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O Inverno de 1810 em Portugal é um período de questões na Guerra Peninsular. Os exércitos 
em confronto viram-se para si próprios em busca de respostas para os seus problemas, uns 
pensam na retirada e na desonra de não ter cumprido a missão do Imperador, enquanto outros 
começam achar que tem peças suficientes no tabuleiro para iniciar a tão ambiciada ofensiva. O 
momento da verdade aproxima-se com a chegada da Primavera de 1811, com a fome e falta de 
reforços, Massena não tem outra hípotese senão retirar. 
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 Introdução 

 Depois de uma dura derrota e subsequente retirada na batalha da Reserva de 
Choisin, durante a Guerra da Coreia (1950-1953), o general Oliver P.Smith 
simplesmente afirmou que não estava a retirar-se, estaria sim a avançar noutra direcção. 
Apesar da vontade em querer passar outra mensagem para uma tropa desmoralizada, 
com um pouco de humor à mistura, uma retirada será sempre uma retirada e nunca 
deixará de ser a decisão menos pretendida por qualquer general. Quando este momento 
chega é no geral a confirmação da derrota e a aniquilação total do exército é uma 
situação tão provável que alma de qualquer líder militar pesa, pois as suas decisões 
poderão afectar o futuro dos seus homens e da nação que defende.  
 
 Mas será o fim para os derrotados? A história está cheia de provas que uma 
retirada não significa o fim e que nem sequer é exclusivo de um exército derrotado. Da 
mítica odisseia dos dez mil mercenários gregos descrita na Anabásis à retirada do 
Exército Expedicionário Inglês em Dunquerque, muitos são exemplos de sobreviver 
para lutar noutro dia. O último exemplo é um momento drástico em que as forças 
inglesas estavam encurraladas e derrotadas em quase total detalhe pelos alemães. Mas 
foi esse quase, a paragem do avanço alemão, que permitiu que o grosso das forças 
aliadas conseguisse escapar através da audácia e tenacidade de Churchill. Através da 
Royal Navy e de barcos civis de vários tamanhos e feitios, o primeiro ministro inglês 
conseguiu salvar cerca de trezentos mil homens que mais tarde seriam peças 
fundamentais para o sucesso da invasão da Normandia. Tendo em conta o tema desta 
tese, podemos também encontrar no período napoleónico um bom exemplo similar ao 
de Dunquerque, à retirada do exército inglês pelo porto da cidade espanhola de Corunha 
em 1809. Com a chegada de Napoleão a Espanha à frente de um exército superior em 
números e qualidade, o general John Moore não teve outra hípotese senão retirar as suas 
forças e contactar a armada inglesa para ajudar nesta missão. Ludibriando os franceses 
através de audácia e sorte, o general inglês conseguiu chegar à cidade portuária de 
Corunha. Entre os dias 16 e 17 de Janeiro de 1809 a cidade foi alvo de duros ataques do 
exército de Soult e da sua artilharia. De forma estóica e tipicamente inglesa as forças de 
John Moore conseguiram com sucesso defender as suas posições e embarcar na frota 
que os veio resgatar. O jovem general inglês morreria em combate, mas já ciente do 
sucesso da sua missão, que permitiu que estas forças escapassem para combater mais 
tarde na Guerra Peninsular. 

 
Contudo a história das retiradas não faz parte só dos exércitos derrotados em 

batalha. O Duque de Wellington após uma vitória pírrica em Talavera de la Reina, 
disputada nos dias 27 e 28 de Julho de 1809, viu-se na possibilidade de ser encurralado 
pelas forças de Soult, que regressavam reequipadas por Ney e o seu VI Corpo de 
Exército, e pelas forças de Jourdan e Victor. Lutar noutro dia e com melhores 
probalidades de vencer recaíram na decisão de Wellington, ficando para outra fase a 
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decisiva ofensiva sobre o domínio francês. Aperceber-se que ter sucesso tem fim é uma 
virtude militar, especialmente na situação do exército inglês, cuja sorte podia 
transformar-se em azar se tivessem em mãos mais impetuosas e incapazes. Outro dado 
curioso é fingir uma retirada para vencer uma batalha, um elemento do arsenal táctico 
de qualquer general em campanha. Dos Partos em Carrhae e de Frederico o Grande em 
Rossbach, são vários os exemplos desta manobra complicada e muitas vezes destinada 
ao insucesso, mas quando bem sucedida é capaz de obter resultados extraordinários para 
os executantes. Contudo o desastre ensombra qualquer e o que aconteceu na malfadada 
odisseia da Rússia durante o inverno de 1812 é um bom exemplo, senão “o exemplo”, 
desse facto. Subestimar o inimigo, o clima, a geografia do território, desorganização e 
lentidão nas manobras são vícios que facilmente condenam um exército em retirada e 
nem mesmo as prestações heróicas de Ney ao longo da acção e dos militares em 
Beresina puderam salvar aquele que foi o erro crasso de Napoleão. Vitória e derrota 
estão sempre à espreita em qualquer acção militar e a exigência é bem maior na hora 
dos vencidos.  

 
Olhando para os casos anteriores podemos ver que existem vários momentos que 

podem definir uma retirada, sejam de derrota ou vitória, e mesmo na teoria militar é 
ensinado como executar uma retirada de acordo com os obstáculos e caminhos que 
podem aparecer perante o comando militar da operação. Momentos e barreiras, naturais 
ou não, fazem com que uma retirada raramente seja igual, mas as virtudes que levam ao 
sucesso desta operação são iguais em qualquer líder. Parece ser uma conclusão 
precipitada, mas ao olharmos para as operações de retirada que tiveram sucesso 
reparamos a existência de habilidade, audácia, oportunismo, coragem, calculismo e 
frieza nas várias manobras tácticas e estratégias utilizadas para garantir o sucesso. Em 
poucas palavras não é para qualquer um comandar uma retirada onde reina a baixa 
moral e o espectro da derrota, neste plano étereo o homem de guerra mais próximo da 
raposa que do leão terá maior probalidade de vencer. Um bom exemplo para as duas 
faces da moeda é a retirada do Armée du Portugal.  

 
Esta retirada é um momento importante na Guerra Peninsular, pois é o momento 

em que uma ofensiva anglo-lusa ganha contornos. Com Wellington em perseguição o 
Armée du Portugal não tem outra hípotese senão retirar-se para onde possa  recuperar 
em segurança para poder lutar novamente. A sua retirada é feita de três importantes 
fases, a primeira é caracterizada pelo comando de Ney na rectaguarda, a segunda pelo 
abandono do anterior marechal e a derrota no Sabugal após estabelecimento na zona da 
Guarda e Celorico e a última pela vâ tentativa de resgatar a guarnição de Almeida em 
Fuentes de Oñoro. Olhando para o sucesso inicial e para o triste fim perguntamos o 
porquê do afastamento de Ney? Questionamos também como a intriga prevaleceu sobre 
o dever em muitos casos. A escolha da tese deve-se a este paradoxo militar, pois a 
retirada francesa é um bom exemplo para explicar aos teóricos militares de como fazer 
ou não uma retirada. 
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Parte I-Objectivo 
Lisboa 

 
Ilustração nº 1- Imagem das Linhas de Torres Vedras, construídas para proteger Lisboa das 
incursões francesas. Já o mar encontrava-se protegido pela poderosa armada inglesa. 
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I– Prelúdio para a 3ª Invasão 

1-Bloqueio Continental 

 Como um furacão, trazendo o espirito da revolução francesa numa mão e a águia 
imperial noutra, Napoleão arrasou as potências continentais europeias com um fulgor e 
detalhe nunca visto. Em Austerlitz o seu génio arrasou a Áustria, deixando a de rastos e 
disposta a fazer a paz à sua maneira no Tratado de Pressburg em 26 de Dezembro de 
1805. Os russos escaparam graças a Kutusov e a Prússia juntou-se ao conflito, mas as 
derrotas em Jena e Auerstadt na rápida campanha da Alemanha colocaram as 
fragilidades dos antiquados prussianos à mostra de toda a Europa. A Rússia ficou para o 
fim e vendeu cara a derrota na campanha da Polónia. Apesar do resultado pírrico em 
Eylau, a vitória francesa em Friedland foi a estocada de mestre para ajoelhar o resistente 
Czar Alexandre e seus acólitos. Com a Confederação do Reno criada, destruindo a 
ameaça prussa e pondo em cheque o poder austríaco, a Espanha aliada e quase vassala e 
uma Rússia disposta a olhar para o imperador de outra forma, Napoleão tinha a Europa 
a seus pés, faltava apenas a velha Albion cujo dinheiro e armada não permitiam os 
franceses o domínio total do velho continente. Com os ingleses a destruírem nas 
batalhas de Copenhaga e Trafalgar qualquer hípotese de ter uma frota capaz de enfrentar 
a poderosa Royal Navy e fazer sonhar com a missão original do Campo de Boulogne, 
Napoleão tinha de encontrar uma solução para quebrar o poderio marítimo inglês e 
responder ao bloqueio britânico decretado em 16 de Maio de 1806. Apercebendo-se que 
enfrentava uma potência mercantil e do contexto geo-político, o imperador finalmente 
traçou o seu plano, a decreção de um Bloqueio Continental à ao comércio inglês. 

 O Bloqueio Continental, ao contrário da crença popular,não foi uma ideia 
original de Napoleão1· . Os vários governos da França Revolucionária tentaram em vão 
decretar diversos éditos com o objectivo de bloquear economicamente a Inglaterra. O 
fracasso destas tentativas deve-se ao facto de a maior parte da Europa ainda estar aberta 
ao comércio inglês e ser hostil aos franceses. Neste contexto geo-político as tentativas 
da França em fragilizar o comércio britânico através do bloqueio e guerra de corso estão 
destinadas ao fracasso. Mas em 1806 o caso muda de figura, a conjuntura geo-política é 
diferente da registada entre 1793 a 1805 e novas portas estão abertas para Napoleão. 
Quando este chega a Berlim tem o domínio terrestre de quase toda a zona costeira da 
Europa graças a um jogo político feito dos despojos da Terceira e Quarta Guerras da 
Coalição e alianças com outros estados anti-britânicos. O resultado está à vista, a 
Holanda não passa de um vassalo nas mãos francesas, os dinamarqueses, ressentidos da 
agressão inglesa na Batalha de Copenhaga em 1801, são aliados de França tal como a 

                                                 
1 The idea of an economic blockade as a means to bring effective pressure on Great Britain dated from 

the Convention, when the Committee of Public Safety decreed such a measure in 1793.Similar edicts were 

issued  during the Directory  and Consulate with varying effect, but the idea was taken up by Napoleon 

with new determination in the late 1806– citado em CHANDLER, David ,ed,  Dictionary of The 
Napoleonic Wars, London,  Wordsworth Editions; (1979), New printed edition (2003) pág. 102; 
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Espanha, a Itália está sob jugo francês, à excepção da Sicília, os inimigos prussianos e 
russos estão à beira da derrota e o acordo estabelecido como a Liga do Norte indicia 
alguma hostilidade dos países bálticos, inclusivé a Rússia, ao monopólio inglês. Com 
estes factores é decretado em Berlim, a 21 de Novembro de 1806, o ansiado bloqueio 
continental para subjugar a Velha Albion, contudo o golpe de mestre só vem após a 
fulgurante campanha contra a Rússia e o restante exército prussiano no Inverno de 1806 
e Primavera de 1807. Cansados e arrasados, Alexandre I e Frederico Guilherme acedem 
aos pedidos de Napoleão, assinando em 7  e 9 de Julho de 1807 o tratado de Tilsit.Numa 
acentada o Imperador reduz a Prússia a um papel secundário e consegue que esta 
potência, juntamente com a poderosa Rússia, se junte ao bloqueio continental. Nas 
margens do Rio Niemen, a França imperial está no seu auge. 

 Com as grandes potências asseguradas, a diplomacia francesa dirige-se agora 
para as potências neutrais e para o contrabando. Através de novos éditos, decretados em 
Milão e Fontainebleau em 18072, e uma politica rígida certificação de produtos e 
introdução de direito de revista aos navios suspeitos de contrabando, a França procura 
reforçar a imposição bloqueio continental na Europa. Mas o plano tem falhas, desde os 
recém-aliados de Tilsit aos vassalos holandeses, o contrabando existe com o patrocínio 
dos seus líderes. Nestas condições o bloqueio tem dificuldades em ter um efeito total, 
contudo a grande ameaça ao sucesso do plano de Napoleão não vem dos factores 
anteriores, vem sim da recusa de Portugal em aderir ao famigerado decreto de Berlim. 
Entre dois males, enfrentar o exército francês ou a armada inglesa, o Príncipe Regente, 
futuro D. João VI de Portugal, prefere o primeiro dando assim ínicio a um dos conflitos 
mais problemáticos de Napoleão, a Guerra Peninsular. 

2-Portugal, o Bom Rebelde 

 O ano de 1807 é um ano de turbulência diplomática para Portugal pelo 
complicado facto de ser aliado militar, e um importante parceiro comercial de 
Inglaterra, põem a nação lusa como alvo quer da Espanha e da França. As várias 
operações de cooperação naval com os ingleses, como por exemplo, em Aboukir3, e 
prepotência de ignorar o bloqueio alimentam a ira de Napoleão. Neste ambiente a 
neutralidade torna-se cada vez mais impossível para Portugal, ou acede às exigências 
francesas, que são bem explícitas na nota de 19 de Julho de 1807, ou mantém a sua 

                                                 
2 Tratado de Fontainebleau em 27 de Outubro de 1807; 

1ºÉdito de Milão em 23 de Novembro de 1807; 

2ºÉdito de Milão em 17 de Dezembro de 1807. 

3 Após a batalha naval de Aboukir,em 1799,a esquadra francesa ficou quase desmantelada. Coube aos 

navios de guerra portugueseso bloqueio do porto de Alexandria, com a missão de impedir o desembarque 

do exército francêsque Napoleão levara para o Egipto. citado em GERALDO, José Custódio Madaleno, 
As Invasões Napoleónicas: Desde a Ida da Família Real para o Brasil às Linhas de Torres Vedras 
1807-1811, Lisboa, Âncora Editora, (2011), pág 49;   
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lealdade para com a Inglaterra. Este dilema é visto com bastante expectativa por 
Espanha, concretamente na pessoa de Manuel Godoy que visa concluir o iniciado na 
Guerra das Laranjas. 

 Num jogo de cintura diplomático, Portugal vai empatando os franceses e 
comunicando secretamente com os ingleses de forma a conseguir o acordo que beneficie 
os velhos aliados e ao mesmo tempo garante defesa contra uma futura invasão 
espanhola ou francesa. Os últimos, fartos da hesitação portuguesa, vão planeando uma 
cooperação tendo em vista uma invasão e subsequente divisão do território português. 
Numa coincidência, fruto talvez do que se passava, o mês de Outubro é um período de 
tratados secretos em relação ao futuro da nação portuguesa. Em 27 de Outubro de 1807, 
em Fointanebleau, os espanhóis e franceses chegam a acordo quanto a Portugal, a nivel 
militar França cede 25000 infantes e 3000 cavaleiros enquanto Godoy cederá três 
corpos de Exército como força de cooperação: 

- um corpo com 8000 infantes, 3000 cavaleiros e 30 peças de artilharia para acomoanhar 
a força invasora; 

- um corpo de 10000 homens para tomar posse do Porto e Trás os Montes; 

- um corpo de 6000 homens para ocupar a zona do Alentejo e do Algarve. 

Quanto ao território português, o norte ficaria submetido à França, com o rei da Etruria 
a ser colocado como governante, e o sul ficariam com a Espanha, mais concretamente 
com Godoy, as colónias seriam igualmente divididas entre as duas potências. Dias 
antes, a 22 de Outubro de 1807, os ingleses e portugueses acordavam também uma 
cooperação contra uma possível invasão franco-espanhola estabelecendo como pontos 
importantes o transporte da corte para o Brasil, integração da força naval portuguesa na 
armada inglesa, a abertura do Porto de Santa Catarina aos ingleses e o envio de uma 
força expedicionária inglesa para território português. Esperava-se que com este acordo 
garantir a independência portuguesa em relação a Napoleão, afrontando-o ao não 
garantir a prisão e submissão da Família Real portuguesa. A preferência por Inglaterra 
não se devia só ao Tratado de Windsor, ambos precisavam um do outro a nível 
comercial e uma guerra com a maior potência naval do mundo, e sem rival, seria 
desastroso para as pretensões ultramarinas portuguesas. 

 O destino de Portugal estava agora nas mãos das duas principais esferas 
militares do período, por um lado a maior potência continental militar e do outro a 
maior potência naval comercial e militar. A França, em colaboração com a Espanha, 
enviaria um exército invasor com intenções de submeter o território português e a 
respectiva família real, fazendo deles um exemplo para as outras potências europeias. A 
importância em garantir o sucesso da política napoleónica do bloqueio seria entregue a 
um dos acólitos mais próximos de Napoleão, Jean Andoche Junot, possuidor de vasta 
experiência de combate, mas pouca de comando militar. Uma jogada de risco e clara 
subestimação do adversário ibérico e que poderia resultar em fracasso. 
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3-As invasões falhadas de 1807 e de 1809 

3.1-A campanha francesa de 1807 a 1808 

 

Ilustração 2 - Imagem com o itinerário usado na primeira invasão pelas forças espanholas,  
francesas e anglo-lusas. A margem direita do Rio Tejo foi usado como principal via. 

As duas primeiras intervenções militares francesas em Portugal foram um 
falhanço e curiosamente nem sequer foram devidamente aproveitadas para serem lições 
para futuras campanhas em Portugal, pois os erros graves do passado tornariam a afligir 
no futuro.  

Na primeira campanha em território português, a aposta de Napoleão em Junot 
foi um erro crasso, motivado por clara subvalorização do inimigo e igualmente por 
algum favoritismo no antigo companheiro de armas, que provavelmente ainda se sentia 
ultrajado por não fazer parte das escolhas iniciais para Marechal do Império. Talvez 
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para compensar ou para abrir portas a uma futura nomeação, a liderança do Corpo de 
Intervenção de Gironda, nome assim dado ao exército invasor de Portugal, foi-lhe 
entregue. Não querendo pesar a escolha só no nepotismo napoleónico, também é 
verdade que Junot esteve como embaixador em Portugal e isso pode ter pesado na 
escolha do veterano de Toulon, contudo Lannes também foi embaixador em Lisboa. A 
capacidade do Rolando do Grand Armée na liderança do V Corpo nas campanhas no 
centro da Europa entre 1805 e 1807 estabelecem-no como líder mais capaz para tal 
operação, isto se pôrmos o factor anterior como sendo importante para a escolha do 
líder. Estando a escolha feita, era pressuposto a entrega de um exército experiente para 
compensar a inexperiência do seu líder. Apesar de um comando contendo líderes 
militares experientes como Kellerman, na cavalaria, Loison, Delaborde e Travot nas 
principais divisões, o exército eram em boa parte constituido por forças inexperientes e 
estrangeiras cujas fragilidades seriam expostas na longa marcha de Baiona a Lisboa. 

A primeira série de dificuldades começa após a saída de Baiona a 17 de Outubro 
de 1807, levando os franceses cedo perderam a esperança de uma marcha fácil e 
triunfante para Lisboa. O apoio logístico prestado pelos espanhois revelava-se 
insuficiente para as necessidades francesas e para piorar, o clima duro e a fomentação 
da deserção começavam a fragilizar as hostes francesas, especialmente a partir de 
Valladolid. Para piorar ainda mais, são obrigados a manter uma marcha forçada e 
directa para Lisboa, de forma cumprir ordens de Napoleão. Não parando sequer em 
Salamanca, o exército francês foi se quebrando animicamente e a escolha da margem 
direita do Rio Tejo como via para a capital portuguesa perfigurava-se como mais um 
erro do planeamento. A chegada a Abrantes a 24 de Novembro foi extremamente 
penosa para Junot, mas ao ter conhecimento que o Príncipe Regente ainda se mantinha 
em Lisboa à espera de notícias, Junot tenta um último esforço para aprisionar a Família 
Real portuguesa. Contudo quando este chega a 30 de Novembro a Lisboa já é tarde 
demais. Ao tomar conhecimento do Tratado de Fontainebleau por uma edição do Le 
Moniteur, D.João VI, ainda Príncipe Regente, inicia o embarque a 27 de Novembro e 
consegue partir ainda na noite de 29 para 30 de Novembro de 1807, sem antes demais 
entregar o poder a uma Junta Governativa. As dificuldades em percorrer o território 
peninsular, mesmo com o suposto apoio espanhol, perspectivavam ao comando francês 
uma das suas maiores lacunas ao longo da campanha ibérica. 

A cidade de Lisboa era ocupada sem alguma batalha e, como estabelecido 
previamente, assiste-se ao posicionamento das forças espanholas em território 
português, com o General Carrafa a ocupar Tomar, o General Taranco o Porto e o 
General Solano a estabelecer-se no Alentejo. Sabendo de que a ocupação não era bem 
aceite entre a população portuguesa e que a intervenção inglesa podia ocorrer a qualquer 
instante, Junot trabalha com o objectivo de consolidar o poder militar francês em 
território português. Esta situação é executada em três pontos: desarmar Portugal, criar 
meios de sustentabilidade para o seu exército e manter um poder político leal às 
pretensões da França. A sustentabilidade financeira e material do exército francês é feita 
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através da política de confisco de bens da coroa e da igreja complementada com a 
angariação de fundos através de contribuições. Quanto ao desarmamento é executado de 
forma a Portugal não possuir qualquer forma de sublevação armada para com o seu 
ocupante, sendo decidida a dissolução do exército a 22 de Dezembro de 1807 e das 
mílicias a 11 de Janeiro de 1808. As pretensões políticas de Junot em governar Portugal 
culminam com o fim do Conselho de Regência a 1 de Fevereiro de 1808 e a introdução 
em cada provincia de uma administrador geral e um oficial general. O novo governo 
contém os mesmo elementos do anterior, mas desta vez sob a chefia de Junot, 
garantindo assim alguma estabilidade sob a supervisão francesa. 

Apesar da França, no primeiro semestre de 1808, controlar politicamente 
Portugal e ter o apoio de Espanha, ambição de Napoleão no controlo da Península 
Ibérica não cessou. As ocupações dos franceses em cidades próximas da fronteira 
portuguesa como Salamanca e Valladolid não levantaram suspeitas imediatas, pois 
havia sido acordada a presença de 40000 soldados franceses em território espanhol e a 
ameaça de uma expedição inglesa justificava a presença destes elementos para uma 
futura campanha em Portugal. Contudo o limite da paciência foi ultrapassado com a 
ocupação de San Sebastian, Pamplona e Barcelona por parte de novos contigentes 
enviados por Napoleão. Caindo na realidade assiste-se a vários motins no território 
espanhol que motivam em 19 de Março de 1808 à abdicação de D.Carlos IV e à subida 
ao poder de D.Fernando. Esta ocorrência leva á entrada de Murat em Madrid para 
garantir que tal não aconteça e à decisão que levará ao incio da Úlcera Espanhol, a 
abdicação de D.Fernando e D.Carlos IV em deterimento da aclamação de José 
Bonaparte como rei de Espanha. A fúria espanhola é mais que justificada especialmente 
quando têm conhecimento de mais uma afronta à Coroa Espanhola, o exílio para Baiona 
de dois príncipes espanhois, D.Francisco e D.António. No dia dois de Maio de 1808 a 
população madrilena subleva-se contra o poderio francês sendo em resposta de 
reprimidos de forma violenta. A Espanha não podia ficar mais impávida e serena aos 
acontecimentos, de forma a combater o invasor forma-se a Junta de Sevilha e os 
exércitos espanhóis preparam-se para expulsar o inimigo. 

Os acontecimentos em Espanha tem grande influência em Portugal. Quebrada a 
aliança os exércitos espanhóis retiram-se para prestar apoio à Junta de Sevilha contra o 
invasor francês, deixando o norte e sul de Portugal livre de ocupação militar. Dada a 
sublevação espanhola, e a posterior vitória em Bailén a 19 de Julho, não é com surpresa 
que se assiste entre Junho e Julho a várias revoltas nestas zonas do país destacando-se as 
cidades do Porto, Beja e Évora. Infelizmente as últimas cidades sofrem graves 
massacres sobre as mãos de forças francesas comandadas por Loison e Marasin, 
levando a cada vez maior fúria da população portuguesa. A turbulência que ocorre nos 
dois reinos da Península Ibérica contra o invasor francês é explorada pelos ingleses que 
enviam uma força expedicionária para Portugal. O primeiro contigente chega a Lavos, 
na  zona de Buarcos, a 1 de Agosto de 1808 e finaliza o desembarque a 5 de Agosto.No 
comandodesta força está o jovem general Arthur Wellesley  e que terá a companhia de 
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outros contigentes prestes a desembarcar em Portugal, mais concretamente o de John 
Moore em Lisboa e de Ackland na foz do Mondego. O contacto com as forças 
portuguesas é estabelecido através de Bernardim Freire de Andrade, sendo após o 
encontro acordado a ocupação de Leiria e prestação de apoio de tropas portuguesas.  

A 13 de Agosto de 1808 as forças inglesas partem de Leiria em direcção a 
Lisboa. Ao ser informado desta ofensiva, Junot envia Labarde para interceptá-la, 
enquanto procede para Santarém para reunir forças para derrotar os ingleses. O encontro 
entre Labarde e Arthur Wellesley dá-se a 17 de Agosto de 1808 na Batalha da Roliça, 
resultando numa vitória inglesa.A capacidade de manobra inglesa e a o facto de Loison 
não ter chegado para prestar apoio contribuiram para o a derrota francesa, contudo a boa 
execução na rectaguarda permitiu que os ingleses não tivessem uma vitória total e que 
Labarde levasse as forças para reforçarem Junot em Torres Vedras. Com a chegada de 
Loison a esta localidade, as forças francesas possuem um contigente de respeito para 
fazer frente aos ingleses. Contudo estes também são reforçados pelas brigadas de 
Ackland e Anstruther, que serão importantes para a próxima acção. 

