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João Pinto Coelho

A exigência do presente e a incerteza do futuro 
têm condicionado as nossas ações e alterado 
as nossas rotinas. A procura turística assumiu 
particularidades altamente inesperadas, para 
além das quedas abrutas de consumo verifi-
cadas desde o inicio da atual realidade pan-
démica. A oferta turística está a organizar-se 
naturalmente para responder e captar novas 
tendências e novos mercados. 
2021 trouxe-nos uma completa nova reali-
dade. Um espaço e um tempo vazios de mo-
delos teóricos e de projeções variáveis. Uma 
contemporaneidade a ser edificada e redigida 
diariamente por todos aqueles que se encon-
tram a tentar sobreviver, tanto na indústria do 
turismo como no setor 
da cultura.  
E é neste contexto que 
nunca é de mais refor-
çar as potencialidades 
do nosso território. As 
mais valias, nomeada-
mente através da am-
pla “diversidade cultu-
ral concentrada” e dos 
equipamentos e das in-
fraestruturas que via-
bilizam o desenvolvi-

mento de produtos turísticos e culturais, que 
claramente se sobrepõem aos aspetos menos 
positivos que o nosso país já nos tinha habi-
tuado e aos nefastos condicionalismos prove-
nientes da COVID-19. 
O património histórico-militar nacional, tan-
to material como imaterial, reveste-se, de uma 
forma cada vez mais pertinente, com todas as 
condições para ser o mote de novas experiên-
cias e produtos nacionais.  A flexibilidade com 
que este recurso consegue ser envolvido com a 
oferta museológica, com os espaços naturais, 
com a gastronomia e com os vinhos, entre ou-
tras possibilidades, comprova a viabilidade do 
Turismo Militar em Portugal. 
Este segundo número da Viagem na História 
atesta esta evidência. Numa expedição que 
atravessa o Alentejo, os Açores, a Abeira Alta, 
o Centro, a Madeira, entre outros territórios 
imperdíveis, pretende-se com esta publicação 
dar voz a diferentes destinos e agentes nacio-
nais. Uma convocatória para apostar em Por-
tugal e na nossa História. Tanto para desfrutar 
enquanto visitante e turista, como para refle-
tir e avaliar enquanto profissional. Fica, uma 
vez mais, o convite e o desafio: faça parte da 
História de Portugal!
Caso 2022 não nos brinde com a retoma efeti-
va das nossas atividades turísticas e culturais, 
que seja, no mínimo, um ano em que a nossa 
resiliência se traduza no destaque internacio-
nal das nossas regiões e do nosso próprio país, 
através de uma oferta inovadora, singular, se-
gura e sustentável. 
Votos de um próspero Ano Novo e contem 
com a Viagem na História para mais uma jor-
nada nacional de 365 dias. 

The demands of the present and the uncer-
tainty of the future have conditioned our 
actions and changed our routines. Tourism 
demand has taken on highly unexpected par-
ticularities, in addition to the sharp drops in 
consumption seen since the beginning of the 
current pandemic reality. The tourism supply 
is naturally organising itself to respond and 
capture new trends and new markets.
2021 has brought us a completely new reality. 
A space and a time empty of theoretical mo-
dels and variable projections. A contempora-
neity to be built and written daily by all those 
who find themselves trying to survive, both in 
the tourism industry and in the culture sector.

And it is in this context 
that it is never too much 
to reinforce the poten-
tialities of our territory. 
The added values, na-
mely through the wide 
"concentrated cultural 
diversity" and the equi-
pment and infrastruc-
tures that enable the 
development of tourism 
and cultural products, 
which clearly outweigh 

the less positive aspects that our country had 
already become accustomed to and the disas-
trous constraints arising from COVID-19. 
The national historical-military heritage, both 
tangible and intangible, is, in an increasingly 
pertinent way, with all the conditions to be 
the core of new national experiences and pro-
ducts.  The flexibility with which this resource 
can be involved with the museological offer, 
with the natural spaces, with the gastronomy 
and with the wines, among other possibilities, 
proves the viability of Military Tourism in 
Portugal. 
This second issue of “Viagem na História” 
(Journey in History) attests to this evidence. 
In an expedition that crosses the Alentejo, the 
Azores, the Beira Alta, the Centre, Madeira, 
among other unmissable territories, this pu-
blication aims to give voice to different des-
tinations and national agents. A call to bet on 
Portugal and on our history. Both to enjoy as 
a visitor and tourist, as well as to reflect and 
evaluate as a professional. Once again, the 
invitation and the challenge be part of Portu-
gal's History!
If 2022 does not bring us the effective resump-
tion of our tourism and cultural activities, let 
it be, at least, a year in which our resilience 
translates into the international prominence 
of our regions and our own country, through 
an innovative, unique, safe, and sustainable 
offer. 
Best wishes for a prosperous New Year and 
count on “Viagem na História” for another 
national 365-day journey.

“O património histórico-militar nacional reveste-se 
(…) com todas as condições para ser o mote de novas 

experiências e produtos nacionais.”

“A oferta turística está a 
organizar-se naturalmente 

para responder e captar 
novas tendências e novos 

mercados.”

Diretor da Viagem na História –  Turismo Militar
Director of Viagem na História –  Turismo Militar
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Fortaleza
de São João Baptista
   Angra do Heroísmo
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património militar é testemunho de impor-
tantes funções defensivas que marcaram 
vários episódios da nossa história e cultura, 
através dos séculos. A promoção turística des-
te património é essencial para a valorização 
da nossa memória coletiva e para a afirmação 
da identidade dos territórios do Alentejo e da 
Lezíria do Tejo, junto de quem nos visita. 
São vários os exemplos de arquitetura militar, 
visitáveis, que atestam a importância estra-
tégica destes territórios, sobretudo ao longo 
de toda a fronteira. Com um reconhecimento 
mundial, atribuído pela UNESCO (Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura), em 2012, Elvas viu classi-
ficado como Património da Humanidade todo 
o centro histórico, as muralhas abaluartadas 
do século XVII, o Forte de Santa Luzia, o 
Forte da Graça, o Aqueduto da Amoreira e os 
três fortins: de São Pedro, de São Mamede e 
de São Domingos (ou 
da Piedade). Deste 
conjunto, destaca-se a 
recuperação, requali-
ficação dos acessos e 
musealização do Forte 
de Nossa Senhora 
da Graça, que abriu 
ao público no final 
de 2015 e que, desde 

ilitary heritage bears witness to important 
defensive functions that have marked vari-
ous episodes in our history and culture over 
the centuries. The tourism promotion of this 
heritage is essential to enhance our collec-
tive memory and to affirm the identity of the 
territories of Alentejo and Lezíria do Tejo to 
those who visit us.
There are several examples of military archi-
tecture, visitable, which attest to the strategic 
importance of these territories, especially 
along the entire border. With worldwide 
recognition awarded by UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) in 2012, Elvas saw the entire 
historic centre, the 17th-century fortified 
walls, the Forte de Santa Luzia, the Forte da 
Graça, the Aqueduct of Amoreira and the 
three forts: São Pedro, São Mamede and São 
Domingos (or Piedade) classified as World 

Heritage. Of this en-
semble, the restora-
tion, requalification of 
accesses and museali-
sation of the Forte de 
Nossa Senhora da Graça 
stand out, which opened 
to the public at the end 
of 2015 and which, since 
then, has attracted many 

o m

“valorização da nossa 
memória coletiva e para a 

afirmação da identidade dos 
territórios”

Military Tourism in Alentejo 
and Lezíria do Tejo

“No contexto da promoção e valorização turística do 
património arquitetónico e militar, a ERT do Alentejo 
e Ribatejo, lançou a Rota de Fortes e Fortificações.”

então, tem atraído muitos visitantes à região. 
A Escola Prática de Artilharia, instalada no 
edifício do Palácio Real de Vendas Novas é 
outro exemplo, visitável, de como o patrimó-
nio cultural e militar confere identidade ao 
território.
No contexto da promoção e valorização turís-
tica do património arquitetónico e militar, a 
Entidade Regional de Turismo do Alentejo e 
Ribatejo, lançou, no âmbito do projeto Rotas 
Culturais Alentejo e Ribatejo, a Rota de Fortes 
e Fortificações. Esta rota subdivide-se em 
cinco itinerários que, no seu conjunto, per-
correm todo o Alentejo e a Lezíria do Tejo. 
Por Terras de Castelos e Fortes Alentejanos; 
Pelos Caminhos da Conquista; À Conquis-
ta dos Castelos; Viagem pelas Fortificações 
Medievais até às Modernas e Entre Torres e 
Ameias Ribatejanas são os temas dos itine-
rários de três dias que os visitantes podem 
realizar de forma autónoma. Além destes, 
sugerem-se ainda três itinerários de sete dias, 
designadamente: Os Segredos da Defesa Fron-
teiriça; À Descoberta de Castelos e de For-
tificações e ainda Fortificações: da Idade do 
Ferro à Idade Média. Estes itinerários estão 
estruturados e são divulgados nos websites 
oficiais de turismo do Alentejo e do Ribatejo.
Associado ao património militar, há todo um 
conjunto de lendas, episódios históricos, es-
tórias de estratégia, de coragem e bravura, de 
vitoriosos e derrotados, que ditaram a orga-
nização e povoamento do território e que nos 
encantam até aos nossos dias, quer enquanto 
residentes, quer enquanto turistas.

visitors to the region. The Artillery Training 
School, housed in the building of the Vendas 
Novas Royal Palace, is another example of 
how the cultural and military heritage gives 
identity to the territory.
In the context of the promotion and enhance-
ment of architectural and military heritage for 
tourism, the Regional Authority for Tourism 
of Alentejo and Ribatejo, launched, within the 
project Cultural Routes Alentejo and Ribate-
jo, the Route of Fortresses and Fortifications. 
This route is subdivided into five itineraries 
that run through the entire Alentejo and 
Lezíria do Tejo.
In the Lands of Castles and Alentejo For-
tresses; On the Conquest Roads; Conquering 
the Castles; Journey through the Medieval 
Fortifications to the Modern ones and Be-
tween Towers and Ribatejo Battlements are 
the themes of the three-day itineraries that 
visitors can do independently. Besides these, 
three seven-day itineraries are also suggest-
ed, namely: The Secrets of Border Defence; 
Discovering Castles and Fortifications and 
Fortifications: from the Iron Age to the Mid-
dle Ages. These itineraries are structured and 
published on the official tourism websites of 
the Alentejo and Ribatejo.
Associated to the military heritage, there is 
a whole set of legends, historical episodes, 
stories of strategy, of courage and bravery, of 
victors and defeated, which dictated the or-
ganisation and settlement of the territory, and 
which enchant us to this day, both as residents 
and as tourists.

Vítor Silva
Presidente da Entidade R egional de 

Turismo d o Alentejo e  R ibatejo

President of the R egional Au thorit y for 
Tourism of Alentejo and R ibatejo

Turismo Militar
 no Alentejo e 
Lezíria do Tejo
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de Turismo Militar 2022
| 11 FEV – 27 MAI

A 2ª edição do Curso Breve de Turismo Militar 
2022 é organizada pelo Departamento de Turis-
mo da Universidade Lusófona em parceria com 
a Associação de Turismo Militar Português – 
ATMPT, com o apoio institucional do Turismo 
de Portugal, da Entidade Regional de Turismo do 
Centro de Portugal e demais agentes ligados ao 
Turismo Militar Português.
O Curso irá decorrer entre 11 de fevereiro e 27 
de maio, em formato online e presencial (Cam-
pus da Universidade Lusófona, Campo Grande), 
tendo a duração de 84 horas. 
Professores da Universidade Lusófona e mais de 
30 especialistas em Turismo e Turismo Militar 
virão partilhar os seus conhecimentos em semi-
nários práticos e almoços/tertúlias onde as temá-
ticas mais estratégicas serão debatidas. O progra-
ma inclui quatro visitas guiadas.
Eis os grandes temas: Criação e desenvolvimento 
de produtos de Turismo Militar; Estratégias de 
comunicação aplicadas ao turismo militar; Ges-
tão de destinos Turísticos; Património Histórico-
-militar: Interpretação e Narrativa.

2nd Military Tourism 
Short Course 2022 
| 11 FEB – 27 MAY

The 2nd edition of the Military Tourism Short 
Course 2022 is organized by the Tourism De-
partment of Lusófona University in partnership 
with the Portuguese Military Tourism Associa-
tion, with the institutional support of Tourism 
of Portugal, the Regional Authority for Tourism 
of Centro de Portugal and other agents linked to 
the Portuguese Military Tourism.
The Course will take place between 11 February 
and 27 May, in online and face-to-face format 
(Campus of Lusófona University), lasting 84 
hours. 
Professors from Lusófona University and more 
than 30 experts in Tourism and Military Tourism 
will come to share their knowledge in practical 
seminars and lunches/debate where the most 
strategic topics will be discussed. The program-
me includes four guided tours.
The main themes are Creation and development 
of Military Tourism products; Communication 
strategies applied to military tourism; Manage-
ment of tourist destinations; Military and Histo-
ric Heritage: Interpretation and Narrative.

Apoio Institucional: Organização: 

CURSOCURSO
BREVE DEBREVE DE
TURISMOTURISMO
MILITARMILITAR

84 horas de curso com docentes da
Universidade Lusófona e 30 especialistas
em Turismo e Turismo Militar

NOVA CALENDARIZAÇÃO: DE 11  DE FEVEREIRO A 27 DE MAIONOVA CALENDARIZAÇÃO: DE 11  DE FEVEREIRO A 27 DE MAIO   

2 ª  E D I Ç Ã O  -  2 0 2 22 ª  E D I Ç Ã O  -  2 0 2 2

Para inscrições e informações consulte
a página da Universidade Lusófona
Pós-Graduações - Turismo

Aulas e seminários online àsAulas e seminários online às

sextas-feiras das 16H às 20Hsextas-feiras das 16H às 20H

CAMPUS DA UNIVERSIDADE LUSÓFONA

B-LEARNING (MISTO)B-LEARNING (MISTO)

Aulas ,  almoços/debate eAulas ,  almoços/debate e

seminários técnicos às sextas-seminários técnicos às sextas-

feiras das 10h às 16h e vis itasfeiras das 10h às 16h e vis itas

guiadas de dia inteiro jáguiadas de dia inteiro já

incluídasincluídas

PRESENCIALPRESENCIAL

ALMEIDA CAMPO MAIOR TOMAR
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A Associação de Turismo Militar Português 
(ATMPT), a convite da Direção Geral do Pa-
trimónio Cultural, esteve presente no progra-
ma “Encontros com o Património”, da rádio 
TSF. 
A ATMPT fez-se representar por Lígia Mateus, 
Secretária-geral da ATMPT, acompanhada de 
Luís Albuquerque, Coronel de Infantaria na 
reserva e antigo Diretor do Museu Militar de 
Lisboa, e de João Pinto Coelho, Técnico Supe-
rior do Município de Tomar e Diretor da re-
vista Viagem na História, ambos especialistas 
em Turismo Militar, para descrever o percurso 
e apresentar o potencial deste segmento tu-
rístico em Portugal. No decorrer da conversa 
foram apresentados alguns dos projetos e das 
atividades desenvolvidas pela Associação.

The Portuguese Military Tourism Association 
(ATMPT – Associação de Turismo Militar Por-
tuguês), at the invitation of the Portuguese Di-
rectorate General of Cultural Heritage, was 
present at the TSF radio programme "Heritage 
Encounters". 
ATMPT was represented by Lígia Mateus, Secre-
tary General of ATMPT, accompanied by Luís 
Albuquerque, retired Infantry Colonel and for-
mer Director of the Lisbon Military Museum, 
and João Pinto Coelho, Senior Technician of To-
mar Municipality and Director of the magazine 
Viagem na História, both specialists in Military 
Tourism, to describe the path and present the 
potential of this tourism segment in Portugal. 
During the conversation, some of the projects 
and activities developed by the Association were 
presented.

