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Sábado, 15 de Março de 2008  

   
Roliça - Monumento Logótipo do percurso Serra do Picoto 

O CAAL e a Câmara Municipal do Bombarral 
organizam uma actividade, por trilhos e caminhos 
rurais, numa das mais bonitas aldeias do Concelho do 
Bombarral, para dar a conhecer as peripécias de um 
episódio importante da Guerra Peninsular. 

Este ano comemora-se o bicentenário da Batalha da 
Roliça com diversas iniciativas, de entre as quais se 
destaca a inauguração do percurso pedestre 
sinalizado que vamos realizar, resultante de uma 
parceria da Câmara Municipal com o nosso clube e da 
proposta de um munícipe francês, amigo do CAAL de 
longa data que vamos reencontrar nesta caminhada. 

“Do cimo do Picoto (160m) abre-se um panorama 
impressionante aos nossos olhos: descobre-se todo o 
vale e pode-se facilmente imaginar a deslocação das 
tropas desde as Caldas da Rainha. A digressão que vamos 
efectuar permitir-nos-á ter uma ideia mais concreta do 
terreno do campo de batalha.” 

O combate foi renhido, durou 8 horas e nele morreram 
mais de 500 soldados de cada um dos contendores, 
hoje simbolicamente recordados através do túmulo do 
tenente-coronel Lake, comandante de um regimento 
inglês que foi dizimado na luta. 

A batalha será evocada e descrita do cimo do Picoto, 
por um historiador, que integra um Grupo de Trabalho 
constituído no concelho, cuja informação poderá ser 
consultada no seguinte endereço da Internet: 
http://batalharolica.blogs.sapo.pt/. 

Este grupo adoptou a pomba da paz como símbolo, 
logótipo esse que também foi utilizado na marcação 
deste percurso pedestre de interesse histórico. 

Programa da actividade 
9h30 - Percurso pedestre circular, guiado, com 

apontamentos históricos sobre o evento; 
13h30 – Merenda ao ar livre, na Roliça, oferecida 

pela Câmara Municipal; 
15h30 – Visita guiada ao centro histórico do 

Bombarral. 

Ponto de partida - Largo D. Maria I, junto da fonte e do 
painel de azulejos evocativo da batalha. 

Cartografia – Folhas 338 e 350 da Carta Militar de Portugal 
na escala 1/25000 do IGE. 
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Traçado do percurso 

“O percurso do caminho da Batalha da Roliça inicia-se na 
aldeia da Roliça onde decorreu a primeira fase da batalha, na 
manhã do dia 17 de Agosto de 1808. 

Prossegue pela Columbeira, ao pé de íngremes rampas, onde o 
exército francês tinha instalado a sua segunda posição. 

A seguir o caminho sobe ao monumento erigido para guardar a 
memória do tenente-coronel Lake, continuando até ao Picoto, 
de onde se desfruta uma soberba vista. 

No regresso o caminho passa pelas encostas do Vale de Roto, 
dando assim uma visão bastante realista do campo de batalha, 
e regressa à Roliça, pelo antigo caminho Real ligando Óbidos à 
Lourinhã.” 

Agradecimento 

O Clube de Actividades de Ar Livre agradece à Câmara 
Municipal do Bombarral, na pessoa do Sr. Arquitecto Rui Viola, 
ao amigo François de Quijano e a todos os que, com empenho 
e dedicação, puseram de pé e sinalizaram este magnífico 
percurso pedestre, criando uma infra-estrutura de novo tipo 
para o concelho, que não deixarão de continuar a aperfeiçoar e 
a assegurar a sua manutenção. Estão de parabéns! 

Organizadores pelo CAAL: José Duarte e José Veloso 


