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fnagj4aado un alirirsnento tiratlo d.e Chaves à négua, proJ-ongado até cortar
|'
o Rio Vouga, terenbs restrrectivamente 1n::a leste daquela lirüa e lalã rrorte do Rioe
re#b
una reg:ião erglobanclo as províncias d.o Minho e Dotfrq e larte da Bei::a ÏritoraI,
que vai servir de palco às operações ofensirras do nxdrctto arglo-Iusoe contra a,s for"

ças do narechal $ult.
por Ltturlas tie Abril-Maio de 1809 esta\ran as tropas francesas ao contaoto,
no seupe*rnetroi sobre o Vouga e o Tânega, com as pouoas nunercsas e nuito intlisciplie os efectivos nais
nad.as forças po{t,rgo"""si no interior ocupan a cidade do Porto
importantes ian çntretendo os 6cios que os ee.ÌE çleleres lni.litares thes d.eixavame rouques
bard.o e pilhandrje {uanto pod.ianr bem contra a vontad.e do seu conantlsnte chefe
nansamente, anadurecia na capital clo sorte uns va€'os sorüros d.e realeaa.
0 rcsto do País constituÍa - dlganos - os bastidorps tbqrr3.e palcol oï1de
Í

'
^'
qtre o nunca d.esinteressad'o ar::ciJio
os personagensr pr1neipais preparavan os figurantes
inglês ia pernitir; una vez maÍs, fossen subir à cena'

principats já do r:osso corihecínento - . Mas pruitapoderei
-se?me que acêroq ôelés d:iga r:na palavra, de rirúrp. justiçal pois, porventurae
vê-los por outraó luzegr Â sua actuação na segunã.a fase da cantrnnha da 2z Invasão Fr:i:
cesa 6 susceptÍvel d.e ìalterar o perfil que tte algurrs delee poderiamos ter recortado.
AsS.n pode:enos ver o narechâl Soút levantando-se da sra Í-nacçâo no Pon'
to, at6 à altqra Oa dfiAa rsputação gue tinha eeado'a,atuando sob as vistas tlo Íuperador, rcputação que não dementirj-a na longa ca^:eei::a que havia tle iluninar ainda
coìn o seu talenÈo. E'6 o general Silveira, alnando-s. clo alto pilestal @ qEe se @1o
cara ilepois da acç& da ponte cle A.narante
-È os per'sonagens
São

)p$$k*Ë)êË

Coraeoenos

pelos tenentes-gererais inglesesr

lenente Geyeral Sir Artur We1lesIey1 Duqrc

de

lÍelLinston e & CiutLad Roclriep
=====-:-É== = == -:-

femor Slle lerraram os *us compatriotas a
apelid.á-to de trïron Duketr, notabilizou-s mais como homem de guena pela sua pruC,êncÍa, sangue-frio, perselÊrança e discipliía que pelo.g6nio ou brilhantÍsno d.as suras
ÏIm corpo

e

wna vontade d'e

combinaçõe s.

aristocrata inglêse âv€sso por princípio a todas as id.eias libe^
rai,s, membro dos Cununs, bafejado pela sorte -rrla forbune a plus fait pour lui
qu il na fajt pour ellerte havia de dizer Napo1eão - tal era o honem tlue a fng3.aterra nos enviana païa com.andante chefe en Portugal e na lenínsula.
Chegaelo ao Tejo a 22 de Abril, :eoebido festivanente em Lisboa a 23t
recebe a 2? das mãos d.o Terente Gerpral Sir John Crad-ook o comardo que este exercian

lipo

tl-o

ggrss3s 9glgsel

glt. {glg 9re9gg5

tropas i-rglesas em. Portr4a1s mais prudente quê o seu rr"l..-,
ga ï[e1Ies1ey e naís antigo, foi substituid.o"por estel indo ocupar o lugar d"e coma:,'dante nilitar de Gibraltare d.epois de entregar a 27 de Abïi-l d.e 1809 un comando eur
que esteve longe de e notabilizar.
Comandante d.as

nerente Gereral SÍr' William Carr Seresford.

