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NO BICENTENÁRIO DA MORTE DE NAPOLEÃO BONAPARTE 
 
 
Na segunda metade do século XVIII, eclode, na Córsega, 
uma revolta de cariz separatista, contra o longo domínio da 
República Genovesa. Essa revolta era, também, o resultado 
da decadência de Génova e da previsível incapacidade da 
república para dominar a insurreição. A França, que de há 
muito cobiçava a ilha mediterrânica, chegaria a acordo com 
Génova para enviar para a Córsega uma força militar de 
pacificação. Nos termos do tratado de Versalhes, de 15 de 
Maio de 1768, entre a França e Génova, a Córsega era 
colocada sob administração do governo de Paris, mas não 
tomava a forma de oferta ou de venda, ficando em aberto a 
possibilidade de a administração da ilha vir, mais tarde, a 
regressar a Génova, com esta república a indemnizar a 
França das despesas da pacificação. Deste modo, quando 
Napoleão Bonaparte nasce em Ajacio, em 15 de Agosto de 
1769, a bandeira francesa já tremula nos mastros corsos.                                                        
 
                                                                                                                       A Itália nos últimos anos do século XV 
 
Mas a influência cultural italiana existia a todos os níveis, e, tanto a língua como os apelidos das 
famílias manifestavam claramente a longa ligação da ilha à península italiana. Nascido como 
Napoleone di Buonaparte, o jovem corso e a sua família não vão poder ignorar o sentimento 
independentista existente na ilha. Os partidários dessa independência tinham tanta ambição de se 
libertarem de Génova como, depois, do domínio francês. Por tal motivo, o governador francês, conde 
de Marbeuf, procurou obter a simpatia das elites corsas para a causa francesa. Com o seu charme, 
Letizia Ramolino, mãe de Napoleão, logrou atrair a atenção de Marbeuf, o qual não tardaria a 
promover o reconhecimento da nobreza de origem florentina dos Buonaparte, através do genealogista 
Ambroise M. d'Hozier. Foi justamente este atestado de nobreza que permitiu a Napoleão a frequência 
das escolas de oficiais do Continente. 
 
Napoleão parte para França, em Dezembro de 1778, indo frequentar, sucessivamente, o colégio 
d’Autun, o de Brienne e a Escola Militar de Paris. Terminada a formação, em Outubro de 1785, com 
apenas 16 anos, é promovido a tenente para o regimento de La Fère, em Valence. Nessa época, 
porém, Napoleão está bem longe de se sentir francês, como desejara Marbeuf. Numa nota escrita de 
Maio de 1786, deixa transparecer com clareza a sua alma de corso e a simpatia pelo exilado Pasquale 
Paoli, símbolo da resistência ao domínio estrangeiro. Após os acontecimentos de 14 de Julho de 
1789, a Córsega transforma-se num departamento francês e Paoli é autorizado a regressar. Numa das 
suas visitas à ilha, Napoleão encontra-se com ele e, em Setembro de 1891, torna-se seu lugar-tenente 
e afasta-se da turbulência revolucionária que sacode a França. Mas o relacionamento não é 
promissor. Paoli vê em Napoleão um oficial francês e não esquece a ‘traição’ de seu pai à causa 
separatista. Em 2 de Abril de 1793, a Convenção declara Paoli fora-da-lei e Napoleão associa-se ao 
contingente francês enviado para a Córsega para fazer cumprir a lei. A operação para submeter 
Ajacio, nas mãos dos rebeldes, redunda num fracasso e, em 11 de Junho, Napoleão embarca com a 
família rumo à França. O seu futuro cumprir-se-ia no Continente.  
 
Uma vez na França, Napoleão, como capitão de artilharia, não tem como mergulhar na agitação de 
uma revolução que, até aí, desdenhara. Em Setembro de 1793, está com o exército da Convenção no 
cerco de Toulon, ocupada por realistas e ingleses. É aí que, com as bocas-de-fogo sob o seu 
comando, contribui decisivamente para a vitória dos revolucionários. É nessa acção que vai travar 
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conhecimento com o visconde de Barras, o qual viria a ter uma vincada influência no seu futuro 
militar e político. 
 