A batalha decisiva dá-se a 21 de Agosto no Vimeiro entre Junot e Wellesley. O 
factor decisivo seriam o esquema defensivo inglês no planalto de Portelas e sul do 
Vimeiro, que souberam repelir os vários ataques franceses, e a manobra defensiva 
inglesa na sua ala esquerda. A fuga francesa na parte final tornou-se inevitável, mas 
mesmo assim os ingleses não deram perseguição e não souberam aproveitar o exército 
em fuga para derrotá-los em detalhe. Com a vitória nas mãos dá-se a 30 de Agosto uma 
das situaçãoes mais caricatas e estranhas do conflito, a Convenção de Sintra. Entre as 
malfadadas decisões está a de levar através da Royal Navy o exército francês e a sua 
bagagem, que inclui na maior parte despojos fruto das pilhagens francesas, para a sua 
terra mãe. Ao chegar esta decisão a Inglaterra, o Parlamento levou a conselho de Guerra 
os responsáveis por este acordo, os generais Burrard e Dalrymple, e o jovem general 
Wellesley que nada teve a ver com o acordo. A decisão acabou com as carreiras dos 
dois primeiros generais e deixava escapar Wellesley, fruto das suas vitórias na Roliça e 
Vimeiro. Já Junot foi salvo pelo caricato acordo e pela resolução inglesa em relação aos 
seus generais, escapando assim da ira de Napoleão. 

3.2-A campanha francesa de 1809 

A segunda invasão dá-se sob o signo de Napoleão. Os resultados obtidos durante 
o verão de 1808 em Bailen e no Vimeiro são de grande desagrado para o imperador e 
tornam-se exemplos para a Europa de que o Grand Armée não é invencível. Uma 
invasão para Novembro com o objectivo de conquistar a Espanha e Portugal é preparada 
por este e cerca de 200000 homens são retirados da fronteira no Reno para marchar 
contra Madrid e Lisboa. Levando consigo regimentos experientes e líderes capazes 
como Soult, Mortier, Ney e Lannes, Napoleão chega facilmente a Madrid a 4 de 
Dezembro 1808 . A facilidade com que se verifica esta vitória deve-se à utilização plena 
do Sistema de Corpos de Exército contra os Espanhóis por parte de Napoleão que soube 
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flanqueá-los e envolvê-los, como gosta de fazer, retirando a estes qualquer capacidade 
de resposta. Cada Corpo de Exército soube o que fazer em Tudela, Burgos, e Gamonal, 
permitindo que o seu imperador chegasse a Somossiera com a vitória nas mãos.  O 
único desafio ao poderio francês era o exército inglês sob o comando de John Moore. 
Aproveitando a imprudência de Moore em atacar Soult e as linhas de abastecimento 
Madrid-Burgos-Bayonne (Chandler, 335,1979), Napoleão lança um plano para destruir 
os ingleses. Apesar de tudo a captura de Lisboa e a destruição do exército de Moore 
ficam para trás quando rumores de uma nova campanha na Áustria ganham fulgor, 
graças ao dinheiro inglês e à reorganização do exército austríaco por parte do 
Arquiduque Carlos. Os melhores homens seguem com Napoleão e a Península Ibérica 
passa novamente para um papel secundário, ficando para Soult e Ney a destruição do 
exército inglês. Esta situação é aproveitada por John Moore para escapar da aniquilação 
total com o seu exército para a Corunha e Vigo de forma a usar a Royal Navy como 
meio de fuga. Os franceses atingem finalmente a cidade e dão batalha a 16 de Janeiro de 
1809, contudo apesar da conquista da cidade e da morte de John Moore, a nível táctico é 
mais uma derrota, pois os ingleses conseguem salvar grande parte do seu éxercito. 

Assegurada a ocupação da Galiza é tempo de avançar para Portugal de forma a 
cumprir com os objectivos do imperador em subjugar a Península Ibérica. O plano dado 
a Soult consta em avançar e conquistar o Porto até 5 de Fevereiro e Lisboa até 16 de 
Fevereiro.A teoria muitas vezes não funciona a nível prático pois mais uma vez o alto 
comando francês esquece-se das questões de logística, geografia e da capacidade do 
inimigo, basta ver que o exército de Soult só sai a 8 de Fevereiro de 1808 de 
Compostela.Em relação ao inimigo português, apesar de ainda passar por  
reformulações, tem bem mais capacidade do que em 1807. A perspectiva de uma nova 
invasão francesa acelerou a reconstituição do exército e a sua reorganização por parte de 
D. Miguel Pereira de Forjaz. Usando todos os meios possíveis promoveu o regresso dos 
antigos militares das unidades de 1806 e criou mais seis batalhões de caçadores para 
combater os franceses. Mas apesar do esforço mantinham-se os erros do passado, pois 
não há dinheiro, disciplina, equipamento, crença na vitória e as unidades mantinham-se 
incompletas, não correspondendo o seu número real ao número no papel.As grandes 
mudanças só viriam com Beresford e investimento inglês. 

A existência destes problemas não comprometeu a vontade do comando 
português em defender o território aproveitando o que tinha e improvisando com que o 
que pôde. Os eixos de Almeida e Elvas foram fortalecidos tendo em conta o 
posicionamento de Victor, quanto ao maior perigo, este vem do norte onde os exércitos 
de Soult e Ney, se der apoio, podiam transpôr o rio Minho e ameaçar o Porto. De forma 
a defender desta ameaça colocou-se o General Silveira em Chaves, o General Bacelar na 
Guarda, o General Wilson e a Leal Legião Lusitana na zona do Rio Águeda e reforçou-
se Valença e margem sul do Rio Minho, especialmente nos pontos de passagem. Estes 
obstáculos deram imensas dificuldades ao exército de Soul especialmente o esquema 
defensivo do Rio Minho que aguentou a pressão francesa obrigando-os a seguir outra 
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via para atingir o Porto. Seguindo por Orense, Soult pretendia marchar pelo Vale do 
Tâmega e ocupar Chaves. Quando chegou ao objectivo em 12 de Março de 1809 já 
havia sido atrasado em um mês pelas forças portuguesas de atingir o Porto, tempo 
precioso para a chegada de reforços e preparação da defesa. O próximo objectivo era 
agora Braga cujo esforço hercúleo de Bernardim Freire de Andrade foi infrutífero 
perante a pressão da ofensiva francesa. Agora cabia defender o Porto e esforçou-se para 
canalizar esforços para esta intenção, contudo a população bracarense não aceitou a 
ideia e acabou por assassiná-lo por não defender a zona de Carvalho D’Este. Agora 
cabia ao Barão de Ebsen defender Braga dos franceses, mas a cidade caiu a 22 de Março 
de 1808 e Soult rapidamente chegou ao Porto, sitiando a cidade a 27 de Março de 1808. 

 

Ilustração 3 Imagem da Segunda Invasão Francesa. Pode-se observar Soult a ter que ir por Orense 
para poder invadir Portugal devido à forte defesa existente no Minho. 
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Devido à ausência de um comando capaz, a liderança da defesa recaiu no Bispo 
do Porto. A decisão foi o suficiente para a cidade cair num curto espaço de tempo, cerca 
de dois dias. A entrada francesa caracterizou-se por pilhagens e actos de violência e 
com o medo instalado, a população entrou em pânico e iniciou a fuga para locais 
seguros. Um destes momentos resultou no grave desastre da Ponte das Barcas. 
Entretando Silveira reconquistou Chaves e lançou-se na defesa de Amarante contra 
incursões francesas, que mais tarde ou mais cedo viriam. A primeira tentativa de 
atravessar Amarante verificou-se 18 de Abril com esta a ser repelida. A excelente 
capacidade defensiva de Silveira foi o suficiente para aguentar a pressão francesa até 2 
de Maio de 1809, já por essa altura havia desembarcado a 22 de Abril o exército inglês 
comandado por Wellesley.A sua marcha foi feita assim que possível tendo chegado a 
Coimbra a 8 de Maio de 1809,  a Albergaria a Velha a 10 de Maio e conquistaram o 
Grijó a 11 de Maio. O atraso francês em organizar a marcha e a prestação defensiva 
portuguesa foram o suficiente para permitir que os ingleses pudessem atingir o Porto 
sem problemas maiores. 

A tomada do Porto a 12 de Maio seria difícil, contudo apesar do Rio Douro ser 
uma barreira díficil e sem travessias directas, Wellesley soube usar isso contra os 
franceses. A partir de Vila Nova de Gaia usou um ataque de artilharia com intenção de 
esconder o flanqueamento por Avintes. A jogada teve sucesso e a presença inglesa foi 
descoberta tarde de mais. Com o risco de perder o exército Soult retirou-se para Norte e 
destruíu a sua artilharia para aumentar a celeridade da sua marcha. Deixando para trás a 
cidade do Porto, Soult seguiu para Guimarães e depois para a Póvoa do Lanhoso. O 
itinerário que seguiu tinha o simples objectivo de evitar o Wellesley e Silveira. A partir 
de Montalegre seguiu finalmente para a Galiza chegando a Lugo onde Ney prestou-lhe 
auxílio. Assim terminava mais uma vã tentativa dos franceses em tomar Portugal. 

Após a conquista do Porto, Wellesley tornava-se Marquês de Wellington, nome 
que o acompanharia até ao final da sua vida. Virando as suas intenções para Espanha, 
planeou um contra ataque com o apoio de Cuesta. Em Julho, juntou-se ao general 
espanhol e enfrentaram em Talavera de la Reina o exército de Jourdan. Entre 27-28 de 
Julho foi disputada aí uma batalha que cedeu uma vitória pírrica a Wellington. Apesar 
de ter vencido não tinha forças suficientes para avançar e o apoio espanhol foi 
desapontante. Correndo o risco de ficar entre Soult e Jourdan, regressou a Portugal 
deixando para outro momento uma ofensiva em larga escala contra os franceses. Mesmo 
assim dois objectivos teriam agora de ser executados, a defesa da cidade de Lisboa 
através de uma linha defensiva na zona de Torres Vedras e a reorganização do exército 
português, que seria fulcral como apoio e para compensar a pouca colaboração 
espanhola. 
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II– A 3ª Invasão 

Ilustração 4 – Imagem com o itinerário escolhido por Massena para a invasão. 

1-Preparativos 

Apesar de mais um novo insucesso, o exército francês continua a vencer em 
Espanha, Ney controla a Galiza, Soult avança contra a Junta de Sevilha em Ocaña e 
Victor cerca Cadiz. Já na frente oriental europeia, paz é obtida junto dos austríacos após 
vitória em Wagram e consolidada com casamento real entre Napoleão e María Luísa 
princesa da Aústria.  Mesmo com algum sucesso obtido entre 1809 e 1810, o fantasma 
das duas invasões falhadas assola Napoleão que regressa planeamento e reorganização 
de um novo exército tendo em vista a expulsão dos ingleses e a conquista definitiva do 
território luso. A constituição do Armée du Portugal tem como plano inicial uma força 
de mais de 140 mil homens e comando pessoal de Napoleão (Howard,439,2008). Só 
que a ameaça russa paira no seio geopolítico francês muito devido aos rumores de 
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quebra no Bloqueio Continental e da insatisfação russa com o estabelecimento do 
Ducado de Varsóvia para os polacos. O comando supremo da invasão seria entregue a 
um já envelhecido Massena e são lhe entregues perto de 65000 homens divididos pelo II 
Corpo de Reynier, o VI Corpo de Ney, o VIII Corpo  de Junot e um corpo de reserva de 
cavalaria comandado por Mountbrun.  

 Deve se estranhar a escolha de um Massena bastante renitente em aceitar este 
comando, chega mesmo a recusar por estar velho demais, e o facto de lhe serem 
entregues três Corpos de Exército cujos líderes são dificéis de controlar por serem 
homens de carácter forte, ambicioso e irascível. A preparação da invasão começa mal já 
aqui, pois os três achavam-se mais dignos de liderar a campanha que o envelhecido 
Massena, homem de grande fama militar, mas já sem o fulgor de outrora. Os erros 
prosseguem com a quantidade de homens colocados ao dispor de Massena, claramente 
substimando o exército português e desconhecendo as dificuldades da geografia 
portuguesa. Além do mais Napoleão podia ter escolhido outro líder como Ney, Soult ou 
Mortier. Eram opções mais novas, cientes das dificuldades em território ibérico e acima 
de tudo marechais de posição, o que podia pôr em cheque os generais mais insatisfeitos. 
Ao pôr dois marechais no mesmo exército, com a mesma antiguidade, 1804 o ano de 
nomeação, e homens de guerra de várias frentes, Napoleão estava a fazer o convite à 
existência de divergências. 

 O plano da invasão perspectivava uma cooperação entre Soult e Massena numa 
“jogada” típica do Sistema de Corpos de Exército. Previa-se o envio de Soult pelo eixo 
Sul em que este conquistaria as fortalezas de Elvas e Badajoz, marchando em seguida 
para norte em direcção a Lisboa. A intenção não era conquista da cidade, mas sim a 
divisão de forças por parte de Wellington, se isso chegasse a acontecer o Armée du 
Portugal encontraria um inimigo em menor número. No pior dos casos podia-se 
assegurar a passagem pelo Tejo do Exército de Soult e ameaçar o exército anglo-luso 
com uma força superior ou quiçá ameaçar as cidades de Coimbra e Porto antes de 
avançar para Lisboa, assegurando assim uma testa de ponte para invadir a capital. Com 
o avanço do tempo verifica-se a instalação do II Corpo de Exército de Reynier em 
Valladolid e do VI e VIII Corpos de Exército,de Ney e Junot respectivamente, em 
Salamanca. De forma a abastecer este enorme contigente, Drouet e cerca de 17000 
homens ficam a guardar o itinerário Baiona-Burgos-Valladolid- Salamanca de ataques 
de guerrilha que têm fustigado os franceses desde o início do conflito. Estas 
movimentações levantam suspeitas, e os ingleses perante tais indicios apercebem-se que 
a colocação de forças em Salamanca, Valladolid e Zamora só podem ter intenção de 
marchar sobre Ciudad Rodrigo e Almeida, fortes que controlam o eixo norte. 

A invasão é preparada para ser depois do quente verão português. À chegada de 
Valladolid, Massena vê-se já com problemas de logística e abastecimento 
(Clímaco,2010), mau sinal mas esperado por quem já estivesse em Espanha.Fartos 
duma campanha que detestavam e não pretendiam continuar, os militares franceses 
preferiam ganhar o máximo de dinheiro possível ao povo espanhol e pouco se 
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importavam com em manter uma logística ou abastecimento eficiente. Do mais alto 
cargo ao mais raso praça, todos se aproveitam deste sistema corrupto, que simplesmente 
apodrecia as bases do exército de ocupação francês. As escolhas para a invasão 
começam a ser finalmente óbvias a todos, o objectivo é Lisboa e os fortes de Ciudad 
Rodrigo e de Almeida deverão ser conquistados para servirem de bases de logística e 
abastecimento para o exército francês, que usarão Almeida como rampa de lançamento 
para a ofensiva contra o exército anglo-luso de Arthur Wellesley, agora Visconde de 
Wellington. 

2-Ciudad Rodrigo e Buçaco: Do Sucesso ao Fracasso 

Depois de um bom início, com a conquista de Ciudad Rodrigo a 10 de Julho de 
1810, o avanço francês colhe os seus primeiros maus frutos quando enfrenta no Côa 
uma força inglesa comandada por Craufurd. No dia 23 de Julho o VI Corpo empenha-se 
em combate e sob comando de Loison parecem obter vantagem, mas uma atitude 
precipitada transforma a vitória numa derrota avassaladora para os franceses e com 
graves baixas. A conquista de Portugal começa assim com maus augúrios. Após isto, 
inicia-se o sitiamento de Almeida a 15 de Agosto prolongando-se até dia 28 de Agosto. 
O fim do cerco ocorre quando uma explosão no paiol desmoralizou o comando 
português do forte, levando-os a conselho de Guerra para decidirem se entregam o forte 
aos franceses, em troca de um bom acordo. 

 A decisão final acabou significar a perda de Almeida e o julgamento por traição 
daqueles que favoreceram a rendição desta. Com a perda de tão importante fortificação 
e tempo, a frieza de Wellington teve de ser testada. Sabendo que mais tarde ou mais 
cedo deveria dar batalha, deixou o exército francês avançar para um terreno onde tivesse 
vantagem sobre o maior número inimigo. Esperando que Massena pretendesse alcançar 
Coimbra, instalou as suas forças no rio Alva na Serra da Murcela. Enquanto isso a 
necessidade de abastecimento e paragem para descansar as forças ainda levou o Armée 
du Portugal a instalar-se em Viseu onde se manteve até dia 20.Durante a marcha os 
franceses puderam testemunhar o que poderiam sofrer no futuro, território arrasado e 
devastado de tal forma que não pudia dar qualquer fonte de recurso para o inimigo 
francês e claro ataques de guerrilha por parte das mílicias. O alvo preferencial de Trant 
e da sua brigada foi o VIII Corpo que atrasou-se dois dias devido a este tipo de 
acções.Até dia 23 a marcha continuou passando por Mortágua,Tondela e Santa Comba 
Dão. Nesse mesmo dia o comando francês reuniu-se e algumas divergências começaram 
aparecer desde a hípotese de marchar até ao Porto evitando o exército inglês e mesmo o 
do regresso por não haver condições para continuar como proposto por Ney. 

 A vontade de Massena permaneceu e avançaram para dar batalha a Wellington 
na vã esperança de o derrotar e obrigar os ingleses, com a perda de moral, a fugir para 
desembarcar.Mas o general inglês tinha outras intenções, atrair os franceses para um 
campo de batalha vantajoso e derrotá-los em detalhe de forma a expulsá-los de 
Portugal.O terreno escolhido foi na Serra do Buçaco e aí distribuiu as forças pelo rio 
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Criz, Mortágua, Mealhada, Foz de Arouca, Penacova e Sardão de forma a utilizar o 
campo de batalha de forma mais vantajosa para este. A chegada francesa dá-se a 25 de 
Setembro e dois dias depois, desconhecendo o terreno, dão batalha a um inimigo em 
posição vantajosa, Massena deu ordens para o II Corpo de Reynier e o VI Corpo de Ney 
avançarem sobre as posições inglesas e pouco conseguiram fazer, apesar da valentia dos 
seus generais de divisão. Bem colocados, os portugueses e os ingleses causaram grandes 
baixas sobre os franceses que avançavam em coluna, perto de 5000 homens. A vitória 
anglo-lusa não só quebrou a moral do exército francês como instalou ainda um maior 
mau estar entre o seu comando. 

 Apesar de tudo os franceses tornearam o Buçaco por um caminho desconhecido 
ao próprio Wellington, o desfiladeiro de Boialvo. Como precaução deste movimento 
francês, o general inglês recuou com o seu exército para as Linhas de Torres Vedras e 
ocuparam as suas posições defensivas no dia 8 de Outubro, prolongando este 
movimento até ao dia 11 (Nunes,107,2004). Já os franceses prosseguiram até Coimbra, 
onde infelizmente Massena não conseguiu impedir Junot e o seu VIII Corpo de saquear, 
apesar de ordens contrárias, e começaram a ganhar esperanças quanto à ideia que o 
exército inglês retirava-se para desembarcar. Estes mantiveram o avanço deixando na 
cidade cerca de 4000 feridos e uma mera companhia a guardá-los, contudo Trant e as 
suas milícias andavam à peugada dos franceses e na sua chegada a Coimbra, efectuaram 
a sua vingança fazendo, entre os feridos, várias vitimas. 

 Ainda com esperanças de conquistar Lisboa, através de reforços de Paris e do 
apoio de Soult no sul, Massena montou o quartel general em Alenquer no dia 12 de 
Outubro e posicionou o VI Corpo na Ota, o VIII Corpo de Junot em Sobral de Monte 
Agraço e o II Corpo primeiro no Carregado, e depois em Vila Franca de Xira (Nunes, 
107, 2004). Esta colocação perspectivava uma ofensiva a Lisboa. Contudo toda a 
esperança foi-se abaixo, quando Massena e Pelet depararam no dia 15 de Outubro de 
1810 com as linhas de Torres Vedras. Bem defendidos, equipados, numerosos e com 
recursos e abastecimentos em quantidade, os franceses tinham pela frente uma barreira 
quase intransponível tendo em conta as forças que possuíam. 

  A esperança agora para a conquista de Lisboa dependia de reforços e da 
actuação de Soult e Mortier na Andaluzia. Para isso acontecer Soult deveria avançar 
para Badajoz e Elvas, obrigando Wellington a separar as suas forças. Mortier com o 
Exército do Centro podia unir-se a Massena de forma a constituir uma ameaça maior a 
Wellington e poder ajudar a estabelecer uma melhor linha de abastecimento e 
comunicações, pois com maior número os franceses podiam ameaçar Coimbra e limpar 
as zonas de maior importância estratégica dos habituais ataques predatórios da 
guerrilha. Se os reforços chegassem a tempo, especialmente com artilharia de 
sitiamento, Massena podia ainda cumprir com o seu objectivo principal. 
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3-As Linhas de Torres Vedras 

 Quando Pelet e Massena se depararam com as linhas defensivas de Torres 
Vedras decerteza que o primeiro pensamento foi de impotência perante 
intransponibilidade de tal barreira. A imponência do esquema defensivo legitimava a 
incapacidade francesa, três linhas constituídas por seis distritos militares onde estava 
instalado, para além da guarnição, o mesmo exército que os derrotara no Buçaco. Para 
desmoralizar ainda mais a Royal Navy patrulha os mares negando qualquer apoio naval, 
o sistema defensivo é constituido por fortificações e baluartes, armados com peças de 
artilharia colocadas em pontos estratégicos, deixando assim de lado a existência de 
qualquer ponto fraco. Quando observarmos o número de homens e artilharia de 
sitiamento que detinham, podemos classificar a missão francesa como sendo impossível 
no momento do primeiro contacto com as Linhas de Torres Vedras. O envio do General 
Foy a França tinha o objectivo de transmitir esta situação, mas como se veio a ver mais 
tarde pouco ou nada deram a Massena para desbloquear tal obstáculo. Provavelmente 
tendo conhecimento do sistema defensivo montado pelos portugueses e ingleses, o 
comando francês teria preferido outros alvos como Coimbra e o Porto, mas já era tarde 
demais tendo em conta a perda da primeira para Trant. Entricheirados, as forças anglo-
lusas recusavam dar batalha em campo aberto e esperavam pelo momento certo para 
atacar as forças francesas que enfraqueceriam com o clima frio e com a fome. 

A construção desta barreira serviu acima de tudo para estratégia que Wellington 
visionou após o resultado pírrico de Talavera de La Reina. Após aperceber-se da 
cooperação instável que os espanhóis garantiam e ter sido quase apanhado entre os 
exércitos de Soult num lado e de Jourdan e Victor no outro, o general inglês teve de 
repensar a ofensiva contra os franceses. Para a concretização deste plano era necessário 
Portugal estar fora do controlo francês, especialmente o Porto de Lisboa, ponte fulcral 
para a recepção de abastecimentos e homens de Inglaterra. Para além disso o apoio 
militar prestado pelos portugueses teria de ser melhorado de forma a equilibrar as contas 
quanto ao forte contigente francês. Com esta percepção da situação Wellington 
encarregou-se de executá-lo através dos seguintes pontos: construção de um sistema 
defensivo para defender Lisboa, treino e reformulação do exército português que seria 
integrado no exército inglês e plano de evacuação e terra queimada para afastar 
qualquer hípotese de dar batalha em terreno aberto aos franceses e garantir que estes não 
vivem dos recursos locais. 

A necessidade de manter Portugal como plataforma para uma futura ofensiva 
levou Wellington encarregar um dos seus oficiais de Engenharia, Tenente-Coronel 
Richard Fletcher, de planear e construir o sistema defensivo na zona norte da 
Estremadura. A partir dos apontamentos do Coronel Vincent e de visitas à região, 
Wellington efectuou um memorando pormenorizado para o seu oficial de engenharia 
quanto ao que construir e que formas de melhorar as defesas naturais deviam ser usadas, 
como baluartes e fortificações. Para além dos apontamentos do oficial francês, o 
relatório do então Major José Maria Neves Costa terá servido de importante fonte para o 
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planeamento e mesmo ter sido a inspiração para a execução da cosntrução das Linhas de 
Torres Vedras, contudo isto é afastado pela teoria inglesa que clama que Wellington já 
tinha percepção da importância da região de Torres Vedras para a defesa de Lisboa4. 

  De forma a prejudicar a marcha francesa, pontes e estradas em direcção às 
Linhas foram destruídas e passagens e vales foram bloqueados. Para esta obra perto de 
150 mil civis e mesmo milhares militares, como a própria Divisão Ligeira que chegou a 
construir muros de pedra na Arruda, foram empenhados na construção que foi feita com 
o máximo sigilo possível. Um bom exemplo é o próprio desconhecimento francês de tal 
obra. Os baluartes foram construídos em estrela de forma a artilharia fazer fogo cruzado 
e para complementar aproveitaram os inúmeros moinhos espalhados pelos cabeços das 
serras para postos de comando destas fortificações. A necessidade de comunicação entre 
estes postos resultou na construção de trincheiras e na elaboração de um sistema de 
transmissões feito com mastros de sinais da marinha inglesa, mais tarde substituidos por 
um sistema de semáforos português.  

