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1810 – MASSÉNA EM VEZ DE NAPOLEÃO 
 
 
 A única vez que Napoleão entendeu ser necessária a sua presença na Península Ibérica foi 
no seguimento da derrota do seu exército na batalha de Bailén, em 19 de Julho de 1808, imposta 
pelas tropas espanholas do general Castaños. O Verão desse ano assinalaria, de resto, uma série de 
más notícias para as cores francesas, uma vez que, logo em Agosto, no seguimento do primeiro 
desembarque de tropas britânicas em Portugal, as forças de Junot seriam igualmente derrotados na 
Roliça (17 de Agosto) e no Vimeiro (21 de Agosto), provocando a humilhante retirada da 1.ª 
Invasão, mediante as cláusulas, não menos humilhantes para Portugal, da Convenção de Sintra (30 
de Agosto). 
 Perante este cenário nada condizente com os pergaminhos do Exército Imperial, Napoleão 
Bonaparte sentiu que teria de intervir pessoalmente: 
 

Sinto que todos perderam a cabeça, depois da infame capitulação de Bailén. Constato que 
tenho de ir eu próprio pôr a máquina a funcionar novamente.1 

 
 Assim, em 5 de Novembro de 1808, Napoleão assume o comando do Exército de Espanha, 
vence os espanhóis em Tudela, em 23 de Novembro, e entra vitoriosamente em Madrid, em 4 de 
Dezembro. Procurando explorar este momento favorável, o imperador ordena a Soult que ataque 
as forças britânicas do general Moore na Galiza e se prepare para a segunda invasão de Portugal. O 
confronto com Moore ocorre em 16 de Janeiro. Embora vitoriosas, as forças britânicas embarcam 
nos navios da Royal Navy, outorgando a vitória estratégica ao adversário. Ao ter conhecimento da 
partida das tropas britânicas, Napoleão considerou que se haviam extinguido as razões que tinham 
determinado a sua incursão na Península Ibérica e regressou a Paris. 
 Mas os britânicos, sob o comando do general Arthur Wellesley, não tardariam a regressar. 
Enquanto o exército de Soult penetra em território português, por Chaves, em 12 de Março de 
1809, logo em 22 de Abril de 1809, uma nova força britânica, de 20.000 homens, desembarca em 
Lisboa, sendo reforçada, inicialmente, por 16.000 portugueses. Em poucas semanas, Soult é 
forçado a abandonar Portugal na segunda quinzena de Maio, coleccionando nova desfeita e 
apagando o efeito positivo da passagem de Napoleão pela Península. Para o imperador dos 
franceses, esta sucessão de insucessos era profundamente vexatória, destoando do cenário glorioso 
que lograra obter nas campanhas da Itália e da Europa Central. 

Terminada vitoriosamente a batalha de Wagram, em 6 de Julho de 1809, Napoleão 
Bonaparte considera que a derrota da Áustria e a continuação das boas relações com a Rússia 
poderão consentir-lhe uma reorientação do seu esforço militar para a Península Ibérica. No mês 
seguinte (29 de Agosto), ainda antes, portanto, da assinatura do Tratado de Schönbrunn (14-10-
1809), que estabelecia os termos da nova paz, o imperador francês dá ordens ao seu groom 
pessoal, Jardin, para organizar as suas bagagens para a viagem a Espanha. O movimento das 
diversas carruagens chegou mesmo a concluir o trajecto entre Paris e Bayonne. Ao mesmo tempo, 
em conversa com o marechal Soult, Napoleão revelou-lhe a intenção de encabeçar pessoalmente a 
marcha sobre Lisboa. 

Em 3 de Dezembro de 1809, discursando perante o Corpo Legislativo, em Paris, o 
imperador dos franceses chegaria mesmo a afirmar: 
 

Quando eu surgir para lá dos Pirinéus, o leopardo aterrorizado procurará o oceano, de modo a 
evitar a vergonha, a derrota e a morte. O triunfo dos meus exércitos será o triunfo do espírito 
do bem sobre o espírito do mal... Espero que a minha amizade e protecção trarão a paz e a 
felicidade ao povo de Espanha.2 

 
                                                 
