agendadeeventos

Invasões Napoleónicas
em Portugal
2021 bicentenário da morte
de Napoleão Bonaparte

agendadeeventos
INVASÕES NAPOLEÓNICAS PORTUGAL

2021 Bicentenário da morte de Napoleão Bonaparte
Por ocasião do Bicentenário da morte de Napoleão Bonaparte,
em 2021, muitas localidades são palco de diversos eventos,
promovendo o seu património cultural material e imaterial
associado à história das invasões napoleónicas em Portugal.
Napoleão Bonaparte morreu a 5 de maio de 1821, na ilha de Santa
Helena e, neste ano de 2021, em Portugal e por toda a Europa, a
data é assinalada através da realização de variadas iniciativas.
A valorização turística do património histórico-militar associado
às invasões napoleónicas são o mote para a realização destes
eventos, de relevância para a dinamização da oferta de turismo
cultural no nosso país, bem como para o desenvolvimento de um
produto turístico diferenciado.

Consulte a Agenda e participe!
Informação atualizada através das
hiperligações (links) de cada evento.
Programa da Federação Europeia das Cidades Napoleónicas
para o Bicentenário da morte de Napoleão Bonaparte:
www.napoleoncities.eu

CENTRO DE PORTUGAL
durante o ano 2021
CANTANHEDE

VISITA VIRTUAL
À CASA DO CAPITÃO-MOR
– SÉCULO XVIII
Durante as Invasões Francesas,
estiveram aquarteladas nesta casa,
em 1809, as tropas inglesas
comandadas pelo Tenente General
Arthur Wellesley, mais tarde
nomeado Duque de Wellington.
Nessa campanha, a força militar
britânica dirigia-se para a cidade do
Porto, onde derrotou o exército de
Napoleão comandado pelo Marechal
Nicolas Soult.
Local:
Casa do Capitão-Mor
Promotor:
Câmara Municipal de Cantanhede
Link do Local:
www.cm-cantanhede.pt/mcsite/Entidade/
3220/casa-do-capitao-mor
Link do Evento:
www.cm-cantanhede.pt

REGIÃO DE LISBOA
a partir de 21 de abril
online
LINHAS DE TORRES
LINHAS COM HISTÓRIA
Napoleão: Estratega,
político e comandante
militar

Uma conversa com o Coronel Luís
Sodré de Albuquerque sobre
Napoleão Bonaparte - aptidões para
o comando, tática e estratégia, bem
como a sua visão política da Europa
e o impacto que teve na história
europeia.
Local:
online
Promotor do Evento:
Rota Histórica das Linhas de Torres
Link do Local:
FB/rotahistoricalinhastorres
YOUTUBE/channel/
UC4XDvOfdvN3vs3NFB3qam3Q
www.rhlt.pt
Link do Evento:
FB/rotahistoricalinhastorres
YOUTUBE/channel/
UC4XDvOfdvN3vs3NFB3qam3Q
www.rhlt.pt

PORTO E NORTE
3 a 31 de maio
SANTO TIRSO

NAPOLEÃO BONAPARTE:
MILITAR, POLÍTICO
E ESTADISTA
Exposição evocativa de Napoleão
Bonaparte enquanto militar, político
e estadista. No átrio da Escola Básica
de São Martinho do Campo, para
além de textos e fotos estão
igualmente patentes quatro quadros
evocativos do Portugal dos inícios do
século XIX, bem como três recriações
de trajos: um militar português, um
francês e do próprio Napoleão.
Local:
Átrio da Escola sede do Agrupamento
de Escolas de S. Martinho
Promotor:
Agrupamento de Escolas de S. Martinho
Link do Local:
http://agsmartinho.ccems.pt/
Link do Evento:
http://agsmartinho.ccems.pt/

ALENTEJO E RIBATEJO
5 de maio
online
ELVAS

O CORREIO DAS INVASÕES
FRANCESAS 1807-1814

O Município de Elvas promove
a descoberta do seu património
histórico-cultural relacionado com
a temática das Invasões Francesas,
através da divulgação online de um
vídeo temático.
Do espólio da Biblioteca e Arquivo
Municipal de Elvas surge-nos uma
coleção única e inédita, com cerca
de 500 documentos, abrangendo o
período entre 1807 a 1814, alusivo à
história das Invasões Francesas em
Elvas, cujas evidências são visíveis
no seu Património Arquitetónico.
O vídeo estará disponível de 5 de
maio até ao final de 2021, no website
do Município de Elvas.
Local:
online
Promotor:
Câmara Municipal de Elvas
Link do Local:
www.cm-elvas.pt/descobrir/
patrimonio/militar/
Link do Evento:
www.cm-elvas.pt/descobrir/
patrimonio/militar/