Numa época em que as promoções por distinção são a marca do espírito revolucionário, Napoleão 
faz um quádruplo salto de capitão para general de brigada, com apenas 24 anos, com data de 22 de 
Dezembro de 1793. O sobressalto do 9 Termidor (24 de Julho de 1794) vai custar-lhe um breve 
período de prisão e dificuldades financeiras. Está em Paris, procurando obter um comando de tropas, 
quando a Convenção tem de fazer face a uma insurreição monárquica. Barras faz um apelo aos 
generais que se encontram na capital e volta a encontrar-se com Napoleão. Por ocasião do 13 
Vindemiário (5 de Outubro de 1795), os canhões do jovem general voltam a ser determinantes no 
esmagamento da rebelião, abrindo o caminho para a constituição do Directório (1795-99). Desta vez, 
sem qualquer dúvida, Napoleão está no campo dos vencedores. Além disso, logra obter os favores de 
Josefina de Beauharnais, ex-amante de Barras, e o comando do Exército de Itália. 
 
Em 26 de Março de 1796 já se encontra em Nice, cidade que era então parte do reino do Piemonte-
Sardenha. Os generais colocados sob as suas ordens – Masséna, Augereau, Laharpe e Sérurier – não 
escondem o desagrado face à figura do seu comandante. Masséna considera Napoleão um intriguista 
e Augereau julga-o um imbecil. Criou-se uma lenda que garante que Bonaparte os subjugou com o 
primeiro olhar. 
 
O exército da França, constituído por 60.000 homens, vai bater-se com a coligação austro-sarda, cujo 
exército conta com 80.000 homens. Os generais comandantes são Beaulieu (62 anos) e Wurmser 
(71); Napoleão tem 26. 
 
Logo à primeira tentativa, Napoleão vai aplicar o seu princípio favorito: a surpresa. Os seus 
deslocamentos são mais rápidos do que os do inimigo (120 passos/minuto contra 70) e uma bagagem 
com cerca de 1/8 do peso dos exércitos adversários. Por outro lado, essa rapidez permite-lhe bater as 
formações inimigas separadamente, nunca lhes deixando usufruir da superioridade numérica. Em 11 
de Abril de 1796, movimenta-se pelo Col de Cadibone, entre as forças austríacas e as sardas. Em 13, 
leva de vencida os sardos, à sua esquerda, na batalha de Millesimo, e, em 15, os austríacos, à sua 
direita, em Dego. Desligados dos aliados austríacos, os sardos são dizimados em Mandovi (21 de 
Abril) e perseguidos até Turim. Em 15 de Maio, o rei do Piemonte-Sardenha assina a paz. Mas ainda 
havia o exército austríaco de Beaulieu. Os franceses atravessam o Pó, em Piacenza, e o embate entre 
os dois exércitos dá-se em Lodi, travando-se uma dura batalha, finda a qual os austríacos retiram, 
deixando aberto o caminho para Milão. Stendhal, na Cartuxa de Parma, haveria de imortalizar, 
assim, a entrada de Napoleão na capital da Lombardia: Em 15 de Maio de 1796, o general Bonaparte 

fez a sua entrada em Milão à frente deste exército jovem que acabara de passar a ponte de Lodi, 

dando a saber ao mundo que, passados tantos séculos, César e Alexandre tinham um sucessor. 