1 CHANDLER, David, The Campaigns of Napoleon, p. 490. 
2 Correspondance de Napoléon 16031 XX 56-8. 



2 
 

A partir do final de 1809, o governo de Londres foi recolhendo notícias que davam conta da 
intenção de Napoleão vir para a Península Ibérica, à cabeça de um exército de 200.000 homens. A 
ideia de, mesmo assim, manter as tropas de Wellington em Portugal, ia tendo apoios e rejeições, 
tanto no partido do governo como na oposição. No plano prático, essa possibilidade impulsionou 
fortemente os trabalhos defensivos da Península de Lisboa, com a construção das Linhas de Torres 
Vedras, verdadeira muralha que, indo do Atlântico ao Tejo, constituía uma formidável barreira à 
marcha sobre Lisboa, no eixo a norte do mesmo rio. A construção das Linhas seria obra de 
milhares de trabalhadores portugueses, recrutados em condições muito precárias, nomeadamente 
no capítulo da alimentação. 

Em 10 de Março de 1810, o marquês de Liverpool, um sincero apoiante de Wellington, 
escrevia-lhe de Londres uma carta, na qual afirmava: 
 

As suas chances de uma defesa bem-sucedida são aqui consideradas, por todas as pessoas, 
militares e civis, tão pouco prováveis, que eu não posso recomendar qualquer tentativa que se 
assemelhe a uma resistência desesperada.3 

 
Wellington replicou, em carta datada de 2 de Abril de 1810, nos termos seguintes: 

 
O que quer que as pessoas lhe possam dizer, pode crer que não estou assim tão desejoso de 
travar batalhas desesperadas; se estivesse, podia travar uma em qualquer altura que me 
apetecesse... Mas tive bem em conta o enorme resultado da nossa permanência na Península; e 
não permiti distrair-me dele pelos desejos dos aliados, e, provavelmente, por parte do nosso 
próprio exército, no sentido de eu interferir mais activamente em assuntos parciais... Creio 
bem que, na Península, globalmente, começam a acreditar que eu tenho razão... Tudo o que eu 
peço é que, sendo minha a responsabilidade, me deixem agir de acordo com o meu 
julgamento: e peço a adequada confiança do governo relativamente às medidas que estou a 
adoptar.4 

 
Entretanto, surgia a notícia do divórcio de Napoleão e da imperatriz Josefina, logo seguida 

das diligências para o segundo casamento do imperador, desta vez com a princesa Maria Luísa, 
filha do imperador da Áustria, razão que alguns historiadores apontam para a anulação da vinda de 
Napoleão para a Península. Outros historiadores apontam outra: a recente vitória dos franceses 
contra o exército espanhol, em Ocaña (19 de Novembro), o que permitira ao rei José Bonaparte a 
recuperação da Andaluzia. 

O certo é que, em 17 Abril de 1810, Napoleão decide entregar o comando do Exército de 

Portugal ao marechal André Masséna. Este novo exército era composto por três dos nove corpos 
de exército franceses que se encontravam em Espanha. Os efectivos totais atingiam 68.000 
homens, dos quais 11.000 de cavalaria. A missão era clara: acabar com a presença britânica em 
Portugal e subordinar o país ao Império francês. Uma vitória nestes termos parecia ser, no 
pensamento de Napoleão, o suficiente para fazer ruir a resistência espanhola no Sul da Península. 
Ao saber desta nomeação, Wellington, numa carta para Lorde Mahon, descrevia Masséna como o 
mais hábil chefe militar francês, logo depois do próprio Napoleão.5 Estava, então, com 52 anos, 
tendo, no entanto, perdido uma vista num acidente de caça. 

Por essa altura, em carta para D. Miguel Pereira Forjaz, ministro da Guerra da Regência, 
Wellington voltava a abordar o âmbito estratégico da sua missão: 
 

Se conseguirmos manter-nos em Portugal, a guerra não terminará na Península, e, se a guerra 
continuar na Península, a Europa será salva. Sou de opinião, também, de que a posição que 
escolhi para o embate é boa, concebida, pela sua natureza, para defender o verdadeiro coração 
de Portugal, e de que o inimigo não conseguirá expulsar-nos de lá, será forçado a retirar, caso 

                                                 
3 ROBERTS, Andrew, Napoleon & Wellington, pp. 81-82. 
4 Ibidem, p. 82. 
5 Ibidem, p. 84. 
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em que correrá grande risco de se perder, e, de qualquer modo, ser obrigado a abandonar 
Portugal.6 

 
Napoleão, por seu turno, mostrava-se optimista em relação à próxima grande campanha em 

território português. Numa carta datada de 30 de Junho, do imperador para Moustier (secretário da 
legação da Saxónia em Paris, que era o intermediário da França nas conversações que decorriam 
sobre troca de prisioneiros de guerra com a Grã-Bretanha), afirmava com não pouca arrogância: 
 

É possível que os ingleses não queiram libertar todos os prisioneiros franceses... Deve dar 
mostras de considerar que o exército deles está, de facto, em nosso poder, e não deve mostrar 
nenhum retraimento em avançar com esta opinião. 