 Quando o exército anglo luso se instalou entre os dias 9 e 11 de Outubro de 1810 
por detrás das Linhas de Torres Vedras, sistema defensivo organizava-se da seguinte 
forma: 

• 1ª Linha: Esta linha de defesa estende-se por 46 km desde a foz do rio Sizandro 
no Oceano até Alhandra. Tem como principais fortificações o Forte S.Vicente e 
o Forte de Sobral Monte Agraço e possui 32 baluartes e 158 bocas de fogo 
(Chandler, 444,1978).A guarnição está distribuida por três distritos militares: 

- 1ª Distrito5: Estende-se desde Torres Vedras para o mar. Possui 2470 
milicianos, 250 ordenanças de artilharia, 140 artilheiros de linha portugueses e 
70 artilheiros ingleses. O Quartel General é em Torres Vedras e aí está colocada 
a 3ª Divisão sob o comando do General Picton; 

                                                 
4 A portuguese Major, Jose Maria Neves Costa, is often cited as being the originator of the concepcion of 

the Lines, having conducted a extensive survey of the hills North of Lisbon towards the end of 1808. 

However the singular characteristics of the hills had been noted in the previous century. Costa’s own 

plans were submitted to the Portuguese Governement the following spring, information that was passed 

on to Wellington himself. But although it is usually stated that Wellington began his plans in October of 

1809, he had in fact, already began to mull the plans as early September 1808. Citado FLETCHER, 
Ian, Osprey - Fortress 007 - The Lines Of Torres Vedras 1809-11, Oxford, Osprey 
Publishing, (2003), pág 12; 

5 Os dados dos distritos e colocação das divisões em Outubro de 1810 foram citados por FLETCHER, 
Ian, Osprey - Fortress 007 - The Lines Of Torres Vedras 1809-11, Oxford, Osprey Publishing, (2003), 
pág 10 e11; 
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- 2º Distrito: Estende-se desde o Sobral ao Vale do Calhariz. Possui 1300 
milicianos, 300 ordenanças de artilharia, 140 artilheiros de linha portugueses e 
40 artilheiros ingleses.O Quartel General é em Sobral de Monte Agraço onde 
está Beresford no comando (Nunes,111,2004).Colocada perto da Arruda está a 
Divisão Ligeira de Craufurd. 

- 3º Distrito: Estende-se desde o Vale do Calhariz a Alhandra. Possui 400 
milicianos, 60 ordenanças de artilharia e 60 artilheiros ingleses. O Quartel 
General é na Alhandra . Aí colocado está o General Hill com a sua 2ª Divisão e 
ainda sob a sua alçada a Divisão Portuguesa de Hamilton (Nunes,111,2004). 
   

• 2ª Linha: A segunda parte do sistema defensivo possui cerca de 40 km e 
estendia-se desde Quintela,junto ao Tejo, até à foz do Rio Lourenço.Tinha 65 
baluartes e 206 bocas de fogo(Chandler,444,1978).A guarnição está distribuida 
por 3 distritos 

- 1º Distrito: Estende-se desde Alverca à passagem por Bucelas. Possui 1100 
milicianos, 500 ordenanças de artilharia e 80 artilheiros de linha portugueses.O 
Quartel General é em Bucelas.Nesse local está a Brigada Portuguesa comandada 
por Lecor.Perto dele está principal unidade de cavalaria, em Via Longa. 

- 2º Distrito: Estende-se desde a passagem de Mafra à passagem do Freixal. 
Possui 2400 milicianos, 480 ordenanças de artilharia, 120 artilheiros de linha 
portugueses e 50 artilheiros ingleses.O Quartel General é em Montachique.A 
norte deste sector em Enxara de Cavalheiros estão as duas divisões espanholas 
do General La Romana (Nunes,111,2004). 

- 3º Distrito: Estende-se desde a passagem de Mafra ao Mar. Possui 2400 
milicianos, 480 ordenanças de artilharia, 120 artilheiros de linha portugueses e 
50 artilheiros ingleses.O Quartel General é em Mafra.Aí colocada está uma 
brigada sob o comando de Anson bem como uma força de cavalaria. 

• 3ª Linha: Esta linha estendia-se de Paço de Arcos até à Torre da Junqueira.Tinha 
como objectivo combater algum desembarque.Tem no Forte de S.Julião da 
Barra a sua principal fortificação. Tinha 83 bocas de fogo e  uma guarnição de 2 
batalhões de Royal Marines (Chandler,444,1978). 

• Para servir de guarnição aos baluartes existentes estavam destinados perto de 
25000 militares na sua maior parte mílicias (Chandler,444,1978), destaca-se 
também a presença de 8000 militares espanhóis. 

• O principal Quartel General é em Pêro Negro onde Wellington tem no sector  a 
1ª Divisão, a 4ª Divisão, a 5ª Divisão e ainda a Brigada Portuguesa de Pack. Em 
Runa encontra-se também a Leal Legião Lusitana. 
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A ameaça de uma incursão pelo sul através do eixo vigiado por Elvas e Badajoz 
também foi alvo de atenção.Na zona a sul do Tejo o promontório de Almada foi 
refoçado e duas linhas de defesa foram construídas, a primeira continha 17 redutos e foi 
construída nas zonas da Murtela,Monte da Caparica e Raposeira, quanto à segunda linha 
mais a sul foi feita tendo em conta o apoio do Forte de São Filipe e extendia-se desde 
Palmela à zona da Moita(Madaleno,272,2011). 

 Ao observarmos a colocação das forças, Wellington tinha tudo previsto caso 
houvesse um assalto francês âs linhas. A colocação de três divisões no seu sector 
permitia que estas facilmente chegariam a qualquer ponto onde a primeira linha 
estivesse a ser atacada ou em caso de desembarque forçado, o recuo rápido destas forças 
com apoio da cavalaria inglesa instalda em Mafra e Via Longa. As intenções francesas 
de tentar qualquer ataque foram diminuindo e confirmadas a 14 de Novembro de 1810 
quando recuaram para novas posições. Massena e o II Corpo de Reynier foram para 
Santarém, Junot instalou as suas forças em Torres Vedras e Ney colocou as suas em três 
locais, Leiria, Constância e Tomar.Com as Linhas de Torres Vedras pela frente, 
Coimbra perdida e a ligação com Almeida sob constante ataque de Trant, os franceses 
estavam numa siutação de risco especialmente quanto ao frio que aí advinha e a fome. 

4-Os Erros Franceses até este ponto 

 A campanha em território estrangeiro e desconhecido é dificil para qualquer 
exército. Problemas com o abastecimento e a manutenção de linhas de comunicação é o 
pão de cada dia para um general. Mesmo com planeamento minucioso alguma coisa há 
de ocorrer em território inimigo. Quando o exército francês parte em 1807 para a sua 
primeira invasão é fácil destacar que Junot não levou consigo um contigente cem por 
cento experiente  e que este chegou em farrapos por falta de planeamento dos franceses 
em garantir uma marcha segura  para as suas tropas.Contudo existem outros factos, por 
exemplo os espanhóis não garantiram o apoio logístico de qualidade a Junot preferindo 
antes fomentar a deserção e o assassínio dos elementos mais fracos da marcha. O 
próprio Napoleão ao decidir na última hora que deviam fazer uma marcha força sem 
parar em Salamanca para estes recuperarem do esforço que foi percorrerem um 
território desconhecido e dificil como o interior da Península Ibérica. É também 
importante saber que o exército português não seria um obstáculo e que melhor 
campanha para promover experiência que a invasão de 1807. Talvez por isso é que a 
escolha recaiu em Junot, era uma campanha supostamente fácil e ideal para promover o 
general francês a uma glória maior. Mas na guerra não se pode cair em facilitismos, os 
franceses confiaram demasiado no apoio logístico espanhol, esquecendo ódios antigos e 
dificeis de morrer entre as hostes de Espanha, subestimaram o tamanho do território 
espanhol e as dificuldades que isso ia trazer à manuntenção de linhas de abastecimento e 
comunicação, não se precaveram para o díficil terreno cheio de relevos que é o interior 
ibérico, subvalorizaram a possível intervenção inglesa e entregaram o comando a um 
general sem experiência. O fracasso estava destinado quando se espera pelo fácil. 
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A invasão de 1809 também não é um bom exemplo, mas são outros os factores 
que pesam no insucesso. Quando Soult invade Portugal vai já com dias de atraso em 
relação ao planeamento que Berthier efectuou. Mas aqui se compreende a situação, 
Berthier não está com Soult e não sabe que este necessita de se reorganizar e que a 
fronteira do norte de Portugal, especialmente o Minho, está bem defendida por um 
exército português melhor organizado e preparado para a defesa que o de 1807. As 
dificuldades são tantas que obrigam Soult a tomar outro caminho. Após ultrapassá-las, 
sitia e conquista a cidade do Porto, mas Soult não pode fazer tudo sozinho. A perda de 
Chaves e a demora em ultrapassar adefesa de Amarante são claros indicios da ausência 
de apoio por parte de outro exército. Para acrescentar observa-se o regresso do exército 
expedicionário inglês a Portugal. Quer no ínicio da invasão ou depois da conquista do 
Porto que o exército de Victor podia ter prestado apoio a Soult. Esta cooperação até 
tinha sido planeada por Napoleão, mas o atraso em receber notícias de Soult e o facto 
Victor atrasar a decisão por não querer servir sobre este, era mais antigo no marechalato 
que este6, contribuiu para o fracasso do plano. Na minha opinião a partir do momento 
que Soult conquista a Corunha o apoio de Victor e Ney devia já ter sido planeado e 
preparado. Provavelmente com a entrada de Victor por Almeida e apoiado no minimo 
por uma divisão de Ney na sua marcha para o Porto, Soult teria durado menos tempo a 
chegar ao seu objectivo e teria um forte contigente para lidar com os ingleses. Em vez 
disso a falta de camaradagem e desobediência na ausência do imperador foi o que veio 
ao de cima. A demora de Victor em ajudar Soult resultou na sua saída a 14 de Março e 
até atingir a fronteira viu-se envolvido em duas duras batalhas, uma em Medellin com o 
exército espanhol de Cuesta a 28 de Março e outra em Alcantara com a Leal Legião 
Lusitana, perto da fronteira, a 14 de Maio de 1809. Por esta altura os ingleses estavam 
no Porto e Soult a caminho de Guimarães com perspectivas de atingir o mais rápido 
possível Lugo. É fácil perceber porquê que o sistema de corpos de exército não 
funcionou. A ausência de uma real camaradagem entre os marechais e generais 
franceses e de um poder central forte minou por completo a operação militar francesa 
em Espanha. A adminsitração militar também foi atingida tornando-se corrupta e 
negligente na logística.  

 Os erros retratados nas invasões anteriores sucedem também na terceira invasão. 
Começando pela escolha de Massena, apesar de ser um dos marechais com maior fama 
está envelhecido e em recuperação do acidente de caça que lhe feriu a visão. Colocar 
sobre Massena o peso de todo o marechalato presente em Espanha foi descabido de 

                                                 
6 From Paris Napoleon evisaged a joint operation envolving Marshal Soult. In practice such coordination 

was proved impossible. The latest news from Soult was over a mounth old.Unwilling to serve under a 

senior Marshal, Victor claimed the proposed operation was impossible. To support his opinion, Victor 

exaggerated his own weakness. Such non-cooperation characterized many marshals who felt they could 

defy orders as long Napoleon was comfortably away in Paris.Ultimately Victor yielded to higher autority, 

beginning his advance in March 14, 1809. Citado em ARNOLD, James R.  – Chapter 26 Le Beuau 

Soleil – Victor pág 515 in CHANDLER, David ,ed,  Napoleon's Marshals, London,  Weidenfeld 
&Nicolson; New printed edition (2000); 
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Napoleão, especialmente quando Davout era talvez o único capaz de pôr ordem. O 
próprio Massena aceita, mas com algumas reticências e provavelmente não ficou 
agradado com os homens que lhe iam ajudar, Reynier, Junot e Ney. Os dois primeiros 
alimentam a hípotese de chegar a marechais e Ney é conhecido pelo seu temperamento 
fogoso e ainda por cima é da mesma antiguidade de Massena, ano de 1804, um dos 
marechais originais juntamente com o “doce filho da Vitória”.  Napoleão deixava a 
importante missão de conquistar Lisboa e  expulsar os ingleses a um comando destinado 
a ser um ninho de cobras onde a inveja  e divergência reinam sobre a cooperação e 
camaradagem. A subvalorização do inimigo mantém-se, apenas 65000 homens e 104 
peças de artilharia são destinados a Massena para cobrir tão grande território e a 
promessa de Soult e Mortier colaborarem não chega para Massena, os ventos da falta de 
colaboração já haviam chegado a França onde uma campanha na Península Ibérica 
podia ser um prego no caixão para a carreira do mais ambicioso general. A logística 
francesa comete os erros do costume com o exemplo dos trezentos mil biscoitos que 
foram pedidos para fazer parte das provisões do Armée du Portugal e nunca saíram de 
Bayonne. A linha de comunicação não foi bem protegida por Drouet com Almeida a 
ficar isolada do Armée du Portugal devido às acções de Trant, cortando assim o 
abastecimento regular aos franceses.  

 Ao fim de três campanhas mal sucedidas, a negligência francesa vem ao de 
cima. A organização inglesa contribuiu para os derrotar especialmente na última 
invasão, contudo o facto dos franceses não darem devida importância à Guerra 
Peninsular ajudou e muito no seu fracasso, e o próprio imperador ,que deixou que a 
ambição desmedida dos seus generais e marechais governassem o destino da guerra, era 
um dos grandes culpados. Como foi dito qualquer campanha no estrangeiro está sujeita 
a erros, mas na Guerra Peninsular após o fiasco de 1808 e intervenção de Napoleão, o 
comando francês deveria ter feito de outra forma. O estabelecimento de um poder 
central em regiões de intervenção, a promoção de cooperação entre os generais 
presentes, uma outra forma de criar e proteger as linhas de abastecimento e o facto de 
Napoleão ter acabado o que começou, podia ter alterado o curso da guerra. 

5-O Armée du Portugal 

 A força que invadiu Portugal em 1810 era bem diferente das duas anteriores em 
nível de experiência e número. Devido à importância da operação três corpos de 
exército foram escolhidos para fazer parte da invasão, um efectivo de 62476 homens e 
13127 cavalos, e o seu comando foi dado a um dos melhores generais da era 
napoleónica, André Massena. O herói de Zurique e Génova era um militar talentoso e 
um líder natural cujos defeitos mais marcantes eram as mulheres e a pilhagem. Apesar 
da idade, no ano anterior brilhou efusivamente em Aspern Essling, segurando o exército 
austriaco, e em Wagram, portanto a sua escolha não foi surpresa, mas um ano é 
suficiente para as pessoas mudarem e Massena apareceu perante Napoleão bastante 
envelhecido e algo renitente em aceitar tal posto. No final Massena partiu com o seu 
estado maior e a amante, Madame de Lebordé. Homem de vasta experiência, Massena 
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apesar da idade era a par de Davout dos poucos capazes de liderar mais que um corpo 
de exército e com o apoio podia ter sucesso em Portugal.  

 O apoio no comando veio nos três líderes dos Corpos de Exército, Junot, 
Reynier e Ney. O primeiro dispensa apresentações, liderou a primeira invasão com 
bastante insucesso e apesar de vasta experiência de combate a sua experiência como 
líder militar era fraca comparada com Massena.A seguir , Reynier, veterano das 
campanhas do Reno, onde serviu sob Moreau, e Egipto, era artilheiro de origem e serviu 
nas guerras Napoleónicas em Nápoles, onde falhou contra os ingleses na batalha de 
Maida, e Danúbio comandado em Wagram  a divisão responsável pela ilha de Lobau 
cujo ataque de artilharia sobre o flanco austríaco foi importante para ganhar o combate. 
Por fim temos Ney, possui a mesma antiguidade de marechalato, 1804, e é um veterano 
dos exércitos que combateram no Reno.Apesar de nas Guerras Revolucionárias não ter 
tido tanto protagonismo como Massena, soube lutar sobre a liderança de Moreau em 
Hohenliden quando comandou o lado direito francês. Em contra partida ganhou bem 
mais protagonismo durante a liderança de Napoleão e com a posição de Marechal. 
Comandando o VI Corpo desde o Campo de Boulogne este em todas as grandes 
decisões das campanhas de 1805-1808, excepto em Austerlitz. Teve papel fundamental 
na campanha do Ulm vencendo a batalha de Elchigen e acção directa na derrota russa 
em Friedland.Um homem como ele não ia gostar de estar sob alçada de outro marechal 
e por muitas vezes entrou em choque com Murat, Davout e outros marechais durante as 
campanhas napoleónicas. Como homem de cavalaria o comando foi dado a um homem 
experiente das guerras no Reno, Mountbrun. Veterano de Austerlitz sob Davout e do 
Danúbio sob Béssieres, era um comandante de cavalaria experiente e já general de 
divisão desde 1808 devido aos seus serviços. A liderar o estado maior estava o General 
Fririon cuja experiência de combate foi ganha nas campanhas de Itália de 1799 e 
Alemanha em Hohenliden, onde serviu como general de brigada, substituindo o general. 
Em 1807 serviu Massena em Itália e em 1809 esteve com Boudet em Aspern Essling. 
Na engenharia o comando ficou com o general Lazowski, oficial que detém na lista 
presença nas campanhas do Egipto e depois no Danúbio em 1809. A artilharia ficou sob 
as habéis mãos do General Eblé que demosntrou ao longo da campanha ser também 
muito útil na engenharia, seria mais tarde o responsável pela construção da ponte no rio 
Beresina, na malograda campanha da Rússia. 

 O corpo de exército mais experiente era sem dúvida o VI Corpo que combatiam 
juntos desde a sua formação em Boulogne e eram veteranos das campanhas de 1805 a 
1808 sob a liderança de Ney. Estão em Espanha desde 1808 quando vieram com 
Napoleão e tem tido acção na zona norte e centro de Espanha desde então. Para a 
campanha portuguesa foi acrescentada mais uma divisão sob o comando de Loison, mas 
não é nenhum estranho tendo estado presente entre 1805-1806 no VI Corpo como 
general de brigada. Os restantes líderes de divisão já estão presentes há muito tempo no 
VI corpo e conhecem bem a forma de trabalhar do seu Marechal. Eram sem dúvida a 
melhor e maior força do Armée du Portugal , tinha 23 448 homens e 2814 cavalos, era 
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constituido da seguinte forma, estando entre parêntesis as principais batalhas em que 
estiveram presentes:  

• General Charbonell chefe do Estado Maior 

• 1ª Divisão liderada pelo General Marchand com duas brigadas: 

1ª Brigada comandada pelo General Maucune 

- 6º Regimento de Infantaria Ligeira (Ulm,Elchingen, Jena, Eylau, Friedland); 

- 69º Regimento de Infantaria de Linha (Ulm,Elchingen, Jena, Eylau, Friedland); 

2ª Brigada comandada pelo General Marcognet 

- 39º Regimento de Infantaria de Linha (Ulm,Elchingen, Jena, Eylau, Friedland); 

- 76º Regimento de Infantaria de Linha (Ulm,Elchingen, Jena, Eylau, Friedland); 

• 2ª Divisão liderada pelo General Mermet com duas brigadas: 

1ª Brigada comandada pelo General Maison Rouge 

- 25º Regimento de Infantaria Ligeira (Ulm,Elchingen, Jena, Eylau, Friedland); 

- 27º Regimento de Infantaria de Linha(Ulm,Elchingen, Jena, Eylau, Friedland); 

2ª Brigada comandada pelo General Delabassée 

- 50º Regimento de Infantaria de Linha(Ulm,Elchingen, Jena, Eylau, Friedland); 

- 59º Regimento de Infantaria de Linha(Ulm,Elchingen, Jena, Eylau, Friedland); 

• 3ª Divisão liderada pelo General Loison com duas brigadas, uma adição ao VI 
Corpo e feito das tropas mais inexperientes do VI Corpo: 

1ª Brigada comandada pelo General Simon 

-Legião de Midi (Corunha, Braga); 

-Legião de Hannover (Corunha, Braga); 

-36º Regimento de Infantaria de Linha(Ulm,Austerlitz, Eylau, Corunha); 

2ª Brigada comandada pelo General Ferey 

- 32º Regimento de Infantaria Ligeira(Saragoça, Porto); 

- 66º Regimento de Infantaria de Linha(Corunha,Porto); 

- 82º Regimento de Infantaria de Linha(Martinica,Vimeiro); 

• Brigada de Cavalaria comandada pelo General Simon 

-3º Regimento de Hussardos (Friedland, Jena, Tudela, Alba de Tormes); 
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-15ºRegimento de Chasseurs à Cheval (Friedland, Essling, Alba de Tormes); 

O II Corpo possui regimentos com experiência de combate bastante diversificada, 
alguns tiveram nas campanhas da Áustria e Alemanha no período de 1805-07 e outras 
acompanharam Soult na segunda invasão combattendo nas batalhas do Porto. É o corpo 
de exército com mais infantaria ligeira, quatro regimentos, e com mais regimentos de 
cavalaria ligeira, o normal não fosse o grupo ao qual seria destinada a missão de 
vanguarda quer quando chegou a Santarém, quer quando se inicia a retirada. Tem no 
General Pierre Soult, irmão do marechal, um líder de cavalaria bastante eficiente. Os 
seus generais de divisão, Heudelet e Merle, são homens experientes como generais de 
brigada e divisão. O primeiro é sem dúvida um home de guerra combateu em Austerlitz 
e liderou divisões em Jena, Eylau e depois no Porto sob o comando de Soult, o segundo 
comandou brigadas desde 1808 em Espanha com destaque para acção na Corunha. O II 
Corpo possuía 16 925 homens e 2690 cavalos, e era constituido da seguinte forma: 

• General Tirlett chefe do Estado Maior 

• 1ª Divisão liderada pelo General Merle com duas brigadas: 

1ª Brigada comandada pelo General Surret: 

- 2º Regimento de Infantaria Ligeira (Austerlitz, Friedland,Vimeiro,Porto); 

2ª Brigada comandada pelo General Graindorge 

- 4º Regimento de Infantaria Ligeira ( Friedland,Vimeiro,Porto); 

- 36º Regimento de Infantaria de Linha ( Jena,Eylau,Corunha); 

• 2ª Divisão liderada pelo General Heudelet com duas brigadas: 

1ª Brigada comandada pelo General Foy 

- 17º Regimento de Infantaria Ligeira (Ulm,Jena,Porto,Wagram); 

- 70º Regimento de Infantaria de Linha (Saragoça,Corunha,Porto); 

2ª Brigada comandada pelo General Arnauld 

- 31º Regimento de Infantaria Ligeira(Friedland,Corunha,Porto); 

- 47º Regimento de Infantaria de Linha(Saragoça,Corunha,Porto); 

• Brigada de Cavalaria comandada pelo General Pierre Soult 

-1º Regimento de Hussardos (Jena, Eylau, Friedland, Braga,Porto): 

-22ºRegimento de Chasseurs à Cheval (Austerlitz,Jena,Eylau,Medina del Seco); 

-Regimento Hanoveriano de Chasseurs à Cheval (Corunha, Braga); 

-8ºRegimento de Dragões (Ulm,Austerlitz,Ocaña); 
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O VIII Corpo foi constituído para fazer parte da campanha contra Portugal. Tal 
como o II Corpo tem um grupo muito diversificado, a 1ª Divisão é feita de elementos 
experientes enquanto a segunda possui mais elementos com menor experiência. Tem 
dois regimentos estrangeiros o seu serviço e o comando está entregue a Solignac e 
Clauzel. Como generais de divisão, Solignac e Clauzel estão entre os mais inexperientes 
do comando.Clauzel esteve em Nápoles e conta como experiência o comando de 
brigadas na campanha italiana contra Suvorov em 1799 e em 1809 no exército de 
Marmont na Dalmatia. Solignac esteve no exército dos Pirinéus durante as Guerras 
Revolucionárias e a sua experiência levou a fazer parte da primeira invasão em 1807 ao 
lado de Junot e Loison. Com tempo demosntra ser um lider de qualidade levando-o À 
promoção a General de Divisão antes da formação do VIII Corpo. O exército de Junot é 
a par do Corpo de reserva de Cavalaria a que detém maior cavalaria pesada com seis 
regimentos de Dragões. O VIII Corpo possui 16284 homens e 3479 cavalos e é 
organizado da seguinte maneira: 

• General Careil chefe do Estado Maior; 

• 1ª Divisão liderada pelo General Clauzel com duas brigadas: 

1ª Brigada comandada pelo General Ménard: 

- 19º Regimento de Infantaria de Linha (Austerlitz, Friedland,Wagram); 

- 25º Regimento de Infantaria de Linha (Austerlitz, Eylau,Eckmuhl,Wagram); 

- 28º Regimento de Infantaria de Linha ( Austerlitz,Eylau, Talavera); 

- 34º Regimento de Infantaria de Linha (Austerlitz, Saafeld,Jena, Ocaña); 

2ª Brigada comandada pelo General Taupin: 

- 15º Regimento de Infantaria Ligeira (Austerlitz, Corunha,Vimeiro,Wagram); 

- 46º Regimento de Infantaria de Linha(Austerlitz, Jena, Eylau, Eckmuhl, 
Wagram); 

- 75º Regimento de Infantaria de Linha ( Austerlitz,Eylau,Jena,Talavera); 

• 2ª Divisão liderada pelo General Solignac com duas brigadas: 

1ª Brigada comandada pelo General Grátien: 

- 15º Regimento de Infantaria de Linha (Friedland, Medina del Seco,Vimeiro, 
Porto); 

- 86º Regimento de Infantaria de Linha(Évora,Corunha, Porto); 

2ª Brigada comandada pelo General Thomiéres: 

- 65º Regimento de Infantaria de Linha ( Eckmuhl,Wagram); 

- Regimento Irlandês (Holanda, Astorga); 
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- Regimento Prussiano (Holanda,Astorga); 

Brigada  de Cavalaria comandada pelo General Saint Croix: 

-1ºRegimento de Dragões (Ulm,Austerlitz); 

-2ºRegimento de Dragões (Ulm,Austerlitz,Talavera); 

-4ºRegimento de Dragões (Ulm,Friedland,Talavera); 

-9ºRegimento de Dragões (Ulm,Austerlitz,Jena, Eylau, Friedland, Talavera);  

-14ºRegimento de Dragões (Austerlitz,Friedland Talavera); 

-26ºRegimento de Dragões (Ulm,Austerlitz,Talavera, Ocaña); 

Por fim o Corpo de Reserva de cavalaria liderado por Mountbrun possui vários 
regimentos de dragões e alguns recém-saídos de Wagram. Os seus três generais de 
brigada, Larcet, Cavrois e Gardanne são homens de cavalaria bastante experientes em 
combate  e ao longo da campanha Mountbrun e a sua cavalaria cumpre o pedido por 
Massena quer nas missões de reconhecimento quer a proteger os sapadores na Mucela e 
Coimbra. Na batalha de Fuentes de Oñoro as forças de Mountbrun conseguiram ter 
cargas bem sucedidas mas infelizmente faltou-lhes apoio, quer por atraso ou 
desobediência. As três brigadas detém um efectivo de 3337 cavaleiros para 3287 
cavalos e estão organizadas da seguinte forma: 

• 1ª Brigada comandada pelo General Larcet: 

- 3º Regimento de Dragões (Austerlitz, Friedland,Eylau,Bailen,Vimeiro); 

- 6º Regimento de Dragões (Austerlitz, Friedland,Eylau,Saragoça); 

• 2ª Brigada comandada pelo General Cavrois: 

- 11º Regimento de Dragões (Austerlitz, Friedland,Eylau,Jena,Bailen); 

• 3ª Brigada comandada pelo General Gardanne: 

- 15º Regimento de Dragões (Austerlitz, Eylau, Friedland, Lugo, Alba de 
Tormes); 

- 25º Regimento de Dragões (Austerlitz, Eylau, Friedland, Alba de Tormes); 

Perante o exército Anglo-português, os franceses não lhes ficam atrás contudo 
depende do comando e da logística. Ao longo da campanha vários erros permitiram que 
a vantagem fosse entregue aos ingleses e por muita experiência que se tenha, sobreviver 
em território inimigo com os parcos recursos que o Armée du Portugal detinha foi 
suicidio e apenas 28000 estavam prontos para combater no final de Fevereiro de 1811, 
uma baixa considerável devido à fome e doença. 
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Parte II –Estratégia 
e Táctica  

 
Ilustração 5 - Imagem de uma acção de rectaguarda liderada pelo Marechal Ney – a saída da 

Rússia em 1812 é uma das retiradas mais famosas da história e uma das mais drásticas. 
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I– Retirada no período Napoleónico 

 “A retirada é certamente a mais dificil das operações" cita Henri Jomini, no seu 
livro "Art of War", o Príncipe de Ligne (Jomini,196,2010). E pudera, as dificuldades de 
um general para preparar uma retirada estão entre mais dificeis e em maior quantidade 
para se poder lidar. Após uma cruel derrota ou uma campanha negativa, o exército está 
exausto fisicamente e psicologicamente e entre estes está uma moral devastada e uma 
desordem que reinam como reis crueis entre as linhas de batalha de um vencedor e de 
um vencido. Só um homem forjado do frio aço e com a audácia e inteligência acima da 
média consegue triunfar no meio de tanta adversidade. De modo melhor compreender 
será importante analisar em grande escala e em menor escala este tipo de operação 
militar. 