Entre os dias 23 e 24 de novembro, Almeida foi 
a anfitriã da Comitiva da Diretoria do Patrimó-
nio Histórico e Cultural do Exército brasileiro 
(DPHCEx) acompanhada pela Direção de His-
tória e Cultura Militar do Exército português. 
A receção feita pelo Município de Almeida, 
com o apoio do Museu Histórico-Militar de 
Almeida e Grupo de Reconstituição Histórica 
do Município de Almeida, teve como objetivo 
dar continuidade aos projetos anteriormente 
delineados e promover o desenvolvimento de 
dinâmicas que originem estratégias para a di-
vulgação do património histórico-militar do 
território.
A Associação de Turismo Militar Português 
(ATMPT), esteve presente, a convite do Muni-
cípio de Almeida, na cerimónia de entrega de 
medalhas à DPHCEx e apresentou o Turismo 
Militar português, com enfoque para os proje-
tos desenvolvidos pela ATMPT, de forma a pro-
mover a implementação deste segmento turísti-
co no Brasil e de contribuir para a promoção do 
património de índole histórica e militar.

Between 23 and 24 November, Almeida hosted the 
delegation from the Directorate of Historical and 
Cultural Heritage of the Brazilian Army (DPHCEx 
– Diretoria do Património Histórico e Cultural do 
Exército brasileiro) accompanied by the Directora-
te of Military History and Culture of the Portuguese 
Army. The reception made by the Municipality of 
Almeida, with the support of the Almeida History 
and Military Museum and Historical Reconstitu-
tion Group of the Municipality of Almeida, aimed 
to give continuity to the projects previously outli-
ned and to promote the development of dynamics 
that originate strategies for the dissemination of the 
historical and military heritage of the territory.
The Portuguese Military Tourism Association 
(ATMPT – Associação de Turismo Militar Por-
tuguês), at the invitation of the Municipality of 
Almeida, was present at the ceremony to award 
medals to DPHCEx and presented Portuguese Mi-
litary Tourism, focusing on the projects developed 
by the ATMPT to promote the implementation of 
this tourism segment in Brazil and to contribute to 
the promotion of historical and military heritage.

ACOMPANHE A CONVERSA EM:
FOLLOW THE CONVERSATION IN:

Encontros com o Património
Projeto de Turismo Militar

Heritage Encounters  
Military Tourism Project

Apresentação do Turismo 
Militar Português 

Presentation of Portuguese 
Military Tourism

Almeida
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No dia 22 de outubro, o Convento de Cristo foi 
palco do Seminário de Turismo Militar’21, um 
evento que reuniu vários profissionais dos seto-
res do Turismo e da Cultura em Portugal.
A manhã contou com uma visita ao “Convento 
Templário” e a tarde com um debate em mesa-re-
donda, que contou com representantes da Asso-
ciação de Turismo Militar Português (ATMPT), 
da Direção Geral de Recursos da Defesa Na-
cional, do Turismo de Portugal e da Direção 
Regional de Cultura do Centro. Os convidados 
discutiram a importância do património histó-
rico-militar nacional, a sua diversidade e as suas 
exigências, bem como, a ativação do mesmo e o 
seu potencial para a consolidação da marca des-
tino Portugal.     

On 22 October, the Convent of Christ hosted 
the Military Tourism Seminar'21, an event that 
brought together several professionals from the 
Tourism and Culture sectors in Portugal.
The morning included a visit to the "Templar 
Convent" and the afternoon a round-table dis-
cussion, which included representatives of 
the Portuguese Military Tourism Association 
(ATMPT – Associação de Turismo Militar Por-
tuguês), the Directorate General of National De-
fence Resources, Tourism of Portugal, and the 
Regional Directorate of Culture of the Centre. 
The guests discussed the importance of the na-
tional historical and military heritage, its diver-
sity, and its demands, as well as its activation and 
its potential for the consolidation of the Portugal 

Evento dinamizado pela ATMPT, em conjunto 
com a Câmara Municipal de Tomar, o TE-
CHN&ART do Instituto Politécnico de Tomar, o 
Convento de Cristo e a Entidade Regional de 
Turismo do Centro de Portugal. Parceria da 
Associação Ordem dos Pobres Cavaleiros do 
Templo de Jerusalém, da Associação Thomar 
Honoris, do Agrupamento de Escolas Nuno de 
Santa Maria e da empresa TemaHome. 

Event promoted by the ATMPT, together with 
Tomar City Hall, the TECHN&ART from the 

Polytechnic Institute of Tomar, the Convent of 
Christ and the Regional Authority for Tourism of 
Centro de Portugal. Partnership with the Order 
of the Poor Knights of the Temple of Jerusalem 

Association, the Thomar Honoris Association, 
the Nuno de Santa Maria School Grouping and 

the TemaHome company.

ACOMPANHE A REPORTAGEM EM:  FOLLOW THE REPORT AT: 

Seminário de Turismo 
Militar’21 

Military Tourism Seminar'21 

Durante o seminário foram apresentados os re-
centes projetos da ATMPT e o projeto INSIG-
NIA, um projeto do TECHN&ART – Centro de 
Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes, 
em que a ATMPT é a principal entidade par-
ceira (financiado por fundos nacionais através 
da FCT – Fundação para a Ciência e Tecnolo-
gia, I.P., no âmbito da Unidade de I&D TEC-
NH&ART, com a referência UIDB/05488/2020 e 
UIDP/05488/2020).

destination brand.
During the seminar were presented the recent 
projects of ATMPT and the INSIGNIA pro-
ject, a project of TECHN&ART – Technology, 
Restoration and Arts Enhancement Center, in 
which ATMPT is the main partner entity (fun-
ded by national funds through FCT – Foun-
dation for Science and Technology, I.P., under 
the R&D Unit TECNH&ART, with reference 
UIDB/05488/2020 and UIDP/05488/2020).
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Forte do Zambujal
  Mafra - Rota Histórica das Linhas de Torres

VISITE
VISIT
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PORTO DE MÓS
um castelo singular

p or|by Jorge Figueired o, 
S ónia Morgad o,  Neuza Cal ad o
Município de Porto de Mós
Municipalit y of Porto de Mós

a singular castle
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Quem chega a Porto de Mós rende-se ao 
seu peculiar castelo, uma fortaleza apalaçada 
que guarda memórias tão recuadas quanto as 
origens da nacionalidade. Mais ainda… Os 
numerosos monumentos funerários romanos 
reaproveitados na sua construção denunciam 
um povoado próximo. Os relatos sugerem 
que, no morro, existiria já uma pequena ata-
laia, que as tropas de Afonso Henriques terão 
tomado, em meados do séc. XII, no processo 
de conquista do território aos muçulmanos.
A instabilidade da região e a importância de 
Porto de Mós, no controlo dos acessos ao Vale 
do Tejo, justificaram a reconstrução da fortaleza, 
com o essencial da planta pentagonal que hoje 
conhecemos. Esta reedificação, atribuída a D. 
Sancho I por volta de 1200, não é consentânea, 
havendo autores que sugerem outras datas.
Respondendo à necessidade de mitos funda-
cionais, surge-nos D. Fuas Roupinho, perso-

Anyone who visits Porto de Mós surren-
ders to its peculiar castle, a palatial fortress that 
holds memories as far back as the origins of the 
nation. Even more... The numerous Roman fu-
nerary monuments used in its construction give 
evidence of a nearby settlement. Reports suggest 
that there used to be a small watchtower on the 
hill, which Afonso Henriques' troops would have 
taken in the middle of the 12th century during 
the process of conquering the territory from the 
Muslims.
The instability of the region and the importance 
of Porto de Mós in controlling access to the Ta-
gus valley justified the rebuilding of the fortress, 
with the essential pentagonal plan that we know 
today. This rebuilding, attributed to King Sancho 
I around 1200, is not consistent, and some au-
thors suggest other dates.
In response to the need for founding myths, we 
have D. Fuas Roupinho, a character who is divi-

nagem que se divide entre o mito e a realidade, 
mas que os séculos eternizaram como primei-
ro alcaide da vila e protagonista do Milagre da 
Nazaré.
É na véspera da Batalha de Aljubarrota, em 
1385, que o castelo terá a sua derradeira “mis-
são militar”, quando intramuros e na vila se 
aquartelam as tropas partidárias da indepen-
dência. Na sequência da batalha, D. João I doa 
o condado de Porto de Mós a D. Nuno Alva-
res Pereira que, anos mais tarde, o lega ao seu 
neto D. Afonso, 4º Conde de Ourém. Será este 
o responsável pela mais marcante transforma-
ção do espaço militar em paço condal, já em 
pleno século XV. Acrescentou-lhe conforto, 
salubridade e todo um conjunto de pormeno-
res decorativos inspirados num renascimento 
italiano emergente. Entre eles, contam-se os 
famosos coruchéus, aos quais não falta uma 
dose de interpretação contemporânea, e a ele-

ded between myth and reality, but who centuries 
have eternalised as the town's first mayor and the 
protagonist of the Miracle of Nazaré.
It was on the eve of the Battle of Aljubarrota, in 
1385, that the castle was to have its last "military 
mission", when the troops from the independen-
ce movement were quartered within the walls of 
the town. Following the battle, João I donated the 
county of Porto de Mós to Nuno Alvares Pereira 
who, years later, bequeathed it to his grandson 
Afonso, 4th Count of Ourém. He was respon-
sible for the most significant transformation of 
the military area into a county palace in the 15th 
century. He added comfort, salubriousness and 
a whole host of decorative details inspired by an 
emerging Italian Renaissance. Amongst these are 
the famous coruscus, with a dose of contempo-
rary interpretation, and the elegant loggia that 
enhances the main façade.
The abandonment of the following centuries and 

ASSISTA AO VÍDEO
WATCH THE VIDEO
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gante loggia que nobilita a fachada principal.
O abandono dos séculos seguintes e terramotos 
como o de 1755 determinaram a ruína. Será ne-
cessário esperar pela afirmação da ideia de patri-
mónio cultural, explícita na classificação de 1910 
como Monumento Nacional, e pelas campanhas 
de reconstrução e restauro de 1936 a 1960, para 
que o castelo ressurja como hoje o conhecemos. 
Nos anos 90 do século XX, recebe nova inter-
venção que lhe confere melhores condições de 
acolhimento. Já nos últimos anos, o monumento 
é dotado de estruturas que lhe concedem maior 
acessibilidade. 
Hoje, o castelo de todos os afetos é um espaço 
privilegiado de manifestações culturais. Tem 
programação própria dedicada, que convida a 
fruições diversas, onde não faltam exposições, 
concertos, teatro e conferências. 
A criação recente do serviço educativo permi-
te dar respostas adaptadas aos mais diversos 
públicos, onde se incluem escolas, famílias e 

grupos com necessidades específicas. O caste-
lo assume-se, assim, como lugar de educação 
e sensibilização para a cultura e o património, 
recorrendo a atividades lúdico-pedagógicas e 
abrindo a porta àqueles que ali procuram ins-
piração para as mais distintas expressões. En-
quadra-se nesta estratégia a aproximação e o 
envolvimento da comunidade, convidando-a 
a realizar exposições e eventos e desafiando-a 
à fruição descomprometida para ler, tocar ou 
ministrar uma simples aula. Entretanto, ou-
tras abordagens se encontram na forja, desde 
logo, a musealização de alguns espaços.
O Castelo de Porto de Mós é mais do que um 
marco monumental indelével ou um espaço 
de história. É um lugar onde demoram memó-
rias de portomosenses que urge manter e re-
cuperar. É um convite ao repouso, nas suas va-
randas e namoradeiras. Daqui se perde a vista 
nas imensas serras calcárias da região, que se 
impõem em permanente desafio à descoberta 
dos seus segredos, das suas aldeias e grutas, do 
rendilhado de muros de pedra seca, da subti-
leza dos sabores... Daqui se avista o Campo da 
Batalha de Aljubarrota, onde o Centro de In-
terpretação, o CIBA, nos revela os meandros 
de tempos épicos. Mais do que um castelo, 
esta fortaleza altaneira é um convite a expe-
riências cada vez mais ricas e desafiantes.

earthquakes such as that of 1755 led to its ruin. 
It was necessary to wait for the affirmation of the 
idea of cultural heritage, explicit in the classifi-
cation of 1910 as a National Monument, and the 
reconstruction and restoration campaigns from 
1936 to 1960, for the castle to resurface as we 
know today. In the 1990s, it received a new inter-
vention that gave it better reception conditions. 
In the last years, the monument is endowed with 
structures that improve its accessibility.
Nowadays, the castle of all affections is an excel-
lent place for cultural events. It has its own dedi-

cated programme, which invites a variety of ac-
tivities, including exhibitions, concerts, theatre, 
and conferences.
The recent creation of the educational service al-
lows it to provide responses adapted to the most 
diverse audiences, which include schools, fami-
lies, and groups with specific needs. The castle 
is thus a place of education and awareness-rai-
sing for culture and heritage, using recreational 
and educational activities and opening the door 
to those who seek inspiration for the most dis-
tinct expressions. In this strategy, the approach 
and involvement of the community is included, 
inviting it to hold exhibitions and events and 
challenging it to the uncompromising fruition 
to read, play or give a simple lesson. However, 
other approaches are in the pipeline, such as the 
musealization of some spaces.
The Castle of Porto de Mós is more than an inde-
lible monument or a space of history. It is a place 
where the memories of the people of Porto Mós 
linger, and it is urgent to maintain and recover 
them. It is an invitation to rest on its balconies 
and in its courtyards. From here one loses sight 
of the region's immense limestone mountains, 
which pose a permanent challenge to the dis-
covery of their secrets, their villages and caves, 
the lacy dry-stone walls, the subtlety of their fla-
vours... From here you can see the Field of the 
Battle of Aljubarrota, where the Interpretation 
Centre, CIBA, reveals the meanderings of epic 
times. More than a castle, this lofty fortress is an 
invitation to ever richer and more challenging 
experiences.
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isitar um campo de batalha mexe com os nossos 
sentidos, explora emoções, permite-nos reviver 
épocas passadas, olhar com os olhos de outrora. 
Dá-nos a oportunidade de aprender, de parti-
lhar conhecimento, de vivenciar e entender a 
memória e a história dos povos. Porque essa 
história também é história militar.
No Turismo, denomina-se por Battlefield Tou-
rism e é parte do mais vasto Military Tourism.
Para nós, portugueses, é uma razão histórica, é 
uma oportunidade estratégica para recuperar 
a memória e redescobrir um património único 
que só na última década recebeu a atenção há 
muito merecida. Quantos vivem ao lado de 
fortes e castelos, museus militares ou campos de 
batalha e nunca os visitaram e entenderam? É 
natural então que seja uma redescoberta para a 
maioria. Porém, os entusiastas da história mili-
tar sempre existiram e nutrem um conhecimen-
to raro e uma ligação 
emocional a estes 
espaços, às paisagens 
históricas, às memó-
rias da história. Este 
interesse entusiástico é 
partilhado por outras 
nações cuja história se 
jogou aqui em Portu-
gal. Temos então uma 
dimensão bem maior 

isiting a battlefield stirs our senses, explores 
emotions, allows us to relive past eras, to look 
with the eyes of yesteryear. It gives us the 
opportunity to learn, to share knowledge, to 
experience and understand the memory and 
history of peoples. Because this history is also 
military history.
In Tourism, it is called Battlefield Tourism 
and is part of the wider Military Tourism.
For us Portuguese, it is a historical reason, it 
is a strategic opportunity to recover the mem-
ory and rediscover a unique heritage that only 
in the last decade has received the attention 
it has long deserved. How many live next to 
forts and castles, military museums or battle-
fields and have never visited and understood 
them? It is only natural then that it should be 
a rediscovery for most. However, military his-
tory enthusiasts have always existed and nur-

ture a rare knowledge 
and emotional attach-
ment to these spaces, to 
historic landscapes, to 
memories of history. 
This enthusiastic inter-
est is shared by other 
nations whose history 
was played out here in 
Portugal. So, we have a 
dimension much bigger 

v v

“Quantos vivem ao lado  
de fortes e castelos, museus 

militares ou campos de 
batalha e nunca os visitaram  

e entenderam?”

