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JULHO DE 1809 
 

A IRRITAÇÃO DE NAPOLEÃO PELA DERROTA EM TALAVERA 
 
 
 Napoleão Bonaparte e Arthur Wellesley (duque de Wellington, desde Maio de 1814) 
são geralmente considerados como as duas figuras militares mais relevantes do período das 
Guerras Napoleónicas, sem esquecer, no plano naval, a figura do almirante Nelson. Quis o 
destino que, apesar da extensão temporal desse conflito, só viessem a enfrentar-se directamente 
em Waterloo, na última e decisiva batalha desse tempo, em 18 de Junho de 1815. 
 É compreensível que o desenvolvimento do conflito tenha proporcionado a Wellesley 
um melhor conhecimento de Napoleão do que o inverso, uma vez que a notoriedade do 
imperador dos franceses precedeu em alguns anos o despontar da fama do general britânico. 
Quando, finalmente, o nome de Wellesley começou a ser referenciado, Napoleão não fez 
qualquer esforço para o valorizar e, quando as vitórias dos exércitos sob o seu comando 
aconselhariam a que o fizesse, preferia sublinhar a imperícia dos seus próprios generais. 
 A ‘leitura’ que Napoleão fez após a derrota do seu exército na batalha de Talavera, em 
27/28 de Julho de 1809, são um exemplo de um certo menosprezo que manifestou perante o 
desempenho do general seu opositor, apesar de Wellesley já contar no seu currículo com as 
vitórias de Roliça, Vimeiro e Porto. 
 

     
 
 Depois da Batalha do Porto, em 12 de Maio de 1809, ter sentenciado o fim da 2.ª 
Invasão Francesa, o exército de Soult retirou para a Galiza, passando, posteriormente, para a 
região de Salamanca. Entretanto, apercebendo-se da presença do exército do general Cuesta na 
Extremadura espanhola, Wellesley encarou como vantajosa a possibilidade de unir esforços 
para aplicar um golpe no dispositivo francês que protegia a aproximação a Madrid. Era uma 
operação arriscada, porque o avanço do exército de Wellesley se faria com a ameaça – embora 
a boa distância – de Soult e Ney ao seu flanco esquerdo.1 

Logrado o acordo com Cuesta, os dois exércitos convergem para Talavera de la Reina 
e, em 20 de Julho, juntam as suas forças em Oropesa, 40 km a oeste. Totalizam, nessa altura, 
quase 21.000 britânicos e 32.000 espanhóis, para cerca de 46.000 franceses. A 27 de Julho, 
com o exército aliado já posicionado ao longo da ribeira de Portina, os franceses, sob o 
comando do rei José Bonaparte e do marechal Victor, sendo Jourdan o chefe do estado-maior, 
iniciam o  ataque à  posição de Cerro de Medellín, e vão prosseguir as acções ofensivas mesmo 
                                                 
1 Na protecção a esta ameaça esteve empenhada uma força anglo-lusa, sob o comando de Sir Robert Wilson, da 
qual fizeram parte dois batalhões da Leal legião Lusitana e o Batalhão de Caçadores 5.  
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depois do anoitecer. Os aliados recuam, mas 
recuperam o terreno perdido. Na madrugada de 28, 
apesar de o rei José e o marechal Jourdan preferirem 
esperar pelos reforços de Soult para desferirem o 
golpe decisivo, são persuadidos por Victor de que é 
preferível atacar de imediato. Na noite de 27/28, os 
franceses reforçam o Cerro de Cascajal com diversas 
bocas-de-fogo e preparam-se para usar a posição 
como principal base de ataque ao dispositivo aliado.  

 
                               

 
Os franceses pretendiam condicionar a 
manobra à tomada do Cerro de Medellín. 
Wellesley, apercebendo-se dessa intenção, 
logo ao romper do dia aí se posicionou. 
Nesse preciso sector do campo de batalha, 
Victor lograra fazer uma concentração de 
forças e artilharia que lhe proporcionava uma 
superioridade de quase 2:1, apesar de, 
globalmente, as forças aliadas serem 
superiores. Era, aliás, uma manobra 
característica da doutrina napoleónica. Ao 
mesmo tempo que Wellesley estava ciente de 
que o início do ataque francês não tardaria, 
estava igualmente a par dos movimentos dos 
corpos de Soult e de que um desenlace 
rápido em Talavera lhe convinha 
sobremaneira, de modo a poder regressar a 
Portugal antes da chegada dos reforços 
inimigos. 
 As operações do dia 28 iniciaram-se, 
às 05.00, com os fogos de artilharia 
assestados sobre o Cerro de Medellín. As 
tropas britânicas, num movimento 
característico da manobra defensiva utilizada 
por Wellesley, recuaram para a contra-
encosta e responderam, com a sua artilharia, 