 Escolha de Jomini para entender a retirada no período napoleónico não é 
coincidência, trata-se de um homem de guerra e leal servidor de Ney, o "homem da 
rectaguarda" na retirada do Armée du Portugal. Como um teórico militar respeitado e de 
enorme influência no meio militar do século XIX, os seus estudos militares em 
conjução com o Manual de Instruções que o Marechal Ney fez para o VI Corpo, são o 
ideal para compreender a prestação da retirada francesa em Março de 1811, com 
Welllington em perseguição feroz. Para, além disso, a sua longa experiência militar ao 
serviço da França e Ney durante um grande período das Guerras Napoleónicas, antes de 
se juntar aos russos em 1813, contribuiu para um maior conhecimento da forma que as 
retiradas eram planeadas e executadas. Entre as suas questões e aparente diferenciação 
de vários métodos apresentados durante o conflito podemos observar os seguintes tipos 
(Jomini, 196,2010): 

• Retirada efectuada com marcha forçada de modo a ganhar o maior tempo 
possível ao inimigo; 

• Retirada com meia marcha, em que se retrocede para dar  combate ao inimigo; 

• Retirada à noite com combate regular ao inimigo e feito sobre as sombras da 
noite; 

• Retirada executada para uma posição forte para voltar a combater o inimigo 
perseguidor; 

Cada tipo de retirada apresentada tem os seus exemplos e forma de fazer, se 
seguirmos por ordem podemos observar o seguinte em cada tipo: 

• Primeira opção: movimento célere e o mais organizado possível é o que se pede 
nesta acção, contudo debandada e caos podem ocorrer nesta situação. Um bom 
exemplo é o que ocorreu em Austerlitz após a vitória francesa, as tropas russas 
entraram em pânico e retiraram pelas águas geladas do Satzchen, uma salva de 
tiros da artilharia francesa no local resultou em desastre para os russos. Contudo 
Kutusov demonstrou frieza suficiente para salvar o exército russo obrigando-o a 
marchar pela Hungria, salvaguardando-os para combater noutro dia. Um outro 
exemplo de sucesso é a de Suvorov, que apesar das vitórias na Itália viu-se 
forçado a enveredar uma marcha perigosa pelos Alpes para salvar o seu exército.  
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• Na segunda opção é uma questão de sorte e da chegada de reforços no tempo 
certo, é claro que a Batalha de Marengo vem ao de cima. A capacidade de 
Napoleão reorganizar o seu exército e depois fazer "meia-volta volver" para 
combater os austríacos com os reforços de Desaix e carregá-los , enquanto 
festejavam a vitória e acreditavam num exército francês em debandada, com a 
cavalaria de Kellerman(filho), demonstra que é bem possível obter uma 
vitória.Mas é arriscado e pode em vez disso resultar na aniquilação do exército, 
se este encontrar-se encurralado, ou então numa retirada forçada. 

• A terceira opção, tal como a primeira , tem de ser célere e bem organizada de 
modo a evitar a desordem.Parece a mais segura contudo é necessário , para além 
de uma forte força de rectaguarda, uma força de reconhecimento capaz e que 
consiga estabelecer uma linha de comunicações constante de modo a evitar-se 
que o exército se perda.  

• Na quarta opção vem ao de cima a marcha forçada até ao interior russo por parte 
de Kutusov em 1812, enquanto Napoleão empreendia uma perseguição feroz e 
com o objectivo de enfrentar os russos numa batalha decisiva.Escolhendo depois 
Borodino para enfrentar o temido Grand Armée , Kutusov, apesar da derrota, 
impôs graves baixas sobre os franceses e mais uma vez reiníciou a fuga, atraindo 
os franceses para um desastre anunciado. Mas mais uma vez isso não significa a 
vitória, se o inimigo for mais célere existe o perigo de flanqueamento e de 
ficarem encurralados entre duas forças. 

 Mas Jomini estudou e classificou outros cinco métodos de retirada que 
dependem dos seguintes pontos fortes: um início rápido sem o inimigo se perceber e 
feito com a maior prudência, feito para locais vantajosos e tem de ser lenta e com uma 
forte força de rectaguarda se o exército fôr numeroso, contudo acrescenta que tem de ser 
rápida no movimento caso haja ameaça nos flancos (Jomini, 197,2010). Tudo isto serve 
os objectivos de garantir a moral, o material e o máximo possível do exército 
(Jomini,198,2010).Em relação às principais dificuldades, podemos discernir as longas 
distâncias, a geografia do território e perigo de ser vantajoso para a guerrila, os 
obstáculos topográficos, a moral e o número de cavalaria existente para defender as 
colunas em marcha de ataques predatórios de forças rápidas e de grande mobilidade 
(Jomini 198,2010).Os  cinco métodos para efectuar uma retirada e como as fazer , 
segundo Henri Jomini ,são as seguintes: 

• Método 1: Marchar numa única massa  e por uma única estrada; 

• Método 2: Dividir o exército em dois ou três corpos, marchando a uma dia de 

distância um do outro de modo a evitar confusão, especialmente na componente 

material; 

• Método 3: Marchar numa única frente e por várias estradas paralelas e com um 

ponto de chegada em comum; 

• Método 4: Mover-se constantemente por estradas convergentes; 

• Método 5: Mover-se constantemente por estradas divergentes; 
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Todos os métodos tem em comum uma forte força de rectaguarda, o conhecimento das 
estradas de modo ao movimento ser célere e acima de tudo devem ser aplicados de 
acordo com topografia local e como o inimigo avança. Por exemplo um exército 
dividido se fôr acompanhado pelo lado terá mais chances de ser flanqueado que um 
exército que retira em massa, cuja presença em números pode afastar a forças mais 
móveis, mas em menor número. Além do mais as forças tem de ter uma linha 
comunicações e uma distância curta,sem que isso permita perigo de lentidão, de modo a 
entre ajudarem-se em caso de ataque e assim disporem os reforços no local desejado. O 
conhecimento das estradas, seja a principal ou as secundárias, é fundamental para 
manter o exército num movimento fluido e sem confusão.  O que se observa nos estudos 
de Jomini é a junção das várias retiradas bem sucedidas e mal sucedidas em 5 práticas 
que devem ser aplicadas de acordo com o tipo de exército que se tem, os obstáculos, as 
estradas e o inimigo. Tal como Napoleão ou os romanos , não existe inovação no que 
Jomini teoriza em grande escala para se efectuar uma retirada, simplesmente aproveita-
se o que há de melhor e adapta-se de acordo com a situação. 

 As ilações tiradas por Jomini ainda hoje são as mesmas em autores como  Rory 
Muir que  apresenta 3 tipos de retirada durante as guerras napoleónicas(240,Muir,2000): 

• A retirada para cansar o inimigo e ganhar reforços ao longo do caminho como 
Kutusov em 1812; 

• Retirada para ponto estratégico para estabelecer forças, onde podemos 
enquandrar a retirada da 3ª Invasão em direcção a Ciudad Rodrigo ou mesmo a 
retirada de Wellington para trás das Linhas de Torres Vedras após a cansativa 
Batalha do Buçaco após perigo de flanqueamento por parte do exército francês; 

• Retirada em debandada, como a já referida Austerlitz; 
 
Este tem a mesma conclusão de Jomini ou outros teóricos militares, frieza é uma 
característica necessária. No nível de planeamento Rory Muir estabelece dois métodos 
importantes para cada tipo de retirada. Para uma retirada organizada e em que o exército 
mantém a sua unidade, deve-se estabelecer o mais rápido possível uma linha de retirada 
vantajosa (Muir,240,2000) e formar uma boa rectaguarda constituída pelos melhores 
homens e líderes militares. Em caso de caos e desordem e da divisão do exército por 
várias estradas e caminhos, o comandante tem de estabelecer o mais rapidamente 
possível com o comando a linha de comunicações e reorganizar as tropas em pontos de 
chegada comum (Muir,240,2000). É preciso notar também que Muir demonstra que 
uma retirada não resulta só da derrota e mas de outras importantes vertentes 
estratégicas. Para além da retirada de Kutusov ou Wellington podemos verificar outras: 

• A retirada após a batalha de Talavera de La Reina.Sem condições para uma 
ofensiva e em risco de ser cercado forças inimigas, Wellington recua para um 
local mais seguro; 
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• A retirada de John Moore, sabendo o risco de aniquilação prefere fugir m 
direcção a Corunha e Vigo de forma a garantir o uso das suas forças para 
combater noutro dia. 

 
A nível teórico Von Clausewitz também concorda quanto á importância de uma 

forte rectaguarda para retardar o inimigo ao máximo através do uso de vantagem do 
terreno e emboscadas. Mas aponta para um método diferente em relação a Jomini. O 
alemão defende uma retirada unida, feita a um ritmo lenta e caracterizada por pequenos 
passos de modo a não haver riscos de uma retirada confusa e que deixe os feridos para 
trás, quebrando assim a moral do exército.Apesar de haver o risco da rectaguarda estar 
sempre activa, a organização é melhor e a moral tem hípóteses de subir com as vitórias 
morais  da rectaguarda. Quanto a não concordar com uma  retirada feita por um exército 
dividido em pequenas partes, este justifica com a possibilidade de serem facilmente 
envolvidos pelo inimigo nos flancos e que após uma derrota deve-se concentrar as 
forças para reforçar a moral e subir coragem, não dividi-las.Contudo aceita que caso a 
gravidade da situação assim o exija, que existem forças no flanco para proteger o corpo 
principal.Contudo olhar para o mapa e organizar as peças como fossem xadrez não é 
suficiente o trabalho é complicado e outras questões aparecem, como defender um 
ponto estratégico, se o rio tem passagens e pontes onde cobrir de modo a não dividir 
muito as forças, o posionamento de reforços, onde está o inimigo e acima de tudo os 
recursos para manter um exército esfomeado e desmoralizado. Esta já é uma operação 
em menor escala onde a rectaguarda, a engenharia, a cavalaria e a vanguarda tem 
objectivos menores, mas que juntos garantem a sobrevivência do exército em retirada. 

II– Retirada- A Vanguarda, O Corpo Principal e a Rectaguarda 
  
 De acordo com o meio estratégico militar, normalmente a retirada deve ser 
constituida por três secções, Vanguarda, Corpo Principal e a Rectaguarda. Cada uma 
tem a sua missão e objectivos a cumprir, mas apesar de missões independentes em 
menor escala, a verdadeira missão destas forças é servir o bem maior, a sobrevivência 
do exército. 
 
 A vanguarda do exército serve de tudo para reconhecimento do terreno, mesmo 
quando a linha de retirada tenha sido a mesma da ofensiva. As constantes mudanças 
climáticas, a obstrução de vias estratégicas e a destruição de pontes quer pela natureza , 
quer por mão humana são algumas das dificuldades a ultrapassar. Além do mais um 
general  com capacidade mais imaginativa pode usar a vanguarda para simular 
movimentações para outros locais , escondendo o seu objectivo. A presença da 
engenharia e de um forte contigente de cavalaria é óbvio. A engenharia será essencial 
para construir pontes temporárias onde a passagem do rio é impossível e acima de tudo 
construir trincheiras neste tipo de passagens do rio, já que a passagem de uma ponte é o 
local ideal para ganhar tempo a um exército em perseguição.  A cavalaria procederá ao 
tipico reconhecimento do terreno e manterá sempre comunicação com o comandante 
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das forças quanto aos melhores caminhos a seguir. A obtenção de mantimentos é 
também uma missão importante da guarda avançada do exército em retirada. 
  
 No corpo principal segue normalmente a maior parte do exército , da artilharia e  
da bagagem. Por inúmeras vezes é onde segue o líder das forças e o seu comando. Isto 
deve-se ao facto de que após receber informação da guarda-avançada, será fundamental 
informar a rectaguarda e o seu comandante dos pontos estratégicos a tomar e a defender 
de forma a cumprir a sua missão de retardamento do inimigo.Assim uma linha de 
comunicações mantém-se fluída e consegue manter informado cada corpo em 
movimento das suas posições e que vantagens ainda têm.Devido a ser o mais lento das 
secções, os generais mais prudentes protegem os seus flancos com forças de cavalaria , 
para uma resposta rápida a ataques inimigos e para dar tempo para se estabelecer uma 
defesa. 
 
  Por fim vem a rectaguarda cuja missão é a mais díficil e a nível de recompensa 
a mais ingrata, pois normalmente é aquela que mais vezes enfrenta o inimigo mas que 
obtém muitas vezes a menor porção das rações ou dos mantimentos pilhados.Clausewitz 
caracteriza  sendo uma força cosnituida pelos melhores homens e líderes e que deve ser 
apoiada nos momentos mais criticos. O nível prático deve aproveitar o máximo das 
vantagens que o terreno lhe dá, ganhar tempo por espaço e fazer emboscadas ao inimigo 
de forma a desmoralizá-lo.  
  

A  grande missão desta força é ganhar o maior tempo possível ao inimigo através de 
acções retardadoras , tornando-se a conquista de tempo um objectivo maior ao de 
ganhar terreno. Após chegarem ao ponto defensivo designado devem ser organizar em 
três forças:  

• Forças de Segurança cujo objectivo é entrar em contacto com o inimigo e 
retardá-lo; 

• Forças de Retardamento que são constituidas pelas forças principais da 
rectaguarda e deverá enfrentar o inimigo com apoio de baterias de modo a 
mantê-lo à distância e negar qualquer intenção de avanço; 

• Forças de reserva que devem ser usadas , em caso de avanço inimigo, para o 
contra-ataque; 

Depois de estabelecidas e posicionadas estas forças, o líder da rectaguarda tem de ter 
em conta que não deve empenhar as forças todas numa grande batalha, o objectivo é 
ganhar tempo e deve estabelecer no momento exacto, como a destruição da ponte ou a 
retirada do inimigo, uma rotura da batalha e iniciar novamente a marcha. De modo a 
atrasar o inimigo as pontes tem de ser destruídas, vilas ou aldeias onde se fez a defesa 
devem ser ateadas em fogo e obstáculos devem ser colocados nas estradas, ganhar 
tempo é a máxima para a rectaguarda. É igualmente  importante  o comandante da 
rectaguarda ter uma força considerável de cavalaria de modo a explorar alguma 
vantagem ou mesmo servir de protecção num momento de desvantagem como uma 
debandada ou uma ofensiva pelo flanco não calculada. A nível de combate normalmente 
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adopta-se dois métodos para retardar o inimigo. O primeiro é o de posições sucessivas, 
e consiste na  força de retardamento combater o inimigo até ao ponto de lhe cortarem a 
retirada, em seguida esta retira-se e fica apenas uma pequena força a defender a posição. 
Após chegarem à posição seguinte de defesa estes batem à distância o inimigo de forma 
a permitir a retirada da força de defesa. Este movimento quando bem executado e feito 
no local previligiado tacticamente para este tipo de defesa, é bastante eficaz no atraso 
das forças inimigas. O movimento deve ser bem calculado e os flancos salvaguardados 
de modo a moral não quebrar e as forças manterem a sua posição até ao último 
momento. O segundo método é diferente, e consiste em posições alternadas. As forças 
de retardamento são divididas em duas e estão em posições defensivas diferentes. A 
primeira inicia o combate e retarda até ao máximo e depois se retira sobre a cobertura da 
segunda força. Logo de seguida deverá colocar-se na seguinte posição defensiva. O 
movimento vai se alternando até à missão ser cumprida. De notar que esta acção exige 
muito trabalho, a capacidade de manobra dos militares deve ser o mais célere possivel e 
tanto a força de rectaguarda como as outras secções, através da engenharia, deverá ter 
construido trincheiras e colocado obstáculos que permitem este tipo de táctica, se não o 
mínimo atraso ou ausência de uma nova posição defensiva, podem colocar graves 
problemas às forças de rectaguarda, havendo mesmo hípotese de debandada. 

 No seu manual de instruções para o VI Corpo, Marechal Ney apresenta retirada 
alternada, em echequier, como a principal manobra para a infantaria se retirar 
(Ney,50,1833). De acordo com este o batalhão deve ser colocado em duas linhas. 
Enquanto a primeira está em combate a segunda forma coluna atrás desta. Em caso de 
ataque de cavalaria estão preparados para fazer o quadrado, contudo a missão principal 
é  recuarem e formarem à direira da 1ª linha uma nova linha de defesa .Depois disto é a 
vez da 1ª linha formar coluna e recuar para trás da segunda linha e à sua direita, 
formando novamente uma linha de defesa. Este movimento vai se sucedendo 
sucessivamente. Este movimento tem de ser rápido e bem executado, daí a distribuição 
do manual entre os comandantes de batalhões, regimentos e divisões por parte de Ney. 
O treino desta manobra requer paciência e muito trabalho de modo a garantir eficácia e 
prontidão. 

 Como se pode observar o trabalho do comando para liderar e organizar uma 
retirada não é fácil e uma força unida tem mais capacidade de triunfar do que uma força 
em desordem, especialmente quando este problema vem dos seus líderes. Além do mais 
o líder da rectaguarda além de audaz o suficiente para ganhar tempo, tem que ser 
prudente o suficiente para temporizar a sua própria retirada de forma a garantir a 
sobrevivência das suas forças. 

III– Tácticas Francesas e as Tácticas Inglesas 
 As Guerras Revolucionárias trouxeram mudanças e quem não aprendesse com 
elas estava a destinado a ser derrotado no futuro conflito que se avizanhava. O exército 
inglês, fresco de dois conflitos coloniais, a Guerra dos Sete Anos e a Guerra 
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Revolucionária Americana, parecia ter aprendido com os seus erros após o encontro 
com forças irregulares que usavam tácticas de infantaria, onde a mobilidade e uso do 
terreno prevaleciam sobre um combate frente à infantaria de linha. Apesar da 
experiência reveladora quanto à importância da infantaria ligeira em combate e 
operações de emboscada, estes continuam a seguir o dogma europeu de fazer a guerra. 
Esta continua a ser decidida entre dois exércitos que se degladiam até à morte no campo 
de batalha avançando as suas linhas como peças de xadrez, aquela que tiver melhor 
capacidade de tiro e disciplina vence, não fosse esta doutrina prussiana a que reinava 
entre o meio militar. Entretanto o exército francês trabalhava para recuperar o seu lugar 
como a grande potência da Europa. Após os conflitos com a Prússia e Inglaterra nas 
décadas de 40 e 50 do século XVIII, uma geração de militares como Mauricio de 
Saxe,De Broglie, Guibert e os irmãos Du Teil traziam novas ideias para fazer a guerra 
como uso de artilharia em massa, guerra ofensiva em que a marcha podia ser célere ao 
alimentarem-se do que o terreno inimigo lhes dá e claro o uso de pequenos exércitos 
mistos para garantir mobilidade e versatilidade. 

   A sombra de Frederico o Grande e da disciplina férrea prussiana reinavam no 
meio militar europeu, até que a erupção social que a França estava a passar lançou a 
Europa num conflito geral, as Guerras Revolucionárias, levando esta a tomar novamente 
o trono de principal potência militar. Cercada por inimigos a república francesa usou a 
conscripção em massa para obter um exército numeroso capaz de combater em várias 
frentes. Mas a inexperiência das tropas veio ao de cima nos primeiros combates. Novas 
tácticas e estratégias foram implementadas para melhorar a eficácia dos seus exércitos 
distribuídos por várias frentes. Uma solução foi a amalgame, a junção de um batalhão 
de tropas experientes com dois batalhões inexperientes, e o uso da ordre mixte, a 
combinação de formações em coluna e linha, que disfarçava as limitações dos militares 
mais inexperientes na execução de manobras. Com o prolongar do conflito as tropas 
francesas tornaram-se mais eficientes e a sua infantaria mais temida entre o meio 
militar. Napoleão aproveitou estas tácticas para a sua campanha em Itália e mais tarde 
no Grande Armée. No campo de Boulogne a ordre mixte foi treinada de forma a obter 
na formação da linha o maior poder de fogo possível e na formação da coluna o maior 
poder de assalto. A marcha para o combate era feito normalmente em coluna e 
treinavam para se dispôr rapidamente em linha com profundidade de três homens e 
cumprimento de dois batalhões, ceca de 340 militares. Esta combinação da linha e 
coluna fazia do exército francês uma força versátil e temida. O uso de assaltos por 
colunas de infantaria concentradas em massa tornou-se parte importante do exército 
francês, a partir desta acção de choque violento pretendia-se desmoralizar inimigo e 
lançá-lo na confusão. O assalto alternado foi uma das tácticas para tirar partido do 
ataque em coluna. Esta consistia no uso de cargas  de infantaria alternadas nos pontos 
fracos das linhas inimigas. A artilharia também passou por medidas importantes, 
aproveitando a reorganização feita por Gribeauval e as teorias introduzidas pelos irmãos 
Du Teil, esta arma tornou-se um elemento importante na máquina de guerra francesa. O 
seu uso em massa para desferir ataques nos principais pontos fracos  inimigos e assim 
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lançá-los na confusão tornou-se parte integrante das batalhas de Napoleão. Além do 
mais Gribeauval tornara-as mais leves e fáceis de fabricar graças ao sistema 
estandardizado que implementou. Treinados arduamente provaram ser peças fulcrais em 
campos de batalha como Valmy ou Wagram. A sua capacidade foi sendo melhorada 
com treino de tiro,melhores marcadores de altura  e miras. A cavalaria foi a arma que 
mais sofreu durante o período das Guerras Revolucionárias e Napoleónicas. No início 
do conflito era a arma mais dada a quebrar e a retirar em combate, fruto de boa parte 
dos oficiais de cavalaria franceses serem de sangue nobre e terem fugido de França. 
Com o tempo a cavalaria francesa foi melhorando em qualidade graças ao aparecimento 
de elementos com Murat ou D’Hautpoul. O próprio Napoleão contribuiu para esta 
melhoria com a reorganização da cavalaria por especialidade, ligeira e pesada, e 
promovendo treino duro e disciplinado nos ataques e cargas. Esta era usada em massa 
para causar rupturas ou em ataques alternados. Rapidamente tornou-se das melhores da 
Europa não só devido à sua audácia, mas devido à disciplina que empreendiam em cada 
carga.  Combinada com a infantaria em coluna, a cavalaria podia ser uma arma vital 
para atingir o flanco inimigo. Contudo a verdadeira novidade passava pela introdução 
dos Corpos de Exército, a consolidação de toda a evolução de combate que os franceses 
haviam passado durante os anos das Guerras Revolucionárias. Constituídas pela sua 
infantaria, cavalaria, artilharia e estado maior, os Corpos de Exércitos era pequenas 
forças, de 6000 a 30000 homens, caracterizadas pela sua versatilidade em combate e 
independência. Estas faziam parte da engrenagem que era o Grand Armée que as usava 
envolver o inimigo ou atacá-lo pela sua rectaguarda. Para conseguir isto este dispersava 
os seus corpos de exército de forma a usar as melhores vias da região invandida e sendo 
um exército pequeno podia igualmente aproveitar melhor os recursos. Napoleão usava-
os no sistema apelidado le battailon de carré, em que as forças apesar de dispersas estão 
dsitribuídas de forma a terem o seu flanco protegido por outra força a um dia de marcha. 

