passa pela Rota da 
Boa Memória para lhe dar a conhecer dois lo-
cais históricos emblemáticos associados à Ba-
talha de Aljubarrota, destaque para o Centro 
de Interpretação da Batalha de Aljubarrota e o 
Castelo de Porto de Mós. Dois sítios recheados 
de surpresas, com muitas ofertas para todos os 
gostos. Complemente a sua visita com paisagens 
idílicas e passeios inesquecíveis. Temos algumas 
sugestões para si. Parta à descoberta! 

A “Viagem na História” goes through the 
Good Memory Route to show you two emble-
matic historical sites associated with the Battle of 
Aljubarrota, namely the Centre for the Interpre-
tation of the Battle of Aljubarrota and the Porto 
de Mós Castle. Two places full of surprises, with 
plenty to suit all tastes. Complement your visit 
with idyllic landscapes and unforgettable walks. 
We have some suggestions for you. Set off to dis-
cover!

244480060 | info.geral@fundacao-aljubarrota.pt | www.fundacao-aljubarrota.pt

em destaque
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Gruta de Alvados

A Gruta de Alvados é um espaço natural, 
sem adição de elementos cénicos artifi-
ciais significativos, onde se harmonizam 
formas cársicas e lagos, num percurso 
em galeria onde surgem algares profun-
dos, à espera de serem explorados.

 Alvados Cave

The Alvados Cave is a natural space, wi-
thout significant artificial scenic ele-
ments, where karstic forms and lakes 
harmonise in a gallery route where deep 
pits appear, waiting to be explored.

Caminho de ferro – Ecopista

Reconvertida em ecopista, a antiga linha 
de comboios pode ser percorrida a pé ou 
de bicicleta, oferecendo um lugar de ex-
celência para a prática de desporto, um 
passeio panorâmico ou um convívio no 
parque de merendas.

 Railway – Eco-track

Converted into an eco-track, the old rail-
way line can be covered on foot or by 
bicycle, offering an excellent place for 
sport, a panoramic stroll or for sociali-
sing in the picnic park.

Fórnea

Parta à descoberta da Fórnea, um anfitea-
tro natural “esculpido” de uma zona baixa 
para dentro de um planalto calcário, com 
uma vista de cortar a respiração.  

 Fórnea

Set off to discover the “Fórnea”, a natural 
amphitheatre “carved” from a low area 
into a limestone plateau, with breath-ta-
king views.  

Castelo de Porto de Mós

Obra arquitetónica de características 
singulares, o Castelo de Porto de Mós 
guarda memórias que nos transpor-
tam para a consolidação da nacio-
nalidade. Um dos monumentos que 
não podem faltar na sua visita a Por-
to de Mós. Venha conhecer a progra-
mação cultural que tem para si.
  

 Porto de Mós Castle

An architectural work of unique cha-
racteristics, the Porto de Mós Castle 

keeps memories that transport us to 
the consolidation of the nationality. 
One of the monuments that cannot 
be missed on your visit to Porto de 
Mós. Come and discover the cultu-
ral programme that we have for you.

Saiba mais no Roteiro de Turismo Militar, disponível em: 
www.turismomilitar.pt 

Find out more on the Military Tourism Route, available at: 
www.turismomilitar.pt 

244499651 | castelo@municipio-portodemos.pt | www.municipio-portodemos.pt

outras ofertas
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Entre os dias 5 e 10 de outubro, o Museu 
Histórico do Exército e Forte de Copacabana, 
no Rio de Janeiro, recebeu a Exposição “As 
guerras e as armas que fizeram a fronteira”, 
composta por parte do acervo do Museu His-
tórico-Militar de Almeida (MHMA). A expo-
sição teve como objetivo contar a história do 
sítio através de 7 peças, das  7 salas do MHMA, 
para além de esculturas e vídeos áudio. A ini-
ciativa “Dois Museus, Uma História”, pensada 
em conjunto pelos dois museus, foi um sucesso 
e despertou o interesse de muitos visitantes. A 
exposição resulta da relação entre o Município 
de Almeida, o Exército português e o Exército 
brasileiro, no âmbito de projetos e parcerias de 
interesse comum.

Between 5 and 10 October, the Army His-
torical Museum and Copacabana Fort in Rio 
de Janeiro hosted the exhibition “The wars and 
weapons that made the frontier”, part of the col-
lection of the Museu Histórico-Militar de Al-
meida (MHMA). The exhibition aimed to tell 
the story of the site through 7 pieces, from the 7 
rooms of the MHMA, in addition to sculptures 
and audio videos. The initiative “Two Museums, 
One Story”, thought up jointly by the two mu-
seums, was a success and aroused the interest of 
many visitors. The exhibition results from the re-
lationship between the Municipality of Almeida, 
the Portuguese Army and the Brazilian Army, 
within the scope of projects and partnerships of 
common interest.

AS GUERRAS 
E AS ARMAS 
QUE FIZERAM 
A FRONTEIRA.
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No contexto da Estratégia Turismo 2027, 
foi estabelecido o compromisso de criar e es-
truturar novas ofertas turísticas integradas que 
permitissem desenhar produtos turísticos dis-
tintivos e de reconhecida atratividade turística, 
pelo que emergiu deste compromisso a temática 
do Turismo Militar, onde se enquadra o projeto 

PROJECT WITHIN THE SCOPE OF THE APPLICATION TO THE 
SUPPORT LINE - VALORIZAR - OF TOURISM OF PORTUGAL

In the context of the 2027 Tourism Stra-
tegy, a commitment was established to create 
and structure new integrated tourist offers that 
would allow the design of distinctive tourist 
products of recognised tourist attractiveness. 
The theme of Military Tourism emerged from 
this commitment, which includes the invest-

Napoleonic Itineraries 
- Thematic Network

p or|by Jorge Brito 
Secretário-execu tivo da Comunidade Intermunicipal 
da R egião de Coimbra 
Execu tive Secretary of the Intermunicipal 
Communit y of Coimbra R egion

Itinerários Napoleónicos 
Rede Temática

PROJETO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA À LINHA DE APOIO 
– VALORIZAR – DO TURISMO DE PORTUGAL

RECRIAÇÃO HISTÓRICA  
DA BATALHA DO BUSSACO
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de investimento ancorado nas Invasões France-
sas, “Itinerários Napoleónicos”, financiado pelo 
Programa Valorizar do Turismo de Portugal, en-
tidade que tem acompanhado com proximidade 
o desenvolvimento das ações nele incluídas.
A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região 
de Coimbra é a entidade líder deste projeto que 
envolve os municípios de Almeida, Bombarral, 
Elvas, Lourinhã, Mealhada, Mortágua, Penacova 
e a Associação para o Desenvolvimento Turístico 
e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras (mu-
nicípios de Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, 
Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila 
Franca de Xira), territórios que estiveram di-
retamente associados ao período das Invasões 
Francesas em Portugal, que no final da primeira 
década do séc. XIX marcaram profundamente a 
história política, sociocultural e económica do 
país, nas mais diversas áreas, traduzindo-se em 
múltiplas manifestações de natureza material e 
imaterial, sendo que algumas das quais são ainda 
recordadas e vivenciadas.
O produto Turismo Militar tem vindo a assu-
mir-se como um valioso e diferenciador produto 
turístico, denotado de forte capacidade de atra-
ção não só no mercado nacional, mas também 
internacional. Trata-se de um produto com ca-
racterísticas distintivas e com um forte carácter 
impulsionador da requalificação, preservação e 
valorização da História, do redescobrir do patri-
mónio nacional, permitindo ainda o desenvolvi-
mento de locais menos óbvios do ponto de vista 
turístico. 
Esta temática tem vindo a ser estruturada em 
vários projetos e etapas, de diferentes dimensões 
geográficas, que vão desde o território da CIM 
Região de Coimbra (através de financiamento do 
Centro 2020), passando pelo território nacional 
com a supracitada candidatura “Rede Temática 
das Invasões Francesas em Portugal” que desig-
námos posteriormente como “Itinerários Napo-
leónicos” e transpôs também a fronteira nacional 
com o projeto transfronteiriço INTERREG – Na-
poctep. 
Com estes projetos aproveitámos, também, para 
implementar um conjunto de sinalética infor-
mativa de suporte à visitação e estamos agora a 
desenvolver as experiências de realidade aumen-
tada e realidade virtual (RA e RV) que vão estar 
disponíveis nos principais pontos de interesse e 
locais de visitação dos diferentes municípios que 
integram os “Itinerários Napoleónicos”, entre os 
quais se encontram os municípios de Mealhada, 
Mortágua e Penacova do território da CIM Re-
gião de Coimbra.
Em 2021, com o apoio das Entidades Regionais 
de Turismo, os parceiros iniciaram a organização 
de uma Agenda de Eventos anual, que reuniu 

ment project anchored in the French Inva-
sions, "Napoleonic Itineraries", financed by the 
Valorizar Programme of Turismo de Portugal, 
an entity that has closely followed the develo-
pment of the actions included in it. The Coim-
bra Region Intermunicipal Community (CIM) 
is the leading body in this project, which invol-
ves the municipalities of Almeida, Bombarral, 
Elvas, Lourinhã, Mealhada, Mortágua, Pena-
cova and the Association for the Heritage and 
Tourism Development of the Lines of Torres 
Vedras (municipalities of Arruda dos Vinhos, 
Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Tor-
res Vedras and Vila Franca de Xira), territories 
which were directly associated with the period 
of the French Invasions in Portugal, which at 
the end of the first decade of the This period 
deeply marked the political, socio-cultural and 
economic history of the country, in the most 
diverse areas, resulting in multiple manifesta-
tions of material and immaterial nature, some 
of which are still remembered and experien-
ced.
The Military Tourism product has been as-
suming itself as a valuable and differentia-
ting tourist product, with a strong attraction 
capacity not only in the national but also in 
the international market. It is a product with 
distinctive characteristics and a strong driving 
character for the requalification, preservation 
and enhancement of history, the rediscovery 
of national heritage, also allowing the develo-
pment of less obvious places from the tourist 
point of view.
This theme has been structured in several pro-
jects and stages, of different geographic di-
mensions, ranging from the territory of CIM 
Região de Coimbra (through funding from 
Centre 2020), through the national territory 
with the application "Thematic Network of the 
French Invasions in Portugal" that we later na-
med "Napoleonic Itineraries" and crossed the 
national border with the cross-border project 
INTERREG – Napoctep.
With these projects we have also implemen-
ted a set of informative signs to support the 
visitation and we are now developing the expe-
riences of augmented reality and virtual reality 
(AR and VR) that will be available in the main 
points of interest and places of visitation of 
the different municipalities that integrate the 
"Napoleonic Itineraries", among which are the 
municipalities of Mealhada, Mortágua and Pe-
nacova of the Coimbra Region CIM.
In 2021, with the support of the Regional Tou-
rism Authorities, the partners started to orga-
nise an annual Events Agenda, which brought 
together a set of activities related to this the-
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um conjunto de atividades relacionadas com esta 
temática e que foi já replicada este ano, estando 
disponível para consulta online e que tem sido 
também difundida nas redes sociais das dife-
rentes entidades e municípios envolvidos. Esta 
ferramenta contou com uma colaboração que 
ultrapassou os limites geográficos do projeto, de-
monstrando a riqueza e diversidade das iniciati-
vas criadas em torno deste tema.
Há um ano atrás, foi também apresentado o Jogo 
“Napoleão Bonaparte – O princípio do Fim” – 
desenvolvido pela Science4You em conjunto 
com o grupo de trabalho criado neste projeto em 
rede, sendo o seu resultado a prova de como a 
união, não só faz a força, como produz resulta-
dos práticos e de evidente relevância. Esta ferra-
menta tem funcionado não apenas na sua verten-
te educacional e de entretenimento, mas também 
como meio de comunicação do próprio projeto 
turístico, estando disponível para ser adquirido 
pelo público em geral.
Enquanto caminhamos para finalizar as soluções 
tecnológicas (RA e RV), implementámos sessões 
informativas destinadas aos agentes turísticos, 
uma vez que todo este esforço de criar condi-
ções para que possamos falar de um verdadeiro 
produto turístico é sobretudo para que este pos-
sa depois ser operacionalizado pelos diferentes 
agentes do território que, com base neste traba-
lho, podem criar os seus próprios pacotes turísti-
cos e comercializar esta distinta oferta.
A integração desta oferta temática na Federação 
Europeia das Cidades Napoleónicas e, por con-
seguinte, nos Itinerários Culturais do Conselho 
da Europa, foi um trabalho que foi executado 
em paralelo no âmbito do projeto INTERREG 
– Napoctep e que veio reforçar o carácter in-
ternacional deste ativo turístico, representando 
uma janela de oportunidade para a promoção 

me and which has already been replicated this 
year, being available for online consultation 
and has also been disseminated on the social 
networks of the different entities and munici-
palities involved. This tool had a collaboration 
that went beyond the geographical boundaries 
of the project, demonstrating the richness and 
diversity of the initiatives created around this 
theme.
A year ago, the Game “Napoleon Bonaparte 
– The beginning of the End” – developed by 
Science4You together with the working group 
created in this network project, was also pre-
sented, being its result the proof of how union 
not only makes strength, but also produces 
practical and evidently relevant results. This 
tool has worked not only in its educational and 
entertainment aspects, but also as a means of 
communication of the tourism project itself, 
being available for purchase by the public.
While we move towards finalising the techno-
logical solutions (AR and VR), we have imple-
mented information sessions aimed at tourist 
agents, since all this effort to create conditions 
so that we can talk about a real tourist product 
is above all so that it can then be operationali-
sed by the different agents of the territory who, 
based on this work, can create their own tou-
rist packages, and commercialise this distinc-
tive offer.
The integration of this thematic offer in the 
European Federation of Napoleonic Cities 
and, consequently, in the Council of Euro-
pe's Cultural Itineraries, was a work that was 
carried out in parallel within the INTERREG 
– Napoctep project and that reinforced the 
international character of this touristic asset, 
representing a window of opportunity for the 
network promotion of these attractions and 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO ITINERÁRIOS NAPOLEÓNICOS
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em rede destes atrativos e dos territórios no ge-
ral. Neste sentido, ambiciona-se que todas estas 
ações reforcem a oferta existente, que exaltem 
os feitos heroicos e contem a História e as estó-
rias das Invasões Francesas de forma dinâmica, 
preparando os territórios para oferecer ao vi-
sitante/turista a oportunidade de vivenciar os 
acontecimentos e regressar ao passado, através 
de vistas interpretativas guiadas ou autónomas, 
de recriações de momentos memoráveis e da 
transmissão de conhecimento sobre a relação 
de cada um dos territórios e das suas popu-
lações com a passagem das tropas francesas e 
anglo-lusas, lideradas por generais de renome, 
como Massena e Wellington. 
Por tudo isto, e para concluir, deixamos o convi-
te a quem nos lê para acompanhar os canais de 
comunicação do projeto e de todos os parceiros 
envolvidos e assim irem planeando as suas visitas 
a estes territórios onde, em breve, poderão mer-
gulhar em experiências mais imersivas e autên-
ticas que retratam os principais acontecimentos 
e curiosidades e proporcionarão verdadeiras via-
gens no tempo, que certamente irão enaltecer a 
nobre resistência do povo português neste perío-
do da nossa História.

of the territories in general. In this sense, the 
ambition is that all these actions reinforce the 
existing offer, that exalt the heroic deeds and 
tell the History and stories of the French Inva-
sions in a dynamic way, preparing the territo-
ries to offer the visitor/tourist the opportunity 
to experience the events and return to the past, 
through guided or autonomous interpretative 
visits, recreations of memorable moments and 
the transmission of knowledge about the re-
lationship of each of the territories and their 
populations with the passage of French and 
Anglo-Portuguese troops, led by renowned ge-
nerals such as Massena and Wellington.
For all this, and to conclude, we leave an in-
vitation to those who read this to follow the 
communication channels of the project and of 
all partners involved and thus plan their visits 
to these territories where, soon, they will be 
able to dive into more immersive and authen-
tic experiences that portray the main events 
and curiosities and will provide true time tra-
vel, which will certainly praise the noble resis-
tance of the Portuguese people in this period 
of our History.