Battlefield Tourism: going beyond 
experiencing spaces and memories

“Todo o guia-intérprete consciente do impacto da 
sua narrativa e da responsabilidade como intérprete 
cultural, vai bem além das emoções e da narrativa.”

que a nossa fronteira. Inglaterra, América do 
Norte, Espanha, França, são os mercados que 
mais procuram oferta turística do Battlefield 
Tourism pois sempre cultuaram o seu passado 
militar. O Battlefield Tourist inglês conhece 
perfeitamente a música “Over the hils and far 
away” da famosa série britânica Sharpe, cujos 
livros de aventuras em Portugal e Espanha têm 
uma aura quase de culto para os History Buffs 
do período napoleónico. É uma oportunidade 
excelente para cruzarmos um herói fictício com 
a realidade e as vidas tocadas pelas invasões 
napoleónicas. 
Todo o guia-intérprete consciente do impacto 
da sua narrativa e da responsabilidade como 
intérprete cultural, vai bem além das emoções 
e da narrativa. Guiar num campo de Batalha ou 
em qualquer outro espaço da temática militar 
requer um conhecimento profundo não ape-
nas do lugar, como das paisagens históricas, 
humanas e naturais. Quem medeia e interpreta 
estes espaços turísticos deve, profissionalmente, 
capacitar-se no domínio dos idiomas técnicos e 
terminologias próprias, na operacionalidade tu-
rística e no conhecimento profundo dos recur-
sos e produtos turísticos, deve principalmente 
tornar-se exímio no discurso dinâmico e inte-
ractivo (embora a moda lhe chame storytelling). 
Ser um entusiasta ou um curioso é insuficiente 
para o perfil do turista em Turismo Militar. 
Estes são profundos conhecedores do tema 
militar, já viajados aos vários destinos e eventos 
temáticos, experientes investigadores, ávidos de 
conhecimento. É um nicho de mercado especí-
fico e carece de profissionais em Tour Guiding, 
especializados e com formação contínua. Na 
Universidade Lusófona, a Pós-graduação em 
Tour Guiding (anterior Tour Guiding INP) 
assume também essa missão. Academicamente, 
o Turismo Militar é uma linha de investigação 
estratégica a potenciar, garantindo formação e a 
capacitação dos profissionais de turismo espe-
cializados no Turismo Militar.

than our border. England, North America, 
Spain, France, are the markets that most look 
for Battlefield Tourism offer because they 
have always cultured their military past. The 
English Battlefield Tourist perfectly knows the 
song "Over the hills and far away" from the fa-
mous British Sharpe series, whose adventure 
books in Portugal and Spain have an almost 
cult-like aura for History Buffs of the Napole-
onic period. It's an excellent opportunity for 
us to cross a fictional hero with reality and 
the lives touched by the Napoleonic invasions. 
Any interpreter-guide who is aware of the 
impact of his or her narrative and responsibil-
ity as a cultural interpreter goes well beyond 
emotions and narrative. Guiding on a battle-
field or any other space with a military theme 
requires in-depth knowledge not only of the 
place but also of the historical, human, and 
natural landscapes. The person who mediates 
and interprets these tourist areas must be pro-
fessionally trained in the technical languages 
and terminology used, in tourist operation 
and in the in-depth knowledge of tourist re-
sources and products. Being an enthusiast or 
a curious person is insufficient for the profile 
of the tourist in Military Tourism. These are 
profound connoisseurs of the military theme, 
already travelled to various destinations and 
thematic events, experienced researchers, 
eager for knowledge. It is a specific niche 
market and lacks professionals in Tour Guid-
ing, specialized and with continuous training. 
At Lusófona University, the Post-Graduation 
in Tour Guiding (former Tour Guiding INP – 
Instituto Superior Novas Profissões/ Higher 
Institute for New Professions) also assumes 
this mission. Academically, Military Tourism 
is a strategic line of research to be enhanced, 
ensuring training and capacity building of 
tourism professionals specialised in Military 
Tourism.

Marco António Noivo
D o cente Universitário,  Guia-intérprete e 

investigad or em Bat tlefield Tourism
Universit y Professor,  Guide-interpreter, 

and researcher in Bat tlefield Tourism

Battlefield Tourism: Ir 
além de experienciar 
espaços e memórias
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Açores é sinónimo de natureza, de paisagens 
idílicas e prados verdejantes. A Terceira não é di-
ferente. Cenário da tão conhecida “manta de re-
talhos” que nos transporta para outro universo e 
nos faz apaixonar por este território. Basta olhar 
pelas janelas do avião para se perder o fôlego.
Mas nem só de natureza vive esta ilha singular, 
que por outro tanto se afirma e se distingue no 
arquipélago. 
A nossa próxima viagem na história pelo turis-
mo militar português passa por esta ilha e, mais 
especificamente, por Angra do Heroísmo.
Escala obrigatória em tempos de descobertas 
marítimas, teve uma importante posição estraté-
gica durante os séculos XV e XVI, fazendo desta 
cidade um ponto de referência nas rotas comer-
ciais intercontinentais entre a Europa, a América 
e a África. Destacou-se pela monumentalidade 
das suas construções quinhentistas, militares e 
religiosas. Detentora de um legado histórico e 
artístico invejável, Angra do Heroísmo é hoje 
uma caixinha de surpresas para a descoberta do 
património histórico e militar nacional.

Em Angra do Heroísmo encontramos a 
construção de carácter militar mais impor-
tante do arquipélago dos Açores, a Fortaleza 
de São João Baptista ou Fortaleza de São Filipe, 
situada na imponente península do Monte Bra-
sil, do lado ocidental da baía de Angra, e que in-
corpora até aos dias de hoje, o quartel do Regi-
mento de Guarnição Nº 1 – uma unidade militar 
histórica do Exército português. 
A Fortaleza do Monte Brasil, como é vulgarmen-
te denominada, foi edificada durante a dinastia 
filipina e, portanto, trata-se de uma fortificação 
abaluartada de defesa marítima e terrestre, de 
origem espanhola. Já no contexto da Restaura-
ção da Independência, em homenagem a D. João 
IV de Portugal, ficou sob a invocação de São João 
Baptista, tendo sido erguida uma igreja sob in-
vocação do mesmo padroeiro. No século XIX, 
teve um importante papel durante a Guerra Ci-
vil portuguesa. Mais tarde, no início do século 
XX teve uma forte presença militar durante a 1ª 
Guerra Mundial e em meados do século, alber-
gou presos políticos do Estado Novo. 
Mas esta construção militar não é presença ex-
clusiva na cidade. Do outro lado da baía de Angra 
do Heroísmo, no porto de Pipas, encontramos o 
Forte de São Sebastião, que os locais intitulam de 
“Castelinho”. Esta fortificação abaluartada qui-
nhentista, erigida em homenagem a D. Sebas-
tião, foi edificada numa pequena colina com o 
objetivo de cruzar fogos com a Fortaleza de São 
João Baptista, para defesa do porto. Para além da 
sua importância, à semelhança da Fortaleza do 
Monte Brasil, em todos os momentos da História 
de Portugal mencionados acima, destaque para a 
ocupação deste forte pelas tropas inglesas duran-
te a 2ª Guerra Mundial.
A personificação do poder militar está patente 
nos vários cantos desta belíssima cidade. Estas 
construções, juntamente com as de cariz civil 
e religioso, como por exemplo o Palácio dos 
Capitães-Generais e a Igreja da Sé, integram o 
conjunto arquitetónico do Centro Histórico de 
Angra do Heroísmo, classificado como Patrimó-
nio Mundial da UNESCO, após a reconstrução, 
restauro e requalificação da cidade (fortemente 
abalada no sismo de 1980), originalmente estru-
turada num desenho urbano renascentista. 

The Azores are synonymous with nature, 
idyllic landscapes, and verdant meadows. Ter-
ceira is no different. Scenery of the well-known 
"patchwork blanket" that transports us to anoth-
er universe and makes us fall in love with this 
territory. You only must look out of the plane 
windows to lose your breath.
But not only nature lives in this unique island, 
which also affirms and distinguishes itself in the 
archipelago. 
Our next trip through history of Portuguese mil-
itary tourism goes through this island and, more 
specifically, Angra do Heroísmo.
An obligatory stopover in times of maritime dis-
coveries, it had an important strategic position dur-
ing the 15th and 16th centuries, making this city a 
reference point in the intercontinental trade routes 
between Europe, America, and Africa. It stood out 
for the monumentality of its 16th century military 
and religious constructions. Holder of an enviable 
historical and artistic legacy, Angra do Heroísmo 
is today a box of surprises for the discovery of the 
national historical and military heritage.

In Angra do Heroísmo we find the most 
important military construction of the 

Azores archipelago, the Fortress of São João 
Baptista or Fortress of São Filipe, situated on 
the imposing peninsula of Monte Brasil, on the 
western side of the Angra’s bay, and which incor-
porates to this day the headquarters of the Reg-
iment of Garrison No.1 – a historical military 
unit of the Portuguese Army.
The Monte Brasil Fortress, as it is commonly 
called, was built during the Philippine dynas-
ty and is therefore a fortification of Spanish 
origin for maritime and land defence. In the 
context of the Restoration of Independence, 
in honour of D. João IV of Portugal, it was 
named after St. John the Baptist, and a church 
was built in honour of the same patron saint. 
In the 19th century, it played an important role 
during the Portuguese Civil War. Later, at the 
beginning of the 20th century, it had a strong 
military presence during the 1st World War 
and in the middle of the century, it housed 
political prisoners of the “Estado Novo” (the 
Portuguese dictatorial regime). 
But this military construction is not an exclu-
sive presence in the city. On the other side of the 
bay of Angra do Heroísmo, in the Pipas harbour, 
we find the São Sebastião Fort, which the locals 
call "Castelinho". This 16th century fortification, 
built in homage to D. Sebastião, was built on a 
small hill to cross fires with the São João Baptista 
Fortress to defend the port. In addition to its im-
portance, similarly to the Monte Brasil Fortress, 
in all the moments of Portugal's History, high-
light goes to the occupation of this fort by the 
British troops during the 2nd World War.
The personification of military power is ev-
ident in the various corners of this beautiful 
city. These buildings, together with those of a 
civil and religious nature, such as the Palácio 
dos Capitães-Generais and the Cathedral 
Church, are part of the architectural complex 
of the Historic Centre of Angra do Heroísmo, 
classified as a UNESCO World Heritage, after 
the reconstruction, restoration, and requalifi-
cation of the city (severely shaken by the 1980 
earthquake), originally structured in a Renais-
sance urban design.

Angra do Heroísmo
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a look at the UNESCO world heritage city
um olhar sobre a cidade património mundial da UNESCO

VISTA SOBRE O FORTE DE SÃO SEBASTIÃO

FORTE DE SÃO SEBASTIÃO

IGREJA DE SÃO JOÃO BAPTISTA

VISTA SOBRE A BAÍA E O ILHÉU 
DAS CABRAS
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FORTRESS OF 
SÃO JOÃO BAPTISTA

When visiting the Military History Centre, we 
can schedule a visit guided by a MAH techni-
cian to the São João Baptista Fortress, inside 
the Garrison Regiment No. 1. When we ap-
proach the fortress, we feel the intensity and 
monumentality of those walls, full of secrets 
and untold stories. Inside, we are transported 
to another time. In the Main Parade, there was 
an allusion to Ciprião de Figueiredo, the Regi-
ment's patron, a personality who stood out for 
his governance after the succession crisis, ap-

pointed magistrate of the Azores by D. Antó-
nio, Prior of Crato. The Church of São João 

Baptista, the Castle Crypt, the Bridge, 
the “Covas de Lobo” (pitfall), the Flag 
Tower, the bulwarks, the cistern, the 
False Gate, and the prisons carved out 
of volcanic tuff, which housed politi-
cal prisoners, are some of the places 

you can visit in the Fortress.

MUSEU DE ANGRA  
DO HEROÍSMO

Nesta viagem na história, começa-
mos pelo Museu de Angra do He-
roísmo (MAH). Com sede no antigo 
Convento de São Francisco, o MAH, 
conforme mencionado na sua página oficial, 
é “um museu georreferenciado, onde os 
planos local, regional, nacional e mun-
dial se cruzam e completam”. Possui-
dor de um vasto e valioso património 
museológico, o MAH ostenta uma 
coleção diversificada, de considerável 
riqueza histórica, cultural e artística, 
ao nível da pintura, escultura, cerâmi-
ca, mobiliário, etnografia, instrumen-
tos técnicos, científicos e musicais, traje, 
brinquedos, fotografia, entre outras, mas 
destaca-se sobretudo pelas notáveis coleções 
de história militar e de transportes dos séculos 
XVIII e XIX. O MAH integra múltiplos espa-
ços, de natureza distinta. Ao nível do patrimó-
nio histórico-militar, destaque para o Núcleo 
de História Militar Manuel Coelho Baptista de 
Lima e para as Baterias Antiaérea da 2.ª Guerra 
Mundial no Monte Brasil.
O Núcleo de História Militar, situado no antigo 
Hospital Militar da Boa Nova, acolhe a extraor-
dinária Coleção de Militaria do MAH, dividida 
entre a sua exposição permanente e as incríveis 
reservas (Saiba mais em: “PATRIMÓNIO”, pág. 
34), visitáveis mediante marcação. Um local sur-
preendente e imperdível que não pode perder na 
sua visita a Angra do Heroísmo.

FORTALEZA DE
SÃO JOÃO BAPTISTA

Quando visitamos o Núcleo de História Militar, 
temos a oportunidade de agendar uma visita 
guiada por um técnico do MAH à Fortaleza de 
São João Baptista, no interior do Regimento de 
Guarnição Nº 1. Quando nos aproximamos da 
Fortaleza sentimos a intensidade e monumenta-
lidade daquelas muralhas, repletas de segredos 
e histórias por contar. No interior, somos trans-
portados para outro tempo. Na Parada Principal 
ficou a alusão a Ciprião de Figueiredo, patrono 
do Regimento, personalidade que se destacou 
pela governação após a crise de sucessão, no-
meado corregedor dos Açores por D. Antó-
nio, Prior do Crato. A Igreja de São João 
Baptista, a Cripta do Castelo, a Ponte, as 
Covas de Lobo, o Torreão da bandeira, 
os baluartes, a cisterna, a Porta Falsa e 
as prisões esculpidas no tufo vulcâni-
co, que albergaram os presos políticos, 
são alguns dos espaços que pode visitar 
na Fortaleza.

ANGRA DO  
HEROÍSMO MUSEUM

On this journey through history, we 
begin with the Angra do Heroísmo 

Museum (MAH – Museu de Angra do 
Heroísmo). Housed in the former São Fran-

cisco Convent, the MAH, as mentioned on its 
official website, is a geo-referenced muse-

um, where local, regional, national and 
world levels intersect and complement 
each other. Possessing a vast and valu-
able museological heritage, the MAH 
boasts a diversified collection of con-
siderable historical, cultural, and artis-
tic wealth, in terms of painting, sculp-

ture, ceramics, furniture, ethnography, 
technical, scientific, and musical instru-

ments, clothing, toys, photography, among 
others, but it stands out above all for its remark-

able collections of military history and transport 
from the 18th and 19th centuries. The MAH in-
tegrates multiple spaces of different natures.
The MAH includes many different areas of a dif-
ferent nature. In terms of historical and military 
heritage, the Manuel Coelho Baptista de Lima 
Military History Centre and the World War II 
Anti-Aircraft Batteries at Monte Brasil stand out.
The Military History Centre, located in the for-
mer Boa Nova Military Hospital, houses the 
MAH's extraordinary Militaria Collection, di-
vided between its permanent exhibition and the 
incredible reserves (learn more in: "HERITAGE", 
page 34), which can be visited by appointment. 
A surprising and unmissable place that you can’t 
miss on your visit to Angra do Heroísmo.