 O exército inglês também sofreria alterações devido à sua experiência nas 
Guerras Revolucionárias. A campanha na Holanda e na Flandres foi desastrosa para a 
Inglaterra, mas abriu portas às  práticas de David Dundas. Apesar de já em 1788 ter 
apresentado um manual com novas alterações nas práticas tácticas de infantaria, as suas 
propostas só ganharam enfâse após a campanha de 1795. As suas ideias tinham como 
base dezoito manobras usadas em parada, mas que conciliavam o essencial para o 
combate (Haythornthwaite, 5, 2008). A sua defesa de uma linha com três homens de 
profundidade foi muito criticada pelo meio militar inglês, já que consideravam a terceira 
linha inútil e que não beneficiava ter uma linha cuja função era carregar os mosquetes 
das outras linhas.Com tempo a profundidade das linhas inglesas passou a ser de dois 
garantindo aos ingleses um maior número de mosquetes para disparar,cerca de 500 
militares, apesar de criticas quanto à sua capacidade de choque contra ataques de 
baioneta. O manual de Dundas e as questões levantadas por homens como John Moore 
levaram a infantaria inglesa em subir de qualidade e a sua prestação em Portugal e 
Espanha demonstrara que uma evolução havia sido atingida. Quanto à infantaria ligeira, 
esta finalmente começava a ganhar importância graças aos manuais escritos pelo Barão 
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de Rothenburg e o treino em Shornecliffe por John Moore. Mais que um elemento para 
escaramuças e cobrir a retirada, o atirador de infantaria ligeira podia ser uma peça 
ofensiva importante em terreno irregular e densamente arborizado, como o da Península 
Ibérica. Os manuais ingleses defendiam um treino intensivo de tiro e o trabalho em 
pares entre os elementos dos novos regimentos infantaria ligeira. Para revelar a sua 
capacidade, os terrenos da Espanha e Portugal foram o ideal com a infantaria ligeira 
inglesa a usá-la com eficácia para causar rupturas ou efectuar escaramuças para atrair o 
inimigo para emboscadas.  

Com o instalar do conflito em Portugal e Espanha as duas potências 
degladiaram-se finalmente no campo de batalha e surpreendentemente para a Europa de 
então com resultados favoráveis aos ingleses. Sob a liderança de Wellington os ingleses 
souberam explorar os seus pontos fortes e os pontos fracos das tácticas de combates 
francesas. A primeira situação foi quebrar o ímpeto das colunas francesas quando estas 
atacavam. O uso de terreno elevado e propício para esconder as linhas foi usado por 
várias vezes por Wellington, ganhando mesmo denominação de táctica de  reverse 

slope. Destaque também para o facto da Infantaria inglesa possuir uma linha de tiro 
maior que a francesa. A linha inglesa estava disposta em batalhão de dez companhias 
(com uma companhia de granadeiros, uma companhia de infantaria ligeira e 8 
companhias de infantaria  de linha) em contraste com os Franceses apresentavam uma 
linha com batalhão de seis companhias (1 companhia de granadeiros, uma companhia 
de infantaria ligeira e  quatro companhias de infantaria de linha). Acrescentando ainda o 
facto dos ingleses preferirem linhas com profundidade de dois homens em relação aos 
três homens dos franceses. A redução de 1808 para seis companhias prejudicou os 
franceses perante os ingleses que mantiveram o batalhão a dez companhias. Quanto à  
cavalaria inglesa detinha a fama de boa prestação individual, mas segundo Wellington 
apesar desta característica, os ingleses perdiam em disciplina e coesão para os franceses 
especialmente na carga. Em várias situações a confusão reinava nas cargas inglesas, 
muitas vezes mal executadas. Outro dado curioso é a disciplina de fogo dos ingleses em 
relação aos franceses. Depois da Guerra Peninsular. vários registos apontavam a 
vantagem inglesa em dar cinco tiros por minuto e de possuir a Brown Bess como 
factores importantes em derrotar a infantaria francesa. Contudo o historiador Brent 
Nosworthy rebateu ambas como sendo mitos. Na verdade foi disciplina férrea inglesa 
perante o fogo francês que os levou a prevalecer sob o inimigo. Durante um ataque 
francês os ingleses preferiam esperar pelo melhor momento e distância para obter maior 
eficácia no tiro e isto conjugado com a táctica de reverse slope levou-os a derrotar vezes 
sem conta os franceses, especialmente quando tentavam formar a linha a partir da 
coluna de marcha. Estes também não se deixavam intimidar pelas cargas de coluna 
francesas e na ofensiva os ingleses disparavam após o inimigo efectuar o seu ataque. Ao 
s encontrarem na distância ideal disparava e depois carregavam o inimigo aproveitando 
o efeito devastador do fogo e de não terem sido intimidados durante o fogo inimigo.A 
afamada carga de baioneta inglesa provinha desta táctica fria e calculista de atacar no 
momento certo. Quanto à Brown Bess esta possuía um cano mais curto que a 
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Charleville, dando-lhe menor poder de fogo e alcance que a francesa. Mas tinha 
vantagens pois com o cano mais curto o infante inglês podia municiar mais depressa e a 
arma era mais leve. 

IV– Falhanço da Estratégia Francesa contra Wellington 
Como referido anteriormente as Guerras Revolucionárias francesas puseram em 

prática novas formas de fazer a guerra. Uma delas foi adopção  da guerra ofensiva por 
parte dos franceses que rapidamente invandiram os seus rivais europeus nos Pirinéus, 
Itália, região do Reno e a Flandres. Tendo em conta maior experiência militar inimiga e 
o facto do governo não possuir meios para sustentá-los, a guerra ofensiva conciliada 
com a táctica de viver do que terra dava foi o ideal para os exércitos revolucionários que 
perdendo em disciplina e experiência ganhavam em velocidade e capacidade de 
empenhar  um grande número de homens no campo de batalha, sem os enormes trens de 
abastecimento atrás. O exemplo maior desta estratégia ofensiva deu-se com Napoleão 
na Campanha de Itália em 1796-97, com um número menor de homens e um nimigo 
bem numeroso, viveu da terra e usou das pernas dos seus homens a arma principal, 
conseguindo defrontar o seu inimigo quando dividido e menor número. 

Esta nova forma de guerra encontrou o seu pico no período de 1805-1808 com 
as meteóricas campanhas de Napoleão na Áustria, Alemanha, Polónia e Espanha. 
Usando o sistema de Corpos de Exército em conjunto com uma estratégia ofensiva e de 
viver do que a terra dava permitiu ao imperador francês esmagar literalmente os seus 
inimigos através de uma mobilidade e versatilidade assombrosa. Mas nada era perfeito, 
durante a campanha da Polónia a táctica de viver da terra começou a demonstrar os seus 
defeitos aponto do VI Corpo de Ney ter que se afastar para conseguir terrenos de batida 
que garantissem recursos para sustentar os seus, movimento que originou a batalha de 
Eylau. De forma a negar esta vantagem, Wellington aplicou a política de terra queimada 
na terceira invasão em 1810. Esta estratégia teve sucesso com a fome atingir de tal 
forma o contigente francês que os obrigou a batidas cada vez mais perigosas e a 
tornarem-se um alvo mais fácil das mílicias de Trant e Silveira.  

Outra aposta foi estabelecer-se num ponto seguro e negar batalha em terreno 
vantajoso para os franceses. Tanto em Fuentes de Oñoro e Bussaco, apercebendo-se do 
maior número dos franceses, Wellington jogou à defesa e atraiu o inimigo para um 
terreno onde podia ditar as regras do jogo. Estabelecendo-se em posições elevadas 
negava a capacidade de assalto da colunas francesas e fazia destas um alvo fácil quando 
passavam de coluna para linha. Além do mais soube usar com eficiência o terreno 
irregular para esconder a sua infantaria da artilharia francesa e usá-la para emboscadas. 
A construção das Linhas de Torres Vedras foi a conciliação de tudo, Wellington retirou-
se para a segurança das linhas negando batalha aos franceses e deixando-os em território 
devastado e com poucos recursos.Foi uma jogada complicada pois podiam ter ficado no 
Vale do Mondego, mas Wellington sabia quão importante era Lisboa para os franceses e 
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que estes teriam de posicionar-se na região de Santarém para receber reforços para uma 
futura tentativa de sitiamento. 

Contudo o grande falhanço foi a falta de cooperação entre os vários exércitos 
franceses.Estava previsto o Armée du Portugal ter o apoio do V Corpo de Soult, 
contudo o último ainda estava ocupado em pacificar a Andalusia e vários pontos fortes 
como Badajoz, Elvas, Juromenha e Campo Maior estavam por conquistar. Isto devia-se 
em parte à linha de comunicação entre Paris e os exércitos espanhois ser demasiado 
longa resultando informações para Napoleão com meses de atraso resultando em ordens 
atrasadas e inadequadas para a realidade do conflito. Para além disso as linhas 
necessitavam de ser protegidas das acções das guerrilhas ou mílicias portuguesas e 
espanholas. Entrega do poder de Espanha a Jose Bonaparte e a Jourdan como seu chefe 
de Estado Maior foi também um erro, pois estes não possuíam a capacidade para 
controlar os generais franceses e o seu temperamento. A ausência de um comando 
militar forte e a distância com Paris deu demasiada independência aos vários exércitos 
franceses e o sistema de corpos de exército falhou retundamente em Espanha devido a 
um factor, em França apenas Napoleão tinha o talento e carácter para manejar tal 
máquina cuja engrenagem era feita de marechais e generais cujo temperamento só era 
controlado pelo Imperador.Tendo por base a cooperação, o falhanço atingiu os corpos 
de exército franceses e o Armée du Portugal viu-se isolado contra Wellington. Este além 
de deter um poder acrescido de Inglaterra, graças ao irmão que era um dos principais 
políticos do país, tinha o apoio total dos portugueses que lhe concederam o comando do 
exército português e carta branca para o seu treino e reorganização. 

A estratégia militar francesa devia ter antecipado a enorme distância e a 
necessidade de um forte comando militar. Entre os marechais de Napoleão, Davout era 
uma excelente solução e podia ter sido mais útil na Península Ibérica do que no Ducado 
de Varsóvia. Este marechal além de talento militar era conhecido pelo seu 
temperamento de ferro e lealdade feroz a Napoleão. Possuidor de excelentes 
capacidades adminstrativas e liderança, Davout como poder militar em Madrid e comas 
comunicações a serem feitas a partir desta, a pacificação da Espanha teria sido menos 
complicada e a cooperação dos corpos de exército teria existido. Para isso generais com 
menor antiguidade deviam ser entregues a Davout e distribuídos pelos exércitos. Uma 
outra solução era dividir por regiões militares os corpos de Exército. Cada região teria 
um marechal como governador e podiam-lhe ser entregues um ou mais corpos de 
exército. A partir de Paris cumpririam a sua missão regional e o Marechal podia mover 
com mais facilidade as forças e promover cooperação entre estas. Se Massena tem três 
corpos, só com generais de divisão como Reynier e Junot, e apoio de um exército 
regional podia ter dado mais problemas. As opções eram várias, como Massena a 
invadir po Almeida mas ter apoio de uma invasão pelo norte ou pelo sul ou mesmo por 
ambos os lados, caso estivessem pacificadas as  regiões. 
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Parte III- Aceitando 
um falhanço 

 
Ilustração 6 – Batalha do Buçaco, franceses são derrotados a 27 de Setembro de 1810 por uma 

força anglo-lusa. Esta derrota e as Linhas de Torres Vedras marcam o fracasso francês. 
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I– Aguardando por Respostas 
Após a sua visita às linhas Massena esteve um mês instalado perto destas. 

Apercebendo-se da falta de recursos na região, da incapacidade para ultrapassar tal 
defesa e da possibilidade de ser atacado pelo exército inglês pelo seu lado direito e pela 
Arruda , este decidiu recuar para a zona de Santarém para salvaguardar as suas forças. 
No dia 14 de Novembro de 1810 essa ordem foi dada ao Armée du Portugal que 
procedeu a instalar-se na referida região e dividindo as suas forças por Azinhaga (II 
Corpo ), Torres Novas (VIII Corpo ) e Tomar (VI Corpo) (Nunes,112,2004). Em 
resposta a este movimento e ainda desconhecendo o objectivo destas Wellington 
ordenou que as suas as forças acompanhassem de perto o inimigo. Isto originou alguns 
episódios que fizeram Massena temer um ataque inglês, como a perseguiçao de Pack a 
Reynier no dia 16 e a colocação de forças inglesas na margem esquerda do Tejo 
(Divisão de Hill), Alenquer (4ª, 5ª e 6ª Divisão) e Cartaxo (Brigada de Pack) que o 
obrigou a movimentar o VIII Corpo para a região de Alcanede e o VI Corpo a reforçar a 
vigilância. O aproveitamento da natureza defensiva de Santarém foi igualmente posto 
em prática por parte dos franceses que a fortificaram com pensamento num ataque de 
Wellington. 

Apesar das movimentações inglesas, o ataque em grande escala nunca ocorreu e 
apenas houve as habituais escaramuças entres as forças reconhecimento ou de patrulha. 
Os ingleses apercebendo-se de que um ataque a Santarém era arriscado recuaram e 
tomaram as anteriores posições francesas, onde os antigos aquartelamentos franceses 
foram limpos para segurança da saúde dos militares ingleses. Wellington estabeleceu o 
seu Quartel General no Cartaxo e aproveitou para reforçar as defesas do sul do Tejo na 
zona de Setúbal e Almada. Isto se deveu à possibilidade de Soult movimentar-se pelo 
Sul para unir-se a Massena num ataque conjunto a Lisboa. Este desenvolvimento trouxe 
sossego a Massena quanto às pretensões inglesas, mas entre o seio do comando francês 
sossego era algo que não existia. O Marechal Ney  entrava em choque regularmente 
com Massena por decisões supérfluas que supostamente podiam pôr em causa a 
alimentação ou a saúde do seu corpo de exército. Contudo o Príncipe de Essling 
demonstrou ser sempre resoluto e não cedeu às várias pressões que o seu rival 
efectuava, a missão de conquistar Lisboa e permanecer em Portugal conforme ordenara 
o Imperador prevalecia. Para além de manter as posições de Torres Novas e Santarém, 
foram dadas ordens para o Coronel de engenharia Eblé construir uma ponte em Punhete 
para atravessar o Tejo e alimentar a esperança de uma cooperação com Mortier ou 
Soult. 

 As intrigas do comando eram, no entanto mínimas comparadas com a 
perspectiva de aguentar o Inverno português. Como parte da sua estratégia Wellington 
mandou recuar toda a população e provisões para trás das linhas de Torres Vedras, 
sendo a zona entre Almeida e estas um autêntico deserto (Clímaco,2010). A falha no 
abastecimento denotava claros erros no sistema administrativo francês e dos seus 
comissários de guerra, que preferiam não assumir tal responsabilidade. Como forma de 
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solução cada corpo de exército detinha  a responsabilidade de se abastecer e as seguintes 
zonas  de batida foram lhe entregues para obtenção de recursos(Koch ,146,2007): 

• Metade da planície da Golegã e todo o território entre o Alviela e o Almonda até 
aos montes locais, pertecem ao VIII Corpo; 

• A outra metada da planície da Golegã e o território entre Almonda, Tejo, Zêzere 
e até 10 km a norte de Tomar, são para abastecer o VI Corpo; 

• A região entre o Tejo e a margem direito do rio alviela, até aos montes na 
direcção Noroeste, pertencem ao II Corpo. 

A divisão dos territórios não foi equitativa, o II Corpo calhou o território mais fraco  
quanto aos recursos enquanto VI Corpo ficou com uma zona fértil o suficiente para 
aguentar de forma sustentável.Para além disso Massena ordenou que preparassem uma 
reserva de 15 dias de biscoito e enviou os doentes de Santarém para Torres Novas e 
Tomar. Para combater a subnutrição muito se fez desde basear dieta nos legumes, feijão, 
milho e frutas que haviam na região durante a estação do ano, excursões para além do 
Mondego e a ideia  de aproveitar os cereais de Santarém e Vila Franca para criar uma 
distribuição regular de pães entre o exército, mas os soldados não conseguiam manejar 
os moinhos e garantir produção suficiente (Clímaco,2010). Com o passar do tempo as 
próprias batidas trazem cada vez menos mantimentos e obrigam as tropas francesas a 
arriscar mais e a percorrer distâncias maiores.Apesar de  manter o espírito de combate 
vivo entre os franceses, são um prenúncio de um Inverno cada vez mais duro e que fará 
mais vitimas de fome e doença que os combates com os ingleses. 

 

Ao não manterem Coimbra com defesas apropriadas entregaram uma importante 
posição estratégica  a Trant, que com Silveira passava agora a visar às linhas de 
comunicação e abastecimento francês, especialmente Almeida. O controlo do Vale do 
Mondego podia ter aliviado o problema da subnutrição , mas passou a ser mais um dos 
erros dos franceses durante a campanha. Para o problema da fome os erros foram muitos 
e podem ser numerados: 

• Primeiro, não geriram as rações obtidas ao longo da marcha, como em Viseu e 
Santarém; 

• Segundo, o soldado francês para aliviar a carga deitou fora muitas das suas 
rações. Estamos a falar de seis rações de biscoito, dez a doze onças de arroz, sal 
e aguardente (Clímaco,2010).   

• Terceiro, a negligência da logística francesa, bom exemplo os trezentos mil 
biscoitos que foram pedidos para fazer parte das provisões do Armée du 
Portugal e nunca saíram de Bayonne, apodrecendo aí (Clímaco,2010) 
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• Quarto, as linhas de abastecimento devastadas pela guerrilha; 

• Quinto, o já referido controlo do Vale do Mondego podia ter garantido uma 
região rica em recursos; 

Foram várias as hipóteses de constituir uma reserva de alimentos mais substancial para 
as suas forças podia ter sido feita logo de inicio. Para acrescentar mais ao dilema, o 
clima frio e húmido contribuía para a propagação de doenças entre um exército mal 
nutrido e sempre no limite. Chegou mesmo ao ponto do VI Corpo ter de dar, por várias 
vezes, parte dos seus cereais para o II Corpo não morrer de fome. A dificuldade que os 
Corpos de Exército e os seus regimentos passavam resultou numa rivalidade doentia 
pela posse dos recursos. Massena chegou a perspectivar a passagem do exército pelo 
Tejo de modo a obter os recursos necessários e se possível unir-se a Soult para poder 
constituir uma ameaça mais séria a Wellington (Nunes, 113,2004). 

 Se os recursos estavam em falta, os reforços eram um outro problema grave. 
Como já referido Massena não tinha homens suficientes para assegurar uma via segura 
com Almeida e consequentemente com Ciudad Rodrigo, muito devido às acções de 
Trant e Wilson na zona de Coimbra e às do General Silveira que com as suas forças 
conseguiu bloquear  Almeida dos franceses a partir de Trancoso (Barata, 181,2004) 
tornando assim qualquer intenção de assegurar as linhas de comunicação e 
abastecimento uma operação de grave risco, especialmente com Wellington em 
Alenquer e aguardar o momento ideial para lançar uma contra ofensiva. Com estes 
graves problemas a assolar o destino do exército francês Massena enviou no dia 27 de 
Outubro de 1810 o General Foy ,e uma brigada de escolta, informar Napoleão do que se 
passava em Portugal. Nesse mesmo mês já haviam sido dadas ordens ao General Eblé 
para assegurar o material necessário para construir uma ponte que atravessasse o Tejo 
(Pelet,243,1973), de forma a manter a hípotese de atravessar o Tejo. 

 Enquanto isso o próprio Imperador também demonstrava alguma preocupação 
quanto à falta de notícias. No dia 18 de Setembro de 1810 ordens a Drouet para 
assegurar que o IX Corpo fosse enviado para auxiliar Massena e o seu exército. 
Contudo até Drouet atrasou-se e em 2 de Novembro de 1810 ainda se encontrava em 
Valladolid.A falta de informações ainda contribuiu mais para a impaciência imperial. 
Napoleão finalmente recebeu informações do que se passava por parte de Foy que 
chegou a 22 de Novembro à capital após uma viagem dura do qual a sua escolta foi 
fustigada incessantemente. Só regressaria a 5 de Fevereiro de 1811 (Oman, 75,1902). 
Contudo o rídiculo ainda permanece como acontecimento contínuo no exército francês. 
Quando Drouet chega, por volta de 26 de Dezembro de 1810, fala-se em 25000 homens 
de reforços, contudo foram bem menos. De acordo com Pelet chegaram 6000 homens 
com Drouet, a sua primeira divisão com o General Conroix, enquanto a segunda 
divisão, sob o comando de Claparéde, estabeleceu-se em Celorico de forma a combater 
as mílicias que actuavam na rectaguarda de Massena (Horward, 322,1973), ou seja, 
apenas duas divisões e uma brigada de cavalaria liderada pelo General Fournier 
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chegaram como reforços, ou seja menos de metade do previsto. O mais incrivel, é que 
Massena ainda teve que passar pela humilhacão de convencer Drouet a ficar. A 
premissa original7 do conde D’Erlon e o seu IX Corpo não era de reforçar o Armée du 
Portugal  como se pensava, era sim de empenhar-se apenas se a resistência inglesa se 
mantivesse e só na zona entre Almeida e Coimbra.Após apresentar os problemas 
vigentes no exército francês a Drouet, Massena conseguiu mantê-lo em Leiria sobre a 
supervisão de Ney. 

 A entrada de 1811 trazia assim más notícias a Massena e para piorar começa a 
verificarem-se novos casos de morte pela fome entre o II Corpo. Além das vítimas 
humanas, os cavalos estavam a tornar-se vitimas fáceis devido à falta de forragem. Mais 
uma vez o VI Corpo teve de fornecer alimentação de forma a um desastre militar não 
atingir Reynier e as suas forças.Já o VIII Corpo viu problemas entre os dias 15 e 16 de 
Janeiro de 1811. Wellington efectuou manobras com forças inglesas na zona da 
Chamusca e Almeirim, durante um reconhecimento Junot acabou por ser ferido com 
uma bala no nariz, ficando debilitado até ao resto da sua vida. Com tantos problemas a 
debilitar a moral e Massena planeou transpôr o Tejo e ocupar ambas as margens. A 
ocupação do Alentejo podia resolver a situação da alimentação e aumentar a 
probalidade de se unir a Soult. A artilharia começa a ser reorganizada e peças que não 
podem ser levadas são suprimidas. O plano consiste em usar o VI Corpo como 
rectaguarda na margem direita do Tejo, onde sitiariam Abrantes, enquanto o II Corpo e 
VIII Corpo atravessariam o Tejo no final de Janeiro. Com o controlo de ambas as 
margens por parte de Massena e das praças de Elvas e Badajoz por Soult, a probalidade 
de conquistar Lisboa aumenta. Mas tudo dependia do que Foy conseguiria da sua 
viagem a Paris para reunir com Berthier e Napoleão. 

Quanto a Foy este mantém a dura missão de apresentar os problemas a Napoleão 
e ainda tentar convencer Soult a ajudar de alguma forma Massena, propondo o envio do 
V Corpo de Exército para Montalvão e Salvaterra. A persistência parecia ter ganho 
alguma esperança quando Berthier enviara como ordem a Soult o envio de 10000 
homens para a zona referida anteriormente. Contudo Soult recusa e prefere persistir no 
cerco de Badajoz. À primeira parece mais um sinal de incooperação entre os generais 
franceses, mas Soult tinha a sua razão. Para além de Badajoz várias fortificações tinham 
de ser conquistadas para garantir tal apoio senão o contigente enviado correria o perigo 
de se encontrar em território inimigo e presa fácil para os 20 mil militares que 
guarneciam Juromenha, Elvas, Campo Maior e Albuqerque. O total desconhecimento 
do que se passava na região, fruto da chegada de comunicados com meses de atraso, 
demonstra uma das maiores debilidades dos franceses na Guerra Peninsular. Com esta 
situação o projecto de atravessar o Tejo e ir para o Alentejo começa a perder apoiantes. 
                                                 
7 Não é intenção que o IX Corpo se comprometa em Portugal, a menos que os ingleses ainda resistam,e 

até nesse caso o IX Corpo nunca se deve deixar de isolar de almeida, mas manter-se entre esta praça e 

Coimbra citado em KOCH, General in Memórias de Massena Campanha de 1810 e 1811 em Portugal 
,Tradução Manuel Ruas, Lisboa, Livros Horizonte, 2007, pág 150; 
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A crença de que Soult apoiaria com 10 mil homens ainda resistiu na mente de Massena 
a ponto de enviar o VI Corpo a marchar para Montalvão.Mas tempestade que assolou o 
dia dificultou a marcha pelos já dificeis caminhos do interior português, levando Ney a 
regressar.  