 
Mais adiante, na mesma carta, Moustier era instruído no sentido de realçar, perante os 

negociadores britânicos, a “suprema loucura da presunção de Wellington” tentar manter Portugal 
com forças “que, qualquer que seja o seu número, não serão mais do que uma mão-cheia, 
comparadas com o volume de tropas que a França enviará contra elas”.7 

Custa a compreender como é que Napoleão, já depois dos insucessos das invasões lideradas 
por Junot e Soult, a que se juntara, posteriormente, a derrota francesa de Talavera, mantinha uma 
tão vincada distância da realidade. A consideração que demonstrava pelo “general inglês”, de 
quem parecia recusar conhecer o nome, apodando-o mesmo de general de sipaios (por causa de 
um seu anterior comando na Índia), colocava toda a manobra francesa – tanto estratégica como 
táctica – num plano de profundo desenquadramento com as realidades da Guerra Peninsular. 

A meio do Verão de 1810, Wellington parece suspeitar da presença de Napoleão em 
Espanha. Uma notícia de Burgos dá conta de uma força da Guarda Imperial sobre uma das estradas 
que constituíam o itinerário mais provável de França para a fronteira portuguesa. Essa força da 
Guarda Imperial podia, muito bem, estar a preparar a passagem do imperador. Em carta para Lorde 
Liverpool, de 14 de Julho, o general britânico revela: 
 

Não ficaria surpreendido se viesse a saber que Bonaparte em pessoa tinha vindo a Espanha 
para dirigir estas operações.8 

 
Terá sido a última vez que Wellington admitiu a vinda de Napoleão à Península Ibérica. O 

encontro entre os dois generais ficava adiado por quase cinco anos, até ao frente-a-frente de 
Waterloo. Quem teria de tentar a sujeição das tropas anglo-lusas seria mesmo o marechal Masséna. 
Já depois do combate do Coa (24 de Julho), mas ainda antes da batalha do Buçaco, o cabo-de-
guerra francês, em carta de 15 de Setembro para Berthier9, lamentava-se: “Estamos a marchar 
através do deserto; mulheres, crianças e velhos, todos fugiram. [...] Não se consegue arranjar um 
guia em parte nenhuma... Encontramos é um inimigo atrás de cada pedra.” Masséna lamentava-se, 
assim, das guerrilhas portuguesas, cujos membros, quando aprisionados pelos franceses, eram 
comummente passados pelas armas, alegadamente por não combaterem em uniforme. Esta atitude 
valeu uma reacção pouco normal da parte de Wellington: o envio de uma carta de protesto ao 
comandante do inimigo, na qual o general britânico lembrava a Masséna que ele próprio, durante a 
fase inicial das Guerras da Revolução, “acrescentara glória ao Exército Francês no comando de 
soldados que não estavam uniformizados”. Masséna, todavia, não quis assumir qualquer 
compromisso nesta matéria.10 

                                                 
6 LANFREY, Pierre, The history of Napoleon the First, IV, p. 376. 
7 ROBERTS, Andrew, Idem, p. 86. 
8 Ibidem, p. 85. 
9 Louis-Alexandre Berthier, marechal, desempenhava as funções de major-general da Grande Armée, cargo 
equivalente ao de chefe do estado-maior. 
10 ROBERTS, Andrew, Idem, p. 87. 
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Enquanto aguardava notícias sobre a campanha de Portugal, Napoleão não parava de 
exercer pressão sobre Masséna, através do seu estado-maior. Em 19 de Setembro, pouco mais de 
uma semana antes da batalha do Buçaco, dava a Berthier as seguintes instruções: 
 