NÚCLEO DE HISTÓRIA MILITAR MANUEL COELHO BAPTISTA DE LIMA TORREÃO DA BANDEIRA E COVAS DE LOBO VISTA SOBRE A BAÍA DE ANGRA DO HEROÍSMO
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O MONTE BRASIL  
E AS ESTRUTURAS MILITARES 

Impossível visitar a Fortaleza sem subir ao topo 
do Monte Brasil. Antigo vulcão extinto e pai-
sagem protegida, com miradouros de cortar a 
respiração, a Reserva natural do Monte Brasil é 
o local ideal para desfrutar da natureza. Para os 
mais corajosos, trilhos não faltam para se aven-
turem e desfrutarem da paisagem natural que os 
rodeia. Aqui, a fauna e a flora não o vão deixar 
indiferente. 
No Pico das Cruzinhas, para além da vista sobre 
a cidade de Angra do Heroísmo, pode ainda en-
contrar as Baterias antiaérea, que integravam o 
complexo defensivo da Ilha Terceira na 2ª Guer-
ra Mundial em 1943.

LOCAIS IMPERDÍVEIS  
NA MELHOR COMPANHIA

Mas a visita não termina aqui. Com amigos ou 
família, Angra do Heroísmo tem muito para ex-
plorar e a oferta é vasta e diversificada, não ape-
nas ao nível do património histórico-militar, mas 
também ao nível do património cultural, natural 
e religioso, seja ele material ou imaterial.
Do ponto de vista da oferta cultural, os diversos es-
paços afetos ao MAH acolhem, ao longo do ano, 
inúmeras exposições com variadíssimas temáticas. 
No que refere à natureza, há múltiplas opções 
não só em Angra do Heroísmo, mas nas locali-

dades próximas. Para quem anseia 
pelos tão desejados banhos de sol, 
Angra tem várias spots a pensar em 
si, já nos Biscoitos encontra piscinas 
naturais envoltas por rocha vulcâ-
nica negra, resultantes de erupções. 
O Algar do Carvão e as Furnas do 
Enxofre são pontos de paragem 
obrigatório para quem visita a Ilha 
Terceira. E nada como subir à Serra 
do Cume e desfrutar da vista pano-
râmica sobre os campos de pastagem 
das vacas açorianas, a tão aclamada 
“manta de retalhos”.
Quanto ao património religioso, 
destaque para a Igreja da Sé de An-
gra do Heroísmo e o seu sumptuoso 
espólio artístico, para a Igreja da Misericórdia e 
para os peculiares Impérios espalhados pela Ilha 
alusivos ao culto do Espírito Santo.
As próprias festas do Espírito Santo, as Sanjoa-
ninas, as “touradas à corda”, são alguns dos pito-
rescos e imperdíveis eventos, que tão bem carac-
terizam a alegria e a arte do bem receber desta 
comunidade, que já captam a atenção de fluxos 
turísticos nacionais e internacionais.
Venha desfrutar destas experiências e explorar 
estes e muitos outros locais que este território 
insular tem para lhe oferecer, sem esquecer a 
gastronomia local. A Terceira apresenta-lhe um 
conjunto de opções tentadoras, com sabores lo-
cais, autênticos e de influências além-fronteiras. 
Da saborosa carne de vaca dos Açores, em bife ou 
na famosa Alcatra à moda da Terceira, do quei-
jo fresco com massa malagueta ao queijo curado 
com mel de figo, das queijadas Dona Amélia às 
Caretas, é o suficiente para crescer água na boca 
e querer experimentar estas iguarias.

E FICA SEMPRE 
UM “ATE BREVE!”

Torna-se impossível partir de Angra do Heroís-
mo e da ilha Terceira sem pensar na possibilida-
de de regressar. Os Açores são para ser visitados 
e desfrutados na sua totalidade, mas a Terceira é 
indiscutivelmente para ser revisitada vezes sem 
conta. Desculpas e oportunidades nunca faltarão 
para fazer esta viagem na história.

MONTE BRASIL  
AND THE MILITARY STRUCTURES 

It’s impossible to visit the Fortress without climb-
ing to the top of Monte Brasil. An extinct volca-
no and protected landscape, with breath-taking 
viewpoints, the Monte Brasil Nature Reserve is 
the ideal place to enjoy nature. For the more cou-
rageous, there are plenty of trails to venture and 
enjoy the surrounding natural landscape. The 
fauna and flora will not leave you indifferent.
At Pico das Cruzinhas, besides the view over the 
city of Angra do Heroísmo, you can also find 
the anti-aircraft batteries, which were part of the 
defensive complex of Terceira Island during the 
2nd World War in 1943.

UNFORGETTABLE PLACES  
IN THE BEST COMPANY

But the visit doesn't end here. With friends or 
family, Angra do Heroísmo has much to explore, 
and the offer is vast and diversified, not only in 
terms of historical-military heritage, but also in 
terms of cultural, natural, and religious heritage, 
whether material or immaterial.
From the point of view of the cultural offer, 
the various spaces allocated to the MAH host, 
throughout the year, numerous exhibitions with 
a wide variety of themes.
When it comes to nature, there are plenty of op-
tions not only in Angra do Heroísmo, but also 

in nearby places. For those who are 
looking forward to the much-desired 
sunbaths, Angra has several spots 
for you, while in Biscoitos you will 
find natural pools surrounded by 
black volcanic rock, resulting from 
eruptions. Algar do Carvão and Fur-
nas do Enxofre are essential stops 
for those visiting Terceira Island. 
And there's nothing like climbing up 
to Serra do Cume and enjoying the 
panoramic view over the pastures of 
Azorean cows, the much-acclaimed 
"patchwork blanket".
As for the religious heritage, the 
Cathedral Church of Angra do 
Heroísmo and its sumptuous artis-

tic collection, the Misericórdia Church, and the 
peculiar “Impérios” (small cathedrals) scattered 
around the island, allusive to the cult of the Holy 
Spirit, must be mentioned.
The Holy Ghost festivities, the “Sanjoaninas” (pop-
ular celebrations), the "bullfights on a rope", are 
some of the picturesque and unmissable events that 
so well characterise the joy and the art of welcom-
ing of this community, which already captures the 
attention of national and international tourists.
Come and enjoy these experiences and explore 
these and many other places that this island territo-
ry has to offer you, not forgetting the local gastron-
omy. Terceira offers you several tempting options, 
with local, authentic flavours and cross-border in-
fluences. From the tasty Azorean beef, in steak or 
the famous Alcatra at Terceira style, from the fresh 
cheese with chilli pepper paste to the cured cheese 
with fig honey, from the sweet “Dona Amélia” to 
the “Caretas”, it's enough to make your mouth wa-
ter and make you want to try these delicacies.

AND THERE'S ALWAYS  
A "SEE YOU SOON!"

It's impossible to leave Angra do Heroísmo and 
Terceira without thinking about the possibility 
of returning. The Azores are to be visited and 
enjoyed in their entirety, but Terceira is unques-
tionably to be revisited repeatedly. Excuses and 
opportunities will never be lacking to make this 
journey in history.

Nada como desfrutar dos locais 
mais emblemáticos da Ilha 

Terceira com acompanhamento 
personalizado. Se tem interesse 

em conhecer o território, mas 
não sabe por onde começar, 

contacte a Terceira Tours. 
Parta à descoberta na melhor 

companhia, com um itinerário à 
sua medida.

Nothing like enjoying the most 
emblematic places of Terceira 

Island with personalized 
accompaniment. If you are 

interested in getting to know the 
territory, but don't know where 
to start, contact Terceira Tours. 

Discover Terceira in the best 
company, with a personalized 

itinerary.

Contactos / Contacts:
Mário Mendes – Terceira Tours
mario.terceiratours@gmail.com

968 599 525

MIRADOURO DA SERRA DO CUME

LAGOA DAS PATAS

BATERIAS ANTIAÉREA DA 2.ª GUERRA MUNDIAL

PICO DAS CRUZINHAS
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Forte de São Sebastião 
do Caniço 
  Reduto do Portinho | Século XVII | Ilha da Madeira
Fotografia de Rafael Oliveira – Blogue OLIRAF
Photo by Rafael Oliveira - OLIRAF Blog

Longe dos grandes centros 
metropolitanos, descansam hoje 
vários edifícios que outrora se 
afirmaram como verdadeiros 
pontos decisivos para a defesa 
costeira de Portugal Continental 
e Ilhas Atlânticas. A Fronteira 
Marítima, muitas vezes esquecida, 
era fundamental para a vigilância, 
controlo e defesa das rotas 
comerciais e militares do Reino 
de Portugal e do seu vasto 
Império Ultramarino. Fortalezas, 
fortes, fortins, redutos e baterias 
serviam para vigilância marítima, 
dissuasão contra navios inimigos e 
proteção das populações costeiras 
contra assédios de corsários 
europeus e piratas magrebinos.

Far from the great metropolitan 
centres, rest today several 
buildings that once stood as truly 
decisive points for the coastal 
defence of mainland Portugal and 
the Atlantic Islands. The Maritime 
Border, often forgotten, was 
fundamental for the surveillance, 
control, and defence of the 
commercial and military routes 
of the Kingdom of Portugal 
and its vast Overseas Empire. 
Fortresses, forts, redoubts, and 
batteries served for maritime 
surveillance, deterrence against 
enemy ships and protection 
of coastal populations against 
raids by European corsairs and 
Maghrebian pirates.

THE SOLITARY WATCH 
A  V I G I A  S O L I T Á R I A 

"Onde a terra se acaba e o mar começa (...)" 
"Where the land ends and the sea begins (...)"

CANTO III | OS LUSÍADAS | LUÍS VAZ DE CAMÕES
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O projeto fotográfico OLIRAF concilia o gosto pelas estó-
rias da História, da Fotografia e das Viagens. Rafael Oliveira 
é um "travel blogger" que presta uma atenção muito espe-
cial à divulgação do Património e História, de cariz histó-
rico-militar. É um viajante andarilho português que, nas 
horas vagas, gosta de contar estórias da História, através de 
imagens, e de viajar à procura da melhor experiência para 
contar! Nas suas viagens, há sempre um motivo fotográfico 
para experienciar, contar e partilhar!

OLIRAF

The photographic project OLIRAF combines the taste for 
the stories of History, Photography and Travel. Rafael Oli-

veira is a travel blogger who pays a very special attention to 
the dissemination of Heritage and History, with a histori-

cal-military nature. He is a Portuguese traveller who, in his 
spare time, likes to tell stories of History, through images, 
and to travel looking for the best experience to tell! In his 

travels, there is always a photographic motif to experience, 
tell and share!

SI
G

A
 O

 B
LO

G
U

E 
| 

FO
LL

O
W

 T
H

E 
B

LO
G

 

CONTACTOS | CONTACTS

Instagram | Facebook @oliraffotografia
Blogue: oliraf.com
https://viagens.sapo.pt/parceiro/oliraf

FORTE DO PAI MOGO - LOURINHÃ BATARIA ANTIAÉREA - ZONA MILITAR DA MADEIRA

ALDEIAS HISTÓRICAS DE PORTUGAL – CASTELO DE MARIALVA

RECRIAÇÃO HISTÓRICA DO CERCO DE ALMEIDA – 2019

REGIMENTO ARTILHARIA COSTA - BATARIA ALBARQUEL - SETÚBAL

ALDEIAS HISTÓRICAS PORTUGAL - CASTELO MARIALVA
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Núcleo de História Militar
Manuel Coelho Baptista de Lima

p or|by Jaime R egal ad o
Técnico Superior d o Museu de Angra d o Heroísmo. 
Gestor da Unidade de Militaria e  Armamento 
Senior Technician of Angra d o Heroísmo Museum. 
Manager of the Militaria and Armament Unit

Manuel Coelho Baptista de 
Lima Military History Centre

O Núcleo de História Militar Manuel 
Coelho Baptista de Lima (NHMMCBL), 
instalado no antigo Hospital Militar da Boa 
Nova, constitui um dos polos do Museu de 
Angra do Heroísmo (MAH).
Este edifício, construído durante a união di-
nástica, em 1612, foi o segundo mais antigo 
hospital militar em Portugal e administrado 
pelos Irmãos Hospitaleiros de S. João de Deus 
que, desde 1583, se instalaram na Ilha Tercei-
ra vindos com a armada de D. Álvaro Bazan, 
para assistir aos feridos de terra ou do mar. 
O edifício reveste-se da maior importância 
histórica, não só pela sua primazia como hos-

The Manuel Coelho Baptista de Lima Mi-
litary History Centre (NHMMCBL – Nú-
cleo de História Militar Manuel Coelho Baptis-
ta de Lima), in the former Boa Nova Military 
Hospital, is one of the centres of the Angra do 
Heroísmo Museum (MAH – Museu de Angra do 
Heroísmo).
This building, constructed during the dynastic 
union, in 1612, was the second oldest military 
hospital in Portugal and was administered by the 
Hospitaller Brothers of S. João de Deus who, sin-
ce 1583, settled in Terceira Island with the arma-
da of D. Álvaro Bazan, to assist the wounded on 
land or at sea. The building has great historical 

pital militar, mas também porque serviu de 
referência arquitetónica e urbanística para os 
vários hospitais militares levantados em Por-
tugal continental, no contexto das reformas 
militares da Guerra da Restauração, adapta-
dos ou construídos de raiz, numa estreita li-
gação entre engenheiros militares e os Irmãos 
Hospitaleiros de S. João de Deus.
Este polo do MAH acolhe a maior parte das 
coleções da Unidade de Gestão de Militaria e 
Armamento, esta com um importante acervo 
de artilharia, do século XV ao século XX; ar-
mamento ligeiro, bem como um significativo 
conjunto de equipamento militar, individual e 

importance, not only because of its primacy as a 
military hospital, but also because it served as an 
architectural and urban planning reference for 
the various military hospitals that were built in 
mainland, in the context of the military reforms 
of the War of Restoration, adapted or built from 
scratch, in a close connection between military 
engineers and the Hospitaller Brothers of S. João 
de Deus.
This section of the MAH houses most of the collec-
tions of the Militaria and Armament Management 
Unit, which has an important collection of artillery, 
from the 15th to the 20th century; light weapons, 
as well as a significant set of military equipment, 
individual and collective, harnesses, military vehi-
cles, horse-drawn and engine powered, and a FIAT 
G-91 R/4 aircraft still with most of the avionics. 
This centre also houses the largest public Portugue-
se collection of military uniforms, national and fo-
reign, from the 19th and 20th centuries, active as a 
sub-collection of the Textile Management Unit.