PORTO E NORTE
5 de maio
14h00
SANTO TIRSO

A PONTE DE NEGRELOS,
DO PATRIMÓNIO ÀS
INVASÕES
Visita contextualizada à Ponte de
Negrelos, uma ponte romana situada
em São Martinho do Campo, que
ficou conhecida por aí ocorrer um
episódio bélico durante a 2.ª invasão
napoleónica. Em 23 de Março de 1809
morreu neste local um general de
brigada francês, de seu nome
Henri-Antoine Jardon, às mãos
da população.
Local:
Ponte de Negrelos – Santo Tirso
Promotor:
Agrupamento de Escolas de S. Martinho
Link do Local:
http://agsmartinho.ccems.pt/
Link do Evento:
http://agsmartinho.ccems.pt/

CENTRO DE PORTUGAL
5 de maio
14h30
LOURINHÃ

APONTAMENTO MUSICAL
PELO CORO MUNICIPAL
DA LOURINHÃ
Apontamento musical, em formato
vídeo, pelo Coro Municipal da
Lourinhã, com a música “Memória
da Batalha do Vimeiro”.
Fundado pelo Município da Lourinhã
no ano de 2003, o Coro Municipal
da Lourinhã tem como objetivo a
promoção e divulgação da música
coral, através de reportório
diversificado.
Local:
CIBV – Centro de Interpretação
da Batalha do Vimeiro
Promotor:
Câmara Municipal da Lourinhã
Link do Local:
www.batalhadovimeiro.pt
Link do Evento:
FB/centrodeinterpretacaodabatalhadovimeiro

CENTRO DE PORTUGAL
maio a agosto de 2021
dias 5, 15, 19 e 21
LOURINHÃ
PUBLICAÇÕES NO DIGITAL

EM TODOS OS DIAS 5, 15, 19 E 21,
ATRAVÉS DA PÁGINA DE FACEBOOK
DO CIBV, HÁ PUBLICAÇÕES NO
ÂMBITO DA AGENDA CULTURAL
DO BICENTENÁRIO DA MORTE
DE NAPOLEÃO BONAPARTE
O dia 5 remete para a data da morte
de Napoleão e será o dia de publicação
de jogo alusivo à sua vida e morte.
O dia 15 é o nascimento de Napoleão atividade infantojuvenil com a
publicação de vídeo com ateliê
didático. Em cada dia 19, há publicação
de vídeo do Grupo de Recriação
Histórica da Associação para a
Memória da Batalha do Vimeiro
- principal unidade militar recriada
por este grupo é o Regimento de
Infantaria de Linha Portuguesa nº 19.
O dia 21, data da Batalha do Vimeiro
(21 de agosto de 1808) - dia de jogo
sobre a Batalha do Vimeiro.
Local:
CIBV - Centro de Interpretação
da Batalha do Vimeiro
Promotor:
Câmara Municipal da Lourinhã
Link do local:
www.batalhadovimeiro.pt
Link do evento:
FB/centrodeinterpretacaodabatalhadovimeiro

CENTRO DE PORTUGAL
8 de maio
10h00 às 17h30
ALMEIDA

JOGO GIGANTE
“VÊM AÍ OS FRANCESES”
HISTÓRIAS E MEMÓRIAS,
DOMINGO FAMÍLIAS
NO MHMA

Para assinalar a passagem dos 200
anos sobre a morte de Napoleão
Bonaparte, vamos jogar, no MHMA
– Museu Histórico Militar de Almeida,
o JOGO GIGANTE “Vêm aí os
Franceses” um jogo para famílias,
cujo objetivo é perceber de forma
lúdica, episódios da 3ª Invasão
Francesa, através da literatura,
contos, histórias da tradição oral.
Outro objetivo importante é conhecer
um pouco dos territórios que fizeram
parte dos percursos das invasões.
Local:
MHMA - Museu Histórico Militar de Almeida
Promotor:
Câmara Municipal de Almeida
Link do Local:
www.cm-almeida.pt
Link do Evento:
www.cm-almeida.pt

CENTRO DE PORTUGAL
8 de maio
10h00 às 22h00
LOURINHÃ

ESCAPE GAME VIRTUAL
– INVESTIGAÇÃO VIRTUAL

O escape game A Morte de Napoleão
– Investigação Virtual é uma
iniciativa realizada pelo Município da
Lourinhã em parceria com a empresa
lourinhanense Enigma Box e consiste
num novo modelo de escape game
adaptado à pandemia.
Através do recurso às tecnologias, os
participantes podem usufruir desta
experiência única a partir de casa.
No CIBV estará um avatar
(Game Master) que, através de
video-onferência, irá guiar a equipa
para que esta possa superar todos
os enigmas e desafios com que
é confrontada.
Local:
Plataforma Zoom
Promotor:
Câmara Municipal da Lourinhã
Link do Local:
www.batalhadovimeiro.pt
Link do Evento:
FB/centrodeinterpretacaodabatalhadovimeiro

REGIÃO DE LISBOA
a partir de 20 de maio
online
LINHAS DE TORRES
LINHAS COM HISTÓRIA
Quem foi Napoleão
Bonaparte?