A hostes francesas começam  demonstrar o seu pior, estão cada vez mais 
violentas quando efectuam as batidas actuando de forma violenta com a população 
portuguesa. A independência  dada a estes grupos teve respercussões graves na 
disciplina do Armée du Portugal, e para piorar mantinha-se uma acesa rivalidade pelo 
controlo de certas zonas. O ajudante de Campo de Massena, Pelet é critico e tem poucas 
esperanças declarando: "Se calculassemos as perdas perdidas nos dois sitiamentos, no 

Buçaco, no hospital de Coimbra, nas nossas longas e dificeis marchas, e de contínuas 

excursões por provisões dos nossos soldados, estes reforços temporários não são em 

número igual às perdas sofridas neste exército desde a sua formação, ainda assumindo 

que os reforços são um pouco medíocres"(Pelet,326,1973) e já havia deduzido que 
possuíam cerca de 28000 em estado de combater (Pelet,388,1973). Basta ver que a 
campanha e o Inverno custaram 25000 homens aos franceses (Fremont-
Barnes,48,2002). Com poucas esperanças, tentativas falhadas de atravessar o Tejo, 
poucos reforços, recursos no mínimo e a moral em baixo, Massena estava numa 
encruzilhada fatal, e mesmo com a operação de Soult a começar no sul de Espanha e 
Portugal, a glória parecia cada vez mais longe de obter.  

II– A reunião na Golegã  
 O meses de Janeiro e Fevereiro de 1811 revelaram-se péssimos para o futuro de 
Massena em Portugal, Soult iniciara o sitiamento a Badajoz que estava a prolongar-se 
em demasia e temia-se que Wellington conhecia o estado de fraqueza do exército 
francês e que estaria a planear um ataque pelo flanco sob Junot, situado em Rio Maior, 
cortando-o de qualquer ajuda, mesmo de Ney em Tomar (Oman74,1902).  

 No dia 5 de Fevereiro de 1811 marca a chegada de  Foy  com ordens de 
Napoleão que eram as seguintes (Oman,76,1902): 

• manter a sua posição; 

• esperar apoio por parte do Exército do Sul de Soult e do Exército do Centro de 
Mortier; 

• não tomar a ofensiva, mas usar as forças de Drouet para restabelecerem contacto 
com Almeida; 

• Este e o IX Corpo devem lançar-se na conquista de Coimbra, Guarda e expulsar 
as forças de Silveira,Trant e Wilson 

• nenhuma ordem indicava a passagem do Tejo. 
 

Ao receber estas ordens tão atrasadas e completamente descoordenadas com o contexto 
actual do exército, Massena só poderia envelhecer perante tais pretextos. Por esta altura 
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Soult encontrava-se em dificuldades com a conquista de Badajoz e Mortier teve que vir 
ao seu socorro na Batalha de Gebora. As forças de Drouet nada poderiam fazer para 
estabelecer linhas de contacto com Almeida, pois a acção das mílicias portuguesas 
perante as colunas francesas que partiam fossem para excursões de obtenção de recursos 
ou para ir buscar informações a Almeida eram cada vez mais letais e arriscar um Corpo 
de Exército inteiro seria suicídio e daria razões a Wellington para finalmente lançar a 
sua contra ofensiva. A própria divisão de Claparéde, apesar de sucessos contra Silveira, 
via-se em claras dificuldades  para manter controlo na região.Neste momento Massena 
tem de salvar o exército para lutar um outro dia. De forma a não dar a imagem de 
conselho de guerra, Massena aproveita-se de um jantar a dia 18 de Fevereiro na Goelgã 
para chamar os principais elementos do comando. Nesse dia estão presentes Ney, Junot, 
Reynier, Eblé, Fririon, Foy, Solignac, Loison e Lagowski. Com esta “companhia” 
Massena pretendia discutir uma acção para o Armée du Portugal. 
 Neste jantar numa casa na Golegã, discute-se o estado do exército perante o 
esgotamento dos rescuros, a ameaça inglesa e o resultado do cerco em Badajoz.O ponto 
alto do jantar foram as seguintes três questões8: 

• “1ª: Convirá deixar as margens do Tejo e ir para junto do Mondego, vivendo ali 

durante algum tempo com os recursos que forem encontrados este rio e o 

Douro, e reabrir a comunicação com Almeida;” 

• “2ª: Será melhor a travessia do Tejo em Punhete para viver no Alentejo e 

comunicar com o V Corpo e com Madrid, conservando tropas em Punhete para 

guardar as pontes, ou reunir dois corpos de exército em Santarém para aí 

manter o inimigo em respeito enquanto o resto do exército passa para a outra 

margem do Tejo em Punhete e faz depois descer o trem de ponte para 

Santarém;” 

• “3ª: Por fim, será preferível prolongar a permanência do exército nas suas 

actuais posições, rendendo em Santarém o II Corpo pelas duas primeiras 

divisões do VI Corpo, e esperar que o duque de Treviso
9
chegue ao Alentejo até 

que nos vejamos reduzidos ao último extremo, se entretantonão optarmos por 

uma das duas outras hípoteses?” 

A ideia de ir parao Mondego tem logo de imediato em Ney o seu principal crítico, que 
avisa sobre o risco do exército ser flanqueado em Rio Maior e ter uma marcha lenta e 
pesarosa devido aos más estradas que caracterizam a região, além do mais a estadia 
prolongada em Portugal  não era do agrado de Ney.Contudo esta é proposta no qual 
Massena deposita maiores esperanças pois cosnegue recolocar o exército numa posição 

                                                 
8 Transcrição das questões conforme feitas pelo General Koch na obra Memórias de Massena Campanha 
de 1810 e 1811 em Portugal ,Tradução Manuel Ruas, Lisboa, Livros Horizonte, 2007, pág 164; 

9 Duque de Treviso corresponde ao título dado ao Marechal Edouard Mortier 
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mais favorável e ainda cumprir com o estabelecido por Napoleão. A segunda questão 
tem pontos positivos e apoiantes em Ney e Junot. O primeiro acha que com a junção 
completaria-se a conquista da Extremadura espanhola e ameaçaria-se o Wellington pelo 
Sul (Oman,78,1902), mas a ideia tem lacunas. Loison relembra que a única ponte, em 
Punhete, seria atacada facilmente por Beresford. Pode-se acrescentar ainda além do que 
o exército encontrava-se fraco demais para tal operação e no Zêzere havia baterias 
inglesas. Quanto a Junot, este defendeu atravessar o Tejo, mas constituir aí uma forte 
posição , sem enviar o exército todo, de modo a esperar por Mortier e já Reynier 
apresentou como hípotese cruzar um corpo de exército para obter o máximo possível de 
recursos e encontrar Mortier (Oman,79,1902). Eblé, o coronel de engenharia 
responsável pela construção da ponte, contrapropõe a possibilidade da travessia ser feita 
com pontes em quatro locais, Punhete, Montalvão, Ilha Grande na foz do Alviela e 
Santarém.Apesar da proposta o perigo que Beresford e a possibilidade de ser reforçado 
para atacar as travessias, punha em causa a travessia do Tejo.A terceira questão não tem 
nenhum apoiante sendo considerada perigosa devido à sua imprevisibilidade e 
prolongada permanência num local com os recursos quase esgotados.  

Apesar de não ter feito parte da discussão, uma outra hípotese foi apresentada a 
Massena ,  ade avançar para o Porto. Esta opinião ,foi muito discutida entre Eblé  e Pelet 
que apoiavam esta vertente de modo a controlar o norte rico em recursos e uma cidade 
importante a nivel comercial para os ingleses. O plano era ocupar Porto e Coimbra e a 
partir daí exercer domínio, com as principais forças em Coimbra, mas Massena nem 
queria ouvir de tal plano sobre o Porto.No final de tudo, tendo intenções de se manter 
em Portugal, via na ocupação de Coimbra e o vale do Mondego como a melhor solução 
para a campanha. Infelizmente para Massena, Reynier escreveu um artigo onde falava 
da Conferência da Golegã, algo que não era pretendido pelo anterior. Para além de o 
censurar por tal artigo, ficou desagradado por encontrar escrito neste factos que não 
foram discutidos no “jantar”. 

  O plano de retirada seria delineado por Pelet e a partida marcada para dia 4 de 
Março de 1811.De modo a enganar os ingleses a ponte de Punhete ficaria intacta 
juntamente com uma força constituida por uma força de infantaria de Loison e uma 
força de cavalaria de Lamotte (Pelet,392,1973) e só ao fim de 3 dias é que seria 
queimada ,já com a movimentação do exército executada.A primeira parte seria feita 
pela estrada do Espinhal (Pelet,391,1973) , uma força estaria em Leiria para evitar um 
ataque pelo flanco esquerdo enquanto as forças se concentrariam em Tomar e Leiria 
para começar a retirada. Já os seguintes corpos de exército deveriam seguir o seguinte 
plano (Pelet, 393,1973): 

• II Corpo seguiria pelo Espinhal, se tudo corresse bem iriam pelo Alva como 
flanco direito protegido pelo Mondego e o flanco esquerdo pelas Montanhas.  
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• VIII Corpo segue por Condeixa onde será uma força de reserva, 
consequentemente seguiriam para Coimbra ocupando o lado esquerdo e direito 
da cidade; 

• VI Corpo seria a força de rectaguarda, seguindo a estrada para Pombal em 
direcção a Redinha e aí seguraria o inimigo e daria apoio ao VIII Corpo , que 
segue com parte da bagagem; 

• IX Corpo daria quatro regimentos para irem a Coimbra e a restante força 
seguiria por Viseu, tomando conta do flanco esquerdo da coluna em retirada. 

 Se repararmos o planeamento segue o pretendido por Jomini no seu segundo 
método para a retirada. Com os dias de marcha ganhos era importante manter a fluidez 
dos movimentos retrógrados projectados e acima de tudo ter a rectaguarda e os flancos 
bem protegidos, pois tanto do Mondego, com Trant, e do Tejo, a margem oposta estava 
sobre controlo inglês e podiam rapidamente passá-lo, eram ameaças reais. Na segunda 
fase uma das propostas que foi alterada por Massena foi o envio de um só regimento de 
cavalaria para Coimbra do IX Corpo, que lhe foi recusado(Pelet,394,1973). Esta 
desobediência de Drouet em dar um regimento para ir a Coimbra demonstra o ambiente 
do comando francês, mas aqui pode-se observar alguma influência de Ney. Para manter 
a zona de Almeida protegida, Foy é enviado para a região para informar Claparéde do 
que se passava.  Massena agora tinha que pôr tudo em prática e esperar acima de tudo 
que o seus generais não dêem problemas a este. 
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Parte IV- Ney: 
Herói e Vilão 

 

Ilustração 7 – Itinerário da retirada do Armée du Portugal. Mesmo até à chegada à Mucela 
observa~se que o Vale do Mondego e Coimbra foi o principal objectivo. A pressão inglesa obriga a 
força francesa a ir para Celorico e a posicionarem nessa zona e na Guarda. 
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I- 1ª Fase:enganar e ganhar tempo (4 a 9 de Março de 1811) 
 No dia 3 de Março Massena deu então as ordens e procedeu a algumas 
alterações. Manteve as divisões de Heudelet em Santarém, de Clausel em Rio Maior e 
de Loison em Punhete (Oman, 83,1902) para esconder as verdadeiras intenções do 
exército francês e o último teria mesmo que explodir a ponte tão arduamente construída 
por Eblé. Depois de vários meses a enganar um cruel destino tão evidenciado desde o 
seu início, Massena lançava as ordens para a retirada aos seus comandantes de corpos 
de exército e delineou a progressão de cada um da seguinte forma (Moura 228,2012): 

• II Corpo e as suas divisões seguiriam pelo itinerário Golegã, Tomar, Venda 
Nova e Espinhal; 

• VIII Corpo e as suas divisões, a 1ª em Rio Maior e a 2ª em Pernes, deveriam 
seguir o itinerário de retirada por Tomar, Chão de Maçãs, Boiça e Pombal, 
devido à debilidade de Junot seria comandado pessoalmente por Massena; 

•  VI Corpo cobre os movimentos dos restantes com a 1ªDivisão em Tomar, a 2ª 
Divisão entre a Golegã e a Barquinha e a 3ª Divisão em Punhete para prestar 
apoio a Eblé. Como apoio ainda teria o Corpo de Cavalaria de Mountbrun e 
parte do IX Corpo  desloncado as suas forças por Golegã, Tomar,Ourém e 
Leiria; 

•  2ªDivisão do IX Corpo  ficaria em Leiria e Moliano; 

• Mountbrun  com uma brigada de cavalaria reconhecer Coimbra. 

Quanto a Wellington este também planeava as suas próximas acções, este pretendia uma 
lançar uma ofensiva contra os franceses colocando Beresford em Abrantes para atacar 
Loison, o corpo principal do exército atacaria Santarém e o II Corpo, duas divisões 
contra Junot e Ney seria obrigado a dividir as suas forças (Oman,84,1902). 

 Depois de tudo planeado e as ordens dadas, é o VIII Corpo  a ensaiar os 
primeiros movimentos. A Divisão do General Clausel  partiu às nove horas da noite no 
dia 5 de Março em direcção às localidades de Tremês e Alcanede na margem esquerda o 
Alviela(Pelet, 423,1973). A divisão do General Solignac saiu da sua posição em 
direcção a Torres Novas. O II Corpo  saiu das sua posições no Alviela e Santarém, 
enquanto o VI Corpo  simulou um reconhecimento na zona de Molianos com uma 
Divisão e uma Brigada sobre o comando de Loison foi enviada para Asseiceira 
(Pelet,424,1973). A noite do dia 5 foi extremamente movimentada e feita em segredo de 
modo os ingleses nem darem pela retirada francesa. 

 O dia  6 de Março seria o grande desafio, as forças VIII Corpo  e o II Corpo  
deviam estar colocadas nas suas posições de forma a rectaguarda dar início à sua 
movimentação. As forças lideradas por Heudelet e Merle do II Corpo  chegaram à 
Golegã  e explodiram com a ponte do Alviela enquanto o VIII Corpo  faria o mesmo 
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com a ponte de Pernes  e seguiram por essa estrada ao seu destino (Oman,86,1902), 
Torres Novas ficava para trás e desocupada desde as 6 da manhã desse dia 
(Pelet,425,1973). Quanto ao Marechal Ney, este mantinha as suas forças em Leiria e 
ordenou que a sua 2ª Divisão partisse para Ourém. Massena podia considerar-se 
satisfeito com o início da operação .De forma a proteger a sua rectaguarda Heudelet 
assegurou a defesa da ponte de Almonda como força de rectaguarda (Pelet,424,1973) e 
destruiu-a após verificar segurança nos movimentos do II Corpo  para Tomar via 
Barquinha (Moura,230,2012). A movimentação inglesa começou no dia 6 com  
Beresford a ter a missão de vigiar Loison com a 2ª Divisão e atacar apenas quando este 
fizesse algum movimento(Oman,86,1902). Contudo os ingleses já suspeitavam e 
movimentos começaram a ser executados de forma a incitar contacto com os franceses. 
Nas suas memórias Pelet  indica que no dia 6 de Março após a desocupação de Torres 
Novas, cavalaria inglesa ocupou rapidamente a cidade , depois de  ter ouvido os sinos 
da cidade a indicar mudança de dono e II Corpo  observou as movimentações de uma 
coluna inglesa, no lado esquerdo do Tejo, vindos de Almeirim e em direcção à 
Chamusca. Estes movimentos suspeitos eram a confirmação de que Wellington já se 
havia percebido que o exército francês iniciara a retirada. 

 As suspeitas só se deram  no dia 5 de Março de 1811, até então Wellington tinha 
poucas esperanças comunicando mesmo estas a  Beresford no dia 4 de Março por carta 
(Oman,84,1902).O facto da ponte ainda se manter e Erlon se manter no MolianoA pista 
para algo suspeito foi quando no dia seguinte, numa  missão de reconhecimento a 
Santarém, Wellington não viu nenhuma bateria de artilharia , mas a presença da Divisão 
de Heudelet manteve o disfarce. Com a chegada de reforços ao seu exército, Wellington 
começou a planear uma ofensiva em grande escala contra os franceses. Este posicionou 
as suas divisões da seguinte forma nas ordens escritas a Beresford no seu despacho de 5 
de Março(Oman,85,1902): 

• Cole e a sua 4ªDivisão no Cartaxo; 

• Campbell e a sua 6ªdivisão na Azambuja; 

• 3ª Divisão em Rio Maior, juntando-se a Pack e às suas forças; 

• 2ª Divisão a vigiar Loison em Punhete; 

 

 A falta de acção dos Franceses, principalmente em Rio Maior levantou suspeitas 
que foram confirmadas na manhã seguinte na chegada à desocupada cidade de 
Santarém. Ao observar isto a ofensiva transformava-se agora numa perseguição em que 
o inimigo tinha dois dias de marcha de vantagem.Rapidamente organizou-se a 
perseguição, objectivo  apanhar o exército francês e se possível derrotá-lo na totalidade. 
As forças da Divisão Ligeira de Erskine e as forças portuguesas de Pack partiram para 
Pernes com o objectivo de atingir Junot e o seu VIII Corpo e a 3ª Divisão deveria 
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reforçá-los, já as restantes forças encontravam-se assim atrasadas para a nova operação, 
já que estavam espalhadas (Oman,86,1902). Wellington suspeitava que iriam para 
Coimbra , tentando evitar qualquer batalha (Oman,86,1902), curiosamente Koch na suas 
memórias achava que Wellinton pensava que iriam para Espanha. 

 A madrugada do dia 7 inicia-se com as operações de destruição da ponte em 
Punhete por Eblé. Este destrói tudo o que podia haver de utilidade para os ingleses e 
parte com Loison e a suas forças para Tomar. A nível de posicionamento o exército 
francês encontra-se com o VI Corpo  em Leiria e Ourém , prontos para impedir qualquer 
força inglesa de avançar, em Tomar está o II Corpo  a ocupar o flanco esquerdo  e a 
cobrir a Ponte de Murcela e a estrada do Espinhal, enquanto o centro da retirada está o 
VIII Corpo  em Chão de Maçãs (Pelet,425-426,1973).   

 Ney recebeu no dia 7 as suas ordens, que eram mais que óbvias, eles 
protegeriam o VIII Corpo  que avançariam para Leiria vindos de Chão de Maçãs, já o II 
Corpo  tomaria a estrada do Espinhal . De forma a receber o VIII Corpo  , Ney ordenou 
uma brigada sobre o comando de Delabassée para guardar a rota de junção de Leiria e 
Chão de Maçãs, enquanto o IX Corpo partiu para Travaços (Pelet,427,1973), 
infelizmente para Ney , Solignac estava a ser seguido. A estrutura do exército francês 
partiu-se com o VI Corpo  a assegurar a estrada para Pombal e a rectaguarda , VIII 
Corpo seguia via Condeixa e o II Corpo  iria pelo Espinhal. 

Com estas movimentações Wellington já não podia contar com Coimbra como 
objectivo principal do exército francês, a escolha das vias do Pombal e Leiria só 
significava uma coisa, possível ocupação de Coimbra,  com Ney a ser a força de 
rectaguarda na zona de Leiria e Pombal. Agora era a vez dos ingleses serem céleres e 
ganharam o tempo perdido, estes sabiam que a rectaguarda deveria ficar a proteger as 
estradas que o corpo principal estava a usar, ou seja estes ficariam até todo o II Corpo  e 
VIII Corpo Armée atravessar em segurança, os dois dias de marcha deveriam ser ganhos 
nesse momento . Nos dias 8-9 de Março de 1811 Wellington tomou as decisões que 
influenciaram o resto da campanha, primeiro, sabendo do sitiamento de Badajoz, envia 
Beresford com dois divisões (2ª, e os portugueses de Hamilton) para salvar a cidade e 
no dia seguinte, após receber informações quanto ao posicionamento francês,  
reorganizou as suas forças, espalhadas por Leiria, Tomar, Porto de Mós,  e Alcanhede e 
ordenou o avanço para a estrada do Pombal.O destino seria Pombal e já no dia 8 de 
Março observou-se o recuo do VI Corpo  para essa localidade . 

 Durante o dia 8 de Março o II Corpo e o VIII Corpo esforçavam-se para manter 
um movimento concêntrico com o VI Corpo. O II Corpo de Reynier tomou a estrada da 
Venda da Serra para Tomar e chegou a ser atacado no Ocaril por forças inglesas. 
Enquanto isso o VIII Corpo tem uma troca de tiros com membros da cavalaria de 
Hannover ao serviço dos ingleses. A rectaguarda permanece estável e sem ataques com 
Erlon a seguir para a Venda da Boiça, Mermet a segurar o flanco esquerdo em direcção 
a Casal d’Ovos, o flanco direito por Marchand e Mountbrun a segurar atrás. O dia 9 de 
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Março de 1811 é um dos dias mais marcantes iniciando a transição para a segunda fase , 
com forças em Leiria, Wellington não tem outra opção se não mandar Erskine e Pack 
seguirem para Pombal para perseguir as forças de Junot. Para os reforçar seguiram a  3ª 
e a 5ª divisão e para perseguir Reynier, foi enviada uma brigada da 1ª Divisão 
(Oman,135,1902). As forças de Reynier estavam agora numa outra vertente, Ney e o 
seu VI Corpo  estavam prestes a tornar-se as principais figuras da retirada francesa. 

II- 2ª Fase: as batalhas da rectaguarda (10 a 18 de Março) 
 Com Reynier a seguir para o Espinhal , Massena no dia 9 de Março de 1811 
resolveu dar novas ordens, desconhecendo ainda do avanço da vanguarda inglesa,  Junot 
e o seu VIII Corpo iria para Soure ficanco na zona baixa do Mondego e o IX Corpo iria 
para Redinha (Pelet ,434,1973). A Ney foram dadas uma série de ordens que dividiriam 
as suas forças: 

• os 15º e 25º Dragões e um grupo de sapadores com Coronel Valazé iriam 
reconhecer com Moutbrun o Mondego; 

• Ney ficaria com 3 regimentos de dragões no Pombal; 

• Loison ficaria entre Ancião e a Redinha;  

 Mas tudo alterou, Ney, durante o dia 9 de Março , recebeu notícias de 
movimentos inimigos em Leiria e isso precipitou-o a falar com Massena.  Este 
informou-o que grandes forças inglesas , cerca de 4000 homens, e que devia-se se fazer 
uma pausa para reconhecer a ameaça (Pelet,434,1973); No dia 10 de Março seguindo a 
sua intuição, Ney no seu relatório expressou que o inimigo inteiro estava perante eles  e 
que cerca de 40000 militares estariam a persegui-los (Pelet,435,1973) e mesmo em 
perigo de flanqueá-los. Claro que Massena e Pelet pouco acreditam neste número, pois 
o último considera que com Reynier em direcção ao Espinhal e a presença no sul de 
Mortier e Soult obrigaria à divisão das forças inglesas.Contudo o alsácio persiste na sua 
teoria  dando como prova as forças que se encontram a atravessar o Branco e os cerca 
de 5 mil a 6 mil homens na margem direita do soure. 

 Após algum reconhecimento estabeleceu-se que Wellington poderia usar uma de 
duas vias para atacar, a estrada do Pombal e a margem direita do Soure. A primeira 
escolha parecia mais obvia e preparativos para a defesa começaram a ser discutidos 
entre Ney e Massena. O primeiro, sempre disposto a defender os seu homens, preferia 
que se posicionasse as suas forças para atrás de Pombal enquanto Massena pretendia 
uma defesa à frente da cidade, justificando que daria mais tempo para a bagagem e 
artilharia avançarem, razão que Ney discordava.O alsácio acabaria por vencer com a sua 
ideia e preferiu deixar em Pombal um posto avançado e nada mais. Para complementar 
o que se passava, Junot foi posto a prestar apoio a mountbrun com a Divisão de 
Solignac e dia 11 deviam seguir com Clausel para trás do Soure. Antes da batalha Ney 
informa que D’Erlon pretende abandonar o exército assim que chegar a Condeixa e ir 
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Ilustração 8 - Mapa ilustrando a batalha de Pombal 

partir para Viseu com intenções de cumprir o estabelecido por Napoleão. Massena 
chega a ir ter novamente com Drouet, mas este já não se deixa convencer. A ideia de ir 
para Coimbra começa a perder efeito e ganha cada vez mais a possibilidade de irem 
para Espanha. 

1- Batalha de Pombal 11 de Março de 1811 

  O primeiro combate a sério com os ingleses durante a retirada chegara 
finalmente. Enquanto Massena procede a enviar as suas ordens ás restantes forças 
francesas, Ney prepara a defesa da vila de Pombal da seguinte forma: 

• 69º regimento de linha em Pombal; 

• os 76º e 39º regimentos em conjunto com o 3º regimento de dragões em 
Condeixa; 

• perto de Pombal como apoio ficariam o 6ºRegimento de Infantaria ligeira 
apoiado por 4 peças de artilharia e pelo 11º regimento de Dragões; 

• em cada flanco da estrada instalou-se duas peças de artilharia e ficaram 4 
regimentos de infantaria, o 27º, o 50º,o 59º e de infantaria ligeira o 25º; 

• Na rectaguarda ficaria o 6º regimento de Dragões coadjuvados por 2 companhias 
de voltigeurs da 25º Regimento de Infantaria Ligeira e ainda ao seu lado ficava 
também um batalhão do mesmo regimento; 
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• Os ingleses dispõe de uma força numerosa constituída pelas Divisões de 
Spencer, Picton, Cole, Campbell, a Ligeira e pelas brigadas de Pack e  de Cotton 
(cavalaria).São dispostas em coluna às 06H00. 