EXPOSIÇÃO DO MUSEU 
MILITAR DO BUSSACO
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“O tempo do Conde de Lippe” 
e outras expressões

p or|by Coronel Luís  Albuquerque 
Coronel de Infantaria na R eserva 
R etired Infantry Colonel

No seguimento do artigo anterior, surgiram mais 
frases coloquiais, mais ou menos ligadas ao uni-
verso militar.
Comecemos por uma muito militar. É muito 
usual, no Exército, quando alguém se depara com 
um objeto, ou documento, desconhecido, mas 
sem conseguir precisar a época, dizer-se que “é do 
tempo do Conde de Lippe”. Claro que a expressão 
só quer dizer que é antigo, e não se refere exata-
mente à época deste ilustre militar, que serviu em 
Portugal na segunda metade do séc. XVIII. 
Frederico Guilherme Ernesto de Schaumburg-
-Lippe nasceu em Londres, em 1724. Por morte 
do pai, e dada a morte prematura do irmão mais 
velho, tornou-se Conde reinante de Schaumburg-
-Lippe, um território independente na Alemanha, 
na região da Baixa Saxónia. Em 1761, e perante a 
ameaça de uma guerra com a Espanha e a França, 
o Marquês de Pombal, por indicação do governo 
britânico, convidou este militar para comandar as 
forças portuguesas, bem como os reforços britâni-
cos que viriam ajudar a defender o nosso país. O 
Conde de Lippe, como é habitualmente referido, 
assumiu o comando em meados de 1762, e conse-
guiu obstar brilhantemente à invasão pelas tropas 
espanholas durante o conflito conhecido como 

“O tempo do Conde de Lippe” 
and other expressions

Following the previous article, more colloquial 
phrases appeared, linked to the military universe.
Let's start with a very military one. It is very com-
mon in the Army, when someone comes across an 
unknown object or document, but without being 
able to specify the period, to say that “é do tempo 
do Conde de Lippe” (from the time of Count of 
Lippe). Of course, the expression only means that 
it is old, and does not exactly refer to the time of 
this illustrious military man, who served in Portu-
gal in the second half of the 18th century. 
Frederick William Ernest of Schaumburg-Li-
ppe was born in London in 1724. On the death 
of his father, and given the premature death of 
his elder brother, he became the reigning Count 
of Schaumburg-Lippe, an independent territory 
in Germany, in the region of Lower Saxony. In 
1761 and faced with the threat of war with Spain 
and France, the Marquis of Pombal, by indica-
tion of the British government, invited this mili-
tary man to command the Portuguese forces, as 
well as the British reinforcements that would help 
defend our country. The Count of Lippe, as he is 
usually referred to, took command in mid-1762, 
and brilliantly managed to prevent the invasion 
by Spanish troops during the conflict known as 

GUILHERME, CONDE DE 
ESCHAUMBURGO-LIPA,  
POR JOHANN GEORG ZIESENIS
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“Guerra Fantástica”, nome originado por não ter 
dado lugar a nenhuma batalha digna desse nome 
durante o conflito. Lippe permaneceu em Portu-
gal até 1764, reorganizando o Exército português, 
e dotando-o, pela primeira vez, de regulamentos 
padronizados. A sua ação reformadora foi tão no-
tória que a sua memória permaneceu, dando ori-
gem à expressão citada. 
Continuando no séc. XVIII, temos a frase “rés 
vés Campo de Ourique”, que significa que algum 
acontecimento, normalmente negativo, não se 
deu por pouco. Uma versão sustenta que a expres-
são tem origem no terramoto que destruiu Lisboa, 
em 1755, e que acabou por deixar intacta a zona 
de Campo de Ourique, o que constituiu motivo 
de grande admiração. Caso seja essa a origem, a 
explicação é de ordem geológica, naturalmente, 
mas a expressão permaneceu na linguagem co-
mum, quase 300 anos depois. A reconstrução da 
cidade vai ficar indelevelmente ligada ao Marquês 
de Pombal, mas também aos militares, dado que 
foram os engenheiros militares que planificaram e 
executaram essa mesma reconstrução.
Em tempos mais recuados, as costas algarvia e 
alentejana eram assoladas por “raids” de berbe-
res, em busca de saque e de prisioneiros que pu-
dessem ser resgatados ou escravizados. Assim, a 
costa foi dotada de uma rede de atalaias e fortes 
que, em princípio, alertavam as populações atem-
padamente. Daqui apareceu a expressão “andar 
mouro na costa”, consagrada na linguagem colo-
quial como significado de haver indícios de uma 
eventual ameaça. 
A expressão “passar as passas do Algarve” tem 
como significado fazer muitos sacrifícios para al-
cançar, ou não, algum objetivo. Embora haja algu-
mas ideias diferentes sobre a origem da expressão, 
que passam mesmo pelo processo de desidratação 
da fruta, há uma interpretação que está ligada ao 
abastecimento das praças portuguesas em Mar-
rocos (séc. XV-séc. XVIII), e que era feita a par-
tir das cidades costeiras algarvias. Consumir as 
passas do Algarve seria sinônimo de pertencer às 
guarnições portuguesas do Norte de África, o que 
estava longe de ser uma estadia tranquila, dados 
os constantes ataques dos marroquinos às praças 
portugueses. A expressão ficou, assim, ligada a 
esta esforçada presença militar.
De tempo mais recentes, temos “OK”. Na verdade, 
“OK” significa “zero kills”, ou seja, “zero mortos”, e 
seria sempre o resultado mais bem acolhido, em-
bora não o mais vulgar, depois de uma incursão 
noturna às linhas inimigas, ou à chamada “terra 
de ninguém”, em busca de informações, durante 
a 1ª Guerra Mundial. Dada a escuridão, um dos 
graduados da unidade contava os militares que re-
gressavam e, caso não faltasse nenhum, o resulta-
do seria comunicado com a expressão “zero kills” 
que, abreviadamente, passou a ser “OK”, e que se 
vulgarizou como expressão afirmativa.
Com certeza que o tema não está esgotado, mas é 
mais um elemento que atesta a riqueza da nossa 
língua. 

the "Fantastic War", a name originated because no 
battle worthy of the name took place during the 
conflict. Lippe remained in Portugal until 1764, 
reorganising the Portuguese Army, and providing 
it, for the first time, with standardised regulations. 
His reforming action was so notorious that his 
memory has remained, giving rise to the quoted 
expression. 
Continuing into the 18th century, we have the 
phrase "rés vés Campo de Ourique", which means 
that some event, usually negative, was not close. 
One version claims that the expression has its 
origin in the earthquake that destroyed Lisbon in 
1755 and left the Campo de Ourique area intact, 
which was a cause for great admiration. If this is 
the origin, the explanation is geological, of course, 
but the expression has remained in the common 
language, almost 300 years later. The reconstruc-
tion of the city will remain indelibly linked to the 
Marquis of Pombal, but also to the military, sin-
ce it was the military engineers who planned and 
executed that reconstruction.
In earlier times, the Algarve and Alentejo coasts 
were beset by Berber raids, in search of plunder 
and prisoners who could be ransomed or ensla-
ved. Thus, the coast was equipped with a network 
of buoys and forts that, in theory, alerted the po-
pulations in good time. This gave rise to the ex-
pression “andar mouro na costa” (Moorish on the 
coast), a colloquial expression meaning that there 
were signs of a possible threat.
The expression "passar as passas do Algarve" 
means making many sacrifices to achieve, or not, 
some goal. Although there are a few different 
ideas about the origin of the expression, which 
even goes through the process of dehydration of 
the fruit, there is an interpretation that is linked to 
the supply of the Portuguese squares in Morocco 
(15th-18th century), and that it was made from 
the Algarve coastal towns. Consuming sultanas 
from the Algarve would be synonymous with be-
longing to the Portuguese garrisons in North Afri-
ca, which was far from being a peaceful stay, given 
the constant attacks by Moroccans on the Portu-
guese squares. The expression thus became linked 
to this struggling military presence.
Of more recent time, we have "OK". In fact, "OK" 
means "zero kills", or "zero dead", and would al-
ways be the most welcome result, although not 
the most common, after a nocturnal incursion to 
enemy lines, or to the so-called "no man's land", 
in search of information, during the First World 
War. Given the darkness, one of the unit's senior 
officers would count the returning soldiers and, if 
none were missing, the result would be commu-
nicated with the expression "zero kills", which 
became "OK" for short, and became a common 
affirmative expression.
The subject is certainly not exhausted, but it is one 
more element that attests to the richness of our 
language.
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Forte de São Filipe, Setúbal 

Fort of São Filipe, Setúbal
Setúbal City Council

Câmara Municipal de Setúbal
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Com planta em estrela de seis 
pontas, a fortaleza foi construída 
por ordem de Filipe I, com tra-
çado dos arquitetos Filipe Terzi 
e Francisco Turriano. Da colina 
onde foi erguida, a fortificação 
domina a foz do Sado e subjuga 
a própria cidade. O Forte de São 
Filipe defendia a costa de in-
vestidas corsárias, mas também 
suprimia possíveis insurreições 
da população de Setúbal contra a 
coroa espanhola, reinante, então, 
em Portugal. A capela joanina 
ostenta elegante trabalho azule-
jar sobre a São Filipe.

With a six-pointed star plan, the 
fortress was built by order of Fi-
lipe I, with designs by the archi-
tects Filipe Terzi and Francisco 
Turriano. From the hill on which 
it was built, the fortification do-
minates the entrance to the Sado 
river and subdues the city itself. 
The São Filipe Fort defended the 
coast against Corsican raids, but 
also suppressed possible insur-
rections of the Setúbal popula-
tion against the Spanish crown, 
then reigning in Portugal. The 
Joanine chapel boasts elegant tile 
work on São Filipe.
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esde os últimos anos da década de 1980, o tema 
turismo militar tem sido trabalhado internacio-
nalmente como uma alavanca do desenvolvimen-
to local e regional de lugares de história, patri-
mónio e cultura militar. Tem sido unânime na 
literatura que este subsetor do turismo cultural 
e patrimonial tem enorme potencial e os seus 
produtos são atrativos pela sua ligação a períodos 
fortemente emocionais, em particular, momentos 
de guerra ou de conflito armado que conferem 
grande impacto à visita turística ou educacional.
Ao revermos a literatura é possível identificar 
duas grandes tipologias de produtos de turismo 
militar: os produtos históricos, privilegiando lo-
cais de batalhas e lugares de relevância histórico-
-militar, que oferecem experiências educacionais, 
culturais e patrimoniais, momentos recreativos e 
muito visuais, e os equipamentos militares per-
tencentes às forças armadas e abertos à visita que 
permitem experimentar um turismo aventura e 
experienciar uma variedade de atividades milita-
res (tiro, conduzir um tanque, visitar um avião de 
combate, entre outros).
Ao revermos a literatura, é ainda possível identifi-
car grandes tendências nos domínios do turismo 
militar. Uma das tendências com forte impacto 
cabe ao turismo patrimonial militar e o turismo 
cultural militar. Dois conceitos que privilegiam 
temas da cultura e património tangível e intan-
gível, passando por monumentos, paisagens de 

ince the last years of the 1980s, the military 
tourism theme has been worked internation-
ally as a lever for local and regional devel-
opment of places of history, heritage, and 
military culture. It has been unanimous in the 
literature that this subsector of cultural and 
heritage tourism has enormous potential, and 
its products are attractive for their connection 
to strongly emotional periods moments of 
war or armed conflict that confer great impact 
to the tourist or educational visit.
When we reviewing the literature it is possible 
to identify two major typologies of military 
tourism products: the historical products, 
favouring battlefield sites and places of his-
torical and military relevance, which offer 
educational, cultural and heritage experi-
ences, recreational and visual moments, and 
the military facilities belonging to the armed 
forces and open to visitors which allow to ex-
perience an adventure tourism and to experi-
ence a variety of military activities (shooting, 
driving a tank, visiting a fighter plane, among 
others).
Reviewing the literature, it is still possible to 
identify major trends in the fields of military 
tourism. One of the trends with a strong im-
pact is military heritage tourism and military 
cultural tourism. Two concepts that focus 
on themes of culture and tangible and intan-

d s

Military Tourism: tendencies 
towards a heritage, cultural 

and emotional tourism

Isabel Vaz Freitas
Diretora d o Departamento de Turismo,  Património  

e  Cultura da Universidade Portucalense

Turismo militar: 
tendências de um 

turismo patrimonial, 
cultural e emocional
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alavanca do desenvolvimento local e 
regional de lugares de história, património 

e cultura militar”

guerra, armas e estratégias de defesa e ataque, 
personalidades, acontecimentos, atividades, even-
tos, gastronomia, museus, entre outros relaciona-
dos com acontecimentos militares. Esta vertente 
permite centrar a atenção no património, na 
sua valorização e interpretação, sendo, por esse 
motivo, um excelente veículo para a conservação 
e (re)usos de elementos patrimoniais e culturais. 
Esta ligação do elemento patrimonial ou cultural 
como suporte do produto turístico aponta para 
a necessidade de um trabalho de equipa multi-
disciplinar que tem por base a história, arque-
ologia, arquitetura, património, a conservação 
e o restauro e as forças armadas que associados 
à interpretação e à gestão patrimonial poderão 
criar produtos com qualidade e com valor para 
serem explorados pelo turismo.
Uma outra tendência com considerável evidencia 
apoia-se nas questões das paisagens com foco, 
não apenas na paisagem cultural ou patrimo-
nial, mas também nos seus ambientes em plena 
natureza, portanto na paisagem natural, permi-
tindo, assim, experienciar elementos naturais 
(rios, montanhas, planícies, campos de batalhas 
ou lugares de assentamento ou palcos militares. 
As paisagens de guerra, de conflito ou os luga-
res de memoriais, cemiteriais ou relacionado 
com heróis, entre outros, abrem-se ao campo da 
preservação da paisagem natural. Procuram-se 
cenários de acontecimentos da atividade militar e 
promove-se atividades que estarão intimamente 
ligadas à conservação do espaço natural.
Sem dúvida que a abordagem emotiva ou a que 
promove experiências emocionais no turismo 
militar é uma das mais significativas. Esta pers-
petiva é transmitida pela dualidade horror da 
guerra e valor positivo da paz. Não há dúvida que 
uma das tendências do turismo militar une for-
temente a guerra, as emoções relacionadas com 
a morte e o turismo. Estes espaços de guerra são 
vistos como verdadeiros santuários emocionais 
plenos de elementos de nostalgia, de apreciação, 
de valores e de emoções. 
É importante analisar o estado da arte, analisar 
com rigor quem são os turistas, as suas expectati-
vas e motivações. Como potenciador do desen-
volvimento do território é importante identificar 
produtos e comunica-los com rigor histórico e 
patrimonial. Em Portugal há ainda um longo 
caminho a percorrer.