SALA BAPTISTA DE LIMA – COLUBRINA SÉCULO XVI

CAPELA DO HOSPITAL MILITAR DA BOA NOVA

ENTRADA DO NÚCLEO DE HISTÓRIA MILITAR 

EXPOSIÇÃO OS HOMENS, AS ARMAS E A GUERRA

ASSISTA AO VÍDEO
WATCH THE VIDEO
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de Militaria e Armamento são, no entanto, de 
realçar alguns objetos como um arcabuz de 
mecha e dois berços em ferro forjado dos fi-
nais do século XV, três colubrinas em bronze, 
de fundição portuguesa, da primeira metade 
do século XVI (reinados de D. Manuel I e D. 
João III) ou o maior número de uniformes do 
período da Guerra Civil. Possui ainda a única 
bateria completa (quatro bocas-de-fogo) da 
Peça 7,5 cm TR m/904-06 Schneider-Canet, 
com respetivos arreios, carros de munições, 
carros-oficina e demais palamenta; a única 
bateria completa (quatro bocas-de-fogo) de 
peças AA 9,4 cm m/940 Vickers, integrada no 
dispositivo original com o respetivo Posto de 
Comando de Tiro (PCT), espaldões, paióis e 
paiolins, tal como instalada em 1941, no Pico 
das Cruzinhas, no Monte Brasil.
Além dos objetos patentes nas exposições de 
longa duração, tanto no NHMMCBL como no 
Edifício de S. Francisco, sede do MAH, há um 
importante conjunto de bocas-de-fogo, do sé-
culo XVII ao século XX, em bronze, ferro ou 
aço, para além das visitáveis em antigas fortifi-
cações da Ilha Terceira, com especial destaque 
para a Fortaleza de S. 
João Baptista (Regi-
mento de Guarnição 
Nº 1) e na Ilha de S. 
Jorge.
Não menos impor-
tantes, por múltiplas 
razões, são as reser-
vas de armas pesa-
das e de armas ligei-

coletivo, arreios, viaturas militares, hipomó-
veis e automóveis, e uma aeronave FIAT G-91 
R/4 ainda com grande parte dos avionics. Nes-
te polo, está ainda alojada a maior coleção pú-
blica portuguesa de uniformes militares, na-
cionais e estrangeiros, dos séculos XIX e XX, 
ativa como uma subcolecção da Unidade de 
Gestão de Têxteis. 
Pelo seu acervo, em quantidade, diversidade ou 
relevância histórica, com diversas peças únicas 
a nível nacional, abrangendo os períodos entre 
a 2ª Idade do ferro (período Romano) e a atuali-
dade, afirma-se como um importante museu de 
temas militares a par com os museus e coleções 
visitáveis tutelados pelo Ministério da Defesa 
Nacional. Revela-se ainda, nesta coleção, uma 
particularidade que resulta do espírito aglutina-
dor e esclarecido do primeiro diretor do Mu-
seu de Angra do Heroísmo, Dr. Manuel Coelho 
Baptista de Lima, que, ao recolher a maioria 
destes objetos imediatamente após cessar o seu 
uso operacional, os incorporou conjuntamente 
com os respetivos acessórios e palamenta, cons-
tituindo verdadeiras 
cápsulas do tempo 
que nos transmitem 
importante informa-
ção sobre o seu uso 
operacional.
Na impossibilidade 
de uma descrição 
exaustiva do acervo 

(four cannons) of the quick-fire field gun 7.5 cm 
TR m/904-06 Schneider-Canet, with the respec-
tive harnesses, ammunition carts, workshop carts 
and other equipment; the only complete Heavy 
Anti-Aircraft battery (with four AA guns) 9.4 cm 
m/940 Vickers, integrated in their original gun 
station, with the respective Command Post, gun 
pits for anti-aircraft guns, ammunition storehou-
se, and ammunition lockers, as installed in 1941, 
at Pico das Cruzinhas, Monte Brasil.
Besides the objects on display in the long-term 
exhibitions, both in the NHMMCBL and in the S. 
Francisco building (the MAH headquarters), the-

re is an important 
artillery collection, 
from the 17th to 
the 20th century, in 
bronze, iron or steel, 
most of them can be 
visited in old fortifi-
cations on Terceira 
Island, with special 
emphasis on the S. 

Due to its collection, in terms of quantity, diver-
sity and historical relevance, with various unique 
pieces at a national level, covering the periods 
between the 2nd Iron Age (Roman period) and 
the present day, it is an important museum of 
military themes on a par with the museums and 
visitable collections overseen by the Ministry of 
National Defence. This collection also reveals a 
particularity that results from the unifying and 
enlightened spirit of the first director of the 
MAH, Dr. Manuel Coelho Baptista de Lima, who, 
by collecting most of these objects immediately 
after their operational use ceased, incorporated 
them together with their respective accessories 
and accoutrements, constituting true time cap-
sules that provide us with important information 
about their operational use.
Since it is impossible to provide an exhaustive des-
cription of the Militaria and Armament collection, 
it is, however, worth highlighting some objects 
such as a matchlock arquebus and two wrought 
iron cradles from the late 15th century, three 
bronze culverins of Portuguese foundry, from the 

first half of the 16th 
century (reigns of 
King Manuel I and 
King João III) or the 
largest number of 
uniforms from the 
Civil War period. 
It also has the only 
complete battery 

“Única bateria completa
da Peça 7,5 cm TR m/904-06 

Schneider-Canet”

“maior coleção pública portuguesa 
de uniformes militares, nacionais e 
estrangeiros, dos séculos XIX e XX”

RESERVAS DE TÊXTEIS

SALA SCHNEIDER-CANET



VIAGEM NA HISTÓRIA – TURISMO MILITAR 39VIAGEM NA HISTÓRIA – TURISMO MILITAR38

ras, localizadas no 
NHMMCBL que 
acolhem todos os 
objetos de Militaria 
e Armamento não 
expostos, onde são 
conservados em 
condições de tem-
peratura e humi-
dade controladas, de modo a que possam ser 
facilmente inspecionados e detetada, tão pre-
cocemente quanto possível, qualquer necessi-
dade de intervenção de conservação. O critério 
de disposição tem também uma preocupação 
didática, dado que são organizadas periodica-
mente visitas orientadas a estes espaços.
No caso particular da reserva de armas ligei-
ras, pela natureza do armamento aí acomoda-
do, muito dele abrangido pelo Regime Jurídico 
das Armas e Munições (RJAM) e, no âmbito do 
protocolo estabelecido entre a Direção Geral do 
Património Cultural (DGPC) e a Direção Nacio-
nal da Polícia de Segurança Pública (DNPSP), 
procedeu-se à requalificação deste espaço para 
casa-forte, segundo os requisitos e especifica-
ções de segurança definidas pela Portaria n.º 
272/2020. A existência desta casa-forte é con-
dição sine qua non para a obtenção da Licença 
para Exposição de Armas de Fogo em Espaço 
Museológico, concedida pela DNPSP ao Museu 
de Angra do Heroísmo | Núcleo de História Mi-
litar Manuel Coelho Baptista de Lima, a 12 de 
julho de 2021, após inspeção das instalações, 

João Baptista Fortress 
(Garrison Regiment 
No 1) and on S. Jorge 
Island.
No less important, for 
several reasons, are the 
museum reserve spa-
ces for heavy weapons 
and light weapons, lo-

cated in the NHMMCBL that houses all non-ex-
posed Militaria and Armament objects, where they 
are kept under controlled temperature and humi-
dity conditions, so that they can be easily inspected 
and any need for conservation intervention can be 
detected as early as possible. The arrangement cri-
terion also has a didactic concern since guided tou-
rs to these spaces are periodically organised.
In the case of the small arms store house, due to 
the nature of the weapons stored there, many of 
which are covered by specific legislation on Arms 
and Ammunition (RJAM - Regime Jurídico das 
Armas e Munições) and, within the scope of the 
protocol established between the General Di-
rectorate of Cultural Heritage (DGPC - Direção 
Geral do Património Cultural) and the National 
Directorate of the metropolitan police (DNPSP - 
Direção Nacional da Polícia de Segurança Públi-
ca), this space was upgraded to a safe-house, in 
accordance with the requirements and security 
specifications defined by ministerial ordinance.
The accomplishment of these security requirements 
is a sine qua non condition for obtaining the License 
to Exhibit Firearms in Museological Space, granted 

realizada pelo De-
partamento de Ar-
mas e Explosivos da 
DNPSP, tornando-
-se, assim, o MAH 
o primeiro museu 
da Rede Portuguesa 
de Museus a possuir 
esta certificação no 
âmbito deste protocolo. Esta capacidade ha-
bilita o MAH a incorporar armas de qualquer 
classe do RJAM, contribuindo ativamente para 
a salvaguarda de património sempre que algum 
colecionador ou família não possa cumprir os 
requisitos legais para a sua posse ou detenção, 
evitando assim a destruição de património o 
qual, sendo mais recente, não deixa de ter um 
elevado interesse histórico ou tecnológico.
Estas reservas, que em 2017 receberam o prémio 
APOM na categoria “Melhores Reservas Visi-
táveis”, são periodicamente abertas ao público 
em eventos de temáticas militares realizados no 
NHMMCBL ou por agendamento prévio.
Com menor visibilidade, mas não de somenos 
importância, são as estruturas de apoio à con-
servação e restauro deste acervo, contando com 
vários técnicos qualificados e experientes na 
conservação de materiais tão diversos como os 
que compõem este tipo de objetos, do têxtil ao 
aço, com múltiplas especificidades funcionais, 
tarefa de grande exigência, digna de Sísifo, se 
atendermos às condições meteorológicas adver-
sas e ao elevado número de objetos a cuidar.

by the DNPSP to the 
MAH | NHMMCBL, 
on July 12, 2021, after 
inspection of the facili-
ties, carried out by the 
Department of Arms 
and Explosives of the 
DNPSP, thus making 
the MAH the first mu-

seum of the Portuguese Museum Network to have 
this certification under this protocol. This capacity 
enables the MAH to incorporate weapons of any 
RJAM class, actively contributing to safeguard he-
ritage whenever a collector or family is unable to 
meet the legal requirements for its possession or 
detention, thus avoiding the destruction of this 
heritage which, besides more recent, is still of high 
historical or technological interest.
These reserves, which in 2017 received the 
APOM award in the category "Best Visitable Re-
serves", are periodically open to the public at mi-
litary-themed events held at the NHMMCBL or 
by prior arrangement.
With less visibility, but no less importance, are 
the support structures for the conservation and 
restoration of this collection, relying on seve-
ral qualified and experienced technicians in the 
conservation of materials as diverse as those that 
make up this type of objects, from textile to steel, 
with multiple functional specificities, a very de-
manding task, worthy of Sisyphus, if we consi-
der the adverse weather conditions and the high 
number of objects to care for.

“em 2017 receberam o prémio 
APOM na categoria Melhores 

Reservas Visitáveis”

“objetos de Militaria e 
Armamento não expostos, em 
condições de temperatura e 

humidade controladas”

RESERVA DE ARMAS LIGEIRAS
RESERVA DE ARMAS PESADAS
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experiência dos últimos meses confrontou-nos 
com uma realidade digna de um qualquer guião 
cinematográfico. No recato das nossas casas, 
privados do contacto com os outros e, global-
mente, com o mundo, fomos colocados perante 
desafios improváveis, não só de ordem pessoal, 
mas também de caráter coletivo e que envolve-
ram, inevitavelmente as instituições culturais. 
O Património Cultural, nas suas diferentes ma-
nifestações, mas em particular os Museus e os 
Monumentos, viram as suas portas encerrarem 
com “estrondo” e ao longo de várias semanas, 
mas muitas janelas virtuais se abriram, criando 
novas oportunidades de comunicação com os 
públicos, mesmo que num outro formato e uti-
lizando novas ferramentas. Um pouco por todo 
o mundo, os museus promoveram iniciativas 
que visaram, não só manter a sua ligação com 
os públicos, mas também incentivar a criação 
de dinâmicas partici-
pativas e colaborativas, 
procurando assim 
manter a sua “pegada 
digital”. Visitas guiadas 
online; jogos que con-
vidavam à descoberta 
de forma lúdica e cons-
trutiva; os webinars 
que se traduziram em 
importantes momen-

he experience of the last few months has 
confronted us with a reality worthy of a film 
script. In the seclusion of our homes, de-
prived of contact with others and, globally, 
with the world, we were faced with improb-
able challenges, not only personal but also 
collective, which inevitably involved cultural 
institutions.
Cultural Heritage, in its different manifes-
tations, but Museums and Monuments, saw 
their doors close with a "bang" and over sev-
eral weeks, but many virtual windows opened, 
creating new opportunities to communicate 
with the public, even if in a different for-
mat and using new tools. All over the world, 
museums have promoted initiatives aimed not 
only at maintaining their connection with the 
public, but also at encouraging the creation 
of participatory and collaborative dynamics, 

thus seeking to maintain 
their "digital footprint". 
Online guided tours; 
games that invited 
discovery in a playful 
and constructive way; 
webinars that translated 
into important moments 
of sharing and learning, 
involving professionals 
and the general public, 

a t

“muitas janelas virtuais 
se abriram, criando 

novas oportunidades 
de comunicação com os 

públicos”

The digital in the process of knowledge 
and fruition of the Cultural Heritage

“As ferramentas digitais assumem-se como um 
importante aliado na divulgação do património 

cultural de natureza histórica e militar e um valor 
acrescentado na experiência da visita, mas sem a 

substituir.”

tos de partilha e aprendizagem, envolvendo 
profissionais e o público em geral, são alguns 
dos muitos exemplos que permitiram manter as 
nossas experiências culturais. 
A experiência digital, efusivamente propalada 
ao longo dos últimos meses, assumiu-se como 
um importante instrumento de mediação, cuja 
relevância não se esgotou no período de confi-
namento, mas que assumiu durante este tempo 
um papel essencial: sublinhou a importância 
da transformação digital, não como um episó-
dio esporádico, mas como um processo que se 
pretende estratégico e devidamente estruturado 
e onde a capacitação dos profissionais assume 
uma particular relevância.  
Não raras vezes utilizadas com mestria e elevados 
padrões de inovação e criatividade, as ferramen-
tas digitais constituíram-se como importantes 
instrumentos de conhecimento e fruição, mas 
também de comunicação e divulgação do Pa-
trimónio, cativando o utilizador e criando neste 
o interesse e a motivação para uma visita efeti-
va, uma experiência única e sensorial que não 
encontra paralelo no digital e que permite criar 
novos espaços de envolvimento e participação. 
Nesta perspetiva, os elementos patrimoniais de 
índole histórica e militar constituem um recurso 
com elevado potencial, na medida em que agre-
gam, não só o património edificado, mas tam-
bém a história dos lugares e da sua comunidade, 
permitindo conhecer e interpretar o território 
de forma integrada. As ferramentas digitais 
assumem-se como um importante aliado na 
divulgação do património cultural de natureza 
histórica e militar e um valor acrescentado na 
experiência da visita, mas sem a substituir. 
A história dos lugares e dos seus protagonistas 
transmitem emoções que só é possível absorver, 
na sua plenitude, in situ. Experiências únicas, 
alicerçadas no rigor dos conteúdos e na utilização 
de ferramentas criativas, inovadoras e acessíveis 
promovem a valorização do Património Cultural 
e a sua fruição por parte dos públicos que, simul-
taneamente, assumem um papel determinante na 
divulgação e promoção dos ativos patrimoniais. 

are some of the many examples that allowed 
us to maintain our cultural experiences. 
The digital experience, effusively propounded 
over the last few months, assumed itself as 
an important mediation instrument, whose 
relevance was not exhausted in the period of 
confinement, but which assumed an essen-
tial role during this time: it underlined the 
importance of digital transformation, not as 
a sporadic episode, but as a process that is 
intended to be strategic and properly struc-
tured, and where the training of professionals 
assumes relevance.  
Often used with mastery and high standards 
of innovation and creativity, digital tools have 
become important instruments of knowledge 
and enjoyment, but also of communication 
and dissemination of the Heritage, captivat-
ing the user and creating in him the interest 
and motivation for an effective visit, a unique 
and sensory experience that has no parallel in 
digital and that allows creating new spaces of 
involvement and participation. 
In this perspective, the heritage elements of 
historical and military nature are a resource 
with high potential, as they aggregate not 
only the built heritage, but also the history of 
places and their community, allowing to know 
and interpret the territory in an integrated 
way. Digital tools are an important ally in the 
dissemination of cultural heritage of historical 
and military nature and an added value in the 
visit experience, but do not replace it.
The history of places and their protagonists 
convey emotions that can only be fully ab-
sorbed in situ. Unique experiences, based on 
the accuracy of the contents and the use of 
creative, innovative, and accessible tools, pro-
mote the enhancement of Cultural Heritage 
and its enjoyment by the public, who, at the 
same time, play a decisive role in the dissemi-
nation and promotion of heritage assets.