À conversa com o Doutor Pedro
Avilez vamos ficar a saber quem
foi Napoleão - o homem que, no
seguimento da Revolução Francesa,
tentou fazer uma fusão dos valores
culturais dos Antigos Regimes
Europeus, com as propostas políticas
da Revolução Francesa, e projetá-la
para todas as Nações Europeias.
Amado por muitos, detestado por
outros, tem sido motivo de
curiosidade e estudo em todas as
dimensões da sua vida (pessoal,
familiar e de governante político).
Local:
online
Promotor do Evento:
Rota Histórica das Linhas de Torres
Link do Local:
FB/rotahistoricalinhastorres
YOUTUBE/channel/
UC4XDvOfdvN3vs3NFB3qam3Q
www.rhlt.pt
Link do Evento:
FB/rotahistoricalinhastorres
YOUTUBE/channel/
UC4XDvOfdvN3vs3NFB3qam3Q
www.rhlt.pt

CENTRO DE PORTUGAL
22 de maio
15h00
MORTÁGUA

CONFERÊNCIA
“MORTÁGUA
1810…MEMÓRIAS”
A Batalha do Bussaco é um marco
na história da região e do país.
O concelho de Mortágua
desempenhou um papel histórico
preponderante na movimentação
das tropas francesas devido à sua
“posição estratégica”. As marcas
deixadas pelos tropas francesas
foram muitas, pois Mortágua foi das
localidades do país onde os franceses
mais tempo estacionaram, de 23 a 30
de setembro, à exceção das Linhas de
Torres. Será assim organizada uma
conferência em cada Município que
convidará um orador para abordar
o tema, permitindo um melhor
conhecimento do que foi este
confronto bélico.
Local:
Centro de Animação Cultural de Mortágua
Promotor:
Câmara Municipal de Mortágua
Link do Local:
www.cm-mortagua.pt
Link do Evento:
FB/cmmortagua

CENTRO DE PORTUGAL
22 de maio
16h30/17h00
MORTÁGUA

EXPOSIÇÃO
“FARDAMENTOS E
INSTRUMENTOS DE
MÚSICA NA BATALHA”
Uma exposição com instrumentos
e fardamentos, enquadrados na
temática da Terceira Invasão
Francesa. De modo a ser uma
exposição inclusiva, pretende-se
que todas as referências
bibliográficas e legendas possam
ser apresentadas, também, em
braille e realizar um pequeno vídeo
a descrever a exposição com recurso
a linguagem gestual.
Local:
Centro de Animação Cultural de Mortágua
Promotor:
Câmara Municipal de Mortágua
Link do Local:
www.cm-mortagua.pt
Link do Evento:
FB/cmmortagua

CENTRO DE PORTUGAL
22 de maio
16h45
MORTÁGUA

ROTA DOS MURAIS DAS
INVASÕES FRANCESAS
O município irá criar vários murais
(arte urbana), pelo concelho, cujo
tema dos mesmos, retratam vários
momentos da passagem das Tropas
Napoleónicas, em setembro de 1810,
pelo concelho de Mortágua, na 3ª
Invasão Francesa.
Local:
Centro de Animação Cultural de Mortágua
Promotor:
Câmara Municipal de Mortágua
Link do Local:
www.cm-mortagua.pt
Link do Evento:
FB/cmmortagua

CENTRO DE PORTUGAL
22 de maio
17h00
MORTÁGUA

APRESENTAÇÃO
DO DOCUMENTÁRIO
“A PRIMEIRA LINHA
DE WELLINGTON”
Trata-se de um filme original, focado
nos factos históricos ocorridos nos
três Municípios (Mortágua, Penacova
e Mealhada). Ao divulgar o impacto
das invasões francesas nos
territórios de Mealhada, Penacova
e Mortágua, este filme contribuirá
para a projeção da imagem externa
da região, preservação da memória
e para a captação de novos fluxos
turísticos.
Local:
Centro de Animação Cultural de Mortágua
Promotor:
Câmara Municipal de Mortágua
Link do Local:
www.cm-mortagua.pt
Link do Evento:
FB/cmmortagua

CENTRO DE PORTUGAL
22 de maio
21h00
ALMEIDA

BICENTENÁRIO
DA MORTE DE NAPOLEÃO,
VISIONAMENTO DO FILME
"A PRIMEIRA LINHA
DE WELLINGTON"
O filme “A primeira Linha de
Wellington” aborda palcos e
narrativas ocorridos nos percursos
da 3ª Invasão Francesa, incidindo
de modo particular em Mortágua,
Mealhada, Penacova versando
também em Almeida, local, do
território Nacional onde o “enredo”
teve início.
Local:
Auditório Municipal Almeida
Promotor:
Cineclube Bairrada e CM Almeida
Link do Local:
www.cm-almeida.pt
Link do Evento:
www.cm-almeida.pt

CENTRO DE PORTUGAL
22 de maio
MEALHADA

APRESENTAÇÃO
DO DOCUMENTÁRIO
"A PRIMEIRA LINHA
DE WELLINGTON"
Trata-se de um filme original de um
realizador local, que abrange factos
históricos ocorridos nos três
municípios de Mealhada, Penacova
e Mortágua.
Ao divulgar o impacto das invasões
francesas nos territórios, contribui-se
para a projeção da imagem da região,
preservação da memória e para a
captação de novos fluxos turísticos.
Pocurar-se-á projetar a imagem dos
três territórios, não só a nível
nacional, como também a nível
internacional.
Local:
Cineteatro Messias
Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada
Link do Local:
www.cm-mealhada.pt
Link do Evento:
www.cm-mealhada.pt