gible heritage, including monuments, war 
landscapes, weapons and defence and attack 
strategies, personalities, events, activities, 
gastronomy, museums, among others related 
to military events. This aspect allows focusing 
on heritage, its valorisation and interpreta-
tion, and is therefore an excellent vehicle for 
the conservation and (re)use of heritage and 
cultural elements. This connection of the 
heritage or cultural element as a support for 
the tourism product points to the need for 
multidisciplinary teamwork based on history, 
archaeology, architecture, heritage, conser-
vation and restoration and the armed forces 
which, associated with interpretation and her-
itage management, may create products with 
quality and value to be explored by tourism.
Another trend with considerable evidence is 
based on landscape issues focusing not only 
on cultural or heritage landscapes, but also 
on their natural environments, thus allowing 
to experience natural elements (rivers, moun-
tains, plains, battlefields or places of settle-
ment or military stages). The landscapes of 
war, conflict or places of memorials, cemeter-
ies or related to heroes, among others, open 
themselves to the field of preservation of the 
natural landscape. Scenes of events of military 
activity are sought and activities are promot-
ed, that will be closely linked to the conserva-
tion of the natural space.
There is no doubt that the emotional ap-
proach or the one that promotes emotional 
experiences in military tourism is one of the 
most significant. This perspective is conveyed 
by the duality of the horror of war and the 
positive value of peace. There is no doubt that 
one of the trends in military tourism strongly 
links war, death-related emotions, and tour-
ism. These war spaces are seen as true emo-
tional sanctuaries full of elements of nostal-
gia, appreciation, values, and emotions. 
It is important to analyse the state of the art, 
to analyse precisely who the tourists are, their 
expectations and motivations. As a promoter 
of the territory’s development, it is important 
to identify products and communicate them 
with historical and heritage accuracy. In Por-
tugal there is still a long way to go
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Alferes Anabel a Rodrigues 
Museu d o Ar 
Air Museum

O Museu do Ar é um órgão de natureza cultu-
ral da Força Aérea Portuguesa e é o único museu 
nacional dedicado à Aeronáutica. Inaugurado em 
julho de 1971, em Alverca, é composto por uma 
coleção que compreende um acervo de elevado 
valor histórico, tendo como principal objetivo a 
preservação e divulgação da memória aeronáutica 
portuguesa. 
Devido ao rápido crescimento do acervo e, simul-
taneamente, a falta de espaço para exposição das 
peças, foi inaugurado em 2009, uma nova área 
museológica em Sintra, na Granja do Marquês, 
no atual complexo da Base Aérea Nº 1, sendo que, 
em 2011, é completada uma nova zona expositiva, 
que correspondeu à segunda fase de expansão do 
museu, resultante da reestruturação de três han-
gares cuja matriz arquitetónica remonta a 1920, 
quando a Escola da Aviação Militar de Vila Nova 
da Rainha se transferiu para a Granja do Marquês.
A área expositiva do Museu do Ar, em Sintra, está 
dividida em 8 zonas: Loja, Hangar Principal, Sala 
dos Transportes Aéreos Portugueses (TAP), Sala 
Aeroportos e Navegação Aérea (ANA), Hangares 

The Air Museum is a cultural institution of the 
Portuguese Air Force and is the only national 
museum dedicated to aeronautics. Inaugurated 
in July 1971, in Alverca, it comprises a collection 
of high historical value, and its main goal is the 
preservation and dissemination of the Portugue-
se aeronautical memory.
Due to the fast growth of the collection and, 
simultaneously, the lack of space to exhibit the 
pieces, a new museum area was inaugurated in 
Sintra in 2009, at Granja do Marquês, in the 
current complex of Air Base No. 1. In 2011, a 
new exhibition area was completed, corres-
ponding to the second phase of the museum's 
expansion, resulting from the restructuring of 
three hangars whose architectural matrix dates 
to 1920, when the Military Aviation School of 
Vila Nova da Rainha was transferred to Granja 
do Marquês.
The exhibition area of the Air Museum, in Sin-
tra, is divided into 8 areas: Store, Main Hangar, 
Portuguese Air Transport (TAP) Room, Airports 
and Air Navigation (ANA) Room, Historic Han-

MUSEU DO AR - SINTRA
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Históricos e Sala dos Pioneiros.
O visitante toma contacto com o Museu entrando 
pelo hangar principal, datado dos anos quarenta e 
percorre uma vasta coleção de 42 aeronaves, onde 
alguns dos aviões expostos são raridades museo-
lógicas a nível mundial, casos do Ju-52 e do Avro 
Cadet. Nesta categoria estão também as réplicas à 
escala 1:1 do Caudron G3, SPAD 7C1 e do 14 –Bis, 
construída no Brasil.
Nos hangares históricos destaca-se o helicóptero 
SA 330 Puma que transportou o Papa João Paulo 
II na sua visita a Portugal, em 2000, e o helicóptero 
Allouette III, uma aeronave que teve uma ação re-
levante na Guerra do Ultramar, pelas suas missões 
no âmbito da projeção de forças em combate, eva-
cuação sanitária e apoio de fogo com helicanhão.
Na ala lateral, designada de Sala dos Pioneiros, 

gars and Pioneers Room.
The visitor gets in touch with the Museum en-
tering the main hangar, dating from the forties, 
and goes through a vast collection of 42 aircraft, 
where some of the planes on show are museum 
rarities worldwide, such as the Ju-52 and the 
Avro Cadet. In this category are also the 1:1 scale 
replicas of the Caudron G3, SPAD 7C1 and the 
14-Bis, built in Brazil.
The historic hangars include the SA 330 Puma 
helicopter that transported Pope John Paul II on 
his visit to Portugal in 2000, and the Allouette III 
helicopter, an aircraft that played an important 
role in the Overseas War, for its missions within 
the scope of the projection of forces in combat, 
health evacuation and helicopter fire support.
In the side hall, called the Pioneers Room, the 

MUSEU DO AR - SINTRA

MUSEU DO AR – POLO DE ALVERCA
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estão recordados, em vitrinas personalizadas, os 
pioneiros e outras figuras relevantes da aviação 
portuguesa, através dos seus troféus, documentos, 
condecorações e outros objetos pessoais. Estas 
recordações, legadas ou doadas pelos seus fami-
liares, constituem um património inestimável do 
Museu do Ar. Ainda nesta zona destacam-se as 
referências às grandes viagens aéreas portuguesas 
transcontinentais, nos anos vinte e trinta, nomea-
damente, a 1ª Travessia Aérea do Atlântico Sul em 
1922, por Gago Coutinho e Sacadura Cabral, cujo 
centenário se comemora este ano, a 1ª Travessia 
Aérea Noturna do Atlântico Sul, em 1927, reali-
zada por Sarmento de Beires, Brito Pais e Manuel 
Gouveia e o voo Lisboa-Díli-Lisboa, efetuado por 
Humberto da Cruz e António Lobato, em 1934.
O Museu do Ar tem, atualmente, a sua sede em 
Sintra e é complementado com o polo visitável de 
Alverca, localizado junto à estação ferroviária des-
ta cidade. Este polo é composto por uma valiosa 
coleção de motores de aviões que permitem en-
tender a evolução da história da motorização ae-

pioneers and other relevant figures of Portu-
guese aviation are remembered, through their 
trophies, documents, decorations, and other 
personal objects. These souvenirs, bequeathed 
or donated by their relatives, constitute an inva-
luable heritage of the Air Museum. Also, in this 
area there are references to the great Portugue-
se transcontinental air voyages, in the twenties 
and thirties, namely the 1st South Atlantic Air 
Crossing in 1922, by Gago Coutinho and Saca-
dura Cabral, whose centenary is commemora-
ted this year, the 1st South Atlantic Night Flight, 
in 1927, made by Sarmento de Beires, Brito Pais 
and Manuel Gouveia and the Lisbon-Dili-Lis-
bon flight, made by Humberto da Cruz and An-
tónio Lobato, in 1934.
The Air Museum currently has its headquarters 
in Sintra and is complemented with the Alverca 
visitable pole, located next to the railway station 
of this city. This pole is composed by a valuable 
collection of aircraft engines that allow to un-
derstand the evolution of the history of the aero-

MUSEU DO AR – POLO DE ALVERCA

MUSEU DO AR – POLO DE ALVERCA
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nautical motorization, since the beginning of the 
XX century until our days, with emphasis to the 
engines related to important aeronautical events 
of the Portuguese aviation history.
In addition to this valuable engine collection, the 
collection also includes several aircraft, inclu-
ding a replica of the seaplane "Santa Cruz", built 
at OGMA in 1972, on the fiftieth anniversary of 
the first crossing of the South Atlantic, as well as 
a vast collection of armaments.
In total, the Air Museum houses about 70 aircraft 
that served in the Military Aviation, Naval Avia-
tion and Portuguese Air Force, a vast collection 
of engines, propellers, flight equipment, simula-
tors, weaponry, and a collection of about 1000 
aircraft models in 1/72 scale, which allows to ob-
serve the progress of aviation over time.
The space of the Air Museum, in Sintra, can be 
visited from Tuesday to Sunday, from 10am to 
5pm, and the Alverca Pole opens its doors on 
Mondays, with the same opening hours.

ronáutica, desde o início do séc. XX até aos nossos 
dias, com destaque para os motores relacionados 
com eventos aeronáuticos importantes da história 
da aviação portuguesa. Para além desta valiosa 
coleção de motores, o acervo é ainda constituído 
por várias aeronaves, destacando-se a réplica do 
hidroavião “Santa Cruz”, construída nas OGMA, 
em 1972, aquando do cinquentenário da primeira 
travessia do Atlântico Sul, bem como uma vasta 
coleção de armamento.
No total, o Museu do Ar, alberga perto de 70 aero-
naves que serviram na Aeronáutica Militar, Avia-
ção Naval e Força Aérea Portuguesa, uma vasta 
coleção de motores, hélices, equipamentos de voo, 
simuladores, armamento e uma coleção com cer-
ca de 1000 modelos de aviões à escala 1/72, que 
permite observar o progresso da aviação, ao longo 
dos tempos.
O espaço do Museu do Ar, em Sintra, é visitável 
de terça-feira a domingo, das 10h00 às 17h00 e o 
Polo de Alverca abre portas à segunda-feira, com 
o mesmo horário.

SALA DOS PIONEIROS, MUSEU DO AR – SINTRA;

MUSEU DO AR – SINTRA
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Sabia que… 
Did you know...

The Fort Príncipe da Beira, 
in the Brazilian Amazon, was 
one of the largest Portuguese 
forts built outside Portugal?

A partir do ano de 1750, quando foi assinado o 
Tratado de Madrid, o Reino de Portugal come-
çou a tomar providências para materializar as 

novas fronteiras atingidas com a assinatura desse acor-
do diplomático. Nas fronteiras da Amazônia, no Brasil, 
na região da fronteira do Rio Guaporé - hoje no estado 
brasileiro de Rondônia - os portugueses construíram, 
provavelmente, o maior dos fortes portugueses fora de 
Portugal: o Forte Príncipe da Beira. O Real Forte Prín-
cipe da Beira teve sua construção iniciada em 1776, na 
margem direita do Rio Guaporé, constando no proje-
to 4 baluartes a serem defendidos por um total de 56 
peças de artilharia (sendo que nunca foi atingida tal 
quantidade de canhões). O forte tinha um perímetro 
total de aproximadamente 970 metros, era cercado por 
um fosso defensivo, bem como uma muralha que ti-
nha em média 8 metros de altura (as muralhas do forte 
são de alvenaria de pedra, com revestimento de can-
taria). Havia cerca de 12 a 15 edificações construídas 
no seu interior, inclusive com o apoio de uma cister-
na subterrânea que deveria captar água das copiosas 
chuvas locais. A construção, uma responsabilidade, 
inicialmente, do Capitão de Engenheiros Domenico 
Sambucetti, que morreu de malária durante os traba-
lhos, foi finalizada, no ano de 1783, pelo então Capitão 
dos Engenheiros, Ricardo de Almeida Franco, hoje em 
dia, patrono da Engenharia Militar do Exército Brasi-
leiro. Sintoma do acerto estratégico português com a 
construção desse forte e que, hoje, justaposto ao anti-
go forte, há um moderno destacamento fronteiriço do 
Exército Brasileiro (1º Pelotão Especial de Fronteira/6º 
Batalhão de Infantaria de Selva).