\

Foi indicatlo pelo governo irglês - a ped.Ído do português. Partido de.
ïnglaterra em meados de Ferpreíro d.e 1809r cìregou a Lisboa nrs prineiros dias de l.Ìnr:'"
ço. Por d.ecreto d.e ? d.e Março do mesmo ano foi-Íhe dada a patente de nrarechal do ft'.jr
cito Portuguêsttencerresando3, como tal, dp Sgng&ggg1 chefe dg t.odas as t:ppeÊpg;;'
tuguegaF e con !ods, a jurisclição qLie g;!g! cqrgo cogpgte. em conforrnida*r. d.Aç- le,fq
5i {qgularaentps uiJiÍares do Reinort comand.o que assumiu efecti-vamente a I de Abril
no Q.G' en fom.ar, das mâos d.o ferente Gereral ï,iiranda, Henriques.
Se não se oelebrizou trnla planifloaçâo e direoção cle canpanhas brilhantes, não se pod.e d.<rixar de the fazer justiça e eilalteoer a sua acção no d.ese$penÌro
d.o cargo em que foi iwestido. E e outros títubs não pudessem ser invocados a aboïìar a s,ra aeção bastaria d"izer-e que consegu:iu farer fbanquear ao Ex6rcito Portugr-rôl
o profundo fosso exister*e entre uma tfuapart e uu tExársitort,

ïnplacável, d.uro - atestam-no afem d"e outros as d.epurações no Exdrcitol
os incidentes com o Conde d.e Ficalho e o Sispo d.e Coimbra - era o homem re"*ssário
e de qrre o Exdrcito precisava naqueles tristes d:ias trnra poder vir a atingir um ra*
zoárrcL nírc1 de eficiância.
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Gerpral Sil-veira

seria

DepoÍs d.a acçâb na ponte de Amarante creou-se-Ihe ao contrário do
de esperar * uÌna reputaç& ujlítar muito acrj.ma d.a sua capacid"ade.
Valoroso, dr.:naa coragem adniráveI, cabe-lhe a honra d"e ter sid.o o

que

oficial

general - e pon/entqra o ri" Iitar português - nais oonstante rs, defe sa do solo páf,rÍo,
contra os franeess.
Denitid.o do tx6:rcito a su ped.ido, dçpois de assistir ao aniquilanentop
por orden d.e Junot dos Regimentos de Cavalaria 61 91 11 e L2r e não terdo conseguido
fugir para ïnglater,r.a, clirigiu-se psra Yila Real ond.e voltou a p€ar em arnasl muito contribuinclo para a aclanação en 1B0B ilo Gorrerno Legítimo, esÌ grás-os-Montes,
E desde entâo r por te:ras de Portugal e de Esparürau se conservou, de
armas na mão, contra os franceses, até às operaç&s d-e 1815 nos ?j-rinóu!r, em que tonou parte, find.as as quais regressou a Portugal a assumir o Comando lfilitar d.e Trás-os-Monteg.
Duas \rezes desobed.eceu ao seu Com.and.ante General- Seresford., en eírcuns-

tâncias ind.esculpáveis, contribuindo para o êxito cla :etirada de Soút, ou pelo
por fo:ma a que tal- the pud.esse ser atribuíd.o.