 
Depois da paz de Campoformio, que pôs fim à campanha de Itália, Napoleão admitiu que reunira 
suficiente prestígio para derrubar o Directório. Talleyrand dissuadiu-o disso, considerando que ainda 
era cedo. Assim sendo, importava fazer algo que o mantivesse nas bocas do mundo. A surpreendente 
expedição ao Egipto veio, assim, ao encontro desse desejo de protagonismo. 40.000 homens, em 351 
navios, partem de Toulon, em 19 de Maio de 1798, sem conhecerem, de imediato, o destino da sua 
viagem. Só o saberiam em 28 de Junho, antevéspera do seu desembarque em Alexandria. Mais do 
que os possíveis proveitos estratégicos e científicos desta expedição, ela vai servir a Napoleão como 
peça de propaganda pessoal, graças ao entusiasmo com que a França a vai acompanhar. Apesar do 
nefasto contratempo que viria a constituir a derrota da esquadra francesa em Aboukir, Napoleão 
entrega o comando ao general Kléber e abandona o Egipto, na fragata La Muiron, em 22 de Agosto 
de 1799, e viaja para França, onde chegaria em 9 de Outubro. 
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A situação militar na Europa estava a complicar-se para a França, com perdas importantes em Itália e 
ameaças anglo-austríacas na Bélgica. Parece desenhar-se uma oportunidade para Napoleão subir 
mais um degrau rumo ao poder. No trajecto para Paris, é entusiasticamente saudado em Avignon, 
Lion e Nevers. Em 16 de Outubro, chega a Paris e vai avistar-se com Gohier, presidente do 
Directório. Na manhã do dia seguinte, é recebido pelo plenário do Directório (Barras, Sieyès, Roger 
Ducos, Moulin e Gohier). À sua residência, na Rua da Vitória, não param de afluir as mais diversas 
personalidades da política gaulesa. 
 
Bonaparte considera, então, a hipótese de ser admitido no Directório, etapa que lhe abriria o acesso 
ao poder por via legal, mas tem então apenas 30 anos e a lei estipula a idade mínima de 40 para fazer 
parte daquele órgão. Não podendo contar com o apoio dos jacobinos, vencedores das eleições mais 
recentes, Napoleão aceita o apoio de Sieyès, aliança que é negociada com a intermediação de 
Talleyrand e Fouché (ministro da polícia). Com a colaboração inicial de Sieyès e Roger Ducos, os 
apoiantes de Bonaparte avançam para o golpe de Estado, o qual acaba, também, por ter o apoio de 
Barras. Com a demissão destes três membros do Directório, consuma-se o golpe do 18 Brumário (09-
11-1799), o qual conta com o efeito intimidatório do Exército, embora a ideia inicial fosse manter a 
forma parlamentar. O que se segue é bem diferente. Os opositores são reprimidos e Napoleão acaba 
por ficar com as rédeas do poder nas suas mãos. 
 
Na circunstância, Napoleão parece ser o ‘homem providencial’, destinado a ‘pôr fim à revolução’. 
Em dois anos, reequilibra a situação financeira, pacifica a Vendeia, firma a concordata com a Santa 
Sé para a retoma do culto e põe fim à guerra com a Inglaterra mediante a “Paz de Amiens”. Através 
de um plebiscito realizado em 1802, Napoleão é feito cônsul vitalício, a poucos dias de completar 33 
anos. Detém um poder frágil, sempre perturbado pelo receio de um golpe urdido pelos partidários de 
Luís XVIII. Para fazer frente a este temor do regresso dos Bourbons não tardou a perfilar-se a 
hipótese de vestir a ditadura com os trajes da monarquia. A hipótese de Napoleão se tornar rei de 
França não soava bem, mas a de imperador não tardou a colher as preferências dos seus apoiantes. 
Adquirir a dignidade de imperador iria permitir um trato de igual para igual com os imperadores da 
Áustria e da Rússia, com a enorme vantagem de só ele acumular a direcção política e o supremo 
comando do exército. A questão ficaria resolvida mediante a realização de um referendo, em 1804, 
no qual a criação do império hereditário receberia três milhões e meio de votos favoráveis contra 
somente 2.579 de votos contra. A coroação é fixada para 2 de Dezembro de 1804, com a presença do 
papa Pio VII. 
 
Seguidamente, importa preparar a guerra. Napoleão concentra o exército no Campo de Bolonha, 
onde são dados os últimos retoques doutrinários, a nível táctico, no Exército Imperial. 
Essencialmente, a estrutura de empenhamento em combate possui as seguintes características de 
organização táctica (1.º quadro) e de sequência estratégica (2.º quadro): 
 

    
 
A guerra regressa ao Continente, em 10 de Setembro de 1805, após a invasão da Baviera pelas tropas 
austríacas de Mack. Do Campo de Bolonha, Napoleão parte para o confronto com a composição de 
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sete corpos de exército (marechais Bernadotte, Marmont, Davout, Soult, Lannes, Ney et Augereau). 
Murat comanda a cavalaria e Berthier é o chefe do estado-maior. Nunca antes a França tivera um 
exército tão jovem e bem treinado. 
 