From the year 1750, when the Treaty of Madrid 
was signed, the Kingdom of Portugal began to 
take steps to materialise the new borders rea-

ched with the signing of this diplomatic agreement. 
On the borders of the Amazon, in Brazil, in the 
border region of the Guaporé River - today the Bra-
zilian state of Rondônia - the Portuguese built pro-
bably the biggest Portuguese fort outside Portugal: 
The Fort Príncipe da Beira. The construction of the 
Royal Fort Príncipe da Beira began in 1776, on the 
right shore of the Guaporé River. The project inclu-
ded 4 bulwarks to be defended by a total of 56 pie-
ces of artillery (this number of cannons was never 
reached). The fort had a total perimeter of approxi-
mately 970 metres, was surrounded by a defensive 
ditch as well as a wall that was on average 8 me-
tres high (the fort walls are made of stone masonry, 
with a stonework coating). There were about 12 to 
15 structures built inside, including an undergrou-
nd cistern that was supposed to catch water from 
the copious local rainfall. The construction, initially 
the responsibility of the Captain of Engineers Do-
menico Sambucetti, who died of malaria during 
the work, was completed in 1783 by the Captain of 
Engineers at the time, Ricardo de Almeida Franco, 
who is today the patron saint of Military Enginee-
ring in the Brazilian Army. It is a symptom of the 
Portuguese strategic agreement with the construc-
tion of this fort and that today, juxtaposed to the 
old fort, there is a modern border detachment of 
the Brazilian Army (1st Special Border Platoon/6th 
Jungle Infantry Battalion).

O Forte Príncipe da 
Beira, na amazônia 
brasileira, foi um 
dos maiores fortes 
portugueses construídos 
fora de Portugal

Coronel Hermes Menna Barreto L aranja G onçalves  
Oficial de L igação Cultural e  D ou trinária d o 
Exército Brasileiro junto ao Exército Português 
Cultural and D o ctrinal L iaison Officer of the 
Brazilian Army with the Portuguese Army
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A Associação de Turismo Militar Português 
(ATMPT) atravessou o Atlântico numa viagem 
inspirada no espírito de aventura e descoberta 
dos nossos antepassados. Para trás ficaram as ca-
ravelas portuguesas e a ânsia de conquista. Seguiu 
o desejo de travar conhecimento e de conhecer a 
primeira capital do Brasil, onde Tomé de Sousa 
chegou em 1549, com ordens de D. João III para 
fundar uma cidade-fortaleza, São Salvador.
Salvador da Bahia é uma cidade multicultural, 
conhecida não só por um dos maiores Carnavais 
do mundo, mas também, por ser o centro da cul-
tura afro-brasileira. Influências trazidas pelos es-
cravos africanos, que se expressam na religião, na 
música, no folclore e na gastronomia. Do Can-
domblé aos orixás, da capoeira ao lundu, do be-

The Portuguese Military Tourism Association 
(ATMPT) crossed the Atlantic on a journey ins-
pired by our ancestors’ spirit of adventure and 
discovery. Behind were the Portuguese caravels 
and the eagerness for conquest. It followed the 
desire for knowledge and to know the first capital 
of Brazil, where Tomé de Sousa arrived in 1549, 
on orders from King João III to find a fortress 
city, São Salvador.
Salvador from Bahia is a multicultural city, kno-
wn not only for one of the largest Carnivals in 
the world, but also for being the centre of Afro-
-Brazilian culture. Influences brought by African 
slaves, which are expressed in religion, music, 
folklore, and gastronomy. From Candomblé to 
the orixás, from capoeira to lundu, from berim-

SALVADOR DA BAHIA
a primeira capital da “américa portuguesa”

SALVADOR FROM BAHIA
the first capital of 

“portuguese america”

FORTE E FAROL DA BARRA
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rimbau ao atabaque, da moqueta ao acarajé, uma 
mistura de referências culturais que trazem vida, 
alegria e cor a Salvador. 

Encontro de Turismo Militar
A ATMPT, a Universidade Portucalense e a Rota 
Histórica das Linhas de Torres, foram convi-
dadas pela Diretoria do Património Histórico 
e Cultural do Exército brasileiro (DPHCEx), a 
participar no XIII Encontro do Sistema Cultural 
do Exército brasileiro (ESCEx), sob o tema “En-
tre Fortes e Museus: o estado da arte do Turismo 
Cultural Militar”. O encontro teve como objetivo 
promover uma ação de sensibilização nacional 
para a importância estratégica e pertinente do 
desenvolvimento de produtos, projetos e ações, 
responsáveis e sustentáveis, que combinem o 
turismo com o património cultural, histórico e 
militar. A comitiva portuguesa partilhou a sua 
experiência no âmbito do desenvolvimento do 
turismo militar em Portugal, da génese à opera-
cionalização de projetos, produtos, atividades e 
boas práticas.
O CEMCOHA – Centro Militar de Convenções 
e Hospedagem da Aeronáutica, em Ondina, foi o 
local escolhido para acolher o XIII ESCEx e para 
a hospedagem dos participantes. Um espaço pri-
vilegiado, localizado na ponta da Baía de Todos 
os Santos, com uma vista singular.
A abertura do encontro contou com a presença 
de representantes do Comando da 6ª Região Mi-
litar, DPHCEx, Ministérios da Defesa e do Turis-
mo do Brasil, Secretarias Regionais de Turismo 
e de Cultura e Instituto do Património Histórico 
e Artístico Nacional, que estabeleceram o cami-
nho para a partilha de conhecimento entre os 
diferentes profissionais que trabalham o turismo 
militar.
No final do primeiro dia de comunicações, a co-
mitiva portuguesa teve a oportunidade de visitar 

bau to atabaque, from moqueta to acarajé, a mix-
ture of cultural references that bring life, joy, and 
colour to Salvador.

Military Tourism Meeting
The ATMPT, the Portucalense University and 
the Historical Route of the Lines of Torres, were 
invited by the Directorate of Historical and Cul-
tural Heritage of the Brazilian Army (DPHCEx), 
to participate in the XIII Meeting of the Cultural 
System of the Brazilian Army (ESCEx), under the 
theme “Between Forts and Museums: the state of 
the art of Military Cultural Tourism”. The mee-
ting aimed to promote a national awareness ac-
tion for the strategic and pertinent importance of 
developing products, projects, and actions, res-
ponsible and sustainable, that combine tourism 
with cultural, historical, and military heritage. 
The Portuguese delegation shared its experience 
in the development of military tourism in Portu-
gal, from the genesis to the operationalisation of 
projects, products, activities, and good practices.
The CEMCOHA – Military Centre for Conven-
tions and Accommodation of the Air Force, in 
Ondina, was the place chosen to host the XIII 
ESCEx and for the accommodation of the parti-
cipants. A privileged space, located on the tip of 
All Saints’ Bay, with a unique view.
The opening of the meeting was attended by 
representatives of the 6th Military Region 
Command, DPHCEx, the Brazilian Ministries of 
Defence and Tourism, the Regional Secretariats 
of Tourism and Culture and the Institute of Na-
tional Historical and Artistic Heritage, who set 
the stage for the sharing of knowledge among the 
different professionals who work with military 
tourism.
At the end of the first day of communications, 
the Portuguese delegation had the opportunity 
to visit the Marechal Cantuária Centre, in Ama-

AMARALINA PARTICIPANTES DO ENCONTRO
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o Centro Marechal Cantuária, em Amaralina, 
do Comando da 6ª Região Militar, que inclui 
espaços de alojamento, restaurante, zona de bar, 
piscina artificial e uma magnífica piscina natural 
junto ao mar. O local ideal para terminar o dia.
O segundo dia do Encontro deu o palco aos in-
vestigadores e à Academia. As comunicações 
abordaram o estado da arte da literatura do tu-
rismo militar, o conceito em Portugal e no Brasil, 
a inclusão e os desafios com a acessibilidade no 
património cultural. A tarde contou com uma 
visita ao Centro Histórico de Salvador, um dos 
exemplares do urbanismo ultramarino portu-
guês.

Centro Histórico de Salvador
Património Mundial da Humanidade desde 
1985, o Centro Histórico de Salvador é composto 
por um conjunto arquitetónico de cariz religio-
so, civil e militar, do século XVI ao XIX, notório 
pela arquitetura colonial portuguesa. Edificada 
sobre uma colina, dominando uma extensa baía, 
a cidade de Salvador foi até 1763 a primeira ca-
pital do Brasil. 
No topo da colina encontramos o Monumento 
da Cruz Caída, um dos principais cartões-pos-
tais da cidade, criado pelo artista plástico Mário 
Cravo, natural da Salvador. A obra com 12 me-
tros de altura foi projetada como crítica à demo-
lição da antiga Sé da Bahia, em 1933, que apesar 
da sua importância histórica foi demolida numa 
ação de reurbanização da cidade. 
A Igreja e Convento de São Francisco, conheci-
da pelo magnífico exemplar de arquitetura bar-
roca brasileira, rico em talha dourada, escultura 
barroca e rococó, azulejos portugueses e pintura 

ralina, of the 6th Military Region Command, 
which includes accommodation spaces, restau-
rant, bar area, artificial pool and a magnificent 
natural pool by the sea. The ideal place to end 
the day.
The second day of the Meeting gave the stage to 
researchers and the Academy. The communica-
tions addressed the state of the art of military 
tourism literature, the concept in Portugal and 
Brazil, inclusion, and the challenges with accessi-
bility in cultural heritage. The afternoon included 
a visit to the Historic Centre of Salvador, one of 
the examples of Portuguese overseas urbanism.

Historic Centre of Salvador
A World Heritage Site since 1985, the Historic 
Centre of Salvador is composed of an architec-
tural ensemble of religious, civil, and military 
architecture, from the 16th to the 19th century, 
notable for its Portuguese colonial architecture. 
Built on a hill, dominating an extensive bay, the 
city of Salvador was until 1763 the first capital of 
Brazil. 
At the top of the hill, we find the Monument of 
the Fallen Cross, one of the main postcards of the 
city, created by the artist Mário Cravo, a native of 
Salvador. The 12-metre-high work was designed 
as a criticism of the demolition of the old Bah-
ia Cathedral in 1933, which despite its historic 
importance was demolished as part of the city’s 
re-urbanisation programme.
The Church and Convent of São Francisco, kno-
wn for its magnificent example of Brazilian ba-
roque architecture, rich in gilded woodcarvings, 
baroque and rococo sculpture, Portuguese tiles, 
and paintings on boards, is classified as one of 
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sobre tábua, está classificada como uma das Sete 
Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo 
e Património Histórico da Bahia. Na Igreja da 
Ordem Terceira Secular de São Francisco, foi 
possível vislumbrar um dos mais expressivos e 
monumentais exemplares barrocos do Brasil, 
imponente pela fachada ricamente decorada em 
altos-relevos, com influências espanholas, reple-
to de símbolos e elementos decorativos.
A visita continuou rumo a um dos principais 
pontos turísticos de Salvador, o Pelourinho, co-
nhecido pelas suas ladeiras, pelos monumentos 
e pela vida e alegria das suas ruas coloridas. Re-
pleto de bares, restaurantes, museus, teatros, mú-
sica e artesanato, o ambiente contagiante que se 
vive no Pelourinho emana história, cultura, arte 
e boémia. Trata-se de um grande centro cultural 
ao ar livre bem no Centro Histórico de Salvador.
A visita terminou no Museu da Gastronomia 
Baiana, dedicado à valorização dos diferentes sis-
temas alimentares da Bahia, nos contextos histó-
rico, cultural, social e gastronómico.

Salvador, a Cidade da Música 
O terceiro dia do Encontro foi dedicado ao tra-
balho desenvolvido no âmbito do turismo militar 
em Portugal, com casos práticos de operacionali-
zação no território. Deu, ainda, destaque a proje-
tos culturais de sucesso no Brasil e em particular 
em Salvador.
Entre eles, o Museu Cidade da Música da Bahia, 
local da visita da tarde. Um espaço contemporâ-
neo atrativo, repleto de cor, movimento e ritmo. 

the Seven Wonders of Portuguese Origin in the 
World and a Historic Heritage of Bahia. In the 
Church of the Third Secular Order of St Francis, 
we were able to admire one of the most expres-
sive and monumental examples of Baroque in 
Brazil, with an imposing front richly decorated 
in high reliefs, with Spanish influences, full of 
symbols and decorative elements.
The visit continued towards one of the main tou-
rist attractions of Salvador, Pelourinho, known 
for its slopes, its monuments and the life and joy 
of its colourful streets. Filled with bars, restau-
rants, museums, theatres, music and handicrafts, 
the contagious atmosphere in Pelourinho ema-
nates history, culture, art, and bohemia. It is a 
large open-air cultural centre right in the historic 
centre of Salvador.
The visit ended at the Museum of Bahian Gas-
tronomy, dedicated to the appreciation of the 
different food systems of Bahia, in the historical, 
cultural, social, and gastronomic contexts.

Salvador, the City of Music
The third day of the Meeting was dedicated to 
the work developed within the scope of mili-
tary tourism in Portugal, with practical cases 
of operationalisation in the territory. It also 
highlighted successful cultural projects in Bra-
zil and in Salvador.
Among them, the City of Music Museum of 
Bahia, site of the afternoon visit. An attractive 
contemporary space, full of colour, movement, 
and rhythm. The Museum shows the history 
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O Museu mostra a história da cidade, os Bairros 
de Salvador, apresenta depoimentos de artistas 
baianos, os novos talentos e os nomes já consa-
grados. Composto por diferentes espaços intera-
tivos e de lazer, o museu proporciona diferentes 
experiências para todas as idades, como partici-
par em verdadeiras batalhas de rap, em aulas de 
percussão ou em sessões de Karaoke. Uma para-
gem obrigatória na visita a Salvador.
Junto ao Museu, foi possível conhecer o Mercado 
Modelo, um espaço tipicamente baiano dedicado 
ao artesanato e à restauração, um modelo arqui-
tetónico neoclássico datado de 1861, que man-
tém a construção original. 