m.enoÍì

E finalmente vejanoosI
Marechal -]s-qu]-t

Alista/io aos 16 anos, passa por todõs ospostos inferiores ató ser noacd.o capitão em L?93 aom,24 arms d"e idade. No ano eguinte é rpreado sucessivamente
comandante de batal-hãor cororel e pneral d.e brigada, clepois d.e ten cooperado por
forua rrotáirel na conqulsta d.a 3ólgica.
General ôa Div. en 1799, promovifu a mareohal na promoçâo de 18O4, coma&
dante do 4.9 corpo do Grand.e Ex6rcito en LBOb faz eapitúar Menuingpnr está na ba.se
d-a d.ecisão na Batalha de Austerlitz, pela sua aegão no centrol tem uma acção não
menos gloriosa na eampanì:a da Prússia (ïena e ff3-au) e coneü.ista Koenisg berg. Passado à Espanha en 1808, assj-rraIa a sua chegada pela vitória cle Burgose toma a Corur
har e em 29 d.e Março d.e 1809 a cid.ad.e d.o Porto.
À partir desta date. a sua carreira não é menos bri*rantee ilustra-se pela
sua retirada clo Porto païu, a Galíza en Malo de 1809, no mesno ano toma SevÍlha e no
seguinte está a investir Cadiz.
Em LB12 d.epois clo d-esastre da Rússia ó cbrigado a uma retírada para França atrav6s de toda a Espanhar o-oeragão que 6 consid.erad.a uma obra prima d.e execllçãc.
Só d.epõe as arriras GorI que servira o Imperad.or depoÍs dos Sourbons novanenbe instalad.os no trono d.e lirança e d.e fazer frente con 22.000 homens junio d.os
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nuros.de Toulouse aos 80.000 ingleses e portugueses que lhe opõe rtbllirgton.
Major General do il::órcito d.urante os cem diasrconbate, oom o mesmo valor
de semp:re , em ïfaterloo.
Durante a Restalrïação ó nainistro da Gue:ra e Presidente do Conselhoe
nostrando una alta eapacidad.e adm:i.n:istrativa, cono já d.enonstrara possuir cono honem
d.e guerra.
Ao retirar-se ôo serviço en 184?, por motivos de saü.d.e relebe do Rei Luis

ì.r.

:ll

:,:

Filipe o título

ató aí

por Tr:renne e pelo mrechal do Saxe.
fal era o comandante do trxávcito Fmncês en Portugal, classificado por
Napoleão como rrle prenier me-nourrricr d.e L Europe[.
0s inglees prestaram-Ihe en 1B5B a homenagen tlevida ao seu talento,
quandor representando a França lla ooloação tla rairüra de ïnglaterpa, foi alvo en Londres dwra aclanação formidátrI.
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de üarechal-General
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D]] 1BO9 E DIAS SEGÏITÏIES

TBANGEffiS

Soult entm en Po-:rtugal

oom

25.500 honens, agrupad.os em divisões d.a for-

ma seguinter

Ïnfantaria:

- Dlv. Merle
* Div' Mernet
do

2.9 Corpo

- Div. Heud"elet
- Div. IeLaborde
do antigo 8.9 Corpo tle Jurct

-

Cav.

- Dlv. Cav. f,ahoussaye com 4 Reg.tos
* Div.
- 3rig.
\*'

A sua situaçâo a

Cav,&

-

Dragões

Cav. ftranoesoh;r con 4 Regrtos Ca./.&

-

Iri€ej-ra

de Ca"r.& Viallannes eom 2á Reg.tos Cro,*

-

Dra*ües

partir do d.ia 29 de Março era a seguintel

- A Div. d.e Cav.c Francesohy reforçada corn 2 R.C. 6 enviad,a do Porto, 1-ogo ap6s
a tonnada cla cidad.e, a esolarecer a região atâ ao Votrga, sobre o qual estabelece
contacto cou as forgas do genem.l frant, a partir de IZ d.e Abril.
* Ifermet está em Vila Nova cor{ a missão de apoiar ÏìranceschÍ1 em caso de necessÍdade.

- As Div. Iorges e Heudeletr partem respectiva,nente d"e Braga e Vila d.o Conde, para
o Norter a procurar abrir uua comnnicação con a Galiza, A 6 d.e Àbril estão em
Bareelos, a 7 em ponte cle ï,ima, a 13 en Valença.
- Apds a tomad.a do Porto fo::am nand.adas seguir raa direcção d"e Anarante I brigad.a
da Div. Irahoussaye, a I5.v. Merle e a brigad.a ArnaucL da Div. Delaborde, com a
nissão cle e sclareoer a regÈ5o ::ttrc a lâncga e o Sou.sa.

-r6-

A 14 tte Abril ï,oison tona o üìesno destino acoapanlìad-o das Brigadas Foy
e Coulaineou:at, assuüindo o conand.o d.e todas as forças en operações no Tônega reforçadas era 29 cotr 2.000 honens d-a Div. Heud.elete corÌl a nissâo d.e abrir una conunicação
pelo Tâcaega coüÌ Trás-os-L{ontes e a -Beira.Alta. A intenção não pod.:ia ser outra que procurar a ligaçâo con o general @Ìno geaêral Yi.c|tor eB AíqFaúao por intern6d.io d.e
Lepiasel oonunicação que nunce ohogorr felimente a estabelecer-grr :-')-)s!.r tl.c a ponte
d.c Angrante ter sftlo forçeda en 2 de liÍa.ioo
Vejanos ainda; e porque interessa para enqlrad.rar o nosso estudo2 c. situação das forças
francesas cl.e ï,episse e llictor d.estinadas a operar en ligação ooei Soult.
a d1v. lapisse estava en S. Felicesr para estabelecer a ligagão de Soult e Vj-ctor quan-