Quase sem saber como, Mack acha-se encurralado em Ulm e capitula em 20 de Outubro. Sem o 
poder saber de imediato, é no dia seguinte que a França sofre uma importante derrota na batalha 
naval de Trafalgar, acontecimento que condicionaria o reforço da aposta continental do imperador. 
De Ulm, Napoleão marcha velozmente sobre Viena, que ocupa em 14 de Novembro. Entretanto, as 
tropas russas da coligação fazem a sua junção e instalam-se no planalto de Pratzen, próximo da 
aldeia de Austerlitz, donde dominam as forças francesas, que, de resto, se encontram em 
inferioridade numérica e com a aparência de um enorme desgaste físico. Perante a situação 
desvantajosa, convinha, para os franceses, que os austro-russos descessem do planalto para a 
planície. Para o efeito, Napoleão simula, em 1 de Dezembro, o início de uma retirada, 
desguarnecendo a sua ala direita, sob o comando de Davout. Aos comandantes aliados, a percepção 
desta vulnerabilidade aguçou o apetite para uma vitória que julgariam fácil e, na madrugada de 2 de 
Dezembro, dão ordem para que se inicie a descida do planalto para cortar a retirada de Davout na 
direcção de Viena. Vendo o inimigo em movimento, Napoleão ordena o ataque ao flanco exposto 
com os corpos de Soult e Lannes e a cavalaria de Murat. Pela sua parte, Davout aguenta a investida 
austro-russa. A derrota dos aliados é estrondosa: 15.000 mortos e feridos e 20.000 prisioneiros, 
enquanto os franceses sofrem 1.537 mortos. 
 
As consequências políticas da vitória em Austerlitz (paz de Presbourg) serão, no imediato, muito 
significativas: reforçam a posição francesa no Norte de Itália, na Alemanha (Confederação do Reno) 
e em Nápoles. Em 21 de Novembro de 1806, Bonaparte decreta o “bloqueio continental”, visando 
arruinar o comércio britânico. O império está, ainda, na sua fase de ascensão e prestes a alcançar o 
zénite do seu percurso histórico: após as decisivas vitórias de Iéna (prussianos) e Friedland (russos), 
a paz de Tilsit é assinada, numa jangada improvisada, a meio do rio Niemen. Nesse dia 25 de Junho 
de 1807, Napoleão e o czar Alexandre I acordavam as condições que, na óptica do imperador 
francês, lhe iriam permitir voltar-se para ocidente e submeter os britânicos e os seus aliados. O 
tratado final, assinado em 7 de Julho, compensava Alexandre I, dando-lhe toda a liberdade para 
dominar a Europa Oriental. 
 

 
Encontro no rio Niemen entre Napoleão e Alexandre I 

 
A execução do bloqueio continental vai pôr em xeque a velha aliança luso-britânica. Apesar da 
tentativa do príncipe regente D. João para evitar a hostilidade da França, Napoleão ordena a invasão 
de Portugal, em 1807, protagonizada por um exército sob o comando de Junot e em aliança com a 
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Espanha. Seria o começo do declínio. Sem possibilidade de aplicar a sua famosa “manobra 
napoleónica”, e falhando a captura da família real e da esquadra portuguesa, o exército francês vai 
experimentar, pela primeira vez, o desgaste de uma campanha prolongada e as dificuldades 
decorrentes das contrastantes condições orográficas e de recursos locais relativamente às da Grande 
Planície Europeia, onde lograra obter as suas fulminantes vitórias. Na tormentosa passagem do 
Exército Imperial pela Península Ibérica, além do empenhamento britânico, sob o comando de Arthur 
Wellesley, futuro duque de Wellington, os franceses vão ter de enfrentar as forças regulares 
portuguesas e, após 2 de Maio de 1808, as espanholas, além de um permanente desgaste provocado 
por acção de milícias e populares, num tipo de guerra de inspiração patriótica – a guerrilha –, para o 
qual a manobra napoleónica não fora concebida. E, quando surgiram oportunidades para combater 
em moldes clássicos, também aí se viram sucessivamente incapazes de vencer. 
 