Entre fortes e fortificações
O quarto dia destacou os locais mais visitados 
da Bahia e do Rio de Janeiro, Museus Militares, 
Fortes e Fortalezas que contribuem para a pre-
servação e promoção do património histórico, 
cultural e militar do Brasil.
A visita começou no Forte de Nossa Senhora de 
Monte Serrat, no litoral do estado da Bahia. Lo-
calizado na cidade baixa de Salvador, o Forte de 
Monte Serrat é considerado uma das obras mi-
litares mais primorosas do período colonial do 
Brasil, com a planta original, com seis torreões 
e um poço de água que abastecia os soldados. 
No interior do Forte, podemos desfrutar de uma 
magnífica vista sobre Salvador de um lado da pe-
nínsula, e sobre a Ilha de Itaparica de outro. 

of the city, the Neighbourhoods of Salvador, 
presents testimonials of artists from Bahia, the 
new talents, and the already consecrated names. 
Composed of different interactive and leisure 
spaces, the museum provides different expe-
riences for all ages, such as participating in real 
rap battles, percussion classes or Karaoke ses-
sions. An obligatory stop on a visit to Salvador.
Next to the Museum, it was possible to visit the 
Mercado Modelo (market), a typical Bahian 
space dedicated to handicrafts and restaurants, 
a neoclassical architectural model dating from 
1861, which maintains the original construction.

Among forts and fortifications
The fourth day highlighted the most visited 
sites in Bahia and Rio de Janeiro, Military Mu-
seums, Forts. and Fortresses that contribute to 
the preservation and enhancement of Brazil’s 
historical, cultural, and military heritage.
The visit began at the Fort of Nossa Senhora 
de Monte Serrat, on the coast of the state of 
Bahia. Located in the lower town of Salvador, 
the Fort is considered one of the most exquisi-
te military works of the colonial period in Bra-
zil, with the original plan, with six turrets and 
a water well that supplied the soldiers. Inside 
the Fort, one can enjoy a magnificent view of 
Salvador on one side of the peninsula, and of 
the Island of Itaparica on the other.
The visit continued to the Santo António da 
Barra Lighthouse and Fortress. It was built 
in the 16th century for the protection of the 
Bay of All Saints, during the government of 
Manuel Teles Barreto, the Portuguese colonial 
administrator and, at the end of the 17th cen-
tury, the lighthouse was built to guide arriving 
vessels. According to the Brazilian Navy, Barra 
Lighthouse is the oldest in the Americas. Its 
interior houses the Museu Náutico da Bahia, 
which consists of a collection of archaeological 
finds, cartography, navigational instruments, 
replicas of boats on a reduced scale, cannons, 
among others, with Portuguese, Spanish and 
Dutch influences.
The next stop was the Fort of Santa Maria, a 
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A visita seguiu para o Farol e Forte de Santo 
António da Barra. Foi construído no século 
XVI para proteção da Baía de Todos os Santos, 
durante o governo de Manuel Teles Barreto, 
administrador colonial português e, no final 
do século XVII, foi erigido o Farol para nor-
tear as embarcações que chegavam. Segundo a 
Marinha do Brasil, o Farol da Barra é o mais 
antigo das Américas. O seu interior acolhe o 
Museu Náutico da Bahia, composto por uma 
coleção de achados arqueológicos, cartografia, 
instrumentos de navegação, réplicas de embar-
cações à escala reduzida, canhões, entre ou-
tros, com influências portuguesas, espanholas 
e holandesas.
A paragem seguinte foi no Forte de Santa Maria, 
um edifício do início do século XVII, que com-
punha o trio de defesa da baía, juntamente com 
o Forte da Barra e o Forte de São Diogo. Com 
uma estrutura secular, o forte abriga atualmente 
o Espaço Pierre Verger da Fotografia, que exibe 
imagens produzidas por fotógrafos baianos, com 
destaque para o trabalho do fotógrafo e etnógra-
fo franco-brasileiro, que dá nome ao espaço. 
A visita terminou no Forte de São Diogo, do 
lado direito da praia do Porto da Barra, locali-
zado num dos bairros mais boémios de Salva-
dor, local ideal para apreciar o pôr do sol. Este 
sítio foi anteriormente ocupado pelo Castelo do 
Pereira, construído no século XVI. O Forte de 
São Diogo visava impedir, com o apoio do Forte 
de Santa Maria, o desembarque do inimigo no 
acesso ao sul da cidade de Salvador. O forte al-
berga o Espaço Caribé das Artes, um centro tec-
nológico de referência da vida e obra do artista 
Hector Julio Páride Bernabó, mais conhecido 
como Carybé. 
A música e o ritmo baiano foram o mote do en-
cerramento do encontro, numa noite de convívio 
e amizade entre todos os participantes. 
A participação no XIII ESCEx vem consolidar o 
trabalho diário, da ATMPT, de cooperação e de 
sinergias criadas entre parceiros e abre portas a 
novos projetos de colaboração entre dois países 
com uma história em comum. Uma experiência 
única que será certamente relembrada.

building from the early 17th century that made 
up the bay’s defence trio, along with the Bar-
ra Fort and the São Diogo Fort. With a cen-
turies-old structure, the fort currently houses 
the Pierre Verger Photography Space, which 
exhibits images produced by Bahian photogra-
phers, with emphasis on the work of the Fren-
ch-Brazilian photographer and ethnographer, 
who gives the space its name.
The visit ended at the Fort of São Diogo, on the 
right side of the Porto da Barra beach, located 
in one of the most bohemian neighbourhoods of 
Salvador, an ideal place to enjoy the sunset. This 
site was formerly occupied by the Castelo do Pe-
reira, built in the 16th century. The São Diogo 
Fort was intended to prevent, with the support 
of the Santa Maria Fort, the landing of the enemy 
on the southern access to the city of Salvador. 
The fort houses the Caribé Space for the Arts, a 
reference technology centre for the life and work 
of the artist Hector Julio Páride Bernabó, better 
known as Carybé.
The music and rhythm of Bahia were the the-
me for the closing of the meeting, in an eve-
ning of conviviality and friendship among all 
the participants. 
Participation in the XIII ESCEx consolidates 
ATMPT’s daily work of cooperation and sy-
nergies created between partners and opens 
the door to new collaboration projects bet-
ween two countries with a common history. 
A unique experience that will certainly be re-
membered.

FORTE DE MONTE SERRAT

EXPOSIÇÃO DO MUSEU NÁUTICO DA BAHIA
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Quartel da Atalaia, Tavira  

Atalaia Military Barracks, Tavira
Tavira City Hall

Câmara Municipal de Tavira

VISITE | VISIT

O Quartel da Atalaia, 
classificado como monumento 
de interesse público, é um dos 
mais antigos do país. A sua 
construção iniciou-se, em 1795, 
no entanto a sua conclusão 
viria a acontecer, somente, nos 
primeiros anos do século XX. 
Este edifício trata-se de um rico 
exemplar de arquitetura militar. 
Apresenta planta retangular em 
torno de um amplo pátio central 
inferior. Destaque para a fachada 
principal, nomeadamente, para a 
porta de armas. Atualmente, este 
Quartel funciona como centro 
de férias de pessoal militar. 

The Atalaia Military 
Barracks, classified as a 
monument of public interest, 
is one of the oldest in the 
country. Its construction 
began in 1795, but it was only 
completed in the early years 
of the 20th century. This 
building is a rich example of 
military architecture. It has 
a rectangular plan around a 
wide central lower courtyard. 
The main front stands out, 
particularly the gun port. 
Currently, this Barracks 
functions as a holiday centre 
for military personnel.
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ma das mais importantes atribuições do Estado 
é prover a segurança e a Defesa necessárias para 
que a sociedade possa se desenvolver e alcançar 
seus objetivos. Por sua vez, latu sensu, a Defe-
sa é estritamente condicionada à exigência de 
conservação das estruturas políticas e jurídicas: 
o território, o povo e o poder soberano organi-
zado. A força militar se constitui no elemento 
mais básico dessa organização. O fato é que a 
tutela da segurança pelas Forças Armadas ao 
longo da história contemporânea recente sus-
citou um afastamento progressivo do cidadão e 
passou a ser compreendida pelo senso comum 
como atividade estritamente militar. Nessa 
relação, as discussões sobre a permanência de 
forças militarizadas em prontidão e a necessida-
de de investimentos em ciência e tecnologia que 
assegurem um poder 
dissuasivo de agressões 
externas em tempos de 
paz tornaram-se mais 
frequentes.
As Universidades 
têm sido importantes 
veículos de retomada 
dessa aproximação. 
Entretanto, há uma 
perspectiva ainda mais 
profícua, ao nosso en-
tendimento, no sentido 

ne of the most important duties of the state is to 
provide the security and defence necessary for 
society to develop and achieve its objectives. In 
turn, latu sensu, Defense is strictly conditioned 
to the requirement of preserving political and 
legal structures: the territory, the people and 
organized sovereign power. Military force is the 
most basic element of this organization. The fact 
is that the protection of security by the Armed 
Forces throughout recent contemporary history 
has led to a progressive estrangement from the 
citizenry and has come to be understood by 
common sense as a strictly military activity. In 
this relationship, discussions about the perma-
nence of militarized forces in readiness and the 
need for investments in science and technology 
to ensure a dissuasive power against external 

aggressions in times 
of peace have become 
more frequent.
Universities have been 
important vehicles for 
this rapprochement. 
However, there is an 
even more fruitful 
perspective, in our 
understanding, in the 
sense of exponentially 
increasing the visibil-
ity of the importance 

u o

“a tutela da segurança pelas 
Forças Armadas ao longo 

da história contemporânea 
recente suscitou um 

afastamento progressivo 
do cidadão”

Military Tourism: 
Defense is also culture

Patricia R. C. Wanzeller
D ou torada em História das Ciências,  das Técnicas e  Episte-

molo gia e  Assessora da Diretoria d o Patrimônio Histórico e 
Cultural d o Exército brasileiro (DPHCEx)

D o ctorate in the History of S ciences,  Techniques and 
Epistemolo gy and Advisor of the Directorate of Historical 

and Cultural Heritage of the Brazilian Army (DPHCEx)

 Turismo Militar:
Defesa também é cultura
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“A valoração do patrimônio histórico-militar como 
equipamento turístico remete ao interacionismo 

simbólico e prático (…) esses lugares passam a ser 
compreendidos como entidades interativas, em todas 

as dimensões do contexto e das escalas coletivas e 
individuais.”

de aumentar exponencialmente a visibilidade 
sobre a importância das Forças Armadas, que é 
o seu patrimônio histórico. A abertura para visi-
tação de quartéis, a criação de museus militares 
e o aparelhamento turístico das fortificações 
permitem aos seus visitantes identificar nos 
muros e nas “peças” a imanência do Exército 
como uma Força de Defesa; nesse sentido, o 
território e a população são os pressupostos ob-
jetivos que organizam e movem esta Instituição. 
Essa compreensão surge quase naturalmente no 
entendimento do visitante que, ao explorar esse 
patrimônio, têm a plena observação do Estado 
Ordenado – isto é, um poder que se constitui de 
elementos destinados à manutenção da seguran-
ça da coletividade nacional, dentre os quais as 
Forças Armadas é um dos instrumentos. Acima 
de tudo, o visitante consegue compreender que 
o motor desse ordenamento é, portanto, a pró-
pria população.
A valoração do patrimônio histórico-militar 
como equipamento turístico remete ao intera-
cionismo simbólico e prático, isto é, esses lugares 
passam a ser compreendidos como entidades 
interativas, em todas as dimensões do contexto e 
das escalas coletivas e individuais. Viabilizam a 
retomada dos processos de socialização e resso-
cialização da Força Militar, possibilitando mu-
danças de opiniões, comportamentos, expectati-
vas e exigências sociais em relação aos militares.

of the Armed Forces, which is their histor-
ical heritage. The opening of barracks to 
visitation, the creation of military museums 
and the touristic equipping of fortifications 
allow visitors to identify in the walls and in 
the “pieces” the immanence of the Army as 
a Defense Force; in this sense, territory and 
population are the objective assumptions that 
organize and move this Institution. This un-
derstanding arises almost naturally in the un-
derstanding of the visitor who, when explor-
ing this heritage, has the full observation of 
the Ordered State - that is, a power which is 
constituted by elements destined to maintain 
the security of the national collectivity, among 
which the Armed Forces is one of the instru-
ments. Above all, the visitor can understand 
that the engine of this order is, therefore, the 
population itself.
The valuation of the historical-military herit-
age as tourist equipment refers to the symbol-
ic and practical interactionism, that is, these 
places are understood as interactive entities, 
in all dimensions of the context and of the 
collective and individual scales. They enable 
the resumption of the processes of socializa-
tion and re-socialization of the Military Force, 
allowing changes in opinions, behaviours, 
expectations, and social demands in relation 
to the military.
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Fortaleza Marítima
e Praça de Guerra
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Sea Fortress and War Square

Sagres

FORTALEZA DE SAGRES
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p or|  Primeiro-Tenente Bruno G onçalves Neves 
Oficial de Marinha,  Professor de História  
na Escol a Naval 

by|  First-L ieu tenant Bruno G onçalves Neves 
Naval Officer,  Professor of History 
at the Naval Academy

“Sagres é a única posição militar que neste Rei-
no do Algarve pode merecer a denominação 
de Praça Marítima pois, ocupando um istmo 
importantíssimo, uma légua a leste do Cabo de 
São Vicente, oferece, pelas duas baías conside-
ráveis que forma com o resto da costa, o me-
lhor abrigo às embarcações que os temporais 
obrigam a refugiar-se, e a mais eficaz defesa 
àquelas que, acossadas pelo inimigo, buscam 
asilar-se debaixo da proteção do nosso Estan-
darte”.
Assim começava o relatório acerca da Praça 
de Sagres da autoria de José Feliciano Farinha, 
capitão de engenharia, datado de 10 de novem-
bro de 1822, e assim se poderá resumir o prin-
cipal objetivo e missão desta fortificação.
Com efeito, a localização do Promontório de 