Patrícia Remelgado
Diretora da Pp orto.pt
Director of Pp orto.pt 

O digital no processo de 
conhecimento e fruição do 

Património Cultural
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p or|by José Faria e  Silva
Presidente da Asso ciação Nap oleónica Portuguesa 
President of the Portuguese Nap oleonic Asso ciation

A História da Associação 
Napoleónica Portuguesa
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A Associação Napoleónica Portuguesa 
(ANP) teve a sua génese no Verão de 2002 
aquando de uma deslocação do seu actual Pre-
sidente à Corunha, Espanha.
Na altura, este teve conhecimento de que iria 
haver uma recriação histórica da Batalha da 
Corunha, onde Sir John Moore morreu.
Como espectador, e pela primeira vez, assistiu 
à recriação de uma batalha da época napoleó-
nica.
Foi realmente fascinante, não só pela recriação 

da batalha, mas como pelos milhares de espec-
tadores que a ela assistiam.
No final do evento, e no encerramento das ce-
rimónias, não lhe agradou não ter visto a ban-
deira de Portugal ser hasteada, nem ter ouvi-
do o hino português, pois, sendo o efetivo das 
tropas portuguesas sensivelmente metade do 
exército aliado da época, porque é que a orga-
nização não o fez?
Simples, não havia recriadores históricos por-
tugueses a participar e, segundo foi informa-
do, desde 1996 que, em toda a Europa, se ti-
nham vindo a comemorar os bicentenários das 
campanhas Napoleónicas onde, praticamente 
todos os países europeus, e não só, tinham 
associações de recriação histórica napoleóni-
ca fazendo reviver, em termos rigorosos, essa 
conturbada época, tanto do ponto de vista mi-
litar como civil.
Nessa altura contactou elementos das Associa-
ções Napoleónicas Britânica e Espanhola que 
lhe deram o contacto de outro português que 
estaria interessado em participar em eventos 
de recriação histórica.
Quando regressou a Portugal, entrou em con-
tato com esse elemento e imediatamente agen-
dou uma reunião na qual estiveram presentes 
mais três entusiastas no tema. Dessa reunião, 
ainda em 2002, saiu a ideia da formação do 
primeiro grupo de recriação histórica Napo-
leónica em Portugal.
No início de 2003, juntaram-se mais dois ele-

The History of the Portuguese 
Napoleonic Association

The Portuguese Napoleonic Association 
(ANP – Associação Napoleónica Portuguesa) 
had its genesis in the summer of 2002 when its 
current President travelled to Coruña, Spain.
At the time, he heard that there was to be a his-
torical re-enactment of the Battle of Coruña, 
where Sir John Moore died.
As a spectator, and for the first time, he wit-
nessed the recreation of a battle from the Na-
poleonic era.
It was really fascinating, not only for the re-

creation of the battle, but also for the thou-
sands of spectators who watched it.
At the end of the event, and at the closing of 
the ceremonies, he wasn’t pleased not to have 
seen the Portuguese flag hoisted, nor to have 
heard the Portuguese anthem, since the Por-
tuguese troops were about half the allied army 
of the time, why didn't the organisation do it?
According to him, since 1996, all over Euro-
pe, the bicentenaries of Napoleonic campaigns 
had been commemorated, where practically 
all European countries, and many others, had 
Napoleonic historical recreation associations, 
making them relive, in rigorous terms, that 
troubled epoch, both from the military and ci-
vilian point of view.
At that time, he contacted elements of the 
British and Spanish Napoleonic Associations, 
who gave him the contact of another Portu-
guese who would be interested in participating 
in events of historical recreation.
When he returned to Portugal, he got in touch 
with that element and immediately scheduled 
a meeting in which three other enthusiasts on 
the subject were present. From that meeting, 
still in 2002, came the idea of forming the first 
Napoleonic history recreation group in Portu-
gal.
In the beginning of 2003, two more elements 
living in Porto joined the group. In April of 
that year, at the invitation of the Spanish Na-
poleonic Association, some of these elements 

ARTILHARIA FAZENDO FOGO NA RECRIAÇÃO HISTÓRICA DO CERCO DE ALMEIDA EM 2006 RECRIAÇÃO HISTÓRICA DA BATALHA DA CORUNHA EM 2004
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mentos residentes no Porto. Em Abril desse 
ano, a convite da Associação Napoleónica Es-
panhola, alguns destes elementos participa-
ram, ativamente, na recriação histórica da Ba-
talha de Albuera. Em Setembro, a convite da 
Região Militar Norte, parte deste grupo inicial 
participou nas comemorações oficiais da bata-
lha do Buçaco.
Finalmente, e devido ao facto de se terem de 
trocar contactos oficiais com as Associações Na-
poleónicas a nível europeu e mundial, houve a 
necessidade de formalizar a união desse grupo 
inicial de entusiastas, nascendo, oficialmente, a 
26 de Novembro de 2003, a Associação Napoleó-
nica Portuguesa.
Desde essa altura que a associação marcou pre-
sença em múltiplas recriações históricas por toda 
Europa, com especial ênfase para as realizadas 
em Portugal, no âmbito das comemorações do 
Bicentenário da Guerra Peninsular, algumas de-
las em estreita colaboração com o Exército por-
tuguês (com quem assinariam protocolo de coo-
peração em 2018). Anualmente, a ANP participa 
nas comemorações oficiais da Batalha do Buçaco, 
nas recriações históricas do Cerco de Almeida e 
da Batalha do Vimeiro. Entre 2003 e 2014, este-
ve presente nas recriações históricas que tiveram 
lugar em Tomar, Lisboa, Figueira da Foz, Bom-
barral, Vimeiro, Amarante, Buçaco, Almeida, La 
Albuera, Fuentes de Oñoro, Salamanca, Vitória 
e Toulouse.
Dos 7 fundadores iniciais, a ANP evolui, incen-
tiva e dá apoio à formação de novos grupos de 

actively participated in the historical recrea-
tion of the Battle of Albuera. In September, at 
the invitation of the North Military Region, 
part of this initial group participated in the of-
ficial commemorations of the Battle of Buçaco.
Since official contacts had to be exchanged 
with the Napoleonic Associations at European 
and world level, there was a need to formalise 
the union of this initial group of enthusiasts, 
and the Portuguese Napoleonic Association 
was officially born on 26th November 2003.
Since then, the association has been present in 
multiple historical re-enactments across Eu-
rope, with special emphasis on those held in 
Portugal, as part of the commemorations of 
the Bicentenary of the Peninsular War, some of 
them in close collaboration with the Portugue-
se Army (with whom they would sign a coope-
ration protocol in 2018). Each year, the ANP 
participates in the official commemorations of 
the Battle of Buçaco, the historical recreations 
of the Siege of Almeida and the Battle of Vi-
meiro. Between 2003 and 2014, it was present 
in the historical recreations that took place in 
Tomar, Lisbon, Figueira da Foz, Bombarral, 
Vimeiro, Amarante, Buçaco, Almeida, La Al-
buera, Fuentes de Oñoro, Salamanca, Vitoria, 
and Toulouse.
From the 7 initial founders, the ANP evolves, 
encourages, and supports the formation of 
new groups of historical recreation of the Na-
poleonic period in Portugal.
Already in 2015, because several groups and 

BICENTENÁRIO DO COMBATE DO CÔA EM 2010

recriação histórica do período napoleónico em 
Portugal.
Já em 2015, em virtude de se terem constituí-
do vários Grupos e Associações de recriação 
histórica do período napoleónico, a ANP, por 
vontade expressa dos seus associados, é trans-
formada numa entidade de cariz federativo, 
acolhendo, no seu seio, os vários grupos e as-
sociações de recriação histórica, do período 
napoleónico. 
Atualmente, constituem a ANP: o GRHMA – 
Grupo de Reconstituição Histórica do Muni-
cípio de Almeida, a AMBV – Associação para 
a Memória da Batalha do Vimeiro, a APRH 
– Associação Portuguesa de Recriação Histó-
rica, a ACR 13 SET – Associação de Cultura e 
Recreio 13 de Setembro de 1913 e o GRHEC 
– Grupo de Reconstituição Histórica de Con-
deixa. Para além de ser corporizada por cinco 
grupos/associações, a ANP conta com cerca 
de 220 recriadores históricos, membros dos 
vários grupos/associações acima citados, que 
recriam, com o máximo rigor, as tropas por-
tuguesas de infantaria de linha, de infantaria 
ligeira, de artilharia, de cavalaria, assim como 
de forças navais de desembarque, de ordenan-
ças e de guerrilha não esquecendo o povo e a 
burguesia da época.
Os grupos/associações, que corporizam a As-
sociação Napoleónica Portuguesa, estão cien-
tes da importância do Turismo Militar para a 
divulgação do património material e imaterial 
português na sua vertente militar. 

associations of historical recreation of the Na-
poleonic period were formed, the ANP, by ex-
press will of its members, is transformed into 
a federative entity, welcoming in its midst the 
various groups and associations of historical 
recreation of the Napoleonic period.
Currently, the ANP is composed by the Group 
of Historical Reconstruction of the Almeida 
Municipality, the Association for the Remem-
brance of the Battle of Vimeiro, the Portu-
guese Association of Historical Recreation, 
the Association of Culture and Recreation 13 
September 1913 and the Condeixa Historical 
Reconstruction Group. Besides being embo-
died by five groups/associations, the ANP has 
about 220 historical recreationists, members 
of the several groups/associations mentioned 
above, who recreate, with the utmost rigour, 
the Portuguese troops of line infantry, light 
infantry, artillery, cavalry, as well as naval for-
ces of landing, ordnance, and guerrilla forces, 
not forgetting the people and the bourgeoisie 
at the time.
The groups/associations, which embody the 
Portuguese Napoleonic Association, are awa-
re of the importance of Military Tourism for 
the dissemination of Portuguese material and 
immaterial heritage in its military aspect.

COMEMORAÇÕES OFICIAIS DA BATALHA DO BUÇACO
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Em plena Beira Baixa, partimos à descoberta 
do concelho de Proença-a-Nova, para lhe dar a 
conhecer este belíssimo território com um patri-
mónio natural de encantar qualquer visitante. 
Marcado pela presença dos franceses, que por 
aqui passaram em 1807, no território de Proen-
ça-a-Nova permanecem vestígios das estruturas 
militares, que ao longo dos tempos serviram o 
seu propósito. A pé, de bicicleta ou de jipe, pode 
percorrer os caminhos da linha de defesa – PR4, 
da Serra das Talhadas.
Mas nem só de património natural e histórico-
-militar vive este concelho. Aqui pode encontrar 
locais de descanso incríveis, uma gastronomia 
rica e magníficos vinhos regionais. Quer saber 
mais sobre este território? Marque já uma visita. 

In the heart of Beira Baixa, we set off to 
discover the county of Proença-a-Nova, to show 
you this beautiful territory with a natural herita-
ge that will enchant any visitor. 
Marked by the presence of the French, who 
passed through here in 1807, in the territory of 
Proença-a-Nova remain traces of military struc-
tures, which over time served their purpose. On 
foot, by bicycle or by jeep, you can follow the pa-
ths of the defence line - PR4, of Talhadas Mon-
tains.
But not only natural, historical, and military he-
ritage lives this county. Here you can find incre-
dible resting places, a rich gastronomy, and mag-
nificent regional wines. Do you want to know 
more about this region? Book your visit.

▶ REFÚGIO DO RAPOSO

Na sua estadia pode desfrutar de locais simples-
mente encantadores, como é o caso do Refúgio 
do Raposo. Situado na pequena aldeia de Casa-
linho da Ribeira, este espaço é “(…) uma aliança 
e uma homenagem. A aliança entre o Céu e a 
Terra, o Cosmos e o Homem.”
As quatro casas de xisto que compõem o Refú-
gio do Raposo, três delas localizadas na própria 
aldeia e uma outra a cerca de 1Km da aldeia, 
junto à Ribeira do Alvito, rodeada de 400 olivei-
ras, são espaços cheios de personalidade e com 
muitas histórias para contar.
A ligação à astronomia é evidente, as três casas 
da aldeia têm os nomes das três estrelas que 
compõem o “Triângulo de Verão”, Altair, Veja e 
Deneb, que “(…) homenageiam o céu noturno 
divinal que se pode contemplar na zona”. No 
Refúgio do Raposo tem acesso a piscina, mira-
douros em patamares paisagísticos, uma antiga 
adega restaurada, TV cabo, wireless, biblioteca, 
bicicletas e jogos de tabuleiro. Em qualquer 
estação do ano aqui vai encontrar o local ideal 
para descansar e desfrutar da natureza.

▶ REFÚGIO DO RAPOSO

During your stay you can enjoy simply 
charming places, such as Refúgio do Rapo-
so. Located in the small village of Casalinho 
da Ribeira, this space is "(...) an alliance and 
a tribute. The alliance between Heaven and 
Earth, Cosmos and Man".
The four schist houses that make up the 
Refúgio do Raposo, three of them located in 
the village itself and another one about 1km 
from the village, next to the Alvito stream, 
surrounded by 400 olive trees, are spaces full 
of personality and with many stories to tell.
The connection to astronomy is evident, the 
three houses in the village are named after the 
three stars that make up the "Summer Triangle", 
Altair, Veja and Deneb, which "pay tribute to the 
divine night sky that can be seen in the area". At 
Refúgio do Raposo you have access to a swim-
ming pool, viewpoints in landscaped levels, an 
old restored winery, cable TV, wireless, library, 
bicycles and board games. In any season of the 
year, you will find the ideal place to rest and 
enjoy nature.

Proença-a-Nova

REFÚGIO DO RAPOSO

Rua Principal S/N
Casalinho da Ribeira
6150-115 Montes da Senhora
Proença-a-Nova
GPS: 39.781185, -7.762570

+351 274 010 423
+351 914 655 063
geral@refugiodoraposo.pt
http://www.refugiodoraposo.pt/ 

ASSISTA AO VÍDEO
WATCH THE VIDEO
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▶ RESTAURANTE A CATRAIA

Nesta viagem na história pelo turismo militar 
de Proença-a-Nova, não pode sair do concelho 
sem antes desfrutar da magnífica gastronomia 
que este tem para lhe oferecer. Uma sugestão 
passa pelo restaurante “A Catraia”, onde pode 
saborear a belíssima chanfana, uma experiên-
cia autêntica muito ao gosto dos sabores da 
região, a acompanhar com o vinho regional 
terras das beiras Monte Barbo e, para finalizar 
a refeição, delicie-se com o Doce de Limão, 
especialidade da casa.
Estas e muitas mais opções esperam por si em 
Proença-a-Nova! Fica o convite para conhecer 
este território.

▶ A CATRAIA RESTAURANT

In this trip through history by the military tou-
rism of Proença-a-Nova, you cannot leave the 
county without first enjoying the magnificent 
gastronomy it has to offer.
One suggestion is the restaurant A Catraia, 
where you can taste the beautiful chanfana, an 
authentic experience very much like the flavours 
of the region, accompanied by the regional wine 
terras das beiras Monte Barbo and, to finish 
your meal, delight yourself with the Lemon Jam, 
a speciality of the house.
These and many more options are waiting for 
you in Proença-a-Nova! We invite you to get to 
know this region.