estes narchassen sobre Lisboa.
E Víctor? A 2B de illarço - 1 d.ía a.ntes de Soult entrar no Porto naroha sobre Medelin
ond.e está o general espanhol Cuesta e inflige-Ihe taL derr"ota que d.urante muito tenpo
nâo se pod.ení voltar a falar em Cuesta e principalnrcnte no su Exároito. Tem pois
aberto o caninho para Lisboar ptra ond.e, parecer sê deveria imed.iata-urente d"irigir.
Mas não,. Continua inactirro em }ïórid.a cLeclarand.o quer ìrdevido à natureza do País não
6 possíveL fazey semelhante urovinento (para Lisboa) enguanto a Div. Lapisse se me
nâo verúra juntar pela estrad.a d-e Àloanta::atrr o erre este faz, chegand.o a Márid- a 19
d.e ÀbriI. Mas Victor encont:u ainda boas razões pal?a não entrar en Portugal e cleixa*
d.o

-f

-se estar pacatauente onde estaYa.
Por seu latlo Soult não parecia nuito cliqrosto a marchar sdzinho sobre Lisboar
ïp que me parece., procedia avj-saclamentes a sua lüha d"e comunicaçdes oom a Galiza nu:r*
ca foi das coj-sas mais fanosas"l absorv:ia nuitos efectivos e as força"s de que d.ispunha
não the permitian enceÌrar coa su"cesso o m,ovimento sobre lrisboa deslígado do general

Yictor,
LUSO

-

-

3RÏTÂNICOS

Ao contacto com os frnceses estãoc

: ïii;.ï
-

:ï;*."

ge:reral Sacelar está na Beira Altal com a missãorcono viaosrde procurar inped.Ír
a reuniâo d.e Lapj-sse com Victorr e d.e i-mpedir ou d.ificultar os morrinentos tio prirei.ro caso entre eu Portugal.
O grosso d.o ftcército Portuguôs ooìr o tenente general tr[irand.a I{enriques está na Região d.e ïomar.
O

i

-?r

!,

-

Crad.ock quãndo toma contrecimento d.o desastre de Med.elin coloca ?.00O ingleses

eur

Abrantes e concentra o seu &'.ó::cíto em Leiria.
E enquanto Victor perrì.ia o seu terrtrlo em d.úvidasr pïooura Seresford gastar
o seu o melhor possíve}, empenhando-se en reorgazizar e d.isciplirrar o Ex6rcito Portuguâs; tendo r.esolvid.o nantê-Io nos te:mos d.a organização cle 1806 oouil
24 Reginentos de Ïnfu
- 12 Regimentos de Cerê red.uzidos a 6 por falta de oa.valos

- 4 Regimentos

d-e

o que perfazia sensílvelmente

Àrtilha"ria

4B.0OO cle 1e

- Às nilícias e ordenanças

lirrha.

urantirüram-se com poucas alterações1 agrupadas em 48

reginentos, perfazend.o oeroa cle 52.000 homens.
- A legião de tropas ligeÍras foi substituida por batalhões de
número chegou a ser cte 121

3

- _Elg_Ng=3=E:!gEg

oaçad.or^es

cujo

g_ggl

DepoÍs d.e a B de Àbril assumir o ccrnand.o das forças portuguesas, eoneçou
Seresford" por se preocupar con -tiictor, de momento o inimigo nais perÍgoso para Portngal, para o ql tomou as segui-ntes d"iryosições:

-

\-.

ordenou a Sacelar para

vigiar os movimentos cte Lapissê e se possível

inryed.ir

a sua reunião com Victo::,
- deu a Silveira instruções sobre a forma d.e d.efend.er o [ânrega, ba:=ando tod.as
as principais comunicaÇõcs d.o i,inho para Trás-os-Ìitontes e tend.o en especial
atengão a estrad.a Porto - Penafiel - Lamego.
E tend.o coneideratlo "a possibgli4*de- -4-e- v-rct
1 dado que at6
fx
ai não tirìha mostrad.o intengões d.e eirtrar em Pprtugalr pelo que se podia espeïar que
não o viesse a fazer, propôs a Sir John Crad.ock a execução d.o segui.nte plano de
operaçõesr

- Atacar Sou1t frontalmente e d.e flanco
- Sir John Crad.ook, ooËl o e:rdrcito inglês

tend.o

a seu cargo o ataque

frontal.