Sagres is the only military position that in the 
Kingdom of the Algarve can deserve the de-
nomination of Maritime Square because, oc-
cupying a very important isthmus, one league 
east of Cape St. Vincent, it offers, by the two 
considerable bays it forms with the rest of the 
coast, the best shelter for the vessels that stor-
ms force to take refuge, and the most effective 
defence for those that, harassed by the enemy, 
seek refuge under the protection of our Ban-
ner.
So began the report about Sagres Square by 
José Feliciano Farinha, Captain of Enginee-
ring, dated 10 November 1822, and so can be 
summarised the main purpose and mission of 
this fortification.
Indeed, the location of the Sagres Promontory 
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Sagres confere-lhe uma posição estratégica ex-
tremamente relevante para a navegação, uma 
vez que, para além de guardar e proteger duas 
enseadas que constituem excelentes ancora-
douros e pontos de apoio e de desembarque, 
revela-se como um ótimo ponto de observação 
e controlo da navegação costeira entre o Medi-
terrâneo e o Atlântico. 
Este pedaço de terra que se prolonga pelo mar 
adentro constitui, por si só, uma posição de-
fendida naturalmente pelas altas falésias, bas-
tando uma pequena fortificação pelo lado de 
terra para o tornar praticamente inexpugnável. 
E esta será a configuração da Fortaleza de Sa-
gres, embora com algumas alterações, desde a 
sua fundação até aos nossos dias.
Quando, em 1443, o Infante D. Henrique rece-
beu de seu irmão, o regente D. Pedro, a doação 
do cabo e região de Sagres, tomou a iniciativa 
de aí fundar uma vila fortificada, para apoio e 
defesa da navegação, à qual deu o nome de Vila 
do Infante e onde viveu até ao final da sua vida. 
D. Henrique ter-se-á apercebido desde cedo da 
necessidade por parte dos navios que ali per-
to navegavam em permanecerem, às vezes por 
prolongados períodos, nas baías e enseadas de 
Sagres, aguardando por ventos e condições fa-
voráveis à continuação da sua viagem. 
Por outro lado, piratas e corsários vindos do 
norte de África realizavam frequentes raides 
e pilhagens às localidades do litoral algarvio, 
atacando com igual violência as tripulações de 
embarcações mercantes e de pesca, fazendo 
reféns aqueles que encontravam pelo caminho 
e que levavam consigo para os seus portos de 
origem. 
Deste modo, a fortificação do promontório de 
Sagres protegia aqueles que se encontravam 
no seu interior, bem como os navios que se 
abrigavam junto desta, integrando um sistema 
de defesa costeira constituído por fortalezas, 
fortes e fortins e ainda torres de vigia ou ata-
laias que, estrategicamente posicionados e co-
municando entre si, controlavam a navegação 
no litoral algarvio. No caso de Sagres, mais do 
que uma fortaleza, estamos perante uma praça 
de guerra, da qual dependiam diretamente os 
fortes da Baleeira, Beliche, São Vicente, Carra-
pateira e Arrifana, que constituíam assim uma 
linha defensiva no extremo do litoral oeste do 
barlavento algarvio. 
A primitiva fortificação henriquina do século 
XV, cujos vestígios ainda hoje são visíveis no 
interior da fortaleza, foi mais tarde substituí-
da por um pano de muralha fechado por ba-
luartes, um em cada extremidade, cuja função 
consistia em defender sectores de tiro específi-

gives it an extremely relevant strategic position 
for navigation, since, in addition to guarding 
and protecting two inlets which constitute ex-
cellent anchorages and points of support and 
disembarkation, it reveals itself as an excellent 
observation and control point for coastal na-
vigation between the Mediterranean and the 
Atlantic.
This piece of land which extends into the sea 
is, by itself, a position defended naturally by 
the high cliffs, and a small fortification on 
the land side is enough to make it practically 
impregnable. And this is the configuration of 
Sagres Fortress, although with some changes, 
from its foundation to our days.
When, in 1443, Prince Henrique the Navigator 
received from his brother, Prince Pedro, the 
donation of the cape and region of Sagres, he 
took the initiative to establish a fortified villa-
ge there, to support and defend the navigation. 
He named it Vila do Infante and lived there 
until the end of his life. 
D. Henry noticed early on the need for the 
ships sailing nearby to remain, sometimes for 
long periods, in the bays and inlets of Sagres, 
waiting for favourable winds and conditions to 
continue their journey.
On the other hand, pirates, and corsairs from 
North Africa frequently raided and pillaged 
the locations along the Algarve coast, attac-
king the crews of merchant and fishing boats 
with equal violence, taking hostages those they 
found along the way and taking them with 
them to their ports of origin.
Thus, the fortification of the Sagres promon-
tory protected those inside it, as well as the 
ships that sheltered near it, forming part of a 
coastal defence system made up of forts, for-
tresses, and watchtowers which, strategically 
positioned and communicating with each 
other, controlled navigation along the Algar-
ve coastline. In the case of Sagres, rather than 
a fortress, we are faced with a war square, on 
which the forts of Baleeira, Beliche, São Vi-
cente, Carrapateira and Arrifana depended 
directly, thus constituting a defensive line at 
the western end of the western coastline of the 
western Algarve.
The primitive fortification of the 15th century, 
whose traces are still visible today inside the 
fortress, was later replaced by a wall enclosed 
by bastions, one at each end, whose function 
was to defend specific firing sectors, in this 
case the Sagres inlets (Mareta, Tonel and Be-
liche), alone or in conjunction with the other 
dependent fortifications. Strongly affected by 
the 1755 earthquake, the rebuilding of Sagres 
fortress was completed in 1793, based on the 
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cos, neste caso, as enseadas de Sagres (Mareta, 
Tonel e Beliche), isoladamente ou em conju-
gação de fogos com as outras fortificações de-
pendentes. Fortemente afetada pelo terramoto 
de 1755, a reedificação da fortaleza de Sagres 
foi concluída em 1793, tendo por base os prin-
cípios de fortificação militar do famoso Mare-
chal Vauban, caracterizado pela aplicação de 
um complexo sistema de ângulos e medidas 
aos baluartes, por forma a que o fogo cruza-
do das suas baterias obtivesse a maior eficá-
cia, anulando os ângulos mortos nos setores de 
tiro.
Há muito que a fortaleza de Sagres perdeu a 
sua relevância e utilidade militar. No entanto, 
atualmente é um dos mais imponentes e visi-
tados elementos do património edificado na 
região do Algarve. Ligada à génese dos Desco-
brimentos Portugueses, testemunho de tempos 
em que do mar vinham perigos para as gentes 
algarvias e para aqueles que nas suas águas na-
vegavam, a fortaleza de Sagres é um dos mais 
emblemáticos monumentos da história de Por-
tugal. 

principles of military fortification of the fa-
mous Marshal Vauban, characterised by the 
application of a complex system of angles and 
measures to the bulwarks, so that the crossfi-
re of its batteries obtained the greatest effecti-
veness, annulling the blind spots in the firing 
sectors.
Sagres Fortress has long since lost its relevance 
and military usefulness. However, today it is 
one of the most imposing and visited elements 
of the Algarve region’s-built heritage. Linked 
to the genesis of the Portuguese Discoveries, 
bearing witness to times when the sea brought 
dangers to the people of the Algarve and to 
those who sailed in its waters, Sagres fortress 
is one of the most emblematic monuments in 
the history of Portugal.

PLANTA DA PRAÇA DE SAGRES_JOSÉ DE SANDE VASCONCELOS (1738-1808) 
BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL



VIAGEM NA HISTÓRIA – TURISMO MILITAR44

Loures
Centro de Interpretação das Linhas 
de Torres de Bucelas | Museu do  

   Vinho e da Vinha

Em pleno centro histórico da vila 
de Bucelas, nas instalações do Mu-
seu do Vinho e da Vinha, o CILT 
de Loures faz alusão ao esforço de 
guerra e à resiliência das populações 
locais, com o objetivo de preservar a 
história, a cultura e a memória coletiva 
de um povo. 

Loures 
Interpretation Centre of the Lines 
of Torres de Bucelas | Museum of 
Wine and Vineyards

Located in the historical centre of 
the village of Bucelas, on the premi-
ses of the Museum of Wine and Vi-
neyards, the Loures CILT alludes to 

the war effort and to the resilience of 
the local populations, with the aim of 

preserving the history, culture, and col-
lective memory of a people.

Sobral de Monte Agraço
Miradouro do Forte do Alqueidão

Marque o seu ritmo e explore o Forte 
do Alqueidão – ou o Grande Redu-
to de Sobral como ficou interna-
cionalmente conhecido. Descubra 
porque Wellington fez dele o seu 
posto de comando por excelência.

Sobral de Monte Agraço 
Alqueidão Fort Belvedere

Pick your pace and explore the Al-
queidão Fort – or the Great Redoubt 
of Sobral as it became internatio-
nally known. Discover why Wellin-
gton made it his command post par 

excellence.
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Arruda dos Vinhos
Forte da Carvalha

O Forte da Carvalha está situado 
no ponto mais alto do concelho de 
Arruda dos Vinhos. Aventure-se 
pela RHLT e percorra o Circuito de 
Arruda dos Vinhos, composto pelo 
Centro de Interpretação das Linhas 
de Torres, pelo Forte do Cego e pelo 
Forte da Carvalha.

Arruda dos Vinhos 
Carvalha Fort

Carvalha Fort is located at the highest 
point of the municipality of Arruda 
dos Vinhos. Venture along the RHLT 
and walk the Arruda dos Vinhos 
Circuit, which includes the Interpre-
tation Centre of the Lines of Torres, 

the Cego Fort and the Carvalha Fort.

NAPOLEONIC ROUTES
Historical Route  

of the Lines of Torres

ITINERÁRIOS NAPOLEÓNICOS

Rota Histórica 
das Linhas de Torres
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Vila Franca de Xira
Monumento Comemorativo  
das Linhas de Torres

Na sua passagem por Vila Franca 
de Xira, conheça o monumento eri-
gido para comemorar a vitória das 
tropas anglo-lusas sobre os exérci-
tos napoleónicos, onde se destaque 
a magnífica vista sobre o Tejo e a vila 
de Alhandra.

Vila Franca de Xira
 Monument commemorating  

the Lines of Torres

While visiting Vila Franca de Xira, 
visit the monument erected to com-
memorate the victory of the Anglo-
-Portuguese troops over the Napo-
leonic armies, where the magnificent 

view of the Tejo River and the town of 
Alhandra stands out.

Torres Vedras  
Forte de São Vicente

Construído em 1809, e considerada 
como uma das obras militares mais 
importantes e de maior dimensão 
de todo o sistema defensivo das 
Linhas de Torres. O Forte de São 
Vicente era munido por 26 peças de 
artilharia e por um contingente mili-
tar de 2000 a 2200 homens, podendo 
acolher cerca de 4000 soldados.

Torres Vedras
São Vicente Fort

Built in 1809 and considered to be 
one of the most important and lar-
gest military works of the whole de-
fensive system of the Lines of Torres. 
The São Vicente Fort was equipped 
with 26 pieces of artillery and a mili-

tary contingent of 2000 to 2200 men, 
which could accommodate about 4000 

soldiers.

Mafra
Serra do Socorro

O Centro Interpretativo das Linhas 
de Torres da Serra do Socorro é 
complementado com a visita a dois 
fortes – Forte Grande e Forte Pe-
queno, sobranceiros à estrada que 
liga as Enxaras do Bispo e dos Ca-
valeiros, recentemente beneficiados 
para a fruição de quantos os queiram 
conhecer.

Mafra
Serra do Socorro

The Interpretation Centre of the Li-
nes of Torres of Serra do Socorro is 
complemented by a visit to two forts 
- the Great Fort and the Small Fort - 
overlooking the road between Enxa-
ras do Bispo and Cavaleiros, recently 

improved for the enjoyment of all who 
wish to visit them.

ASSISTA AO VÍDEO
WATCH THE VIDEO
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Nos últimos anos multiplicaram-se os 
eventos de cariz recreativo/histórico, na 
maior parte das vezes focados na recreação 
das populações e não na recriação dos eventos 
históricos que servem de suporte aos mesmos 
eventos. Que haja festas do povo, culturais, 
recreativas, religiosas, todas são bem-vindas e 
todas terão o seu espaço e por certo especta-
dores, mas não podem ser chamadas de “fei-
ras medievais”, pois a inclusão da serapilheira 
e tascas temáticas não o tornam num evento 
medieval. É neste contexto que surge o Re-
criador Histórico. Ele deve focar-se na inves-
tigação sobre uma época e os seus costumes, 
com vista a recriá-lo e a olhar para a História 
como atividade de arqueologia experimental. 

In recent years there has been a multipli-
cation of events of a recreational/historical 
nature, most often focused on the recreation 
of the population and not on the recreation of 
historical events that support the same events. 
Let there be festivals of the people, cultural, 
recreational, religious, all are welcome, and all 
will have their space and for sure spectators, 
but they cannot be called “medieval fairs”, 
because the inclusion of burlap and thematic 
taverns does not make it a medieval event. It 
is in this context that the Historic Recreator 
emerges. He should focus on research into an 
era and its customs, with a view to recreating 
it and looking at History as an activity of ex-
perimental archaeology. When he puts on his 

Crónicas da 
Companhia Livre

Chronicles  
of Free Company

p or|by Fernand o Brecha & R icard o Correia 
Asso ciação Companhia L ivre 
Free Company Asso ciation

CARGA DE CAVALARIA CASTELHANA - ALJUBARROTA
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Quando enverga o seu traje, o recriador não 
está “mascarado” – serve-se de adereços para 
se incluir na época a recriar. Para quem as-
siste, deve ter em conta que o recriador não 
é um manipulador de informação mediática 
ou política, nem celebra factos – apenas os co-
memora. Não apoia o belicismo nem o mili-
tarismo. Quando recria uma guerra, é porque 
ela faz parte do nosso passado. Como cidadão 
de uma sociedade democrática, rejeita a vio-
lência. A experiência obtida diz-nos que, no 
sentido estrito estamos impossibilitados de 
fazer recriação histórica, tanto pelos custos 
associados como pela dificuldade no acesso 
a documentação, mas sempre com o cuida-
do de interpretar, dramatizar e teatralizar a 
momentos chave, tentando sempre que possí-
vel, assegurar a Verdade Histórica. E é então 
que começamos a observar os custos, não só 
dos equipamentos (armadura, espada, traje 
histórico, calçado, etc.) mas também de uma 
formação específica para o seu uso. E, quem 
faz essa formação das profissões históricas? 
Na Companhia Livre tentamos colmatar es-
sas falhas, recorrendo sempre que possível à 
reconstrução artesanal de peças de vestuário, 
e dispondo para os seus membros, de equi-
pamentos e vestuário adequados a cada uma 
das épocas nas quais centrámos as nossas ati-

costume, the recreationist is not “masked” - he 
uses props to include himself in the period to 
be recreated. For those watching, it should be 
noted that the recreationist is not a manipula-
tor of media or political information, nor does 
he celebrate facts - he merely commemorates 
them. He does not support warmongering 
or militarism. When he recreates a war, it is 
because it is part of our past. As a citizen of 
a democratic society, it rejects violence. Our 
experience tells us that, strictly speaking, it 
is impossible to recreate history, both becau-
se of the associated costs and the difficulty of 
accessing documentation, but we are always 
careful to interpret, dramatize and theatrica-
lise key moments, trying to ensure historical 
truth whenever possible. And it is then that 
we begin to observe the costs, not only of the 
equipment (armour, sword, historical costu-
me, footwear, etc.) but also of specific training 
for their use. And, who does this training of 
the historical professions? At the Free Com-
pany we try to fill these gaps, resorting whe-
never possible to the reconstruction of hand-
made garments, and providing our members 
with equipment and costumes appropriate to 
each of the periods on which we focus our ac-
tivities - High Medieval (12th and 13th cen-
turies), with the recreation of the Hospitaller 