Disposição das tropas no início dos combates de 28 de Julho 

Aspecto geral do campo de batalha Dispositivos quando do ataque nocturno de 27 de Julho 
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aos fogos inimigos. Quase em simultâneo, o dispositivo atacante francês pôs-se em marcha, 
com tropas ligeiras a precederem as colunas de infantaria. Ao iniciarem a subida da encosta do 
Cerro de Medellín, a artilharia francesa suspendeu os fogos, para não alvejar a sua própria 
infantaria. Nessa altura, a infantaria britânica saiu das posições desenfiadas da contra-encosta e 
esperou, com grande sangue-frio, que os atacantes estivessem a curta distância para, então, 
numa linha perfeita, disparar um volley de efeitos mortíferos. As colunas francesas vacilaram e, 
para piorar a situação, ainda foram alvejadas, no seu flanco esquerdo, por fogos dos batalhões 
da King’s German Legion. Aproveitando a situação de desequilíbrio das tropas francesas, os 
britânicos ainda completaram a sua obra carregando, à baioneta, pela encosta abaixo, fazendo 
recuar os franceses em precárias condições.  
 

 
Carga do 29.º Regimento 

 
Embora as colunas da direita francesa tivessem sido menos atingidas, também elas 

pararam ao se aperceberem do insucesso das unidades à sua esquerda. Consumava-se o 
fracasso do segundo ataque francês. 
 Victor ordenou o reagrupamento das forças e reiniciou o bombardeamento do Cerro de 
Medellín. Os britânicos, naturalmente, voltaram para a contra-encosta, ficando protegidos do 
fogo inimigo. Cerca das 08.30, já se contavam 750 baixas do lado aliado e 1.100 por parte dos 
franceses. A poeira e o fumo provocado pelo combate, associado ao calor que se fazia sentir, 
iria proporcionar uma trégua memorável, de modo a permitir que as tropas de ambos os lados 
viessem beber à ribeira de Portina, momento esse imortalizado numa gravura de C. Delort. 
 

 



4 
 

 
 Cerca das 10.00, o rei José e os seus marechais decidiram que haveria lugar a um 
terceiro ataque contra a posição do Cerro de Medellín e, ainda, um ataque secundário dirigido 
sobre a ala espanhola. Wellesley não tardou a aperceber-se de que o inimigo preparava uma 
acção envolvente, com tropas de cavalaria, a norte de Cerro de Medellín, pelo que solicitou ao 
general Cuesta o reforço da Divisão de Cavalaria de Albuquerque, a qual foi posicionar-se por 
trás do Cerro, imediatamente à retaguarda da cavalaria britânica. 
 O ataque francês à direita do dispositivo britânico iniciou-se de forma auspiciosa, 
tirando partido do facto de terem surpreendido os defensores daquele sector. Mas o terreno, em 
zona de vinha, impedia um movimento rápido, pelo que desorganizou o ataque francês e deu 
tempo para o reforço do dispositivo britânico. Os volleys das tropas de reforço voltaram a fazer 
enormes estragos nas fileiras francesas, nada habituadas a serem alvejadas, a tiro, quando, pela 
sua doutrina, chegara o momento do corpo-a-corpo e das baionetas. Nunca tinham visto nada 
de semelhante nas suas experiências na Europa Central. Este novo insucesso do ataque forçava 
a mais um recuo das tropas do rei José Bonaparte. Outras tentativas noutros pontos da frente 
tiveram idêntico insucesso, sempre com a particularidade de os volleys da infantaria britânica, 
em linha, serem o elemento determinante da travagem do assalto francês.  
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Numa fase seguinte, os combates caracterizaram-se por uma crescente desordem. A 
artilharia francesa logrou, então, causar pesadas baixas às brigadas da King’s German Legion, 
permitindo, finalmente, uma progressão firme da infantaria, dando a impressão de que o centro 
do dispositivo aliado havia cedido. Naquele momento de aperto, Wellesley pôde demonstrar a 
qualidade das suas tropas. Lançando mão da brigada de Mackenzie, atribuiu-lhe a missão de 
recolher a rotura de combate das tropas da King’s German Legion, formando uma linha de 
quatro regimentos através dos quais os soldados alemães se escoaram para a retaguarda. 
Melhor, ainda: disciplinadamente, quando as forças francesas que haviam rompido a frente se 
aproximaram, os homens de Mackenzie receberam-nos com mais um volley mortífero. Pouco 
depois, tendo o dispositivo central francês recuado, devido à morte do general Lapisse, 
Wellesley viu que as divisões imediatamente a sul tinham ficado com o flanco desprotegido, 
pelo que ordenou à brigada de cavalaria Cotton uma carga que acabou por desorganizar, ainda 
mais, o dispositivo francês, cujo ‘centro’ recuou em bloco. 
 A batalha atingira um nível de violência extrema e registavam-se elevadas baixas de 
ambos os lados, sobretudo devido à acção das artilharias, para as quais abundavam alvos 
remuneradores. Uma tentativa de envolvimento das tropas francesas pelo norte do Cerro de 
Medellín, quando o seu dispositivo já fracassara no centro, foi travada pela cavalaria britânica, 
obrigando a infantaria francesa a formar em quadrado. Ao mesmo tempo, a intensidade dos 
fogos de artilharia franceses sobre o Cerro de Medellín provocaram um incêndio na vegetação 
ressequida, contribuindo para tornar ainda mais dantesco o cenário do campo de batalha e 
queimando mortalmente muitos dos feridos que jaziam no solo. Pelas 18.00, era já notório que 
o ataque francês falhara globalmente. Apesar da discordância de Victor, o rei José ordenou o 
recuo para as posições iniciais. 
 Durante a noite, Victor foi informado, incorrectamente, de que Wellesley havia iniciado 
um movimento de envolvimento do seu flanco direito, o que o levou a iniciar a retirada, logo 
seguido pelos outros corpos. Ao tomar conhecimento destes movimentos, o rei José ordenou a 
retirada geral, pondo termo à sangrenta batalha de Talavera. No balanço final, contaram-se 
7.268 baixas nas tropas francesas, 5.363 nas britânicas e 1.500 nas espanholas. 
 