RESTAURANTE A CATRAIA

Estrada Nacional 233
6150-116 Catraia-Cimeira
Proença-a-Nova

274 833 318
https://restaurante-da-catraia.
negocio.site/ 

A famosa Batalha de Aljubarrota 
foi designada inicialmente de 

“Batalha Real”?

p or|by João Mareco
Diretor d o Centro de Interpretação da Batalha 
de Aljubarrota
Director of the Aljubarrota Bat tle 
Interpretation Centre

Embora nem sempre consensual entre os académi-
cos, o nome de Batalha de Aljubarrota, apenas se afirma 
no contexto da historiografia portuguesa nos finais do 
séc. XVI. Sobre esta matéria, escreve o professor Saúl 
Gomes, no seu livro "A Batalha Real" da chancela da 
Fundação Batalha de Aljubarrota, edição 2008, sobre 
como esta batalha, em que se envolvem diretamente 2 
reis, e que adquire o nome de Aljubarrota, e toda a pro-
blemática de não ser batizada com o nome de terras que 
lhe estariam mais próximas do local onde se deu a con-
tenda e que poderia ter adquirido o nome de Batalha de 
Porto de Mós, Batalha do Tojal, ou até mesmo a Batalha 
de Leira, dada a proximidade do local com o termo de 
Leiria. Certo é que o nome de Aljubarrota, ou Aljube-

route já aparece descrito nas crónicas dos países vizi-
nhos, nomeadamente nas Crónicas de França e Ingla-
terra do séc. XV ou particularmente na crónica do autor 
Pero Lopes de Ayala, sobre a dinastia dos Trastamaras, 
e onde descreve com alguma exatidão a fuga de parte 
do exército castelhano, tomando a direção de Alcobaça, 
passando naturalmente pela vila de Aljubarrota... Dos 
documentos que ficam para a História, nomeadamente 
das crónicas dos Reis se fez a historiografia da Europa e 
assim, da academia, chega à tradição popular na cons-
trução da memória social do séc. XVI.
Quer saber mais? Visite o Centro de Interpretação da 
Batalha de Aljubarrota, onde pode encontrar mais so-
bre esta e outras curiosidades.

Although there is not always a consensus among 
scholars, the name Battle of Aljubarrota only becomes 
established in the context of Portuguese historiography 
at the end of the 16th century. On this matter, Profes-
sor Saúl Gomes writes, in his book "A Batalha Real" 
from the Battle of Aljubarrota Foundation, 2008 edition, 
about how this battle, in which two kings were directly 
involved, acquired the name Aljubarrota, and the whole 
problem of not being named after the lands that would 
be closer to the place where the conflict took place and 
which could have acquired the name of Porto de Mós 
or Tojal, or even the Leira, given the proximity of this 
place. It is certain that the name of Aljubarrota, or Al-
juberoute already appears described in the chronicles of 

the neighbouring countries, namely in the Chronicles of 
France and England of the 15th century or particularly 
in the chronicle of the author Pero Lopes de Ayala, about 
the dynasty of the Trastamaras, and where he describes 
with some accuracy the flight of part of the Castilian 
army, taking the direction of Alcobaça, passing naturally 
through the village of Aljubarrota... From the documents 
that remain for History, namely from the Kings' chroni-
cles, the historiography of Europe was made and thus, 
from the academy, it reaches the popular tradition in the 
construction of the social memory of the 16th century. 
Would you like to know more? Visit the Batalha de 
Aljubarrota Interpretation Center, where you can find 
more about this and other curiosities.

The famous Battle of 
Aljubarrota was initially called 
"Batalha Real" (Royal Battle)?

Sabia que… 
Did you know...
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Forte de S. Brás
  Vila do Porto, Ilha de Santa Maria - Açores
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A Adega Mayor estende-se ao longo de 350 
hectares de montado de azinho, galerias ribei-
rinhas e campos agrícolas.
No topo do terraço panorâmico, avista-se, na 
linha do horizonte, a vinha, o olival da Herda-
de, Espanha e a Serra de Portalegre. Com um 
olhar contemporâneo reinventa-se a arte de 
bem viver. Foi nesta paisagem que o arquite-
to Siza Vieira, aplicou o seu traço — simples, 
depurado, essencial, que deram vida à Adega 
Mayor.
Hoje é considerada uma referência arquitetó-
nica a nível mundial, que distingue e eleva a 
herança vinícola da região do Alentejo, tam-
bém ela rica em história e património militar. 
Um edifício cuja complexidade foi caiada de 
branco para elevar a simplicidade e fundir-se 
com a paisagem.
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Abra os sentidos à forma como desenhamos 
os nossos vinhos

Adega Mayor

O espaço em si abre as portas aos visitantes e 
convida a experiências de enoturismo únicas, 
como a que permite criar um ‘blend’ próprio 
de vinho com rótulo personalizado.
Mas há mais, a marca conta com selo de qua-
lidade e segurança Bureau Veritas atribuído a 
todas as suas experiências. A oferta é variada, a 
começar ‘Visita com prova’ que por 7,5€ inclui 
a visita à adega e duas provas de vinhos, ou a 
‘Visita com prova e tapas’ (17,5€) que oferece 
ainda a possibilidade de degustar deliciosos 
petiscos alentejanos. A ‘Wine and Soul’ (25€) 
inicia com uma visita, e leva-nos graciosamen-
te para uma aula de ioga que termina de forma 
relaxada com prova de vinhos.
Já o ‘Piquenique nas vinhas’ (35€) proporcio-
na-lhe uma experiência no coração das vinhas, 
enquanto viaja pelo paladar de receitas tradi-
cionais alentejanas – preparadas pelo restau-
rante local Aperta – e pela singularidade dos 
nossos vinhos.
As nossas experiências de enoturismo são pen-
sadas para toda a família e disponibilizamos 
também atividades didáticas e divertidas para 
os mais pequenos.
Abra os sentidos a novas experiências. Alie a 
sua visita ao património histórico-militar de 
Campo Maior com uma visita à Adega Mayor e 
prove o nosso vinho com a natureza alentejana 
como pano de fundo.
Marque através do e-mail enoturismo@adega-
mayor.pt ou do 268 699 440. Consulte toda a in-
formação no nosso website www.adegamayor.pt 

Open your senses to the way 
we design our wines

Adega Mayor extends over 350 hectares of 
holm oak forest, riverside galleries, and agri-
cultural fields.
From the top of the panoramic terrace, one 
can see, on the horizon, the vineyards, the 
olive groves of the homestead, Spain, and the 
Portalegre Mountain. The art of good living is 
reinvented with a contemporary look. It was 
in this landscape that the architect Siza Vieira 
applied his trait - simple, refined, essential - 
which gave life to Adega Mayor.
Today it is considered an architectural referen-
ce worldwide, which distinguishes and eleva-
tes the wine heritage of the Alentejo region, 
also rich in history and military heritage. A 
building whose complexity was whitewashed 
to elevate simplicity and merge with the lands-
cape.

The space itself opens its doors to visitors and 
invites them to unique wine tourism experien-
ces, such as the one that allows them to create 
their own blend of wine with a personalised 
label.
But there's more, the brand has the Bureau Ve-
ritas seal of quality and safety attached to all its 
experiences. The offer is varied, starting with 
the 'Visit with tasting' which, for €7.5, includes 
a visit to the winery and two wine tastings, or 
the 'Visit with tasting and tapas' (€17.5) which 
also offers the possibility of tasting delicious 
Alentejo tapas. ‘Wine and Soul' (€25) begins 
with a visit, and gracefully leads us into a yoga 
class that ends with a relaxed wine tasting.
The 'Picnic in the vineyards' (35€) offers you 
an experience in the heart of the vineyards, 
while you travel through the taste of traditio-
nal Alentejo recipes - prepared by local restau-
rant Aperta - and the uniqueness of our wines.
Our wine tourism experiences are designed for 
the whole family, and we also provide educa-
tional and fun activities for the little ones.
Open your senses to new experiences. Com-
bine your visit to the historical and military 
heritage of Campo Maior with a visit to Adega 
Mayor and taste our wine with Alentejo nature 
as a backdrop.
Book by e-mail enoturismo@adegamayor.pt 
or 268 699 440. See all the information on our 
website www.adegamayor.pt 
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o viajar na História de Portugal redescobrimos 
testemunhos de outras épocas, de tal forma inti-
mamente inseridos no nosso meio, que passa-
vam despercebidos. A função geoestratégica de 
Lisboa e as potencialidades do estuário do Tejo 
foram base para proteção das urbes do litoral, 
garantia da navegação segura na costa, alavanca 
para transpor mares e elemento determinante 
na formação, evolução e expansão nacionais.
A defesa costeira conseguiu-se pelas ações de: 
prevenir, vigiar, persuadir, dissuadir e combater. 
Para a defesa do estuário do Tejo, cinco vetores 
contribuíram para estabelecer os princípios e 
conceitos do seu planeamento e a implemen-
tação ao longo dos tempos: o Homem para se 
defender construiu fortificações em pontos 
estratégicos, usou navios como defesa móvel, 
usou a artilharia para o combate em profundi-
dade e com o meio aéreo e a eletrónica vigiava a 
qualquer hora, sob quaisquer condições atmos-
féricas. Naturalmente, 
todos evoluíram com o 
progresso das ciências, 
dos materiais, dou-
trinas e organização 
militares. 
Na reconquista, os 
castelos de Sintra e 
Palmela, vigias do mar, 
ligando-se com Lisboa 

s we travel through the history of Portugal, 
we rediscover testimonies from other eras, so 
closely integrated into our environment that 
they went unnoticed. Lisbon's geostrategic 
function and the potential of the Tagus estuary 
were the basis for the protection of coastal cities, 
a guarantee of safe navigation along the coast, a 
lever for crossing seas and a decisive element in 
the formation, evolution, and expansion of the 
country.
Coastal defence was achieved by the actions of 
preventing, monitoring, persuading, dissuad-
ing, and fighting. For the defence of the Tagus 
estuary, five vectors contributed to establish 
the principles and concepts of its planning and 
implementation over time: Man, to defend 
himself, built fortifications at strategic points, 
used ships as mobile defence, used artillery for 
deep combat and, with the air and electronics, 
kept watch at any time, under any weather 

conditions. Naturally, 
all evolved with the 
progress of sciences, 
materials, doctrines, and 
military organisation.
During the reconquest, 
the castles of Sintra and 
Palmela, lookouts to the 
sea, connecting with Lis-
bon and Almada, consti-

a a

“A defesa costeira: prevenir, 
vigiar, persuadir, dissuadir e 

combater”

The Importance of the Military Defence of 
the Port of Lisbon - Yesterday and Today

“Temos a obrigação de relevar a memória dos feitos 
dos nossos antepassados"

e Almada, constituíram o primeiro sistema 
conjunto para defesa do porto de Lisboa. Com o 
aparecimento da artilharia, as torres de Cas-
cais, Belém e Caparica, com as suas baterias, 
vigiavam e fechavam o canal do Tejo. Dotado 
de esquadras de guarda-costas, o sistema foi re-
forçado com atalaias marítimas e vigias a cavalo. 
Na União Ibérica, evoluindo para o abaluartado, 
as fortificações cruzavam fogo interditando a 
Barra. Com a Restauração, os fortins impediam 
desembarques nas praias. Nos séculos XVIII 
e XIX, a fortificação permanente foi reforçada 
com a de campanha e os seus redutos. Depois, a 
industrialização, o aço, o betão e a eletricidade 
permitiram construir os complexos defensivos 
do Campo Entrincheirado de Lisboa e do Plano 
B para defesa dos estuários do Tejo e Sado. Hoje 
ratificamos alianças internacionais e uma po-
lítica comum de segurança e defesa, acabamos 
com a Artilharia de Costa portuguesa tendo as 
fortificações marítimas perdido a importância 
militar.
Na região, há indícios da existência de 141 
fortificações, sendo uma das mais fortificadas 
do Mundo, nela existindo ainda vestígios de 
uma centena de infraestruturas. Cruciais para 
assegurar independência, desenvolvimento e 
prestígio a Portugal no Mundo estão intima-
mente associadas à sua História. Sem elas, esta 
teria sido diferente e os destinos como Nação 
teriam sido outros. 
Temos a obrigação de relevar a memória dos 
feitos dos nossos antepassados e a preservação 
e reutilização do património edificado e seu 
aproveitamento no Turismo Militar é uma das 
formas de prestar essa homenagem. É o caso do 
património imóvel construído para proteger o 
porto de Lisboa e é esta uma obrigação que cabe 
aos Municípios e às várias entidades do Esta-
do, mas também a todos nós cidadãos, como 
mecenas ou integrando associações como a dos 
Amigos da Artilharia de Costa.

tuted the first joint system for the defence of the 
port of Lisbon. With the appearance of artillery, 
the towers of Cascais, Belém and Caparica, with 
their batteries, guarded and closed the Tagus 
Canal. Equipped with squadrons of bodyguards, 
the system was reinforced with maritime 
watchtowers and watchmen on horseback. In 
the Iberian Union, evolving into the fortified 
fortress, the fortifications crossed fire and closed 
off Barra. With the Restoration, the fortresses 
prevented landings on the beaches. In the 18th 
and 19th centuries, the permanent fortification 
was reinforced with campaign fortifications and 
their redoubts. Later, industrialisation, steel, 
concrete and electricity made it possible to build 
the defensive complexes of Lisbon Entrenched 
Camp and Plan B for the defence of the Tagus 
and Sado estuaries. Today we ratify internation-
al alliances and a common security and defence 
policy, we put an end to the Portuguese Coast 
Artillery and the maritime fortifications lost 
their military importance.
In the region, there is evidence of the existence 
of 141 fortifications, one of the most fortified in 
the world, and there are still traces of a hundred 
infrastructures in the region. Crucial for ensur-
ing independence, development, and prestige to 
Portugal in the World, they are intimately asso-
ciated with its history. Without them, its history 
would have been different and our destiny as a 
nation would have been different.
We have the obligation to highlight the memory 
of the deeds of our ancestors and the preserva-
tion and reuse of the built heritage and its use in 
Military Tourism is one of the ways to pay that 
tribute. This is the case of the immovable herit-
age built to protect the Port of Lisbon and this is 
an obligation that falls to the municipalities and 
the various State entities, but also to all of us 
citizens, as patrons or through associations such 
as the Friends of the Coast Artillery.