ARQUEIRO INGLÊS

BOTICÁRIA ANA, A AGUADEIRA DE ALJUBARROTA
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vidades – Alto Medieval (séculos XII e XIII), 
com a recriação do Território Hospitalário na 
Península Ibérica durante a Reconquista; o In-
terregno (1383-1385), culminando na batalha 
de Aljubarrota; e a Restauração (1640-1668). 
Estarmos devidamente trajados e dar vivas á 
monarquia não nos torna monárquicos, nem 
recriar os tempos de Roma nos tornam defen-
sores da escravatura. A Recriação Histórica 
em Portugal padece por situações derivadas 
de deficiente comunicação entre Entidades 
públicas / Privadas e Associações. A lógica de 
concurso público focado na vertente do cus-
to, optando pela proposta mais barata, não 
encarando a recriação como uma mais-valia, 
mas como animação, não significa recriação 
de qualidade. 
Na Companhia Livre, temos bem claros três 
objetivos: a Educação, defendendo e instituin-
do como primordiais os valores históricos, 
oferecendo às instituições de cariz regional 
e /ou nacional, eventos históricos adequados 
à formação e  ensino; a Cultura, procurando 

Territory in the Iberian Peninsula during the 
Reconquest; the Interregnum (1383-1385), 
culminating in the Battle of Aljubarrota; and 
the Restoration (1640-1668). Being properly 
dressed and cheering the monarchy does not 
make us monarchists, nor does recreating the 
times of Rome make us defenders of slavery. 
Historical Recreation in Portugal suffers from 
situations resulting from deficient communi-
cation between public/private entities and As-
sociations. The logic of a public contest focu-
sed on cost, opting for the cheapest proposal, 
not seeing re-enactment as an added value, 
but as entertainment, does not mean quality 
re-enactment.
At Free Company, we have three clear objecti-
ves: the Education, defending and instituting 
as primordial the historical values, offering 
to the institutions of regional and/or national 
nature, historical events suitable for training 
and teaching; Culture, seeking to offer events 
suitable to its manifestations, within the cul-
tural scope, such as theatrical presentations 

ARMAS HOSPITALÁRIO
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oferecer eventos adequados às suas mani-
festações, dentro do âmbito cultural, como 
apresentações teatralizadas de temas e ou 
personalidades ligadas ao período histórico e 
geográfico e por fim, o Turismo, oferecendo 
uma interação com o monumento e a região, 
trazendo a formação de gentes locais para fi-
guração, interagindo com a cultura, preparan-
do os locais históricos para eventos e tendo 
sempre em vista a apresentação deste territó-
rio no sentido de otimizar a oferta do ponto 
de vista histórico, gastronómico e recreacio-
nal. Observando o aspeto comercial que já 
foi anteriormente referido, quais são as van-
tagens de procurar a qualidade? Tal como já 
observámos, a educação, a cultura e o turismo 
são sempre os primeiros a ganhar. Para esse 
fim, a Associação Companhia Livre procura 
a qualidade, dentro dos limites impostos pe-
los investimentos, e dar a informação sobre as 
três épocas já referidas, com interpretação de 
diversos ofícios civis e militares incorporando 
arco e besta, infantaria e cavalaria.

of themes and/or personalities linked to the 
historical and geographical period and finally, 
Tourism, offering an interaction with the mo-
nument and the region, bringing the training 
of local people to figure, interacting with cul-
ture, preparing the historical sites for events 
and always having in view the presentation 
of this territory in order to optimise the offer 
from the historical, gastronomic and recrea-
tional point of view. Looking at the commer-
cial aspect that has already been mentioned, 
what are the advantages of seeking quality? As 
we have already observed, education, culture 
and tourism are always the first to gain. To 
this end, the Free Company Association seeks 
quality, within the limits imposed by invest-
ments, and to provide information about the 
three eras already mentioned, with interpreta-
tion of various civil and military trades incor-
porating archery, infantry, and cavalry.

LUÍS, O SOLDADO DO TERÇO DE PORTUGALTURCÓPOLO
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Desde a criação da Via Nostra Tour que 
o nosso objetivo é tornar a fruição da herança 
histórico-militar numa experiência viva e vi-
vida. De todos os nossos tours, o ex-libris é a 
visita-guiada ao castelo de Almourol. Romanos, 
mouros, templários... A travessia de barco é o 
portal nessa viagem no tempo! História e len-
das cruzam-se numa miscelânea de narrativas e 
sensações até ao topo da torre de menagem. De 
regresso ao cais, seguimos pelo trilho panorâ-
mico, Tejo acima até Constância. Na Vila Poe-
ma, eleita por Camões, descobrimos as marcas 
deixadas pelas tropas napoleónicas. Sabia que 
foi graças ao Zêzere que o General Junot ficou 
“a ver navios”? Sabia que o território de Cons-
tância está ligado à Quinta da Cardiga? Venha 
saber isso e muito mais nos nossos passeios te-
máticos e visitas guiadas ao património históri-
co-militar em Portugal.

Since the creation of the Via Nostra Tour, 
our aim has been to make the enjoyment of his-
torical and military heritage a living, breathing 
experience. Of all our tours, the ex-libris is the 
guided visit to Almourol castle. Romans, Moors, 
Templars... The boat crossing is the gateway to this 
journey through time! History and legends are in-
tertwined in a mix of narratives and sensations up 
to the top of the keep. Back to the pier, we follow the 
scenic trail up the Tejo River to Constância. In Vila 
Poema, elected by Camões, we discover the marks 
left by the Napoleonic troops. Did you know that 
it was thanks to the Zêzere River that General Ju-
not was left “shipwrecked” (“a ver navios” – Portu-
guese expression)? Did you know that the territory 
of Constância is linked to the Quinta da Cardiga? 
Come and find out this and much more on our 
thematic walks and guided tours of historical and 
military heritage in Portugal.

 VIA 
NOSTRA 

TOUR
p or|by Mél anie Nascimento 
Via Nostra Tour

CASTELO DE ALMOUROL

VISITAS ACOMPANHADAS 
VIA NOSTRA TOUR
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Via Nostra Tour
Mélanie S. Nascimento

912 153 221

vianostratour@gmail.com
www.vianostratour.pt

Facebook Via Nostra Tour
Nº RNAAT 1317/2016



VIAGEM NA HISTÓRIA – TURISMO MILITAR52

Fortaleza de Valença 
Fortress of Valença
Valença City Hall

Câmara Municipal de Valença

VISITE | VISIT

Sobranceira ao rio Minho, 
frente à Galiza, a Fortaleza é um 
espaço multicultural candidato 
a Património Mundial. Obra 
de arquitetura militar abaluar-
tada, edificada nos sécs. XVII e 
XVIII, cujos primeiros muros 
remontam a um povoado da 
Idade do Ferro. Localizada no 
topo de dois outeiros, é formada 
pelos polígonos da Magistral e 
a Coroada. Baluartes, revelins, 
reparos, redentes, contraguar-
das, guaritas, canhoeiras, fortes, 
paióis e casamatas são alguns 
dos elementos arquitetónicos 
que é possível apreciar nesta 
fortificação.

Overlooking the Minho River, 
facing Galicia, the Fortress is a 
multicultural space candidate 
to World Heritage. It is a work 
of fortified military architec-
ture, built in the 17th and 18th 
centuries, whose first walls date 
back to an Iron Age settlement. 
Located on top of two hills, it 
is formed by the polygons of 
Magistral and Coroada. Bulwar-
ks, revetments, repairs, redoubts, 
counterguards, watchtowers, 
gunboats, forts, armouries, and 
bunkers are some of the archi-
tectural elements that can be 
appreciated in this fortification.
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O AccessTUR é um projeto desenvolvido na 
Região Centro de Portugal para a promoção 
do turismo acessível e da inclusão social. Numa 
das atividades deste projeto, desenhámos uma 
experiência acessível no âmbito do Turismo Mi-
litar para a formatação de produto turístico para 
diversas pessoas com necessidades de acessibili-
dade, quer fosse física, sensorial ou cognitiva. Ao 
longo de 4 dias, percorremos recursos turísticos 
relevantes do ponto de vista da nossa história 
militar, com inúmeras soluções de acessibilidade 
para diversos tipos de limitações, e considera-
mos que é uma excelente oportunidade temática 
no território da região centro, com uma das nos-
sas maiores vitórias militares. 
O acompanhamento que sugerimos para esta ex-
periência pode ser feito pela Agência de Viagens 
“Tourism For All”, com um guia especialista na 
temática, o Mark Craisorne.
Durante esta visita guiada fomos conhecer os 
pontos fulcrais da 1ª e 3ª Invasões Francesas a 
Portugal. Começámos a nossa visita em Óbi-
dos onde ocorreu a 1ª ação militar do exército 
inglês, da Guerra Peninsular. Depois, fomos até 
ao Bombarral e na Roliça, seguimos a retirada de 
De Laborde até ao alto da Columbeira, percorre-
mos os ataques britânicos pelas ravinas e vimos 
onde o Coronel Lake caiu mortalmente ferido, 
visitando o seu túmulo. Na Lourinhã, parámos 
na baía de Paimogo, onde foi desembarcada a 
brigada de Anstruther. Ao chegarmos ao Vimei-
ro, seguimos até ao centro da localidade, onde 
foram travados duros combates corpo a corpo. 
Visitámos o Centro de Interpretação da Batalha 
do Vimeiro, que dispõe de muitas e diversas so-
luções de acessibilidade para pessoas com diver-
sas tipologias de limitações. Seguimos ao longo 
da encosta da Ventosa onde se deu a última etapa 
da batalha e pernoitamos no Hotel Dolce Campo 

AccessTUR is a project developed in the 
Central Region of Portugal to promote 
accessible tourism and social inclusion. In one 
of the activities of this project, we designed 
an accessible experience within the scope of 
Military Tourism for the design of a tourism 
product for various people with accessibility 
needs, whether physical, sensory, or cogniti-
ve. Over 4 days, we toured relevant tourist re-
sources from the point of view of our military 
history, with numerous accessibility solutions 
for various types of limitations, and we consi-
der it an excellent thematic opportunity in the 
territory of the central region, with one of our 
greatest military victories.
The accompaniment we suggest for this ex-
perience can be done by the Travel Agency 
“Tourism for All”, with an expert guide, Mark 
Craisorne.
During this guided tour we got to know the 
key points of the 1st and 3rd French Invasions 
to Portugal. We started our tour in Óbidos 
where the 1st military action of the English 
army took place, in the Peninsular War. Then 
we went to Bombarral and in Roliça, we fol-
lowed De Laborde’s retreat to the top of Co-
lumbeira, we went through the British attacks 
through the ravines and saw where Colonel 
Lake was mortally wounded, visiting his gra-
ve. At Lourinhã, we stopped at Paimogo Bay, 
where Anstruther’s brigade was landed. When 
we arrive in Vimeiro, we continue to the centre 
of the town, where hard hand-to-hand combat 
was fought. We visit the Interpretation Centre 
of the Battle of Vimeiro, which has many and 
various accessibility solutions for people with 
various types of limitations. We follow along 
the slope of Ventosa where the last stage of the 
battle took place and overnight at the Dolce 

Military Tourism 
accessible for all

p or|by Ana Garcia 
Presidente da Accessible Portugal
President of Accessible Portugal

Turismo Militar 
acessível para todos
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Real, com excelentes condições de acessibilidade 
para Todos.
O 2º dia foi dedicado às Linhas de Torres. Aqui 
pudemos ver como Wellington aproveitou as co-
linas a norte de Lisboa para construir 3 linhas 
de defesa com 152 fortes e redutos. Subimos ao 
Monte Socorro para ver a vista panorâmica e se-
guimos para visitar os quartéis-generais de Wel-
lington e de Beresford. Dirigimo-nos a Sobral de 
Monte Agraço onde revivemos a escaramuça do 
dia 14 de outubro na Seramena e visitámos a igre-
ja de St. Quintino, poupada à destruição france-
sa por se situar junto a um posto avançado do 
exército aliado. Seguimos até ao impressionante 
Forte de Alqueidão, muito bem preservado, onde 
apesar de estarmos em locais naturalmente pou-
co acessíveis, encontramos várias soluções de 
acessibilidade que foram implementadas. Para 
o almoço, descemos até ao Cantinho D’Arruda, 
famoso restaurante pelos seus grelhados. Em se-
guida, visitámos o Forte de São Vicente em Tor-
res Vedras e pernoitamos novamente no Hotel 
Dolce Campo Real.
No 3ª dia dirigimo-nos a Coimbra para visitar a 
6ª universidade mais antiga do mundo e maravi-
lharmo-nos com a biblioteca Joanina do século 
XVIII. Já na Mealhada, passeámos pela mágica 
Mata do Bussaco e visitámos o mosteiro onde 
Wellington dormiu. Pernoitámos no Modern 
Urban Hotel Coimbra do grupo Melia.
No 4º dia, visitámos o campo de batalha do Bus-
saco e terminámos no museu militar, que retrata 
de forma excelente toda esta viagem pelas Inva-
sões francesas em Portugal.
Convidamos todas as pessoas interessadas nesta 
temática, independentemente das suas necessi-
dades de acessibilidade a fazerem esta experiên-
cia, pois estamos certos de que as expectativas 
serão largamente superadas!