O ataque inicia-se contra o 6ºRegimento de Infantaria ligeira que tem de aguentar uma 
força três vezes maior. Estes aguentam o tempo necessário o ataque dos 95th Rifles e 
dos 3º Regimento de Caçadores e iniciam a rotura de combate por escalões , 
atravessando a vila, contudo alguns edificios foram ocupados por forças inimigas e 
começam a ser alvos de ataques nos flancos, rapidamente retiram da vila por ordem de 
Ney. Após isto forças inglesas conseguem ocupar Pombal e um dos seus fortes, Ney 
sentido-se arrependido da sua decisão de recuar as forças dá ordens ao 69 º Regimento   
para atacar a posição inglesa de forma a garantir a segurança na retirada.O sucesso é 
imediato e as forças inglesas retiram-se. Ney consegue uma vitória e trava a ofensiva 
inglesa. Nesta acção pode se observar que o 6º Regimento de Infantaria Ligeira foi a 
Força de Segurança e o 69º Regimento serviu de Força de Retardamento para cumprir 
esta missão.Combate foi curto mas foi feito por posições sucessivas com as forças 
francesas a esperarem pelo último momento para efectuar a rotura de combate.As 
casualidades do lado francês foram 63 contra 41 inglesas (Moura, 237,2012), sendo o 
recuo francês vigiado de perto por uma brigada liderada por Labassé. 

 No pós-combate, o marechal recua para Venda Cruz onde estabelece aí o seu 
Quartel General e dispõem, com os regimentos posicionados de maneira alternada, as 
suas duas divisões na rectaguarda, deixando para Marchand e Mermet a missão de 
atrasar o inimigo enquanto se efectuava o resto das movimentações. O tempo que Ney 
ganhou serviu para que Massena avançasse Drouet para a Redinha e Junot posicionasse 
o seu 8ºCorpo entre esta vila e Soure, de modo a garantir uma rota em direcção à ponte 
de Murcela em caso da missão de Mountbrun e Valazé falhasse, situação que estava a  
ocorrer já que o mau clima e a proximidade das forças inimigas  instaladas em Coimbra 
não contribuíram para o sucesso de uma missão já por si condenada. Usando o recuo 
para a Redinha e a pressão inglesa, Massena tenta novamente em vão convencer Drouet 
a manter no Armée du Portugal. 

2- Batalha de Redinha 12 de Março de 1811 
 Após a vitória estratégica em Pombal não havia tempo para festejar, o avanço 
inglês era ainda uma ameaça e quando se soube que preparam-se para flanquear após 
conseguirem atravessar o vale do Soure , acelerou ainda mais as mentes do comando 
francês. Ney sabe que quanto mais célere fôr nas suas movimentações, mais garantias 
tem de manter os ingleses à distância do corpo principal da retirada e da sua bagagem. 
A situação francesa ainda ficou mais complicada com o abandono de D’Erlon. O 
reconhecimento feito por Mountbrun e Valazé tem frutos e descobrem na Mucela uma 
ponte para cruzar o Mondego que vão tentar reconstruir. 
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 A vila de Pombal é incendiada e o VI Corpo avança para a Redinha onde o 
reconhecimento de Pelet e Massena lhe garante boas posições defensivas para suster o 
avanço inglês.Caso o ataque inglês se venha a dar, Ney deverá aproveitar o facto de o 
caminho para Redinha ser a subir e esta possuir colinas que darão vantagem posicional 
aos franceses, contudo a zona de retirada é um ponto fraco a ter cuidado, devido ao 
facto de ser um longo caminho a descer, dando vantagem a quem está a perseguir, e a 
ponte ser muito estreita. Para prestar apoio a Ney , chama-se Solignac e a sua divisão 
que serão colocados a meio do caminho de Soure e Redinha.Clausel fica a vigiar a 
estrada de Pombal e Junot fica em Condeixa como reserva. 

  

 

Enquanto se dá a batalha, Massena e Pelet estão a organizar o novo posicionamento do 
exército quando recebem notícias de um ataque em grande escala, 20-25 000 homens, 
contra Ney. Massena parte para ir buscar o VIII Corpo  enquanto Pelet parte para 
transmitir a Ney que reforços chegarão, mas quando este chega a batalha acabou e está 
vencida. Mais uma vez Ney demonstra saber posicionar os seus homens e fazer as 
roturas de combate no momento certo de forma a ganhar "momentum" para um contra-
ataque que afaste de vez os ingleses. Este posicionou as suas divisões em linha, 
deixando a de Mermet mais perto dos ingleses e em frente a uma pequena floresta. A 

Ilustração 9 – Mapa ilustrado da Batalha da Redinha 
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táctica seria retirar por posições sucessivas as divisões, enquanto se dava o avanço 
inglês. 

 O ataque iníciou-se no flanco direito francês por forças da Divisão Ligeira (os 
regimentos nº 52,95, caçadores e uma companhia do 43º Regimento) que falhou de 
início devido ao apoio da artilharia, no decorrer da batalha(Napier,333,1873) , Erskine 
tenta por várias vezes penetrar o flanco direito especialmente com a sua infantaria 
ligeira, mas a cavalaria francesa está em boa forma e consegue rechaçar os vários 
ataques com cargas devendo o seu sucesso à liderança do Coronel Ferrier 
(Napier,333,1873), contudo num despacho Wellington elogia o comportamento das 
forças deste lado da especialmente por expulsarem os voltigeurs aí presentes 
(Morais,238,2010), mas provavelmente as forças francesas fizeram rotura de combate 
como era pretendido .A artilharia responde atacando Picton e Esrkine.O flanco esquerdo 
francês é atacado em seguida por Picton que lança à sua frente alguma infantaria ligeira 
para iniciar escaramuças contra os  batalhões do 27ºRegimento e pelo 50ºRegimento, 
mas Ney manda carregar sobre o inimigo com sucesso. Este ataque lança alguma 
confusão nas hostes comandadas por Picton, obrigando Spencer a avançar para o 
proteger.Neste momento os ataques franceses tem sido bem sucedidos e sempre feitos 
com bom "timing" perante os ingleses.A própria presença de Ney eleva a moral e 
comandando pessoalmente consegue ter ideia do que fazer  no decorrer da batalha após 
cada movimento inglês. Wellington por volta das 15H00 chega a empenhar as reservas, 
tal é a dificuldade em ultrapassar Ney. Picton Erskine arriscam um novo ataque perante 
Mermet, que já preparara o recuo por regimentos.O ataque foi repelido à medida que 
Mermet e as suas forças retiravam-se por posições sucessivas. 

Quando se dá o avanço inglês, sobre muito fumo, no lado esquerdo francês já 
não há inimigo e a cidade está em chamas. Segundo Napier após a carga feita a Picton, 
Ney retirou de maneira rápida as suas forças para sitio seguro e mandou incendiar a 
vila.A chegada de tropas frescas provenientes das reservas, obrigou Ney a precaver-
se.Após ter enganado os ingleses , Ney vigia pessoalmente a retirada total de todos os 
seus homens.antes de partir para Condeixa (Napier,334,1973). Esta é feita com a 
infantaria e artilharia a retirarem-se pela esquerda e a cavalaria pela direita. A sua 
prestação e as manobras que executou são muito elogiadas tanto por Pelet como pelo 
inimigo, como Picton. 

 Enfrentando o inimigo em maior número, deixa na floresta uma pequena força a 
servir de Força de Segurança, as Forças de Retardamento fica a Divisão de Mermet e a 
Divisão de Marchand atrás a servir de Força de Reserva. A última não foi necessária 
devido a tudo ter sido feito no tempo certo , quer as roturas de combate, quer os contra-
ataques.Ney soube ser audaz nos momentos certos e aproveitou a chegada da noite e o 
fumo para efectuar a rotura de combate final. A batalha de Redinha é um magnifico 
exemplo de operação de rectaguarda onde se fez a teorizada troca de espaço por tempo. 
Quanto a baixas os franceses tiveram 250 e o lado inimigo perto de 206 (Moura,241, 
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2012).Um ado curioso é tanto Pelet e Rui Moura apontarem que no relatório de Ney 
este espressou em exagero os números das suas perdas e do inimigo. 

3- Retirada de Condeixa 13 de Março de 1811 
 Concluída a acção Pelet propõem então a Ney as ordens deixadas a Couché. O 
marechal de início recusa, mas vacila e aceita as propostas de Pelet e inicia o 
posicionamento do VI Corpo de acordo com o que Pelet e Massena estabeleceram: 

1- A Divisão de Marchand deverá ir para além do Anços e colocar-se numa colina que 
fica entre no caminho para a  Fonte Coberta e o Rabaçal.Os flancos estão protegidos por 
pequenas florestas e rochedos, que permitem bastante cobertura para a infantaria. 

2- A Divisão de Mermet ficaria numa colina próxima da anterior e que tinha a vantagem 
de cobrir a rota da retirada. 

Ney garantiu que permaneceria vinte e quatro horas nestas posições e em seguida 
seguiria para  a posição final, Condeixa, onde ficaria mais vinte e quatro horas com todo 
o seu VI Corpo. A posição escolhida era uma colina aí localizada que dominava a zona 
por completo com os flancos bem cobertos, na direita uma enorme descida com uma 
ribeira e na esquerda ficava algumas montanhas. Os dias 13 e 14 de Março deveriam 
garantir assim mais dois dias de vantagem para os franceses, assim julgavam. 

 É de estranhar que tanto Massena como Pelet subestimaram a determinação de 
Wellington em querer derrotá-los e assim destruir o Armée du Portugal. Ney recebe a 
informação do avanço de uma enorme força disposta a flanqueá-lo para atingir as forças 
francesas através da estrada da Fonte Coberta. Por enquanto Massena ordena que Ney se 
mantenha e em seguida devido a suspeitas destas forças, prepara a reunião de todo o 
exército. O II Corpo de Reynier deverá agora manter-se no Espinhal e segurar qualquer 
avanço inglês, Clauzel e a sua divisão deverão juntar-se a Loison no Rabaçal e Drouet 
deverá partir para Miranda do Corvo.Já Solignac fica no Soure. Mas Ney pressiona 
Massena e consegue garantir como reforços Solignac e a cavalaria de Mountbrun, pouco 
ou nada estavam a fazer em Coimbra. Além disso, consegue finalmente que alguma 
bagagem começe a ser queimada, de forma a dar mais velocidade na marcha.  

 Mas a pressão inglesa é enorme e suficiente para pôr em causa o plano de 
Massena, dever ou proteger os homens, aniquilação ou combater noutro dia. Atrás de 
Marchand e da sua Divisão estão três colunas de infantaria ingles e Picton chega a 
Miranda do Corvo.De forma a garantir a sobrevivência do seu VI Corpo,Ney envia uma 
missiva a Massena que não consegue manter as posições tendo em conta a ofensiva 
inglesa e evacua Condeixa em direcção a Casal Novo. A missiva não chega e Massena 
toma conhecimento através de Fririon que num reconhecimento verificouque os montes 
de Condeixa estavam desguarnecidos. Este e Pelet veêm neste acto mais uma 
desobediência de Ney e uma clara falta de desrespeito em relação ao comando Cada  
vez mais Massena via na atitude de Ney uma forma de afasta-lo do Mondego e 
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direccionar a retirada para Espanha. Contudo Ney tinha razão em relação aos ingleses já 
que a Divisão Ligeira e outras forças aproximavam-se de maneira célere e a ameaçar 
cortar o VI Corpo do resto do exército e abrir o buraco pretendido para flanquear 
Massena 

4- Combate de Casal Novo 14 de Março de 1811 

 Para travar o avanço inglês, Ney estabelece-se no Casal Novo, aí prepara as suas 
forças para um novo combate . Massena pretendia antes que este ficasse no Rabaçal 
para proteger a marcha de Loison e da sua artilharia, mas Ney mantém que está a ser 
ameaçado pelo seu flanco, o que é verdade já que a Divisão Ligeira inglesa e a Divisão 

Ilustração 10- Mapa do Combate no Casal Novo – Pode se obervar a táctica da retirada por 
posições por parte de Ney 
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de Cole começam a acelerar a sua marcha. Este põem alguns postos avançados à frente 
da sua posição e campa aí, como costume para estar na linha da frente.Nas colinas à 
direita do Casal Novo, Ney organiza a sua defesa e para assegurar a sua esquerda em 
Lamas, posiciona aí a Divisão de Solignac. Em Casal Novo fica a Divisão de Marchand 
e em Vila Seca a de Mermet. 

O nevoeiro começa a aparecer de madrugada, facto que pode favorecer os defensores. O 
ataque inglês começa de maneira impetuosa com Erskine a enviar o 52º Regimento 
avançar .Quando os ingleses avançam pela margem oeste do rio,  em direcção a Vila 
Seca, a 1ª linha de defesa inicia o seu recuo para trás da 2ª linha, com bastante sucesso 
Ferrey e Laferriére destroçam os ataques da infantaria inimiga. Erskine envia mais 
forças em auxílio, mas Ferrey prosegue na sua eficiácia em retê-los.Mais uma vez será 
combate por posições.Massena chega e discute com Ney, nesse momento o VI Corpo 
tem a vila toda rodeada enquanto Solignac defende Lamas.Apesar da pressão inglesa , 
principalmente no flanco direito francês com a chegada de Picton e a Brigada de Pack, 
as forças resistem e a batalha termina com a rectaguarda francesa protegida. A 3ª 
Divisão tentou sempre tornear pela direita, mas as sua acções foram sempre detectadas e 
resultaram em falhanço devido à disposição táctica francesa.Os franceses no final 
retiraram-se para Mirando Corvo enquanto os ingleses, fatigados, ficaram perto de Vila 
Seca e Casal da Azenha.A força anglo lusa sofreu perto de 155 baixas enquanto os 
franceses tiveram cerca de 40 a 100 baixas (Moura,245,2012) 

 A batalha de Casal Novo já é de uma posições alternadas, Marchand ,como 
Força de Segurança, combate os ingleses e após a rotura de combate recua sob a 
protecção de Mermet (Força de Retardamento) para a sua posição e em seguida ambos 
recuam para a 3ª posição com a reserva atrás, a Divisão de Solignac.A escolha deve se 
principalmente a ser uma zona de retirada mais estreita e com mais defesas.Ao situarem 
numa zona alta também ajudou  na visão do campo de batalha, sendo mesmo possível 
no nevoiro a detecção do 52º Regimento e o flanqueamento da 3ª Divisão na parte mais 
tardia da batalha. 
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5- Combate de Foz de Arouce 15 de Março de 1811  

  

 

 Enquanto isto sucedia as forças de Drouet e Reynier movimentavam-se. Conde 
de Erlon saí de Miranda do Corvo e o II Corpo, pela margem direita, dirige-se a Foz de 
Arouce. Após alguma organização de Massena, o exército francês fazia agora um 
movimento único em direcção a Foz de Arouce, como referido o II Corpo já se 
encamihava pelo flanco esquerdo, o VI Corpo pelo centro e o VIII Corpo pelo lado 
direito. Entretando a ponte de Mucela é alvo de ataque por parte das milicias de Trant, o 
que obriga Reynier a ceder algumas forças ao batalhão que Drouet aí deixou para 
proteger as obras.  A ponte teria que estar preparada para receber as forças francesas o 
mais rápido possível. 

 Um combate com os ingleses estava previsto entre o comando francês. Mais uma 
vez Ney ficaria na rectaguarda e foi ordenado que devia deixar a sua rectaguarda nas 
colinas que cobrem a vila até todos passarem a ponte, destruir a zona do planalto norte e 
as suas trincheiras e em caso de ataque inglês, retirar e incendiar a vila.Na linha da 

Ilustração 11 - Combate de Foz de Arouce 
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Colina ficaram os regimentos 25º e 39º com apoio de mais duas companhias e uma peça 
de artilharia howitzer.Ney durante o reconhecimento pôs o orgulho à frente de uma boa 
decisão militar, querendo estar o mais afastado possível de Massena deslocou as suas 
forças para a margem direita do rio, quando apenas se pedia a rectaguarda nessa zona.O 
mais curioso é que Koch afirma que foi Massena que sugeriu que este fosse para a 
margem direita do rio. 

 De acordo com Pelet o ataque inglês começou às 16 horas, com Erskine a tentar 
tomar os montes acima de Foz de Arouce, defendidos por Ferrey. Outro ataque é 
executado ao lado esquerdo dos montes, onde está Mermet, por parte de Picton com 
apoio das divisões de Cole e Spencer. O ataque inglês foi feito com alguma supresa, 
pois aproveitaram a passividade e pouca vigilância dos franceses no local. Pouco depois 
apercebendo-se do erro de Ney extendenderam-se mais para a esquerda e atacaram o 
lado direito francês.Durante o ataque inglês houve a captura do coronel Lamour e 
rapidamente falou-se na sua morte perante o inimigo.Isto quebrou rapidamente a moral 
francesa e o caos instalou-se com as forças francesas a retirarem-se confusas e 
caóticas.Artilharia é abandonada e o 39º Regimentode Infantaria perde mesmo a sua 
águia. Enquanto a cavalaria francesa atropela os seus próprios homens, Ney reorganiza 
a 6ºRegimento de Infantaria Ligeira e o 61ºRegimento de Infantaria para responder.No 
meio da confusão o 76º Regimento  de Infantaria ataca estas  forças pensando ser o 
inimigo, mas o marechal consegue no meio de tudo impedir o avanço 
inglês.Acompanhado por um batalhão do 69º Regimento de Infantaria e mais algumas 
companhias, este inicia uma carga pelo flanco direito e pela frente das colunas inglesas, 
estas não resistem e recuam sendo alvo fácil da artilharia. Ney apesar da retirada caótica 
recupera a artilharia e mantém os ingleses mais uma vez travados. Mas o orgulho e o 
choque com Massena ia custando o VI Corpo. A perda da águia e o comportamento da 
cavalaria de Lamotte foi alvo da ira de Ney, mas este seria também vítima de 
reprimenda por parte de Massena. A paciência estava a acabar para o Príncipe de 
Essling. A confusão gerou baixas pesadas, entre 200 a 400 homens, Ney julgou mesmo 
que havia perdido 500 por afogamento, do lado anglo-luso cerca 71 baixas foram 
reportadas (Moura,250,2012). 

 Ney errou ao deslocar-se muito para a sua direita chamando a atenção dos 
ingleses. Há que reparar que nem as forças de segurança e retardamento estiveram bem 
e teve que ser a acção das forças de reserva a repôr o controlo francês da situação. A 
coragem de Ney é de elogiar e foi fulcral a sua presença no meio da confusão. Neste 
combate voltou a usar o sistema de posições sucessivas. 
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III- Em direcção a Celorico 
 O avanço francês prosseguiu. Drouet e as suas forças chegaram à Ponte de 
Murcela no dia 15 de Março e quando Massena chegou no dia seguinte , Valazé e os 
seus sapadores já trabalhavam na reparação da ponte, cumprindo a sua missão como 
vanguarda de uma retirada.Com as obras finalizads , Drouet partiu finalmente para 
Celorico para ir ter com Claparéde e cumprir com a missão que lhe foi estabelecida por 
Napoleão. A serra de Igreja a Nova seria a zona de posição para o VI Corpo e para o 
VIII Corpo. Já o II Corpo de Reynier avançou para Arganil para assegurar a esquerda do 
rio Alva. O VI Corpo ainda atrasou-se em Ceira , apenas Loison e Mermet avançaram 
para Venda Nova. Ney havia ficado com Marchand no local a assegurar que tudo 
corresse bem através da sua presença. Devido à ameaça inglesa ainda enviou ordens 
para que  as suas divisões parassem a sua marcha de forma a prestar-lhe apoio enquanto 
controlasse as colinas perto do Rio Ceira. Sem esperar por Massena mandou avisar que 
ia colocar as forças na margem direita e gaurdar com a infantaria ligeira a testa da ponte 
e a margem esquerda.Reynier não acompanhou estes movimentos e por momentos uma 
grave lacuna pareceu no lado esquerdo, já que preferiu ficar no Sarzedo. 

 Isto não agradou o comando e Pelet dirigiu-se a Ceira para se encontrar com Ney 
que mantinha-se com a divisão de Marchand no cume que vislumbrava o rio. Aí o 
Marechal revelaria a Pelet(Pelet,476,1973) que seria atacado, mas que iria fazer de tudo 
para ajudar atravessar o rio. Apesar das ordens anteriores, Ney agora sugeria que iria 
defender a retirada da Ponte da Murcela com apenas uma divisão.As criticas vieram 
logo ao de cima pois parecia uma ideia suicida e que era melhor retirar-se de forma 
alternada com as suas divisões do que manter-se sozinho contra o exército inteiro de 
Wellington. E assim ficou, Massena deixou Ney na sua posição com apenas uma 
divisão, constituida pelo 6º Regimento de Infantaria Ligeira e pelos 38º, 69º  e 76º 
Regimentos de Infantaria, e reorganizou as forças de outra forma para atravessarem a 
ponte. A divisão de Mermet ficou a uma boa distância da ponte, mas colocado numa 
zona cheia de rochas que serviriam de defesas naturais para posicionar a divisão e 
Loison ficou na Venda Nova. Para Ferey deixou-o mais à frente de Mermet de modo as 
suas forças servirem de ligação com Ney. Quanto ao VIII Corpo, Solignac ficou na 
Igreja Nova e Clauzel foi para o outro lado da margem do rio Alva de modo a proteger a 
marcha. A marcha fez-se primeiro com os rebanhos e o equipamento de sapadores e 
depois para testar a ponte usou-se equipamento de forja. Ainda houve atrasos por parte 
do II Corpo, ficaram na aldeia de Sortelha, mas a travessia da ponte correu bem.O VI 
Corpo fez o seu trabalho ficando a proteger a travessia um pouco antes da ponte e 
depois de tudo efectuado foram os últimos atravessar. Da ameaça inglesa houve apenas 
uma pequena troca de fogo entre duas pequenas forças irrisórias, cerca de 10 cavaleiros 
franceses contra cerca 20-30 ingleses (infantes e cavaleiros). Quando os ingleses 
chegaram, a ponte estava destruída e o exército francês seguia em segurança até 
Celorico. 
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Após atravessarem o Rio Alva a pressão inglesa começa-se a sentir.Ney era 
pressionado na Murcela pela Divisão Ligeira e pela 6ª Divisão (que se instalaram na 
margem esquerda do Alva) enquanto 3 divisões (a 1ª, a 3º e 5ª)atravessaram a serra da 
Quiteira (Napier,336,1873)  para flanquear o exército francês no Pombeiro 
(Horward,480,1973), já no Mondego Trant e Wilson iniciavam a marcha para cortar a 
retirada francesa. Devido a isto Ney tem a sua esquerda em perigo e escreve a Massena 
que sem ordens superiores para avançar  terá de sair da posição para poder salvar o seu 
VI Corpo. Sem rodeios, avança para Galizes à espera de novas ordens. Este acto foi 
visto como mais um desafio à autoridade de Massena, apesar de Ney ter razão que a sua 
esquerda estava em perigo e acrescentou que a ponte do Bispo não estava guardada e 
não foi reconhecida e que o seu VI Corpo ainda não tinha tido um momento de 
descanso (Pelet,482,1973).  

Apesar de tudo os franceses a acção de rectaguarda na Ponte da Mucela  foi a 
última. Chegando a Celorico o exército podia reorganizar-se e analisar qual o melhor 
objectivo para as suas forças, região do Mondego ou o regresso a Espanha.  
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Parte V-Fim de um 
sonho  

 
Ilustração 12- Batalha de Fuentes de Oñoro, uma ultíma tentatica de entrar em Portugal e salvar a 
guarniçao francesa de Almeida. Batalha é exemplo da capacidade táctica de Wellington e a falta de 

cooperação entre os generais franceses. 
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I– Chegada a Celorico 
Até à chegada a Celorico as divergências no comando manteiveram-se.Ney não 

parava de pressionar Massena com diversos avisos de um possível ataque inglês pela 
esquerda, mas este não lhe deu a devida atenção. O Príncipe de Essling provavelmente 
achava que era mais uma forma de o pressionar a seguir para a segurança de Espanha, o 
que era perfeitamente normal no ambiente em que o exército se encontrava, pois era da 
opinião geral que deviam retirar-se para Espanha para reequiparem-se e obterem 
alimentação em condições. Em poucas palavras, Ney apenas era voz da opinião geral e 
tendo um temperamento directo e tempestuoso, dizia ás claras o que podia. No dia 19 os 
Corpos de Exército do Armée du Portugal proseguiram com o itinerário definido por 
Massena tendo feito a sua marcha por três locais, Pinhanços (II Corpo), Maria (VIII 
Corpo) e Vila Nova (VI Corpo), o destino , Chamusca, foi atingido às 17H00.Os 
ingleses pareciam ter desisitido de efectuar mais algum ataque à rectaguarda. Apesar de 
estarem perto do seu destino as missões de reconhecimento mantiveram-se, sendo 
encabeçadas por Mountbrun que ordenou o deslocamento a locais como a estrada de 
Celorico e ponte de Fornos no dia 20 e dia 21 Guarda, Espinhal e Castelo rodrigo. A 
ameaça que Trant e Silveira constituam ao exército obrigava a acções redorbradas. 
Entretanto no dia 20 as vilas de Gouveia, Vila Costa e Sampaio eram atingidas pela 
marcha do exército.  

