
10h00 |Workshop | Formador Leonel Trindade | Duração:3 horas 

10h30 -18h30 | Visita Guiada

11h00 -19h00 | Recriação Histórica

14h30 | Mostra e Feira do Livro até dia 19 setembro

15h30 | Encenação histórica

A ocupação da vila de Sobral pelas tropas francesas e a

                  fuga da população.1810 

21h30 | Concerto | Quarteto Arabesco

   Construção de Maquetas – Guerra Peninsular
   

  Centro de Interpretação das Linhas de Torres
  

 

   Acampamento Militar e Ofícios Oitocentistas 
   

   “Invasões Napoleónicas”
      

            Vêm aí os Franceses!
               

                

             Concerto Alusivo às Invasões Francesas 
           

Animação de rua || Centro histórico e principais ruas da vila

CILT - Centro de Interpretação das Linhas de Torres
     Inscrições  gratuitas  e  obrigatórias  até dia 10 de setembro
    email: cilt@cm-sobral.pt ou tel. 261 942 296

 Praça Dr. Eugénio Dias | Entrada Livre

Praça Dr. Eugénio Dias

Sala Polivalente da Biblioteca Municipal

Praça Dr. Eugénio Dias

  Praça Dr. Eugénio Dias

1810

Associação de Coleccionadores de Armas – “Armas da História”
Associação para a Memória da Batalha do Vimeiro
Associação Portuguesa de Recriação Histórica
Grupo de Recriação Histórica “Guerrilha de Montagraço” da 

Associação de Cultura e Recreio 13 de Setembro de 1913 
Grupo La Albuera
Oficina do Velho Ofício
Ordem da Cavalaria do Sagrado Portugal, CRL

ORGANIZAÇÃO

PARTICIPAÇÃO

Sobral de Monte Agraço

FESTAS E FEIRA DE VERÃO

As Invasões Francesas, que decorreram No entanto, a estadia dos franceses na 

entre 1807 e 1811, inseriram-se num vila e região de Sobral arrastou-as para 

conflito mais abrangente que afetou um dos episódios mais dolorosos da 

toda a Europa - As Guerras história de Portugal. A gigantesca 

Napoleónicas. operação de “terra queimada” impede 

aos franceses toda a possibilidade de 
Foram uma das maiores ofensivas aprovisionamento local, mas lança 
militares alguma vez realizadas ao grande parte da população portuguesa 
território português e deixaram marcas num êxodo sem precedentes. 
profundas nos locais e nas gentes 

dessa época, apesar da resistência Com uma “mão cheia de nada”, o povo 

luso- britânica ter marcado o início do vê-se obrigado a abandonar as suas 

retrocesso da ambição expansionista casas e os seus haveres para fugir aos 

de Napoleão Bonaparte. franceses.

Em julho de 1810, o marechal André Refugiou-se dentro das Linhas de Torres 

Massena renovou a ofensiva a Portugal. e na capital portuguesa para regressar, 

Aquela que seria a terceira invasão mais tarde, às suas terras, vitoriosos, 

francesa teve particular impacto na mas com “outra mão com coisa 

região de Sobral de Monte Agraço. nenhuma”.  

Instalado frente a Sobral, num assédio Em memória deste episódio, o dia 13 de 

direto às Linhas de Torres, o exército setembro (domingo) será dedicado aos 

francês descobriu a majestosidade de homens e mulheres que resistiram 

toda a primeira Linha de Defesa de corajosamente à ira francesa, ao mesmo 

Lisboa, coroada pelo Forte Grande do tempo que estavam submetidos às 

Alqueidão. ordens inglesas. Apesar disso nunca 

perderam de vista a defesa da sua 
Deparando-se com este obstáculo, pátria e da sua identidade. 
Massena considerou-o intransponível e 

iniciou a sua retirada do território 

nacional. 

Esta derrota foi o prenúncio do fim do 

sonho de Napoleão em dominar toda a 

Europa. 
Vêm Aí os Franceses! Vêm Aí os Franceses! Vêm Aí os Franceses! 
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PROGRAMA



12 de outubro de 1810. O VIII Grupo recursos, fruto da política de “terra 

de Junot marchou sobre o flanco Norte queimada” que Wellington - comandante 

de Sobral, atacando o posto avançado do Exército Aliado - ordenou à 

do general inglês Spencer. Os população que executasse. A fome e a 

combates prosseguiram no interior da incerteza instalam-se nas fileiras 

povoação, acabando a vila nas mãos francesas e a retirada da posição 

do inimigo, após a retirada do exército parecia ser a única possibilidade.

luso-britânico. As narrações desse 
Um mês depois da chegada a Sobral, combate relatam que os habitantes 
Massena nunca arriscou um combate que permaneceram nas suas 
direto com o exército luso-britânico. propriedades foram assaltados e 
Constatando a impossibilidade de maltratados, tendo sido incendiadas 
marchar sobre Lisboa e enfrentar o várias casas e destruído o arquivo da 
grande reduto do Alqueidão, Câmara Municipal. 
provavelmente a posição mais forte de 