As más notícias vindas de Portugal e de Espanha somam-se às suspeições de conspirações contra o 
imperador. Entretanto, apercebendo-se das dificuldades francesas, os austríacos começam a pensar 
na vingança de Austerlitz. Por esse motivo, a vinda de Napoleão à Península, no final de 1808, é logo 
seguida do regresso a Paris assim que é dada como concluída a retirada das tropas britânicas da 
Galiza. Quando Napoleão alcança nova vitória sobre a Áustria, em Wagram (06-07-1809), já os 
britânicos do general Wellesley estão de volta a Portugal, tornando infrutíferas as invasões de Soult 
(1809) e de Masséna (1810). 
 
A vitória sobre as tropas do imperador austríaco proporcionaria um novo acordo de paz – o Tratado 
de Schönbrunn (14-10-1809) – e uma ligação familiar. Dissolvido o casamento com Josefina, 
Napoleão consorcia-se com Maria Luísa, filha do imperador. 
 
Quando, em 24 de Junho de 1812, Napoleão dá início à campanha da Rússia, atravessando o rio 
Niemen, as tropas que leva consigo, num total de 500.000 homens, são já uma mescla dos restos dos 
veteranos do Campo de Bolonha, de soldados de recente incorporação e de forças estrangeiras 
aliadas da França. Os cálculos de estado-maior e a experiência da Península Ibérica 
desaconselhariam o lançamento de semelhante empresa, porque, embora em superioridade numérica, 
a Rússia era um país imenso e com infindável espaço para recuar. Assim, os russos recusam o 
combate na Polónia e abandonam Vilnius em chamas. Ao mesmo tempo que recuavam, os russos 
começavam a aplicar uma táctica de ‘terra queimada’ que fragilizasse a logística dos franceses. Nas 
fileiras imperiais começam as deserções, sobretudo dos soldados não-franceses. Em 18 de Agosto, os 
invasores entram na cidade de Smolensk, vazia de habitantes e de subsistências. Perseguindo o 
exército russo – em vez de rumar a São Petersburgo, para tirar partido do impacto moral –, Napoleão 
não tarda a aproximar-se de Moscovo, espécie de cidade-santa dos russos. O comandante russo, 
Kutuzov, considerou que, desta vez, tinha mesmo que dar combate, enquanto a cidade era incendiada 
por ordem do governador. A batalha – Borodino para os russos e Moscovo para os franceses – 
terminaria com a vitória de Napoleão, mas com perdas elevadas no exército imperial. Sob a pressão 
popular, o czar Alexandre I é impedido de negociar. Napoleão hesita em se retirar para Smolensk e, 
entretanto, as condições meteorológicas alteram-se. Em 13 de Outubro, cai a primeira neve em 
Moscovo e em 19 Napoleão inicia o movimento de retorno. Vai, então, cometer novo erro: marchar 
pelo mesmo itinerário por onde viera, indo, portanto, percorrer uma faixa de terreno onde já tudo fora 
pilhado ou queimado, nada restando para aprovisionar o exército. 
 