CENTRO DE PORTUGAL
22 de maio
14h00 às 17h30
ALMEIDA

BICENTENÁRIO DA
MORTE DE NAPOLEÃO,
OFICINAS TEMÁTICAS
Oficinas Temáticas das várias armas
e contextos das guerras peninsulares
decorrerão no Museu Histórico Militar
de Almeida, dinamizadas pelo Grupo
de Recriação Histórica do Cerco de
Almeida
Local:
Museu Militar de Almeida
Promotor:
Grupo de Recriação Histórica do Cerco
de Almeida e Câmara Municipal de Almeida
Link do Local:
www.cm-almeida.pt
Link do Evento:
www.cm-almeida.pt

PORTO E NORTE
26 de maio
15h00
VIEIRA DO MINHO

INAUGURAÇÃO DO NOVO
PERCURSO PEDESTRE
PR8 VRM – AS PONTES DAS
II INVASÕES FRANCESAS
O PR8 VRM – As Pontes das
Invasões Francesas é um percurso
linear de 11 km que inicia junto à
Junta de Freguesia de Ruivães e
termina na Ponte da Misarela.
Este desenvolve-se por caminhos
rurais e ancestrais, e foi idealizado
de forma a abranger num mesmo
percurso as pontes de Vieira do
Minho associadas às invasões
ordenadas por Napoleão Bonaparte:
Ponte de Rês, Ponte do Saltadouro
e Ponte da Misarela.
Além deste trilho, são mais 3 trilhos
que vão reforçar a rede de percursos
pedestres de Vieira do Minho.

Local:
Junta de Freguesia de Ruivães
Promotor:
Câmara Municipal de Vieira do Minho
Link do Local:
www.cm-vminho.pt
www.vieiraminhoturismo.com
FB/vieiradominhoturismo
Link do Evento:
www.cm-vminho.pt
www.vieiraminhoturismo.com
FB/vieiradominhoturismo

PORTO E NORTE
12 de junho
12h00
MARCO DE CANAVESES
UMA PONTE;
UMA PASSAGEM:
LUTAS E RESISTÊNCIAS

O dia 12 de junho é o dia da
inauguração da Ponte de Canaveses,
em 1944, que substituiu a velha
ponte de D. Mafalda, onde
decorreram os ataques.
Documentário histórico com as
vicissitudes do sucedido entre 31 de
março e 18 de abril; as lutas travadas;
os protagonistas; as consequências…
e as descrições que fazem memória
do acontecimento. A ação dos
moradores de Canaveses que tinham
criado pontos de dificuldade para as
tropas que chegariam. Neste
trabalho, divulgam-se os
acontecimentos de 1809, os locais,
assim como os autores e as obras
que permitem hoje conhecer com
algum detalhe esta façanha dos
habitantes de Canaveses, em 1809.
Local:
Centro da Memória do Marco de Canaveses
Promotor:
Centro da Memória e Câmara Municipal
de Marco de Canaveses
Link do Local:
FB/cmmarcodecanaveses
Link do Evento:
FB/cmmarcodecanaveses

PORTO E NORTE
19 de junho
online
TORRE DE
MONCORVO

A VILA DE TORRE
DE MONCORVO E A
SUA COMARCA NAS
INVASÕES FRANCESAS.
EXPOSIÇÃO DOCUMENTAL
ON-LINE
No âmbito da evocação do segundo
centenário da morte de Napoleão
Bonaparte, a Câmara Municipal de
Torre de Moncorvo, organiza uma
exposição on-line com a
documentação que o Arquivo
Municipal de Torre de Moncorvo
alberga sobre o período histórico
conturbado ocorrido entre 1808 e
1812, em que o território nacional
foi alvo das Invasões Francesas.
Local:
online
Promotor:
Câmara Municipal de Torre de Moncorvo
Link do Local:
www.cm-moncorvo.pt/
https://arquivo.cm-moncorvo.pt
Link do Evento:
www.cm-moncorvo.pt/
https://arquivo.cm-moncorvo.pt

CENTRO DE PORTUGAL
Junho 2021
a fevereiro 2022
MEALHADA

TERRA QUEIMADA:
INVASÃO E RESISTÊNCIA
(STORYTELLING)
Serão recolhidos, dramatizados
e encenados episódios que recriam
momentos da passagem das tropas
francesas e anglo-lusas, no período
das invasões, pelo concelho da
Mealhada, antes e depois da Batalha
de setembro de 1810. Estes episódios
trazem ao público relatos pouco
conhecidos, mas que marcaram
profundamente as populações
deste espaço.
Local:
online
Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada
Link do Local:
www.cm-mealhada.pt
Link do Evento:
www.cm-mealhada.pt