Massena mandou ocupar a vila e toda a Linha defensiva, o comandante 

hastear a bandeira francesa. francês ordenou o abandono da posição 

Estranhamente, a pilhagem e junto a Sobral. 

devastação, praticada pela fúria 
Na noite de 14 de novembro, as tropas francesa pouparam o solar dos Condes 
francesas colocam nas suas fileiras de Sobral; conta-se que isso se ficou a 
espantalhos para iludir o inimigo de que dever ao facto do Conde de Sobral, 
continuavam firmes nas suas posições. Hermano Braamcamp de Almeida 
Só na madrugada seguinte as tropas Castelo Branco, estar casado com 
aliadas se apercebem de tal engodo, Louise de Narbonne-Lara, filha de 
estranhando a imobilidade das Louis Marie Amalric, ajudante de 
sentinelas.campo de Napoleão Bonaparte.

A retirada, que começou no Sobral na Porém, Massena iria perceber, em 
noite de 14 de Novembro de 1810, breve, que o seu exército estava frente 
acabou em Toulouse a 11 de Abril de à primeira linha de defesa de Lisboa. À 
1814. Os exércitos de Napoleão não espera de reforços, o comandante 
voltariam a repetir a experiência de francês ordena às tropas que 
1808 e a empreender uma ofensiva mantenham a sua posição na vila de 
geral e vigorosa contra Wellington e Sobral. O exército foi subsistindo 
Portugal.como pôde numa região deserta de 

Duzentos anos depois da aventura guerreiros luso-britânicos na sua 

napoleónica na Península Ibérica entrega em defesa de valores de 

propõe-se uma narrativa musical sobre liberdade e justiça.

alguns acontecimentos charneira da 

história portuguesa e europeia. Fruto 

de uma aprofundada pesquisa 

histórico-musical, neste concerto 
João Ferro

interpretam-se obras alusivas a estes Retirada do Marechal Massena (1810)  
factos, de compositores portugueses 

proeminentes da época, tais como Joaquim Bachicha
Batalha do Vimieiro:João Domingos Bomtempo, Marcos 
Cântico Patriótico (1809) Portugal, João José Baldi e Souza 

Carvalho, e de outros menos 
João Domingos Bomtempo

conhecidos, como João Ferro, António 
Cantata Hino Lusitano, Op. 10 (1811) 

José do Rego e Joaquim Bachicha.

João José Baldi
As invasões francesas ganharam Marcha de retirada (c. 1810) 
expressão nas mais variadas formas 

de arte na sociedade da época. João Domingos Bomtempo
Cantata A Paz da Europa, Op. 17 (1815) Serviram de inspiração na criação de 

peças musicais alusivas a factos 
Marcos Portugalmarcantes, tais como as batalhas do 
 Hymno Patriótico (1809)

Vimeiro e do Buçaco e a retirada do 

marechal Massena. Muitas incluem, na 

própria partitura, indicações verbais 

com a caraterização das cenas. 

Sandra Medeiros | soprano
Vários autores portugueses foram Armando Possante | baixo 
divulgadores das façanhas e heroísmo Paulo Pacheco | piano

anglo-luso, através da prosa e poesia. 

Nas várias composições vocais 

apresentadas neste concerto de 

Marcos Portugal e João Domingos 

Bomtempo, os textos utilizados 

evidenciam a bravura e tenacidade dos 

Programa

Ensemble Arabesco 

Encenação histórica

VÊM AÍ OS FRANCESES! 

No quotidiano do acampamento militar, chega a notícia que o exército francês, 

liderado pelo marechal Massena, já passou Alenquer e se aproxima de Sobral, a 

caminho da capital do Reino. 

São preparadas barricadas numa tentativa desesperada de ajudar o exército 

luso-britânico a salvar a vila da opressão francesa. 

Temendo o pior, a população prepara-se para fugir, se o último rasgo de 

resistência não for suficiente para parar os franceses.

A mostra exibe a coleção bibliográfica que a Biblioteca Municipal de Sobral de 

Monte Agraço reuniu ao longo dos anos sobre a temática das invasões de 

Napoleão na Europa, particularmente sobre a guerra peninsular, as invasões do 

exército francês a Portugal e as Linhas de Torres. 

A mostra inclui uma pequena feira do livro, na qual o visitante poderá adquirir 

algumas obras sobre o tema. 
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Espaço de 

Recriação 

Acampamento Militar

Artilharia

Ofícios OitocentistasFestas e Feira de Verão || Sobral de Monte Agraço

Câmara Municipal

Coreto

Estátua Eugénio Dias

Chafariz

Quinta Sobral
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Acampamento Militar e

OFICÍOS OITOCENTISTAS

Mostra e Feira do Livro

INVASÕES NAPOLEÓNICAS

Concerto alusivo às

INVASÕES FRANCESAS