Para além dos problemas logísticos, as tropas de Kutuzov, os cossacos e os camponeses continuam a 
flagelar as retaguardas francesas. A travessia do rio Berezina, na actual Bielorrússia, é mais um 
momento épico, que só não redunda em desaire graças à competência dos pontoneiros franceses. 
Chegado a Smorgoni, Napoleão tem conhecimento de nova conspiração em França e, para viajar 
mais rapidamente, abandona o exército, em 5 de Dezembro, rumo à capital francesa. Dos 500.000 
homens que, em Junho, haviam atravessado o Niemen, só 25.000 o fazem em 16 de Dezembro de 
1812. São estes números a exacta medida do desastre. 
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A partir de Fevereiro de 1813, a França conta com mais um inimigo: a Prússia. Em Agosto, soma-se 
a Áustria. Na Península Ibérica, as tropas conjuntas de Portugal, Espanha e Inglaterra progridem na 
direcção da fronteira franco-espanhola. Em 21 de Junho, os franceses são derrotados na batalha de 
Vitória, já no País Basco. De 16 a 19 de Outubro, um exército de 160.000 homens, reconstituído à 
pressa, após a campanha da Rússia, confronta-se, em Leipzig, com os 320.000 de uma coligação 
austro-russo-prussiana. A expectável derrota sela a defecção definitiva da Alemanha. Seguem-se as 
da Holanda e da Itália. 
 
No início de 1814, a guerra chega ao território francês, tanto pelas fronteiras do norte e nordeste 
como pela fronteira com Espanha. Apesar do brilho que Napoleão consegue, ainda, dar a estas 
derradeiras campanhas, os aliados vão-se aproximando de Paris, onde entram em 30 de Março, 
obrigando Napoleão a recolher-se a Fontainebleau. No dia seguinte, através de Caulaincourt, seu 
ministro dos Negócios Estrangeiros, o imperador toma conhecimento de que os aliados não admitem 
qualquer negociação. Em 4 de Abril, Napoleão redige um acto de abdicação a favor de seu filho. As 
notícias desse dia, dando conta de diversas deserções do seu campo, constrangem-no a, já noite 
dentro, a redigir um segundo acto de abdicação onde renuncia, para si e os seus herdeiros, aos tronos 
de França e de Itália. Uma semana mais tarde, assina o tratado que, como compensação, lhe garante a 
soberania sobre a ilha de Elba. 
 
A 26 de Fevereiro de 1815, Napoleão evade-se da ilha de Elba, onde cumpria o exílio imposto pelas 
potências vencedoras, e, em 20 de Março, entra em Paris. Ao mesmo tempo que Luís XVIII se põe 
em fuga, Bonaparte reassume a sua condição imperial, iniciando os Cem Dias da sua segunda e 
efémera passagem pelo poder. Percebendo que os aliados não demorarão a fazer-lhe a guerra, tenta 
reorganizar o exército para lhes fazer frente. Apesar de todas estas dificuldades, Napoleão consegue 
reunir, em apenas dez semanas, um exército de 124.000 homens. Com esse exército, tirando partido 
da configuração plana do território belga, espera poder conduzir uma campanha rápida, que, uma vez 
vitoriosa, produza resultados políticos favoráveis. Os aliados, por seu turno, contam com um exército 
anglo-holandês de 106.000 homens, directamente sob as ordens de Wellington, que se concentra nas 
imediações de Bruxelas. Num movimento convergente, marcham ao encontro deste exército mais 
duas outras formações aliadas: os prussianos de Blücher, totalizando 117.000 soldados, e os 
austríacos de Schwarzenberg, com um efectivo de 210.000 homens, mas que têm um itinerário mais 
longo a percorrer para se juntarem aos outros dois exércitos. 
 
Apesar de uma primeira vitória sobre os prussianos, em Ligny, o embate final, em Waterloo, em 18 
de Junho, no primeiro frente-a-frente entre Napoleão e Wellington, acaba por favorecer os aliados. 
Derrotado, Napoleão acabaria por solicitar asilo ao príncipe regente de Inglaterra (futuro Jorge IV). 
Todavia, o governo inglês recusa recebê-lo no seu solo e decide deportá-lo para a ilha de Santa 
Helena, no meio do Atlântico-Sul, onde desembarca em 16 de Outubro de 1815. Com ele viajara o 
conde de Las Cases, que, desse tempo de exílio, registaria, no Memorial de Santa Helena, as 
considerações finais do ex-imperador. 
 
Napoleão Bonaparte morre em 5 de Maio de 1821. A notícia do seu falecimento só chega a Londres 
em Julho, merecendo do Times a seguinte referência: 
 

Assim termina a mais extraordinária vida de que há memória na história política. 
 
 
David Martelo – 5 de Maio de 2020 