CENTRO DE PORTUGAL
17, 24 e 31 de julho
MEALHADA

CICLO DE CINEMA
"INVASÕES NAPOLEÓNICAS"

Ciclo de cinema, com duração de 3
dias, que visa juntar, interpretar e
debater a evolução da cinematografia
alusiva às invasões napoleónicas ao
longo do tempo, bem como a
representação do território, das suas
gentes e património enquanto atores
nas películas.
Local:
Pampilhosa; Luso; Mealhada
Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada
Link do Local:
www.cm-mealhada.pt
Link do Evento:
www.cm-mealhada.pt

CENTRO DE PORTUGAL
6 de agosto
21h00
MORTÁGUA

NOITE NO CENTRO
DE INTERPRETAÇÃO
“MORTÁGUA NA BATALHA
DO BUSSACO”
Pretende-se realizar uma visita
guiada noturna ao museu do Centro
Interpretativo. Trata-se de um
espaço de divulgação, estudo
e conhecimento acerca de um
acontecimento militar que marcou
toda a região, e em particular
Mortágua. Além da sua função
didática, científica e cultural,
o Centro Interpretativo constitui
um espaço de preservação da
memória e de homenagem à
coragem e tenacidade de homens
e mulheres que enfrentaram os
poderosos exércitos napoleónicos.
Durante esta atividade, o visitante
terá oportunidade de visitar o Centro
à noite e usufruir de momentos
encenados, contos e musicais.
Local:
Centro de Interpretação
“Mortágua na Batalha do Bussaco”
Promotor:
Câmara Municipal de Mortágua
Link do Local:
www.cm-mortagua.pt
Link do Evento:
www.cm-mortagua.pt / FB/cmmortagua

CENTRO DE PORTUGAL
15 de agosto
BOMBARRAL

213º ANIVERSÁRIO
DA BATALHA DA ROLIÇA

A atividade consiste na realização
de uma caminhada histórica,
acompanhada por um guia, que leva
o participante a visitar os principais
pontos de interesse da Batalha da
Roliça, que decorreu no dia 17 de
agosto de 1808, no âmbito da 1.ª
Invasão Francesa.
Local:

Roliça – Bombarral
Promotor:
Comissão de Melhoramentos da Columbeira
com o apoio da Câmara Municipal
do Bombarral
Link do Local:
www.batalhadarolica.pt
Link do Evento:
www.batalhadarolica.pt

CENTRO DE PORTUGAL
agosto
ALMEIDA

SINFONIA N.º 3 ‘HEROICA’
DE LUDWIG VAN
BEETHOVEN;
SINFONIA N.º 2 DE JOÃO
DOMINGOS BOMTEMPO
Para assinalar a passagem dos 200
anos sobre a morte de napoleão
Bonaparte a MACC apresenta o
programa de concerto constituído
por duas sinfonias de Beethoven
e Bomtempo. A Sinfonia nº 3
de Beethoven foi dedicada
originalmente a Napoleão Bonaparte,
considerado por Beethoven como a
personificação do ideário da
Revolução Francesa. A sinfonia nº 2
de Bomtempo foi escrita no período
em que Napoleão faleceu. A defesa
das ideias liberais, herdeiros da
revolução unem os dois compositores
e também a música extraordinária
que escreveram com estas obras.
Local:
Picadeiro D'el Rey em Almeida
(mediante marcação)
Promotor:
Câmara Municipal da Almeida
Link do Local:
www.cm-almeida.pt/picadeiro-del-rey/
Link do Evento:
www.cm-almeida.pt

CENTRO DE PORTUGAL
4 de setembro
18h00
MORTÁGUA

EXPOSIÇÃO DE
ARTILHARIA MILITAR

Organização de uma exposição com
elementos bélicos enquadrados na
temática da Terceira Invasão
Francesa, mais propriamente, sobre
a artilharia, e algumas referências
bibliográficas sobre o tema.
De modo a ser uma exposição
inclusiva, pretende-se que todas as
referências bibliográficas e legendas
possam ser apresentadas, também,
em braille, e realizar um pequeno
vídeo a descrever a exposição com
recurso a linguagem gestual.
Local:
Centro de Animação Cultural de Mortágua
Promotor:
Câmara Municipal de Mortágua
Link do Local:
www.cm-mortagua.pt
Link do Evento:
FB/cmmortagua

CENTRO DE PORTUGAL
4 de setembro
19h30/20h00
MORTÁGUA

O MANJAR DO
GENERAL CRAWFORD

Com o objetivo de assinalar os 211
anos da Batalha do Bussaco, será
promovido um Jantar Temático
subordinado ao tema “O Manjar do
General Crawford” na estratégia da
Batalha, que servirá de pretexto para
dar a conhecer esta personagem
central na vitória das tropas
anglo-lusas na denominada Batalha
do Bussaco e que esteve hospedado
na Quinta da Gândara em Mortágua.
Todo o ambiente do jantar será à
época e no decorrer do mesmo serão
promovidos diferentes momentos
musicais e de leitura.
Local:
Quinta/Casa dos Cancela de Abreu
Promotor:
Câmara Municipal de Mortágua
Link do Local:
www.cm-mortagua.pt
FB/cmmortagua
Link do Evento:
www.cm-mortagua.pt
FB/cmmortagua