Campo Real Hotel, with excellent accessibility 
conditions for All.
Day 2 was dedicated to the Lines of Torres. 
Here we could see how Wellington used the 
hills north of Lisbon to build 3 lines of defence 
with 152 forts and redoubts. We climbed up to 
Monte Socorro for a panoramic view and then 
on to visit Wellington’s and Beresford’s head-
quarters. We head to Sobral de Monte Agraço 
where we relive the October 14 skirmish at Se-
ramena and visit the church of St. Quintino, 
spared the French destruction as it is located 
next to an allied army outpost. We continue to 
the impressive Alqueidão Fort, very well pre-
served, where despite being in places that are 
naturally not very accessible, we find several 
accessibility solutions that have been imple-
mented. For lunch, we go down to Cantinho 
D’Arruda, a famous restaurant for its grills. 
Then we visit the São Vicente Fort in Torres 
Vedras and spend the night again at the Hotel 
Dolce Campo Real.
On the 3rd day we head to Coimbra to visit the 
6th oldest university in the world and marvel 
at the Joanina Library from the 18th century. 
In Mealhada, we walked through the magical 
Bussaco Forest and visited the monastery whe-
re Wellington slept. We stayed at the Modern 
Urban Hotel Coimbra, part of the Melia group.
On the 4th day, we visited the battlefield of 
Bussaco and finished in the military museum, 
which portrays in an excellent way all this 
journey through the French Invasions in Por-
tugal.
We invite all people interested in this theme, 
regardless of their accessibility needs, to do 
this experience, as we are sure that expecta-
tions will be greatly exceeded!

TOUR VIRTUAL - CENTRO DE INTERPRETAÇÃO 
DA BATALHA DO VIMEIRO
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Recipes with 
history

A história da alimentação não nos dá apenas 
aromas, sabores, texturas e géneros alimentares 
de outros tempos. Também ficamos a conhecer 
modos diversos de preparação, bem como com-
binações felizes que surgem, muitas vezes, por 
acaso. A outro nível, permite-nos conhecer os 
hábitos alimentares, com diferenças evidentes de 
acordo com a classe social, e mesmo as restrições 
(e permissões) originadas pelos imperativos reli-
giosos e por épocas de escassez.
A receita que é objeto deste texto é, segundo 
reza a história que se conta sobre ela, fruto da 
necessidade, do acaso e da imaginação de um co-
zinheiro. Mas também está associada a uma per-
sonagem importante da História e a um dos seus 
feitos bélicos mais espetacular.
Trata-se de “Frango Marengo”. De acordo com o 
que se conta, e de que se ignora o grau de vera-
cidade, Napoleão Bonaparte não costumava co-
mer nada antes de cada batalha. Assim, e após 
a Batalha de Marengo, em 14 de junho de 1800, 
o cozinheiro do General, e Primeiro Cônsul, pe-
rante o desencontro com a viatura que transpor-
tava os géneros alimentares, enviou alguns solda-
dos para lhe trazerem o que encontrassem para 
confecionar uma refeição para o General. Entre 
outras coisas, trouxeram-lhe um frango, toma-
tes, azeite, alhos e ovos. Aqui, as diversas versões 
diferem: umas comportam ainda cogumelos, 
outras acrescentam lagostins do rio, ou mesmo 
ambos os ingredientes. 
Seja como for, o resultado foi brilhante, e o fu-
turo Imperador dos Franceses aprovou com dis-
tinção. E de tal forma que, de acordo com uma 
lenda persistente, Napoleão deu ordens para se 
confecionar “Frango Marengo” para a refeição 
dos seus oficiais, após cada vitória no campo de 
batalha. Também do domínio da lenda é a au-
toria. Em muitos relatos, diz-se que o autor da 

Food history not only gives us the aromas, fla-
vours, textures, and foodstuffs of other times. 
We also learn about different methods of prepa-
ration, as well as happy combinations that often 
come about by chance. On another level, it allo-
ws us to get to know eating habits, with obvious 
differences according to social class, and even 
the restrictions (and permissions) caused by reli-
gious imperatives and times of scarcity.
The recipe that is the subject of this text is, accor-
ding to the story that is told about it, the result of 
necessity, chance, and the imagination of a cook. 
But it is also associated with an important cha-
racter in History and with one of his most spec-
tacular war feats.
It is “Frango Marengo” (chicken). According to 
what is told, and of which the degree of vera-
city is unknown, Napoleon Bonaparte did not 
usually eat anything before each battle. So, af-
ter the Battle of Marengo, on 14 June 1800, the 
General’s cook, and First Consul, faced with the 
failure of the vehicle transporting foodstuffs, 
sent some soldiers to bring him whatever they 
could find to prepare a meal for the General. 
Among other things, they brought him a chic-
ken, tomatoes, olive oil, garlic, and eggs. Here, 
the various versions differ some also include 
mushrooms, others add crayfish, or even both 
ingredients.
The result was brilliant, and the future Empe-
ror of the French approved with flying colours. 
And so much so that, according to a persistent 
legend, Napoleon gave orders to make “Frango 
Marengo” for his officers’ meal after each vic-
tory on the battlefield. Also in the realm of le-
gend is the authorship. In many accounts, the 
author of the recipe is said to be Chef Denis Du-
nant. However, Dunant only became Napoleon’s 
personal chef from 1805, which makes the au-

p or|by Coronel Luís  Albuquerque 
Coronel de Infantaria na reserva 
R etired Infantry Colonel
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Receitas  
com história

“O PRIMEIRO CÔNSUL NAPOLEÃO BONAPARTE ATRAVESSA OS 
ALPES NO DESFILADEIRO DE SÃO BERNARDO, EM MAIO DE 
1800”, DE JACQUES-LOUIS DAVID.NESTA OBRA, NAPOLEÃO 

MONTA O CAVALO QUE SE VIRIA A CHAMAR “MARENGO”.
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receita é o Chef Denis Dunant. No entanto, Du-
nant só passou a ser o Chef pessoal de Napoleão 
a partir de 1805, o que inviabiliza a autoria do 
“Frango Marengo”, permanecendo este mais um 
aspeto misterioso desta história.
Mas a Batalha de Marengo deixou outra recorda-
ção persistente para Napoleão. O seu cavalo, com-
prado no Egito em 1799, e que acompanhou o 
Imperador durante 15 anos, foi rebatizado com o 
nome “Marengo” após a batalha. Foi um dos seus 
52 cavalos, e foi montado pelo Imperador, para 
além de Marengo, nas batalhas de Austerlitz, Iena-
-Auerstadt, Wagram e Waterloo, onde foi captura-
do pelos ingleses. Foi ferido oito vezes em batalha, 
sobreviveu à retirada da campanha da Rússia e 
teve uma vida longa, tendo morrido com 38 anos.
A Batalha de Marengo foi a batalha mais impor-
tante da Segunda Campanha de Itália, em 1800, 
e opôs um exército austríaco, sob o comando do 
General Michael von Melas, a um exército fran-
cês, sob o comando do General Napoleão Bo-
naparte. Durou todo o dia 14 de junho e passou-
-se junto a uma povoação piemontesa, no Norte 
de Itália, hoje chamada Spinetta Marengo, a 4 km 
da cidade de Alexandria. Os austríacos começa-
ram por atacar, enquanto os franceses recuaram 
de forma ordenada, dado que o dispositivo fran-
cês estava muito disperso. Graças ao êxito do 
ataque austríaco, estes passaram áquilo que em 
tática se chama “exploração do sucesso”, perse-
guindo o inimigo para o destruírem. No entanto, 
os franceses reorganizaram a defesa e contra-ata-
caram com grande sucesso, destruindo e desar-
ticulando as forças austríacas. Foi uma batalha 
sangrenta, com baixas importantes dos dois la-
dos, e, embora se tenha ainda verificado mais um 
recontro, obrigou os austríacos a aceitarem um 
armistício e a retirada do Norte da Itália. 

Quanto à receita, e dadas as condicionantes já re-
feridas, vamos apresentar uma das versões deste 
famoso prato.

Precisamos de:
• 1 frango grande cortado em pedaços
• 1 cebola picada
• 2 dentes de alho picados
• 5 colheres de sopa de azeite
• 1 colher de sopa de farinha de trigo
• 1,5 dl de caldo de galinha
• 2,5 dl de vinho branco
• 6 tomates maduros
• 250 gr de cogumelos fatiados
• 1 cálice de conhaque ou brandy
• Sal e pimenta

Preparação:
Aqueça o azeite numa caçarola, em lume modera-

thorship of the “Frango Marengo” impossible, 
and this remains another mysterious aspect of 
the story.
But the Battle of Marengo left another lingering 
memory for Napoleon. His horse, bought in 
Egypt in 1799, and which accompanied the em-
peror for 15 years, was renamed “Marengo” after 
the battle. It was one of his 52 horses, and was 
ridden by the emperor, in addition to Maren-
go, in the battles of Austerlitz, Iena-Auerstadt, 
Wagram and Waterloo, where he was captured 
by the British. He was wounded eight times in 
battle, survived the withdrawal from the Rus-
sian campaign and lived a long life, dying at the 
age of 38.
The Battle of Marengo was the most important 
battle of the Second Campaign of Italy in 1800 
and pitted an Austrian army, under General Mi-
chael von Melas, against a French army, under 
General Napoleon Bonaparte. It lasted all day 
on June 14 and took place near a Piedmont vil-
lage in Northern Italy, now called Spinetta Ma-
rengo, 4 km from the city of Alexandria. The 
Austrians started by attacking, while the French 
retreated in an orderly way, as the French device 
was widely dispersed. Thanks to the success of 
the Austrian attack, they moved on to what in 
tactics is called “successful exploitation”, pur-
suing the enemy to destroy him. However, the 
French reorganised their defence and counter-
-attacked with great success, destroying and 
disbanding the Austrian forces. It was a bloody 
battle, with heavy casualties on both sides, and 
although there was a further clash, it forced the 
Austrians to accept an armistice and withdraw 
from Northern Italy.

As for the recipe we will present one of the ver-
sions of this famous dish.

We need:
• 1 large chicken cut into pieces
• 1 onion, chopped
• 2 cloves of garlic, chopped
• 5 tablespoons of olive oil
• 1 tablespoon of flour
• 1.5 dl chicken stock
• 2.5 dl white wine
• 6 ripe tomatoes
• 250 gr of sliced mushrooms
• 1 glass cognac or brandy
• Salt and pepper

Preparation:
Heat the olive oil in a saucepan over modera-
te heat. Add the onion and the chopped garlic 
until the onion is transparent. Then add the 
pieces of chicken, always on a moderate heat. 
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do. Junte a cebola e os alhos picados até a cebola 
ficar transparente. Introduza, então, os bocados de 
frango, sempre em lume moderado. Deixe cozi-
nhar até alourarem. Polvilhe a farinha, mexa e dei-
xe a gordura absorver a farinha e alourar. Regue 
com o caldo de galinha e o vinho branco, e deixe 
levantar fervura. Reduza a temperatura para o mí-
nimo para a carne acabar de cozer. Pelar e picar os 
tomates, e arranjar e cortar os cogumelos. Juntar 
os tomates e os cogumelos ao frango, e temperar 
com sal e pimenta. Tapar a caçarola e deixar cozer 
suavemente durante cerca de 1 hora. 10 minutos 
antes do fim da cozedura, adicione o conhaque, ou 
o brandy, e retifique os temperos.
Servir bem quente, com croutons (pequenos 
cubos de pão fritos).
Esta receita não leva os lagostins de rio (que po-
dem ser substituídos por camarões), que parece 
ser um ingrediente credível, se a história da re-
ceita for verdadeira, dado que Spinetta Marengo 
fica perto da confluência de dois rios, o Tanaro e 
o Bormida. Já os cogumelos não parecem estar 
de acordo com a história, dado que junho não 
parece ser um bom mês para cogumelos. Mas 
enfim, com cogumelos ou sem cogumelos, com 
lagostins ou sem lagostins, verdade ou mentira, 
é sempre uma receita com história, e confecioná-
-la/degustá-la é também vivê-la.

Let it cook until they are browned. Sprinkle 
the flour, stir, and let the fat absorb the flour 
and brown. Drizzle in the chicken stock and 
white wine and bring to the boil. Reduce the 
temperature to the minimum so that the meat 
finishes cooking. Peel and chop the tomatoes 
and arrange and chop the mushrooms. Add 
the tomatoes and mushrooms to the chicken, 
and season with salt and pepper. Cover the 
casserole and allow to simmer gently for about 
1 hour. 10 minutes before the end of cooking 
time, add the cognac or brandy and adjust the 
seasoning.
This recipe does not take the crayfish (which 
can be replaced by prawns), which seems to be 
a credible ingredient, if the story of the reci-
pe is true, since Spinetta Marengo is near the 
confluence of two rivers, the Tanaro and the 
Bormida. Mushrooms, on the other hand, do 
not seem to fit the story, as June does not seem 
to be a good month for mushrooms. But any-
way, mushrooms or no mushrooms, langousti-
nes, or no langoustines, true or false, it’s always 
a recipe with history, and making/tasting it is 
also living it.

FRANGO MARENGO
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AGENDA CULTURAL DE TURISMO MILITAR
| Associação Napoleónica Portuguesa | 2023

MILITARY TOURISM CULTURAL AGENDA
| Portuguese Napoleonic Association | 2023

RECRIAÇÕES HISTÓRICAS DO PERÍODO NAPOLEÓNICO 
EM PORTUGAL



HISTORICAL RECREATIONS OF THE NAPOLEONIC PERIOD 
IN PORTUGAL

RECRIAÇÃO HISTÓRICA  
DA BATALHA DO VIMEIRO
| LOURINHÃ

14, 15, e 16 de julho 

HISTORICAL RECREATION  
OF THE BATTLE OF VIMEIRO
July 14, 15 and 16

RECRIAÇÃO HISTÓRICA  
DO CERCO DE ALMEIDA 
| ALMEIDA

25, 26 e 27 de agosto 

HISTORICAL RECREATION  
OF THE SIEGE OF ALMEIDA 

| ALMEIDA

August 25, 26 and 27
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COMEMORAÇÕES OFICIAIS EM COLABORAÇÃO COM 
O EXÉRCITO PORTUGUÊS

 
OFFICIAL COMMEMORATIONS IN COLLABORATION 

WITH THE PORTUGUESE ARMY

BATALHA DO BUÇACO 
| MEALHADA, MORTÁGUA E PENACOVA

27 de setembro 

BATTLE OF BUÇACO 

| MEALHADA, MORTÁGUA AND PENACOVA

September 27

BATALHA DO VIMEIRO 

| LOURINHÃ

21 de agosto 

BATTLE OF VIMEIRO 

| LOURINHÃ

August 21

COMBATE DE CASAL NOVO 

| CONDEIXA

14 de março 

CASAL NOVO FIGHT 
| CONDEIXA

March 14
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associação de turismo militar português 
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RUA GIL DE AVÔ, 14, 2300-580 TOMAR | TEL. 249 155 485 | 913 136 527
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