 A primeira reacção de Napoleão ao saber do insucesso de Talavera foi em estilo de 
desabafo: “Tenho mesmo que estar em toda a parte!”2, comentário cujo significado não era 
mais do que atribuir a responsabilidade da derrota aos seus generais e não aos méritos do 
                                                 
2 BAINVILLE, Jacques, Napoleon, p. 293. 



6 
 

opositor. Procurou, mesmo, transformar a derrota em vitória, valendo-se do facto de o general 
Cuesta, à aproximação das tropas de Soult, ter abandonado em Talavera cerca de 1.500 
britânicos feridos, que foram capturados pelos franceses, em 4 de Agosto. Mais tarde, porém, 
contradizendo esta versão optimista, retirou Jourdan da função de chefe do estado-maior e 
brindou-o com o seguinte despacho: 
 

Informe-se o marechal Jourdan de que estou extremamente descontente com as 
imprecisões e falsidades contidas nos seus relatórios de 26, 27, 28 e 29 de Julho, e que esta 
é a primeira vez em que o governo foi enganado nesta dimensão. Ele disse que em 28 havia 
conquistado o campo de batalha de Talavera, quando relatos posteriores provam que 
fomos repelidos ao longo de todo o dia. Seja-lhe dito que esta infidelidade para com o 
governo é uma acção claramente criminosa, e que este crime pode ter resultados fatais, 
uma vez que as notícias de que os ingleses haviam sido derrotados influenciaram as 
minhas determinações...Ele pode dizer o que quiser para os jornais de Madrid, mas não 
tem o direito de esconder a verdade do governo.3 

 
 Este despacho correspondia ao pensamento de Napoleão como chefe militar. Todavia, 
na sua faceta mais política, no dia seguinte, enviava para Fouché, o seu chefe da polícia e 
supremo intriguista do império, o seguinte comentário: 
 

Em Espanha, Lorde Wellesley foi derrotado, cercado e por fim repelido. Está, agora, a 
tentar salvar-se, numa fuga desordenada em plena estação quente. Quando retirou de 
Talavera, deixou na posse do duque de Belluno [Victor] 5.000 doentes e feridos ingleses, 
que foi forçado a abandonar. Finalmente, foi vertido sangue inglês! É o melhor presságio 
de que a paz está, por fim, a aproximar-se. É indubitável que, se as coisas tivessem sido 
melhor geridas em Espanha, nem um só inglês teria escapado. De qualquer modo, foram 
batidos – 6.000 mortos e 8.000 prisioneiros. Faça destas ideias o tema de artigos nos 
jornais; saliente a loucura dos governantes que expõem 30.000 ingleses, no coração de 
Espanha, aos ataques de 120.000 franceses – as melhores tropas do mundo.4 

 
 Nesta manobra de propaganda, Napoleão não pretenderia ludibriar o inimigo, mas sim 
cuidar do ânimo dos seus súbditos. Mas o facto de ter deixado para a última hora o confronto 
pessoal com Arthur Wellesley, entretanto feito sucessivamente visconde e duque de 
Wellington, retirou-lhe, provavelmente, um melhor conhecimento do grau de letalidade 
daquelas linhas de atiradores que, quase à queima-roupa, disparavam sobre as colunas 
francesas. Em Waterloo, voltou a acontecer. 
 
David Martelo – Julho de 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
3 ROBERTS, Andrew, Napoleon & Wellington, pp. 66-67. 
4 THOMPSON, J. M., Napoleon Self-Revealed, pp. 212-213. 