A chegada deu-se no dia 22 de Março com o VI Corpo estabelecer-se na 
Carrapichana, com a Divisão de Marchand e uma brigada de cavalaria, com a sua 
terceira divisão de Loison em Celorico e à esquerda desta a Divisão de Mermet.O II 
Corpo de Reynier estabeleceu-se na zona da Guarda, enquanto o VIII Corpo instalou-se 
em Celorico com a missão de vigiar a estrada em Figueirós que dava acesso a Castelo 
Branco e à ponte de Fornos.  Até à chegada a troca de galhardetes entre Massena e Ney 
prosseguiu, com o último a criticar várias opiniões de Massena quanto às próximas 
movimentações onde se incluía a possibilidade de dar batalha aos ingleses.O pico da 
discussão foi atingido em Celorico no dia 22 de Março de 1811 durante uma breve 
amarga troca de cartas entre os dois marechais. Ney pretendia acima de tudo saber 
quando e como seriam as suas forças acantonadas, facto vital para evitar a devastação 
das vilas fronteiriças, e que estas estavam prontas para marchar. Este indicio de que a 
missão Coimbra e controlo do Vale do Mondego não interessava a Ney, trouxe a 
Massena uma evidente frustração. Era mais que evidente desde o inicio que os seus 
ajudantes não lhe deram apoio total e agora num momento importante via um dos 
homens mais importantes para a conclusão da missão a pôr em causa o objectivo de 
ficar em Portugal. Como aviso, informou Ney e os restantes generais que haveria 
repouso de dois a três dias e que Pamplona traria vestuário e equipamento dos depósitos 
de Ciudad Rodrigo, Salamanca e Valladolid. Em vez de cooperação imediata, Ney 
voltou a questionar e a criticar as ordens de Massena.Na nova carta, afirmava que para 
proteger Celorico bastava guardar o desfiladeiro de Cortiço com uma divisão e brigada 
de cavalaria e que tendo em conta os movimentos de reconhecimento ingleses haveria o 
risco de derrota apresentando como factos a distância entre os corpos de exército e a 
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fome vigente nas hostes francesas.Massena só podia responder relembrando que o VI 
Corpo apesar do esforço foi o mais beneficiado nos recursos e apresentou justificação 
para a permanência das forças a formação de um exército por Béssieres em Valladolid e 
Salamanca, pondo assim em causao recuo para essas regiões e Ciudad Rodrigo devido 
ao risco das reservas serem esgotadas, como alternativa Ney avançaria nos proximos 
dias para Coria e Palencia. Esta mensagem foi apenas o primeiro dos ofícios que 
enervariam Ney. Logo de seguida chegou-lhe aos ouvidos que os feridos iriam para 
Espanha enquanto a artilharia iria para a Guarda. Esta circusntância levou a questionar 
novamente Massena quanto a uma possível passagem para o Tejo e a hípotese de deixar 
o caminho aberto a Wellington para Almeida e Ciudad Rodrigo. A hípotese de se 
deslocar para esta e para Salamanca era mais vantajosa, segundo Ney, pois com os 
reforços que seriam aí garantidos haveriauma boa hípotese de dar batalha numa posiçao 
de vantagem a Wellington. Quanto á hipotese Coria e Palencia, Massena julgava que 
Wellington não arriscaria dar  cercar as praças de Almeida e Ciudad Rodrigo pois 
correria o risco de dispersar as suas forças resultando em duas hípoteses, perseguir 
Massena ou seguir para sul.Portanto mais uma vez esta missiva foi enviada a Ney.Como 
sinal de força Ney avisou que não obedeceria a tais ordens e ameaçou que não levaria o 
VI Corpo para tal destino. Após uma relação pesada e cheia de actos de desobediência, 
Massena às 2230 destituiu Ney do cargo de comandante do VI Corpo do Exercito 
Francês, chegando ao fim a  aventura do flamejante marechal em Portugal.O comando 
do VI Corpo foi entregue a Loison que revelaria-se não estar ao nível de Ney em futuros 
combates. Quanto à 3ª divisão, esta fiacva agora com Ferrey.Após tantos anos a relação 
entre o VI Corpo e Ney chegava ao fim , o ultimo tinha de compreender que a lealdade 
para com o Imperador estava primeiro. 

 Entretando os ingleses movimentam-se com intenções de pressionar as posições 
em Celorico e na Guarda. O facto do II Corpo estar isolado e ser um alvo fácil para o 
flanqueamento atraía Wellington a arriscar um ataque nos próximos dias.Para dificultar 
ainda mais Reynier, este teve actuar para conquistar a Guarda após Conroux e Drouet 
abandonarem-na para se juntar a Claparede. No dia 24 de Março houve alterações no 
posicionamento francês, o II Corpo moveu-se para ocupar as vilas de Sotelha, Águas 
Belas e Ponzafales, o VI Corpo colocou as suas divisões na Guarda, Covilhã, Carvalhal 
e a cavalaria em Freixedas e por fim o VIII Corpo deslocou-se para Belmonte e deixou a 
artilharia na Guarda. Neste dia Koch fala em 34161 infantes e  3400 cavaleiros prontos 
pra combate, um número que demonstra a devastação que o exército sofreu desde a sua 
entrada em Portugal quando contava com cerca de 65 mil militares. 

II– Objetivo Espanha e a Batalha de Sabugal 
Entre os dias 25 e 27 de Março Massena recebe novas ordens vindas de 

Napoleão. Em relação à missão em Portugal o mensageiro trouxe uma missiva que 
ordenava a evacuação e demolição de Almeida, que Béssieres está em Valladolid 
disposto a cobrir Almeida e Salamanca e que Drouet e o seu IX Corpo estavam agora às 
suas ordens. A última parte deve ter trazido alegria a Massena que ia ter finalmente 



RETIRADA DO ARMÉE DU PORTUGAL NA CAMPANHA DE 1810-1811 

71 

 

Drouet sob controlo, contudo Reynier traria más novas. Após reconhecimento na 
margem direita do Guadiana, o general francês informava Massena que as ricas 
planícies da zona foram esgotadas pela presença do V Corpo , ou seja entre a Guarda e 
Plasência não havia recursos para o Armée du Portugal. Isto implicava a desistência do 
projecto para ocupar ambas as margens do Tejo e parte da zona do Guadiana. A pressão 
para seguir para Ciudad rodrigo e Salamanca ganha contornos, especialmente com o 
insucesso das recentes batidas e o atraso nas rações pedidas a Salamanca.Fome assola 
Massena que terá de decidir antes esta destrua as suas forças. 

A 28 de Março nova ordem de marcha é indicada pelas forças francesas para o 
dia 30 de Março. O II Corpo deve seguir para ocupar Sabugal e Pesafoles, o VI Corpo 
as vilas de Rapuella de Côa e Figueira eo VIII Corpo para a Sotelha. Os ingleses 
também preparam-se para mover , após finalmente receberem mantimentos e reforços 
na zona da Moita. Para reforçar contigente e suprimir a ausência da Divisão de 
Beresford que foi para Portalegre, vem a 7ª Divisão. Com estes elementos este efectuam 
um ataque surpresa ao VI Corpo na Guarda de forma a os desaçojar da posição. 
Wellington dispõem o Picton, Erskine e Campbell no sopé do monte da Guarda , a 5ª 
Divisão à direita no Vale do Mondego,em Celorico a 1ª e 7ª divisão e na esquerda 
destas as Mílicias de Trant. Contudo durante as movimentações das tropas os ingleses 
cometem alguns erros e os franceses conseguem actuar de forma a escapar a estes. A 
fuga deve-se a Fririon que por iniciativa movimenta uma brigada para a zona mais alta 
enquanto para cobrir a fuga da sua Divisão para Ancião.  

Com a perspectiva dos ingleses atacarem as sua posições, o Armée du Portugal 
prepara-se para a batalha em duas fase. Na primeira fase, no dia 29 de Março, o II 
Corpo colocou a divisão de Merle na margem direita do Côa e a de Heudelet na margem 
esquerda, em príncipio serão estes a dar combate. A segunda fase dá se a dia 30 e aó 
verifica-se o deslocamento dos restantes corpos de exército. O VI Corpo coloca as suas 
divisões distribuídas pela Ponte Siqueira, Valongo , Vila Maior e margem direita do 
Cõa. Já o VIII Corpo coloca Clausel em Alfaiates. Enquanto o II Corpo defende a sua 
posição, estes seguirão para Espanha.Os ingleses entre os dias 1 e 2 movimentam as 
suas forças na zona do Sabugal que se destaca pela sua densidade florestal. A enorme 
arborização que caracteriza a região dificulta os franceses quanto ao número e 
colocação dos ingleses. A batalha dá-se a dia 3 de Abril de 1811 com nevoeiro denso 
logo pela manhã. Apesar desta situação era intenção  dos ingleses atacar pelo centro e 
flanquear pelo lado direito para forçar os franceses a retirarem-se. Assim a esquerda de 
Reynier torna-se um dos alvos através das divisões de Erskine,Slade e Picton. A divisão 
de Merle aguenta com o apoio da cavalaria de Soult e do denso nevoeiro durante o 
ataque inglês. A pressão manté-se na esquerda de Reynier e Beckwith transpõe o rio 
com objectivo de dificultar os franceses. Apesar da vantagem inglesa Reynier sobre a 
protecção de Heudelet e a sua divisão inicia a retirada 

Após o fim da batalha o II Corpo segue pela Nave de Haver e chega a Fuentes de 
Oñoro. Quando chegam já o VI Corpo e o VIII Corpo estavam instalados, o primeiro 
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em Fuenteguinaldo e o último em Campillo-Azava e Huevo. Após uma vã resistência 
em querer ficar em Portugal, Massena teve de ceder e ir para Espanha, para trás deixava 
a guarnição de Almeida isolada. Salvar a sua guarnição após recepção de reforços seria 
uma das prioridades para Massena que arrependera-se de não ter evacuado a fortaleza e 
destruído quando recebera a missiva. Esperava agora que Béssieres e segurança da 
região de Valladolid e Salamanca o ajudariam na reorganização do exército. Já Almeida 
foi de imediato sitiada por Wellington a dia 7 de Abril que moveu forças para cortar as 
linhas de comunicação e vigiar a margem do rio Águeda. 

III– Chegada a Espanha e Fuentes de Oñoro 
 O exército francês chegava finalmente a Espanha entre os dias 3 e 4 de Abril, 
mas isso não significava o fim da campanha, ainda havia Almeida que seria sitiada nos 
próximos dias pelos ingleses. A primeira preocupação agora era reequipar as forças 
francesas e providenciar estas com alimentação, mas o infortúnio começa a fazer parte 
da história do Armée do Portugal. À chegada, Massena é informado por Béssieres que 
não há transportes e meios de subsistência em Salamanca para o Armée du Portugal. Em 
contra partida Béssieres garante prestar o auxílio que pode em mantimentos e 
reforços.Tendo em conta esta circunstância o Armée du portugal teria de se instalar na 
zona de Ciudad Rodrigo e Salamanca e esperar que Béssiere cumpra o 
pretendido.Contudo tal como em Portugal o problema de abastecimento mantém-se com 
vários pedidos a serem reiterados a Béssieres. Durante o mês de Abril o abastecimento 
proveniente de Valladolid e Salamanca é irregular, e para piorar Drouet e o IX Corpo 
consumiram durante a sua estadia parte da reserva de Ciudad Rodrigo em vez de 
efectuarem batidas na região. Quando este finalmente acede aos pedidos, o enviado não 
corresponde ao que foi pedido por Massena. Para dificultar ainda mais, Almeida foi 
bloqueada, como previsto, e Wellington instalou depósitos em Celorico, Côa e Castelo 
Branco. Era sua pretensão fazer cair Almeida e atrair o exército francês para uma 
batalha em terreno vantajoso, algo típico de Wellington. Massena tentou por várias 
vezes enviar comboios para Almeida, mas eram fustigados pels forças inglesas que 
agora estavam instaladas entre o Côa e o Águeda.  

A operação para libertar a guarnição de Almeida tem inicio no dia 24 de Abril, 
com as divisões do Armée du Portugal a partirem para dar batalha.Com cerca de 42200 
infantes, 4600 cavaleiros e 38 peças de artilharia, Massena esperaria vencer a menos 
numerosa força de Wellington que ao seu dispôr tinha 34500 infantes, 1864 cavaleiros e 
48 peças de artilharia. A ausência de Béssieres para resolver problemas de sublevação 
local em Navarra era uma pedra no sapato de Massena, que pretendia que o Duque da 
Istria o viesse reforçar e dar mais alguma vantagem perante os ingleses e portugueses. 
No dia 2 de Maio Béssieres reforça finalmente o contigente com 1500 cavaleiros e 6 
peças de artilharia. Sabendo da aproximação francesa, Wellington coloca a Divisão de 
Houston na vila de Fuentes de Oñoro, a 1ª Divisão em Espeja, Erskine na Aldeia do 
Bispo e a 5ª Divisão no Forte Concépcion. No dia seguinte assiste-se ao primeiro assalto 
francês com Massena a atacar Fuentes de Oñoro com cinco divisões dispostas em 
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coluna. No primeiro assalto o Coronel Williams e as suas forças são expulsas por Ferrey 
por breves momentos, mas são expulsos pelo Coronel Cadogan. A pressão continua 
com quatro colunas a efectuarem um segundo assalto com sucesso e a ocuparem a vila. 
Wellington lança um contra ataque em grande escala com 5 mil a 6 mil homens e 
reconquista com destaque para acções dos 24º,71º e 79º Regimentos de Infantaria. 
Devido ao falhanço inicial, os franceses voltam à carga no dia 4 de Maio de 1811 , mas 
Wellington reforçara com Picton, a Divisão Ligeira e Houstun  a vila de Fuentes de 
Oñoro e assegurar o seu flanco direito com a cavalaria de Cotton e Suarez e o flanco 
esquerdo com a 5ª e 6ª Divisões.No dia 5 de Maio Massena dispõs as suas forças de 
forma a quebrar as linhas inglesas. A cavalaria foi deslocada lado esquerdo de forma 
atacar Suarez e Cotton,  tendo como apoio o VIII Corpo, as divisões de Marchand e 
Mermet posicionaram-se no Poço Velho mesmo em frente a ao flanco direito da posição 
alta que Wellington havia escolhido para Picton e a Divisão Ligeira .O II Corpo ficou 
em frente à posição da Alameda e tinha em frente a 6ª divisão e a 5º Divisão no Forte 
Concepcion. Quanto a Drouet ficou posicionado em frente à elevação onde estavam os 
ingleses. A posição inglesa era muito boa defensivamente e colocava-os em vantagem 
para usar as suas tácticas de fogo controlado, apenas tinham que esperar que as colunas 
francesas se dirigissem a eles e no momento exacto disparar para quebrar a moral entre 
as hostes francesas. O ataque inicia-se rapidamente contra a cavalaria espanhola por 
parte de Fournier e Mountbrun e Wellington tem mesmo de empenhar a Divisão Ligeira 
para poder segurar o seu lado direito, senão os franceses ,com o VIII Corpo e o VI 
Corpo, podem penetrar facilmente nas suas linhas.Após efectuarem um recuo de 
posições, os ingleses seguraram o flanco aproveitando o facto dos seus militares usarem 
o relevo para se esconderem e atacar no momento do assalto francês, tal como seria 
feito em Waterloo anos mais tarde. Massena fez de tudo para conseguir a vitória 
empenhando mesmo as suas forças em quatro assaltos à posição inglesa. Até às 14H00 
Massena via tudo ser repelido com eficácia por Wellington e depois de perder no 
conjunto dos três dias 2192 militares para os 1545 ingleses, a retirada foi ordenada. 
Wellington vencia de novo os franceses graças à escolha do terreno e o uso dos relevos 
para esconder a sua infantaria. 

A derrota atingia novamente Massena e Almeida não era salva. Durante a 
batalha vários momentos decidiram o destino do combate e sempre com o mesmo 
homem,Mountbrun. O general de cavalaria não é o responsável por nenhum dos erros , 
apenas teve a infelicidade de acontecer sempre com ele. Primeiro esperou 45 minutos 
pelas peças de artilharia da brigada trazida por Béssieres, o atraso deveu-se ao facto de 
que Lepic pressionara Béssieres a não as ceder pois deveriam estar de reserva. Devido 
aisto Mountbrun não pode dar o apoio ao VI Corpo que suspendeu o seu ataque e 
Wellington aproveitou para atacar os franceses com Cotton. Em seguida foi Loison que 
erradamente envia a divisão Mermet para o lado direito do Poço Velho em vez do 
esquerdo onde estava Mountbrun à espera de apoio. Por fim típico da intriga no 
comando, a cavalaria comandada por Lepic recusa atacar porque este só obedece a 
Béssieres. No momento em que Mountbrun e Wathier estavam a ter sucesso contra 
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Craufurd e a sua infantaria, os apoios da cavalaria dados por Lepic podiam ter alterado o 
curso da batalha, mas mais uma vez Wellington aproveitou o erro.  Massena voltava a 
ser condenado pelos erros e falta de vontade vigente nas forças francesas. Dias mais 
tarde efectuou uma operação de salvamento em que a guarnição fugiria para o lado 
francês após um determinado número de tiros de artilharia.Com sorte à mistura a 10 de 
Maio de 1811, a guarnição de Almeida escapava por entre as linhas inglesas levando à 
fúria de Wellington. Esta seria a última operação do Armée du Portugal na campanha de 
1811. 
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Conclusão 
 O falhanço do Armée du Portugal demonstrara a Napoleão que o Doce Filho da 
Vitória já não era abençoado por esta. A sua destituição e afastamento de um papel 
miltiar mais activo foi sem surpresas. Mas a culpa do falhanço da campanha foi só 
deste. Olhando para a campanha e acima de tudo para os episódios ocorridos na retirada 
podemos chegar à conclusão que o fracasso não se deveu só a Massena. A intriga no 
comando francês roçou o rídiculo com Ney, Reynier e Droeut a porem sempre em causa 
a posição de Comandante em Chefe de Massena perante os outros subordinados. Como 
não bastasse o sistema de comunicação e logística. Em relação à primeira houve o 
absurdo de ordens chegarem com meses de atraso e não poderem ser executadas devido 
à realidade vigente na Península Ibérica.  Quanto à logística, o abastecimento dos 
militares em Portugal praticamente nem existiu com as linhas na zona de Almeida e 
Ciudad Rodrigo a serem constamente ameaçadas pelas mílicias de Silveira e Trant. 

 Mas Massena cometeu erros, a perda de Coimbra pode ser considerada rídicula 
perguntado-se como é possível deixar uma mera companhia guardar um ponto 
estratégico que assegurava o controlo do Mondego e podia servir de plataforma para 
invadir o Porto ou Lisboa. A presença da vulga madame X pode ser adicionada pois 
chegou  a atrasar por várias vezes a marcha antes de chegar o Buçaco, contudo porque 
não antes referir a pressa em chegar a Lisboa e apanhar os ingleses. Após Coimbra , 
Massena deveria ter avançado com calma para Santarém deixando um dos Corpos de 
Exército na rectaguarda em Coimbra. A partir de uma posição defensiva em Santarém 
este podia bater o terreno e verificar que defesas Lisboa possuía e recuar de seguida 
para segurança do Vale do Mondego, mais rico que devastado Vale do Tejo. Em vez 
disso aproximou-se de Lisboa com o sonho de poder atacar a cidade e perdeu Coimbra 
no processo. Assim teve de recuar para Santarém e esperar na região a chegada de 
reforços ou notícias de Soult. Ficando encurralado entre as milicias em Coimbra a 
ameaçar Almeida e os  ingleses na zona de Alenquer, é obvio que Massena já não podia 
fazer mais nada, se arriscasse ir a Coimbra e ocupar o Vale do Mondego teria os 
ingleses na peugada como se veio observar em Março de 1811. Em poucas palavras na 
primeira fase a perda de Coimbra foi vital para o destino do Armée du Portugal que 
resultou numa espera desmoralizante e fome. 

 Na retirada o afastamento de Ney foi uma injustiça a certo ponto. Até à chegada 
a Celorico comportou-se de maneira corajosa e pôs em cheque as movimentações 
inglesas brilhando efusivamente na Redinha. Soube utilizar roturas de combate e a 
movimentação por posições com bastante eficácia. A sua prestação foi o complemento 
ideia para o plano de Massena cujo itinerário soube tirar partido das vantagens do terro 
no como na já referida Redinha e por exemplo na Ponte da Mucela. Preferindo deslocar 
por duas estradas e convergindo em locais estratégicos, soube ter sempre o exército em 



RETIRADA DO ARMÉE DU PORTUGAL NA CAMPANHA DE 1810-1811 

76 

 

vantagem de terreno e com capacidade numérica para enfrentar o inimigo.Ney pela sua 
prestação foi elogiado pelo inimigo pela bravura e capacidade táctica nas suas manobras 
de rectaguarda, conseguindo a tão desejada troca de espaço por tempo, objectivo que 
ganhou por várias vezes devido às suas acções no Pombal, Casal Novo e Foz de Arouce. 
Na última apesar  do 39º Regimento ter perdido a sua águia e o caos ter quase destruído 
as suas forças teve coragem para assumir o erro e carregar pessoalmente com os seus 
batalhões sobre os ingleses. Além do mais tinha mesmo razão, o seu instinto tinha 
acertado nas intenções de Wellington que pretendia flanquear o lado esquerdo francês 
da retirada. Trant e Wilson partiram com as suas forças com intenção de interceptá-las 
pela esquerda enquanto o centro e a direita francesa eram atacadas pelas forças de 
Wellington, caso isto tivesse sucesso ele conseguiria assim com estas movimentações 
envolver o exército francês e destruí-lo. Mas Ney com as atitudes que teve perdeu a 
confiança de Massena e o antro de víboras que se encontrava do seu lado, suspirava aos 
seus ouvidos que as forças inglesas não fariam tal coisa, subestimando o inimigo.Assim 
na parte final da retirada, quando estava correcto em várias situações, a sua opinião 
tornava-se inválida e paranóica perante Massena que já sabia que Ney pretendia que o 
destino fosse Espanha e não Coimbra e o Vale do Mondego.O teste final foi Coira, 
Massena via-se isolado e rodeado por comandantes indisciplinados e Ney, devido ao seu 
brilhante comportamento nas batalhas contra os ingleses, era na minha opinião o apoio 
ideal. Vejo a proposta feita a Ney como uma última hípotese de redenção, pois o 
estabelecimento em Coira podia ter corrido bem graças à capacidade de liderança de 
Ney na rectaguarda e provavelmente o Exército do Norte , do Centro e do Sul podiam 
prestar melhor apoio a Massena e assim constituir uma ameaça a 
Wellington(Napier,337,1873). Contudo Ney foi intempestuoso de mais e arriscou 
demasiado com o eu ou nada ao dizer que o VI Corpo não marcharia para o local 
indicado por Massena. O caso curioso, é que destino que Ney aconselhara foi o 
escolhido no final por Massena após pressão inglesa na Guarda e Celorico. 

 Há que acrescentar que Ney  não foi a única figura que desobedeceu a Massena , 
outras o fizeram e até ignoraram-no em momentos decisivos. Começamos por Drouet, 
homem experiente e talvez ciente que muitas vezes as ordens vindas de Paris não 
estavam em consonância com a realidade da Guerra Peninsular podia ter sido um 
melhor apoio, tanto que acabou por ordem imperial ficar sob a alçada de Massena. 
Existe também o comportamento de Lepic. Ney ou mesmo Reynier podima ser 
intransigentes, mas decerteza que nunca recusariam atacar o inimigo e a desculpa que só 
obedecia a Béssieres provavelmente custou uma tão precisa vitória. Depois existe a 
cooperação falhada de Soult, mas aqui é um pau de dois bicos. Recebeu ordens para dar 
apoio a Massena e desobedeceu, é verdade, mas mais uma vez deveu-se à realidade do 
campo de batalha em relação à realidade de Paris. O apoio imediato revelou-se era 
impossível sem primeiro conquistar as várias praças fortes pois havia o risco do 
contigente ficar isolado perante um inimigo mais numeroso. Com o que tinha Soult fez 
o que pôde lutando pela conquista de Badajoz e Elvas e lutando nas duras batalhas de 
Gébora e Albuera, mas no final não conseguiu abrir o corredor sul para Lisboa. A 
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verdadeira questão aqui é que Soult desde o ínicio que era visto como apoio importante 
para a invasão de Portugal, assim como Mortier, então porquê que não se fez uma 
invasão conjunta? A invasão de Portugal devia ter sido feita após a pacificação na 
Andalusia de forma libertar Soult para atacar Badajoz e as outras fortificações da 
Estremadura espanhola. Um ataque simultâneo a Ciudad Rodrigo e a Badajoz teria 
trazido muito mais embaraço a Wellington. 

 Mas no final muitos destes erros devem-se a um grave erro, a ausência de um 
poder central militar e administrativo forte do lado francês. Como referido 
anteriormente, os franceses deviam ter centralizado o poder num líder mais forte e a 
partir daí por regiões militare. Jourdan e José Bonaparte não são homens para lidar com 
Ney, Massena, Suchet, Soult, Béssieres e outros. Napoleão devia ter entregue a alguém 
de caracter mais forte e colocado generais mais dispostos a obedecer. O falhanço 
administrativo não se verificou só aí, a logística e a comunicação tiveram problemas 
abismais ao longo da Guerra Peninsular devido á vastidão do território ibérico pois eram 
alvos fáceis das milicias e guerrilhas. A táctica de viver da terra para aumentar a 
velocidade da marcha e diminuir a carga dos soldados também foi um retumbante 
falhanço. Já referido por muitos autores uma coisa é as ricas cidades do norte de Itália e 
da Europa Central outra é a Península Ibérica. Se Junot sofrera com a enorme distância 
percorrida, o Armée du Portugal de Massena sofreu com a fome. O mais ridiculo foi 
chegar a território ocupado por franceses e aí assistir a problemas de abastecimento 
como foi no regresso. Em Abril de 1811, Béssieres, quer através de Salamanca quer por 
Valladolid, não conseguiu entregar na totalidade o que Massena pedira para alimentar as 
suas forças e mesmo antes de Fuentes de Oñoro as reservas estavam a esgotar em 
Ciudad Rodrigo e Salamanca. Quando se olha para a campanha de Portugal os erros aí 
cometidos são os mesmos cometidos em toda a Guerra Peninsular desde a fome à falta 
de cooperação entre os generais franceses. 
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