PORTO E NORTE
11 de setembro
CHAVES

FESTIVAL ETNOGRÁFICO
E GASTRONÓMICO ALUSIVO
AO TEMPO DAS INVASÕES
FRANCESAS

Festival etnográfico e gastronómico
enquadrado, temporalmente, no
período das invasões Francesas
(séc XIX). Evento musicado com
gaita de foles (incluindo feira de
artesanato) alusivo ao tempo das
invasões francesas, a ter lugar na
envolvente do emblemático Forte
de S. Francisco.
Local:
envolvente do Forte de S. Francisco
(Largo da Lapa)
Promotor:
Câmara Municipal de Chaves
Link do Local:
www.chaves.pt
FB/municipiodechaves
Link do Evento:
www.chaves.pt
FB/municipiodechaves

CENTRO DE PORTUGAL
18 e 19 de setembro
PENACOVA

PASSEIO NOTURNO
ENCENADO "TRAVESSIA
DO VALE DO MONDEGO
EM PENACOVA"
Passeio encenado que assinalará
a travessia das tropas anglo-lusas
do vale do Mondego, junto à Barca
do Concelho-Penacova, ocorrida nos
dias anteriores à Batalha do Bussaco.
Será um passeio recheado de
aventuras, efeitos especiais,
não faltando o rigor histórico,
com o objetivo de transportar os
participantes até à época histórica
representada através de quadros
cénicos.
Local:
Penacova
Promotor:
Câmara Municipal de Penacova
Link do Local:
www.cm-penacova.pt
Link do Evento:
www.cm-penacova.pt

CENTRO DE PORTUGAL
18 e 19 de setembro
PENACOVA

ARRAIAL/MERCADO
OITOCENTISTA

Com o necessário enquadramento
cénico, que contará com a adesão
do comércio local, e a participação
de grupos de animação para dar vida
e cor às ruas da Vila, será organizado
um Arraial Oitocentista num formato
inovador, com a representação de
alguns quadros cénicos à época,
sempre com o tema das Invasões
Francesas, contando ainda com a
instalação de um acampamento
civil e um militar, com tendas de
campanha e material de exposição.
Local:
Penacova
Promotor:
Câmara Municipal de Penacova
Link do Local:
www.cm-penacova.pt
Link do Evento:
www.cm-penacova.pt

CENTRO DE PORTUGAL
23 a 27 de setembro
(data a confirmar)

MEALHADA

EXIBIÇÃO DO
DOCUMENTÁRIO
"A PRIMEIRA LINHA
DE WELLINGTON"
Filme original de um realizador local,
que abrange factos históricos
ocorridos nos três municípios de
Mealhada, Penacova
e Mortágua. Ao divulgar o impacto
das invasões francesas nos
territórios, contribui-se para a
projeção da imagem da região,
preservação da memória e para a
captação de novos fluxos turísticos.
Pretende-se projetar a imagem
dos três territórios, não só a nível
nacional, como também a nível
internacional.
Local:
Cineteatro Messias
Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada
Link do Local:
www.cm-mealhada.pt
Link do Evento:
www.cm-mealhada.pt

CENTRO DE PORTUGAL
23 a 27 de setembro
MEALHADA

PERCURSOS PEDESTRES
INTERPRETATIVOS
E INTERATIVOS
Percursos pedestres orientados na
Mata do Bussaco, palco na história da
nação portuguesa como um exemplo
essencial de tática defensiva militar,
percorrendo os trilhos percorridos
pelo exército luso-britânico.
Local:
Mata Nacional do Bussaco
Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada
Link do Local:
www.cm-mealhada.pt
Link do Evento:
www.cm-mealhada.pt

CENTRO DE PORTUGAL
23 a 27 de setembro
(data a confirmar)

MEALHADA

RECRIAÇÃO HISTÓRICA
DA BATALHA
(COM O APOIO DO GRHMA)
Recriação histórica da batalha de 27
de Setembro de 1810, onde os
exércitos anglo-lusos comandados
pelo tenente-general Arthur
Wellesley, primeiro Duque de
Wellington, se confrontaram com
exército Francês liderado pelo
marechal André Massena, durante
a terceira invasão francesa.
Local:
Luso, Bussaco
Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada
Link do Local:
www.cm-mealhada.pt
Link do Evento:
www.cm-mealhada.pt

CENTRO DE PORTUGAL
24 de setembro
ao longo do dia
GÓIS

INVASÕES FRANCESAS
NO CONCELHO DE GÓIS
APRESENTAÇÃO DE
FOLHETO
Apresentação do folheto sobre as
invasões francesas no concelho de
Góis, com a descrição de alguns
episódios que decorreram em
determinados pontos do nosso
território. Através deste folheto o
visitante poderá percorrer os locais
que as fontes históricas nos indicam
como pontos de passagem e de
destruição das tropas francesas.
Local:
Góis
Promotor:
Câmara Municipal de Góis
Link do Local:
www.cm-gois.pt
Link do Evento:
FB/MUNICIPIODEGOIS

