
Linhas de Torres Vedras
(Monumento Nacional)



Viviam-se tempos difíceis no início do século XIX: Portugal 
tinha sido invadido e ocupado pelos Franceses, que pilharam 
e destruíram tudo e a corte portuguesa partiu para o Brasil.
Apesar da miséria e das carências, os portugueses 
mantiveram-se firmes e resistiram ao inimigo.

Wellington, comandante do exército luso-britânico, temendo 
uma nova invasão a Portugal, criou um sistema defensivo a 
norte de Lisboa. Este sistema, conhecido como “Linhas de 
Torres Vedras”, ficou na história militar europeia.

Com 88km e 152 fortificações, as Linhas de Torres Vedras 
foram construídas em segredo por portugueses, ingleses e 
outros aliados europeus. 

Sem elas não se teria começado a derrotar Napoleão.



Modelos das Obras Militares

Existem vários tipos de construções militares, como:

• Fortes, estruturas defensivas fechadas e autónomas para o 
combate, defendidas por artilharia (bocas de fogo);

• Redutos, estruturas defensivas fechadas, defendidas por 
artilharia e que dependem de outro sistema para se 
defenderem;

• Fortins, pequenas estruturas fortificadas fechadas, de 
defesa temporária;

• Baterias, plataformas abertas, equipadas com peças de 
artilharia, e que estão dependentes de um sistema superior 
para a sua defesa.
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Nas Linhas de Torres, as obras militares variam na sua forma 
e tipologia.

Os primeiros fortes a ser construídos nas Linhas de Torres 
tinham a forma de estrela. Este modelo acabou por ser 
abandonado porque era pequeno, pouco eficaz e pouco 
seguro no tiro.
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Fases Construtivas e Ferramentas Utilizadas

As fortificações eram construídas rapidamente, com 
ferramentas muito simples. Por serem construções 
temporárias, usava-se sobretudo a terra.

Depois do terreno ser alisado, a terra era escavada com a pá e 
a picareta para abrir um fosso. A terra tirada do fosso era 
aproveitada para construir o parapeito do forte. Essa terra era 
compactada com o maço.

O parapeito do forte, feito com a terra escavada, é uma 
espécie de muro que protege a escavação feita. Mais alto do 
que as valas abertas no solo, o parapeito protege
os soldados, defende-os das balas e esconde do inimigo as 
manobras planeadas.

As árvores que existiam à volta eram derrubadas com 
machados e serrões, para abrir campos de tiro.

Escavar a terra Compactar o solo                       Ferramentas de corte



Materiais e Técnicas Construtivas

Para assegurar as estruturas em terra e para as proteger da 
chuva, evitando que se estragassem, usavam-se sacos de 
terra, ramos e faxinas. As faxinas são molhos de ramos sem 
folhas, entrelaçados e atados, que se fixam ao chão. Só por 
volta de 1811 é que a pedra começou a ser usada para 
revestir as obras militares.

A madeira das árvores abatidas era usada para fazer 
estruturas como as paliçadas, as plataformas para artilharia e 
o revestimento de paióis, local onde se armazenava os 
explosivos e as munições.
As paliçadas são uma estrutura de defesa compostas por um 
conjunto de estacas de madeira ligadas entre si, fixadas 
verticalmente no terreno.

Sacos de terra                                             Faxina

 Paliçada                                                             Plataforma de artilharia



Defesas Complementares 

As defesas acessórias, complementares às principais, eram 
obstáculos que serviam para dificultar o ataque aos fortes. 
São exemplo os abatises, as covas de lobo e os 
escarpamentos.

Os abatises são formados por 
galhos de árvores organizados 
em filas, com as pontas dirigidas 
para o inimigo.

Fixa na base do buraco da Cova 
de Lobo há uma estaca afiada, 
disfarçada, à superfície, com uma 
cobertura de terra ou de 
ramagens.

O escarpamento consiste em 
cortar o terreno de forma a que 
a sua inclinação íngreme não 
permita o avanço das tropas 
inimigas.