Amanhã deve enviar um oficial com uma carta para o marechal Masséna, dizendo-lhe para 
atacar e desbaratar os ingleses; [...] que Lorde Wellesley não dispõe de mais de 18.000 
homens, dos quais 15.000 são de infantaria e o resto de cavalaria e artilharia; que o general 
[Sir Rowland] Hill não dispõe de mais de 6.000 homens, e que é ridículo pensar que 25.000 
ingleses possam equiparar-se a 60.000 franceses... O marechal Masséna possui quatro vezes 
mais artilharia do que a necessária perante este inimigo.11 

 
Por estas referências se pode deduzir que, nas contas de Napoleão, não entravam as tropas 

portuguesas. As instruções de Napoleão para Masséna vieram encontrar o marechal francês 
extremamente confiante. Em 26 de Setembro de 1810, véspera da batalha do Buçaco, diria aos 
seus generais: 
 

Não consigo convencer-me de que Lorde Wellington arrisque a perda da sua reputação dando 
batalha, mas se for esse o caso, está feito. Amanhã, concretizaremos a captura de Portugal, e, 
em poucos dias, afogarei o leopardo.12 

 
 Derrotado no Buçaco e incapaz de ultrapassar a barreira das Linhas de Torres, o marechal 
francês, a 16 de Outubro, ordena a retirada. Ao mesmo tempo, encarrega o seu chefe de estado-
maior de informar o imperador, o que é feito nos termos seguintes: 
 

O marechal príncipe de Essling13 chegou à conclusão de que comprometeria o exército de Sua 
Majestade se desencadeasse um ataque em força contra Linhas tão formidáveis.14 

 
 Este terceiro insucesso em Portugal terá convencido Napoleão de que chegara o momento 
de dizer uma palavra de apreço relativamente a Wellington. Numa conversa com o general Foy, 
subordinado de Masséna, que, no final de Novembro, se deslocara a Paris para relatar os resultados 
da campanha, ao mesmo tempo que o imperador censurava o comportamento de alguns dos seus 
marechais, relativamente aos britânicos fazia os seguintes comentários: 
 

Os ingleses estão totalmente imbuídos de coragem e honra; defendem-se bem. Masséna e Ney 
não os conheciam, mas Reynier15, que foi por eles derrotado duas ou três vezes, conhece-os 
bem. Há que admitir que Wellington é um homem talentoso. Esta completa devastação do país 
foi habilmente concebida. Eu, com todo o meu poder, não seria capaz de o fazer.16 

 
 Noutra ocasião, com um discurso mais elaborado e ligeiramente menos modesto do que o 
anterior, Napoleão referir-se-ia mais directamente a Wellington, não se esquecendo de acrescentar 
alguns condimentos de natureza política: 
 

Aqui está um homem que é obrigado a retirar diante de um exército a que não quer dar 
combate, mas que cria um deserto de oitenta léguas entre o inimigo e ele próprio, retardando 
a sua marcha. Enfraquece o inimigo privando-o de tudo. Sabe como destruir o inimigo sem 
combater. Na Europa, só o Wellington e eu próprio somos capazes de tais medidas, mas há 

                                                 
11 Ibidem, p. 88. 
12 PAGET, Julian, Wellington’s Peninsular War, p. 104. 
13 Príncipe de Essling era o título nobiliárquico que Napoleão concedera a Masséna. 
14 ROBERTS, Andrew, Idem, p. 89. 
15 O marechal Jean Reynier era o comandante do 2.º Corpo de Exército. 
16 HORWARD, Donald D., The French Campaign in Portugal 1810-1811: An Account by Jean Jacques Pelet, p. 194. 
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esta diferença entre mim e ele, a qual é que a França me censuraria, enquanto a Inglaterra irá 
aprovar.17 

 
Por fim, já no seu exílio de Santa Helena, Napoleão, ao recordar o custo altíssimo que 

tivera de pagar pelo empenhamento francês na Península Ibérica, não hesitou em atribuir a si 
próprio uma parte importante dos êxitos britânicos: 
 

Esta combinação foi a minha perdição. Todas as circunstâncias dos meus desastres acabam 
por se ligar a este nó fatal; foi ela que destruiu a minha moralidade na Europa, agravou os 
meus embaraços e abriu uma escola aos soldados ingleses. Fui eu quem formou o exército 
inglês na Península.18 

 
 
David Martelo – Agosto de 2020 
 
 

                                                 
17 CHAPTAL, Jean-Antoine, Mes souvenirs de Napoleon, p. 304. 
18 LAS CASES, Mémorial de Sainte-Hélène, Vol. 1, p. 569 (6 de Maio de 1816). 