CENTRO DE PORTUGAL
24 de setembro
MEALHADA

ESPETÁCULO
"A ENCRUZILHADA
DO BUSSACO"
Evento multidisciplinar e comunitário
de grande dimensão artística onde as
artes performativas (teatro, música,
dança, artes circenses, etc.) se
cruzam para contar a história dos
dias antes, durante e depois da
grande batalha na serra do Bussaco
contra as invasões francesas.
A História de Portugal e a história
local de cada território e das suas
gentes, serão assim colocadas em
diálogo para uma preservação da
memória e uma discussão completa
e artística do impacto das invasões
francesas nos territórios de
Penacova, Mealhada e Mortágua.
Local:
Cineteatro Messias
Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada
Link do Local:
www.cm-mealhada.pt
Link do Evento:
www.cm-mealhada.pt

CENTRO DE PORTUGAL
24 de setembro
21h00
MORTÁGUA

SEMANA NAPOLEÓNICA
- PASSEIO NOTURNO
ENCENADO – BARRIL
A localidade do Barril foi um
dos locais de acampamento e
reagrupamento das tropas francesas
a caminho do Bussaco. Com este
passeio encenado pretende-se
proporcionar aos participantes a
experiência de viajar até ao passado
através da recriação e representação,
o que seria a movimentação de
dezenas de milhares de tropas,
em condições extremamente difíceis
e, simultaneamente, contribuir
para uma maior perceção e
consciencialização do papel central
que Mortágua teve na “Batalha
do Bussaco”.
Local:
Barril
Promotor:
Câmara Municipal de Mortágua
Link do Local:
www.cm-mortagua.pt
FB/cmmortagua
Link do Evento:
www.cm-mortagua.pt
FB/cmmortagua

CENTRO DE PORTUGAL
24 de setembro
PENACOVA

PASSEIO NOTURNO
ENCENADO "AS VÉSPERAS
DA BATALHA"
Passeio Noturno Encenado focado
nas Vésperas da Batalha do Bussaco.
Este evento decorrerá em diferentes
pontos da vila e contará com o apoio
do Grupo de Reconstituição Histórica
do Município de Almeida (GRHAMA),
uma associação com vasta
experiência e que se dedica à
divulgação e conhecimento da
História de Portugal e dos trágicos
eventos associados ao período
histórico comummente designado
de Guerra Peninsular, ocorrida entre
os anos de 1807 e 1814.
Local:
Serra do Bussaco
Promotor:
Câmara Municipal de Penacova
Link do Local:
www.cm-penacova.pt
Link do Evento:
www.cm-penacova.pt

CENTRO DE PORTUGAL
25 de setembro
PENACOVA

A ENCRUZILHADA
DO BUSSACO

Uma conversa com o Coronel Luís
Albuquerque sobre Napoleão
Bonaparte - aptidões para o
comando, tática e estratégia, bem
como a sua visão política da Europa
e o impacto que teve na história
europeia.
Local:
Lorvão
Promotor:
Câmara Municipal de Penacova
Link do Local:
www.cm-penacova.pt
Link do Evento:
www.cm-penacova.pt

CENTRO DE PORTUGAL
27 de setembro
MEALHADA

CONCERTO
COM A ORQUESTRA
LIGEIRA DO EXÉRCITO
Concerto da Orquestra Ligeira do
Exército Português integrado no
programa da comemoração do
aniversário da Batalha do Bussaco.
Local:
Alameda do Casino – Luso
Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada
Link do Local:
www.cm-mealhada.pt
Link do Evento:
www.cm-mealhada.pt

CENTRO DE PORTUGAL
1 de outubro
MEALHADA

PEÇA DE TEATRO
"TERRA QUEIMADA:
INVASÃO E RESISTÊNCIA"
Um espetáculo original, escrito e
encenado para o presente projeto,
que compilará todos os episódios
retratados anteriormente no
storytelling "Terra Queimada:
Invasão e Resistência".
Este espetáculo terá um caráter
multidisciplinar e comunitário, onde
diferentes artes performativas se
cruzam para contar a história dos
dias antes, durante e depois da
grande batalha na serra do Bussaco
contra os invasores franceses.
Local:
Cineteatro Messias
(espetáculo transmitido via streaming)
Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada
Link do Local:
www.cm-mealhada.pt
Link do Evento:
www.napoleoncities.eu/
piece-de-theatre-terra-queimada-invasion
-resistance-mealhada/

CENTRO DE PORTUGAL
2 de outubro
21h30
MEALHADA

LANÇAMENTO DO E-BOOK
"TERRA QUEIMADA:
INVASÃO E RESISTÊNCIA"
O e-book será o resultado da
compilação de toda a informação
contida nos flyers disponibilizados
ao público em cada encenação no
âmbito do projeto “Terra Queimada:
invasão e resistência”, bem como
os textos dramáticos produzidos.
Para além da informação histórica,
relativa às cenas representadas,
e informação turística relativa aos
locais onde decorrem, este suporte
incidirá também na oferta
gastronómica e hoteleira existente.
Local:
Cineteatro Messias
Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada
Link do Local:
https://cineteatromessias.cm-mealhada.pt
Link do Evento:
www.cm-mealhada.pt

