As Linhas de Torres

O que são as Linhas de Torres?
As Linhas de Torres são um sistema defensivo criado pelas
tropas portuguesas durante as Invasões Francesas.
As Linhas de Torres foram construídas a norte de Lisboa,
entre1809 e 1810, para defender a cidade da terceira Invasão
Francesa a Portugal.
A sua construção foi o segredo mais bem guardado da
história militar europeia. Apenas os generais mais próximos
de Wellington conheciam a sua real extensão, e mesmo as
pessoas que trabalharam na construção das Linhas de
Torres não sabiam o que estavam a ajudar a erguer!
Por isso foi possível surpreender as tropas francesas quando
chegaram.

O comandante Wellington demorou 2 anos a pensar numa
estratégia para defender Portugal. A 20 de outubro de 1809
enviou uma carta ao seu Coronel de Engenharia,
Richard Fletcher, dando instruções para a criação de um
sistema militar com três linhas de defesa. Wellington mandou:
- Construir Fortes no topo das colinas e montes, para vigiar
e defender os caminhos para Lisboa;
- Reforçar os obstáculos naturais do terreno para que os
caminhos ﬁcassem mais difíceis para as tropas francesas.
Mandou escarpar as encostas das colinas, tornando-as muito
inclinadas; destruir pontes sobre os rios; alagar terrenos
para que se tornassem lamacentos; envenenar poços;
cortar árvores e com essa madeira construir armadilhas.

As Linhas de Torres

Quantas Linhas foram construídas?
Foram construídas 3 linhas paralelas e horizontais,
cada uma atrás da outra.
A 1.ª e 2.ª Linhas de Defesa partiam junto do rio Tejo e iam
até ao oceano Atlântico.
A 1.ª Linha tinha 46 km. Ligava o rio Tejo (em Alhandra),
à foz do rio Sizandro (em Torres Vedras), passando por
Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte Agraço.
Esta era a Linha principal, aquela que estava preparada
para receber os primeiros ataques do inimigo. A sua missão
era impedir a passagem das tropas francesas pelas estradas
principais de acesso a Lisboa.
A 2.ª Linha, tinha 40 km. Ia de Vialonga (junto ao rio Tejo,
na região de Vila Franca de Xira) até Ribamar (na Ericeira),
passando por Bucelas e Mafra.
Esta linha servia de reforço à 1.ª Linha

A 3.ª Linha era muito pequena. Tinha só 3 Km e situava-se
entre Paço de Arcos (Oeiras) e as Torres da Junqueira
(em Alcântara).
Situada junto à foz do rio Tejo, a sua função era proteger
a entrada das tropas britânicas nos barcos, caso quisessem
regressar a Inglaterra.
Quando ﬁcaram concluídas, as Linhas de Torres ocupavam
89km. Atravessavam Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra,
Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.
Tinham 152 Fortes, 600 peças de artilharia (canhões)
e eram defendidas por 140 mil homens.
Apesar da complexidade, as Linhas de Torres são consideradas
a construção defensiva mais barata da história militar da
Europa!
No entanto, o preço ﬁnal acabou por ser caro porque a dívida
que Portugal teve de pagar a Inglaterra, depois das Invasões
Francesas, desequilibrou a balança comercial e ﬁnanceira de
um país devastado pela guerra.

Que Fortes faziam parte da 1.ª Linha?
Os Fortes são estruturas de madeira, pedra e terra construídos
num ponto alto (o topo de uma colina ou de um monte) para
defender o terreno em seu redor.
Tinham canhões, soldados armados, paióis para guardar a
pólvora e várias proteções para os homens que ali ﬁcavam
em vigia, na defesa ou no ataque do seu inimigo.
Da primeira Linha de Defesa faziam parte 47 Fortes!
Ao número de Fortes, acrescentam-se os redutos e as batarias
que os apoiavam.
Para além dos oito Fortes do Sobral (Fortes do Alqueidão,
do Machado, do Trinta, do Simplício, Novo, do Moinho Céu,
da Caneira e da Patameira), também faziam parte da 1.ª Linha
os Fortes da Boa Vista, da Serra do Formoso, da Calhandriz,
do Trancoso, do Cego, da Carvalha, do Paço, os dois da
Senhora da Ajuda, de S. Vicente, dos Olheiros, do Castelo
de Torres Vedras, entre tantos outros.

Os Fortes de Sobral tinham grande importância nos planos
de Wellington por causa da sua posição estratégica no terreno,
no “coração” do sistema defensivo.
Se o inimigo conseguisse vencer estes Fortes, Lisboa corria
grande risco porque as tropas francesas teriam acesso à
estrada que seguia até esta cidade.
Pela sua importância, Wellington montou o seu posto
de comando no Forte do Alqueidão e instalou o seu
quartel-general na Quinta dos Freixos, ambos perto da vila
de Sobral.

Quem construiu os Fortes?
Foi a população que construiu os Fortes e outros meios
defensivos.
Homens, mulheres e até crianças escavavam fossos e
construíam elementos de apoio às estruturas militares,
dentro e fora dos Fortes.
As árvores à volta dos Fortes foram arrancadas para que
os franceses não se pudessem esconder atrás delas.
As pontes eram minadas para explodir quando o inimigo
passasse.
Muitos terrenos foram transformados em grandes pântanos
lamacentos para diﬁcultar a passagem das tropas francesas.
O maior sacrifício pedido à população portuguesa foi
abandonar as suas casas, queimar os seus bens e refugiar-se
dentro das Linhas de Torres.

O que aconteceu quando as tropas
francesas chegaram às Linhas de Torres?
Ao chegarem às Linhas de Torres, os franceses,
desconhecendo a sua existência, enviaram algumas tropas
para explorar o terreno que tinham pela frente.
As primeiras tropas francesas que chegaram às Linhas
foram as da cavalaria general Montbrun.
No dia 11 de outubro de 1810 estavam já muito perto da
vila de Sobral.
Embora o comandante das tropas francesas - André Massena considerasse as Linhas de Torres um obstáculo difícil,
fez algumas tentativas para as ultrapassar.

Nessas tentativas, foi em Sobral de Monte Agraço que
aconteceram os principais combates:
- O Combate de Sobral, a 12 de outubro de 1810, quando o
general francês Junot entrou com as suas tropas na povoação,
conquistando a vila. O combate causou a cada exército mais
de 100 mortes.
- O Combate de Seramena, a 14 de outubro, na aldeia de
Seramena, onde as tropas francesas bombardearam a estrada
que ia de Sobral para Lisboa para a desimpedir, mas sem
sucesso, pois foram confrontados com o exército inglês,
que venceu o combate.

Seramena: cena do Combate

Depois destes combates, as tropas francesas não voltaram a
atacar porque o comandante André Massena reconheceu que
era muito difícil vencer o Forte do Alqueidão.

Forte do Alqueidão

Como não tinham alimentos, fardas nem calçado, e não
chegavam reforços, as tropas francesas retiraram-se da frente
das Linhas de Torres para Santarém, na madrugada de 15 de
Novembro de 1810. Em Abril de 1811 saíram deﬁnitivamente
de Portugal.
Foi frente a Sobral, próximo da 1.ª Linha de Defesa de Lisboa
que começou a derrota das tropas do imperador francês
Napoleão Bonaparte, que viria a ser vencido em 1815.