Coronel José Paulo Berger
Engenheiro militar,  Chefe d o Gabinete de Estud os 

Arqueoló gicos da Engenharia Militar e  Professor de 
Fortificação e  Arquitetura Militar

Military engineer,  Head of the Archaeolo gical Studies 
Office of Military Engineering and Professor of 

Fortification and Military Architecture

A Importância da Defesa 
Militar do Porto de 

Lisboa – Ontem e Hoje
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Rede de Fortificações 
da Fronteira Marítima

p or|by Frederico Mendes Paul a
Arquitecto,  Secretário-Geral da Asso ciação Portuguesa
d os Municípios com Centro Histórico (APMCH) 
Architect,  Secretary-General of the Portuguese Asso ciation 
of Town Halls with a Historic Centre

Network of Maritime Border 
Fortifications

Desde a conquista do Algarve que a defesa 
das suas costas face às ameaças do corso Norte-
-Africano foi uma preocupação. No entanto, essa 
defesa foi inicialmente baseada na construção de 
fortificações sem uma perspectiva estratégica, 
apoiada numa marinha de guerra poderosa.
Com D. João III a defesa do Algarve assume um 
carácter de rede, constituída por um conjunto de 
fortificações hierarquizadas, assentes em mura-
lhas, fortalezas e atalaias, concebidas de forma 
complementar, e partilhando uma mesma tecno-
logia, o sistema abaluartado, que neste período 
se afirmava como inovador em Portugal.
O conceito de rede tem assim duas condições 
fundamentais para que seja reconhecida como 
tal, que são a partilha de um determinado ter-
ritório de forma estratégica e complementar, e a 
partilha de uma mesma tecnologia.
Desde os meados do século XV que a arquitec-
tura militar iniciou um processo de adaptação à 
crescente generalização das armas de fogo, que 
ficou conhecido como Período da Transição. 
Neste período da transição, o modelo medieval 
coexiste com as inovações renascentistas, mas os 
conceitos medievais das construções militares 
vão sendo abandonados e as fortalezas começam 
a sofrer modificações para melhor resistirem aos 
ataques da artilharia, ao nível do seu desenho e 
características dos seus materiais.
A partir dos meados do século XVI a Arquitectu-
ra do Abaluartado impõem-se, liberta do esparti-
lho medieval, e o projecto torna-se um exercício 
de geometria, com base no estudo dos ângulos de 
tiro. O baluarte é o elemento primordial do con-

Since the conquest of the Algarve, the de-
fence of its coasts against the threats of the North 
African Corsican was a concern. However, this 
defence was initially based on the construction 
of fortifications without a strategic perspective, 
supported by a powerful navy.
With João III, the defence of the Algarve beca-
me a network, made up of a series of hierarchical 
fortifications, based on walls, fortresses and “ata-
laias”, designed in a complementary manner and 
sharing the same technology, the bastion system, 
which was innovative in Portugal at the time.
The concept of a network thus has two funda-
mental conditions for it to be recognised as such, 
which are the sharing of a given territory in a 
strategic and complementary way, and the sha-
ring of the same technology.
Since the middle of the 15th century, military 
architecture began a process of adaptation to 
the growing generalisation of firearms, which 
became known as the Transition Period. In this 
transition period, the medieval model coexists 
with Renaissance innovations, but the medie-
val concepts of military constructions are being 
abandoned and the fortresses begin to undergo 
modifications to better resist artillery attacks, in 
terms of their design and the characteristics of 
their materials.
From the middle of the 16th century the “Aba-
luartado” Architecture (bastion system) impo-
ses itself, freed of the medieval corset, and the 
project becomes an exercise in geometry, based 
on the study of the angles of fire. The bulwark is 
the primordial element of the concept of defen-

PLANTA DA FORTALEZA DE SÃO JOÃO DA BARRA DE TAVIRA DE 1798, IN FORTIFICAÇÕES DO ALGARVE, 
DE BALTASAR AZEVEDO COUTINHO, ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO
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ceito de defesa, funcionando como um módulo 
da fortificação, cujos ângulos de tiro são deter-
minados de forma concertada com os dos restan-
tes baluartes, que, conjuntamente determinam a 
própria configuração da fortaleza.
Para as obras que desenvolve, D. João III socor-
re-se do seu Mestre das obras dos muros e das 
fortificações do Reino, Lugares d’Além e Índia, 
Miguel de Arruda, pioneiro do abaluartado em 
Portugal, que em 1553 constrói as duas primeiras 
fortificações abaluartadas erigidas no continente, 
o Forte de S. Julião da Barra em Oeiras e o Forte 
do Pinhão em Lagos. No ano seguinte projecta a 
primeira cintura muralhada moderna em Portu-
gal, a Muralha de Lagos.
D. Sebastião dá continuidade ao projecto de D. 
João III reforçando a rede de atalaias com um sis-
tema de vigias, por mão do seu engenheiro-mor, 
o bolonhês Filipe Terzio.
A rede iniciada no reinado de D. João III seria 
concretizada no tempo dos Filipes com o envio ao 
Algarve do ajudante do italiano Leonardo Torria-
no, engenheiro-mor de Filipe II, um napolitano de 
nome Alexandre Massai, que nas suas duas missões 
de 1617 e 1621 elabora duas Descrições do Reino 
do Algarve, nas quais propõe a modernização da 
generalidade das fortalezas da região.

ce, functioning as a module of the fortification, 
whose angles of fire are determined in a concer-
ted way with those of the remaining bulwarks, 
which together determine the configuration of 
the fortress itself.
For his works, King João III called upon his mas-
ter builder of the walls and fortifications of the 
kingdom, places beyond and India, Miguel de 
Arruda, a pioneer of the fortified walls in Portu-
gal, who, in 1553, built the first two fortifications 
to be erected on the mainland, the Fort of S. Ju-
lião da Barra in Oeiras and the Fort of Pinhão in 
Lagos. The following year, he designed the first 
modern walled enclosure in Portugal, the Lagos 
Wall.
D. Sebastião continued King João III's project, 
reinforcing the “atalaias” network with a lookout 
system, by the hand of his engineer-master, the 
Bolognese Filipe Terzio.
The network, which was started during the reign 
of João III, would be completed during the time 
of the “Filipes”/Phillips (Spanish kings), when 
the assistant to the Italian Leonardo Torriano, 
chief engineer of Filipe II, a Neapolitan named 
Alexandre Massai, was sent to the Algarve. Du-
ring his two missions, in 1617 and 1621, he pre-
pared two Descriptions of the Algarve Kingdom, 

Os períodos pós-restauração e do pós-terramo-
to de 1755 são também férteis em realizações 
no Algarve, muitas delas da responsabilidade do 
Coronel José de Sande Vasconcelos ou do Capi-
tão Baltazar Azevedo Coutinho.

A APMCH desenvolve no âmbito da dinami-
zação da sua Delegação Regional do Algarve o 
projecto da Rede de Fortificações da Fronteira 
Marítima, que tem como princípio encarar os 
elementos da arquitectura militar construídos 
com objectivos de defesa num factor de apro-
ximação entre comunidades e potenciadores de 
desenvolvimento.
O trabalho que tem sido desenvolvido pelo Mu-
nicípio de Almeida, onde se situa a Delegação do 
Distrito da Guarda da APMCH, na valorização 
e promoção do Património Militar da Raia, e 
que se concretiza na actual candidatura das For-
talezas Abaluartadas da Raia (FAR) a Patrimó-
nio Mundial da UNESCO, é a grande fonte de 
inspiração para o projecto, que pretende colocar 
as duas delegações regionais em colaboração, 
garantindo-lhe um enquadramento estratégico 
abrangente e coerente.
A Câmara Municipal de Lagos, onde a Delegação 
Regional do Algarve está sediada, é o município 
impulsionador desta estratégia, já apresentada e 
aprovada em reunião da Direcção e apresentada 
também publicamente.
A Rede pretende unir fortificações da região 
do Algarve, de acordo com princípios apenas 
esboçados e a concretizar no futuro: as enti-
dades representadas na Rede serão os muni-
cípios em cujos territórios as fortificações se 
localizam; A Rede não terá como objectivo 
reunir a totalidade das fortificações existen-
tes, mas incluir exemplos representativas das 
várias tipologias ou épocas, e inclusivamente 
de fortalezas apenas concretizadas em pro-
jecto ou já desaparecidas; A reabilitação, sal-
vaguarda e valorização das fortificações será 
um compromisso incontornável da parte dos 
seus membros; A Rede promoverá encontros, 
conferências e exposição, acções de investiga-
ção e de formação, estabelecimento de rotas 
e circuitos de carácter turístico, candidaturas 
conjuntas a financiamento, e outras acções que 
os seus membros entenderem como importan-
tes; A rede será entendida como uma entidade 
promotora do território nas suas várias verten-
tes patrimoniais; Tratando-se de uma Rede de 
Fortificações da Fronteira Marítima será seu 
objectivo o estabelecimento de parcerias inter-
nacionais com fortificações similares existen-
tes no Mundo.

in which he proposed the modernisation of most 
of the region's fortresses.
The post-restoration and post-earthquake pe-
riods of 1755 were also rich in achievements in 
the Algarve, many of them under the responsi-
bility of Colonel José de Sande Vasconcelos or 
Captain Baltazar Azevedo Coutinho.

The APMCH – Associação Portuguesa dos Mu-
nicípios com Centro Histórico / Portuguese As-
sociation of Town Halls with a Historic Centre 
is developing the Maritime Border Fortifications 
Network project within the framework of the 
promotion of its Algarve Regional Delegation. 
The principle is to consider the elements of mili-
tary architecture built for defence purposes as a 
factor for bringing communities closer together 
and as a development factor.
The work that has been developed by the Muni-
cipality of Almeida, where the APMCH Guarda 
District Delegation is located, in the valorisation 
and promotion of the Raia's Military Heritage, and 
which is materialised in the current application of 
the Border Bulwarked Fortresses (FAR – Fortalezas 
Abaluartadas da Raia) to UNESCO's World Herita-
ge, is the great source of inspiration for the project, 
which intends to place the two regional delegations 
in collaboration, ensuring it a comprehensive and 
coherent strategic framework.
Lagos municipality, where the Algarve Regional 
Branch has its headquarters, is the driving force 
behind this strategy, which has already been pre-
sented and approved at a meeting of the Board of 
Directors and presented publicly.
The Network aims to unite fortifications in the 
Algarve region, in accordance with principles 
that have only been sketched out and will be put 
into practice in the future: the entities represen-
ted in the Network will be the municipalities in 
whose territories the fortifications are located; 
the Network will not aim to bring together all 
the existing fortifications, but to include repre-
sentative examples of the various types or eras, 
and even fortifications that have only been plan-
ned or have already disappeared; The rehabili-
tation, safeguarding and valorisation of the for-
tifications will be an unavoidable commitment 
on the part of its members; The Network will 
promote meetings, conferences and exhibitions, 
research and training actions, the establishment 
of tourist routes and circuits, joint applications 
for funding, and other actions that its members 
consider important; The network will be unders-
tood as an entity that promotes the territory in 
its various heritage aspects; as it is a Network of 
Maritime Border Fortifications, its objective will 
be to establish international partnerships with si-
milar fortifications around the world.

PLANTA DA CIDADE DE LAGOS DE 1621, IN DESCRIÇÃO DO REINO DO ALGARVE, DE ALEXANDRE MASSAI, CÓDICE VIEIRA DA SILVA.
MUSEU DA CIDADE DE LISBOA
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The Napoleonic Itineraries Portugal offi-
cially launched the game "Napoleon Bonaparte 
– The beginning of the end", last November 19.
The game was developed under the scope of the 
project "Rede das Invasões Francesas em Portu-
gal" (French Invasions Network), supported by 
the Programme "Valorizar Interior" (to promo-
te the countryside) of the Tourism of Portugal, 
through a working group formed for this pur-
pose and composed by Ana Bento (Lourinhã 
municipality), Marta Miranda (Mafra municipa-
lity), Mónica Pereira (Mortágua municipality), 
Paula Gomes (Almeida Municipality) and San-
dra Oliveira (Sobral de Monte Agraço Munici-
pality), who in collaboration with the company 
Science4You, designed a game based on the con-
cept, not of imperialisms and conquests, but of 
the resistance of a people and the defence of a 
territory. The aim is to learn while playing, na-
mely through soft skills, and to convey messages 
starting from the theme of war to build peace. 
For this reason, the game develops a wide range 
of skills, including history, heritage, and culture, 
but also mathematics, arts, and citizenship, being 
a STEAM-labelled game. It was developed to be 
played by families, but also by the school public 
and as an educational and pedagogical tool it can 
be used by teachers. 
From a tourism point of view, the game also aims 

Do ponto de vista turístico, o jogo pretende, tam-
bém, ser um estímulo à visitação do património 
associado às Invasões Francesas, num território 
de 13 municípios. 
Este jogo é uma das ações do projeto Rede Te-
mática das Invasões Francesas em Portugal, 
que se estrutura em torno das seguintes di-
mensões estratégicas: qualificação da oferta; 
capacitação de recursos, comunicação de pro-
duto; e inovação em rede. O projeto é consti-
tuído por um consórcio que inclui os municí-
pios de Almeida, Bombarral, Elvas, Lourinhã, 
Mealhada, Mortágua, Penacova e a Rota His-
tórica das Linhas de Torres (municípios de 
Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de 
Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de 
Xira) e a entidade promotora Comunidade In-
termunicipal de Coimbra. 
A colaboração das várias entidades envolvidas 
tem sido possível através de um trabalho em 
rede e de uma interdisciplinaridade com vista à 
transformação da oferta turística e à integração 
da dimensão tecnológica, educativa e de em-
preendedorismo, transversais e alinhadas com os 
objetivos do desenvolvimento sustentável.
No caso da Rota Histórica das Linhas de Torres, 
o jogo pode ser adquirido nos Centros de Inter-
pretação das Linhas de Torres Vedras e Posto de 
Turismo.

to stimulate visits to the heritage associated with 
the French Invasions, in a territory of 13 muni-
cipalities. 
This game is one of the actions of the Thema-
tic Network of the French Invasions in Portugal 
project, which is structured around the following 
strategic dimensions: qualification of the offer; 
empowerment of resources, product communi-
cation; and network innovation. The project is 
formed by a consortium that includes the mu-
nicipalities of Almeida, Bombarral, Elvas, Lou-
rinhã, Mealhada, Mortágua, Penacova and the 
Historical Route of the Lines of Torres Vedras 
(which included the municipalities of Arruda 
dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte 
Agraço, Torres Vedras and Vila Franca de Xira) 
and the promoting entity Coimbra Intermunici-
pal Community.
The collaboration of the various entities involved 
has been possible through networking and in-
terdisciplinarity with a view to transforming the 
tourism offer and integrating the technological, 
educational, and business dimension, transversal 
and aligned with the objectives of sustainable de-
velopment.
In the case of the Historical Route of the Lines of 
Torres Vedras, the game can be acquired in the 
Interpretation Centres of the Lines of Torres Ve-
dras and in the Tourist Information Office.
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Napoleão 
Bonaparte dá 
nome a jogo 
de tabuleiro

p or|by Sandra Oliveira
Rota Histórica das L inhas de Torres
Historical Rou te of the L ines of Torres Vedras

Os Itinerários Napoleónicos Portugal lan-
çaram oficialmente o jogo "Napoleão Bonapar-
te – O princípio do fim", no passado dia 19 de 
novembro.
O jogo foi desenvolvido no âmbito do projeto 
Rede das Invasões Francesas em Portugal, apoia-
do pelo Programa Valorizar Interior do Turismo 
de Portugal, através de um grupo de trabalho 
constituído para o efeito e composto por Ana 
Bento (município de Lourinhã), Marta Miranda 
(município de Mafra), Mónica Pereira (municí-
pio de Mortágua), Paula Gomes (município de 
Almeida) e Sandra Oliveira (município de Sobral 
de Monte Agraço), que em colaboração com a 
empresa Science4You, conceberam um jogo com 
base no conceito, não dos imperialismos e con-
quistas, mas da resistência de um povo e da de-
fesa de um território. O objetivo é aprender en-
quanto se brinca, nomeadamente através de "soft 
skills" e transmitir mensagens partindo do tema 
da guerra para construir a paz. Por esta razão, o 
jogo desenvolve um conjunto de competências 
alargado, que inclui a história, o património e a 
cultura, mas também a matemática, as artes e a 
cidadania, sendo um jogo com selo STEAM. Foi 
desenvolvido para ser jogado por famílias, mas 
também pelo público escolar e enquanto ferra-
menta educativa e pedagógica pode ser usada 
pelos docentes. 

Napoleon Bonaparte gives 
name to a board game
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Construído estrategicamente de forma a 
dar ao visitante uma vista privilegiada para 

o campo de batalha, o CIBV apresenta 
um espólio diversificado, recursos e 

equipamentos modernos e inclusivos. No 
CIBV pode saber mais sobre a Guerra 

Peninsular e a Batalha do Vimeiro e vai 
encontrar artefactos arqueológicos, armas 

originais da Guerra Peninsular e réplicas de 
fardamentos da época.

www.batalhadovimeiro.pt
+351 963 035 929

R. Columbófilos L 17 2350-867 Meia Via

geral@argumentocruzado.pt

Software
Customizado

Produção
Conteúdos

CRUZADO
ARGUMENTOZ

Vídeos Corporativos / Publicitários
Teasers / Vídeos Promocionais
Reportagens de Eventos / Entrevistas
Streaming / Vídeos em direto
Vídeo-Aulas
Voz Off/Locução
Podcasts
Imagens Aéreas / Drone
Jingles e Bandas Sonoras Originais
Escrita Criativa
Publicações Digitais / Papel

Bases de Dados Personalizadas
Aplicações Web Perrsonalizadas
Intranets 
Aplicações Móveis Híbridas e Nativas
Apresentações / Quiosques Interativos
Jogos educativos

As suas Ideias, a nossa Engenharia

www.argumentocruzado.pt

information technology
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