CENTRO DE PORTUGAL
2 de outubro

(data a confirmar)

MEALHADA

APRESENTAÇÃO DO FILME
"TERRA QUEIMADA:
INVASÃO E RESISTÊNCIA"
Compilação num filme legendado dos
principais momentos associados aos
8 episódios de storytelling "Terra
Queimada: Invasão e Resistência".
Local:
Cineteatro Messias
Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada
Link do Local:
www.cm-mealhada.pt
Link do Evento:
www.napoleoncities.eu/terra-queimada
-invasion-resistance-mealhada/?lang=en

CENTRO DE PORTUGAL
2 de outubro
21h30
MORTÁGUA

EMB(U)SCADA NO PARQUE

Uma atividade que será organizada
no Parque Urbano das Nogueiras,
local onde se julga que as tropas
francesas tenham passado, no
avanço para o Bussaco, no qual será
recriado um cenário de emboscada,
em que o visitante será surpreendido
com um momento musical.
Local:
Parque Urbano das Nogueiras
Promotor:
Câmara Municipal de Mortágua
Link do Local:
www.cm-mortagua.pt
Link do Evento:
FB/cmmortagua

CENTRO DE PORTUGAL
3 de outubro

(data a confirmar)

MEALHADA

CONCERTO DE
ENCERRAMENTO
"MARCOS HISTÓRICOS"
Um espetáculo itinerante que será
apresentado pelas bandas
filarmónicas dos três territórios,
tendo em vista a preservação da
memória coletiva e uma discussão
completa e artística do impacto das
invasões francesas nos territórios de
Penacova, Mealhada e Mortágua.
Encerra o ciclo de comemorações da
batalha do Bussaco e do bicentenário
da morte de Napoleão.
Local:
Cineteatro Messias
Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada
Link do Local:
https://cineteatromessias.cm-mealhada.pt
Link do Evento:
www.cm-mealhada.pt

REGIÃO DE LISBOA
20 de outubro
19h30
MAFRA

Bonaparte vs. Wellington
- BATALHA MUSICAL
Interpretação de uma seleção de
músicas queridas dos dois génios
estrategas Bonaparte e Wellington,
recriando um autêntico despique
musical no Claustro-Sul do Palácio
Nacional de Mafra, com o Carrilhão
da Torre Sul servindo de pivot entre
o trompete, a voz e a percussão.
Local:
Palácio Nacional de Mafra
Promotor do Evento:
Rota Histórica das Linhas de Torres
Link do Local:
www.cm-mafra.pt
Link do Evento:
FB/rotahistoricalinhastorres
YOUTUBE/channel/
UC4XDvOfdvN3vs3NFB3qam3Q
www.rhlt.pt

PORTO E NORTE
outubro
VILA NOVA DE GAIA

EXPOSIÇÃO TEMÁTICA
ALUSIVO AO ESPÓLIO DAS
INVASÕES FRANCESAS
Em Vila Nova de Gaia destaca-se o
episódio do desastre da Ponte das
Barcas, ocorrido a 29 de março de
1809, quando muitos civis fugiam
das tropas francesas, para se
refugiarem em Vila Nova de Gaia,
no Mosteiro da Serra do Pilar,
hoje classificado como património
Mundial, que serviu de reduto para
as tropas anglo-lusas aqui instalarem
uma bateria de artilharia com 18
peças.
A presente exposição pretende
evocar através de um riquíssimo
espólio «o grande patriotismo dos
habitantes de Vila Nova de Gaia» na
difícil época das Invasões Francesas.
Local:
Quartel Militar do Mosteiro da Serra do Pilar
Promotor:
Município de Vila Nova de Gaia
Link do Local:
www.culturanorte.gov.pt/patrimonio/
mosteiro-da-serra-do-pilar
www.cm-gaia.pt
Link do Evento:
www.cm-gaia.pt

PORTO E NORTE
data a indicar
MESÃO FRIO

ABERTURA AO PÚBLICO DA
TORRE DE SANTA CRISTINA

A Torre de Santa Cristina está a ser
alvo de uma requalificação de forma
a ser um espaço visitável e faz parte
da Igreja de Santa Cristina que foi
saqueada e queimada durante as
Invasões Napoleónicas, comandada
por Soult, em 11 de maio de 1809.
Um apelativo miradouro urbano, em
pleno centro histórico de Mesão Frio.
Local:
Igreja de Santa Cristina
Promotor:
Município de Mesão Frio
Link do Local:
https://www.cm-mesaofrio.pt/pages/
672?poi_id=77
Link do Evento:
https://www.cm-mesaofrio.pt/pages/
672?poi_id=77

Invasões Napoleónicas em Portugal
2021 bicentenário da morte
de Napoleão Bonaparte