-

Beresford com o nxóroito Português, procuraria tornear os franceses pela
n6gua e Amarante.
- üma vez Soult vencid.o ou expulso, voltar-se contra I/iotor.
Este plano pe:n'ritia tirar vantagent da posiçâo central do Ex9 ar':g1o-1uso, conjugad.o
com a possibilid-ade de vealízex ula cobertura no Tejo, em cond.ições d: cficiôncia,

-B-

!

fracos efectivos. E rp smo ]1a hipótese d.e Victor entrar en Porbugal era aind.a
questão d.e contar as marchas.
Não aprovou Sj3: John Cradock as id,eias do seu conpatriotal alegando:
oom

.

- Ser bascad.o era oorqiecturas
- IIaver a posslbilid.ade de não se conseguir ba.ter Soult
- Deixarse Lisboa à nercô cle Victo'r
Razões que não coïhem ooao o d.ononetrou pouco tenpo passado o seu colega

ï[e]Ie s1ey.

Dízía Maquiável trnão pod.er apresentar-se pala um prínoi'pe pior situaçâo
que ter de esperar na sua capitrl que o inimigo viesse ao seu encontrotr o que merceu
a Napoleão o comentáriorfnunca gostaria d.e me ver em tão lastintáveI situagãofr.
Eis a lamentável situação em çlue se colocava Sir John Cradock regeitand"o

o plano de Beresford. '
Uma

só

hipóte* e

pode pôr para.votuntàriamente se colooar nestas cond.i-

ções d.e inacçãoc Ter em nente reerabaroor se as coisas se complicassem: este d"evia

ser o plano
c

Crad.ock:

- IsIg!=!g=gglP=!!gl=

Eelizmente palã. Portugal, nâo era com as mesmãs idei-as que lïellesley
desembarcava en Portugal. Chegand.o a Lisboa, trazia na baga6em já alirúeavado o seu
plano d.e operações que cono venos ver pouco se afasta d.o que por Beresford. havia sj-rl.c

proPosto a

Sir

John Crad.ock.

Ad.nitia Wellesley d.uas w.riantes :

\"

Í1.9 - Atacar Soult
- cobrind.o-s no fejo oontra as acções de Victor.
0 general Cuesta oor.:rp::ometia-se a incomodar as Iectaguard.as de Victor
no caso deste tenta:: a. ínvasão de Porbugal.

2.9 - nerotad.o ou e:çúso Soult atacar Victor, con a cooperaçâo d"o General
Cuesta e cobrindo-se no il.Iorte d.e Portugal.
- Expulsava nais ràpida"iirente os fr'anceses de Porbugal - e d.as ricas
t,
q.ue oGlrpâIBIIlr
pro\Ênc]-as

-

A colaboração nmis estreita era
mais

fácil.

feita

com os portugues€s1 cortr queuÌ era

-9-
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Atacar Victor com a. oolabo:agão d.e Cuesta e cobrird.o-se no Norte.

2 ' Atacar Soult depois de Ôerrotad.o Victor'
Apresentava esta variatrte as seguintes vantagens:
mais perigoso para Portugal, vanrú3gem muito prejud.icad.a pelas possibilíd-acles deste e nanter inactivo.
- Derrotado Victor ella a situação dos franceses mals profundanente abalad.a,
Felizmente para nós foi a. prinreira a solução ad.optad.a, facto a que não d.e-

- Victor era o inimigo

rre

U

ter sido estrarÈra a interfei'ôncia

da Regência

e os ïectrrsos que as províncias

Norte eram susceptíveis de fornecerr e esta úItina razão apresenta-se-nos de
a ter ínfluíd.o mais fortenente na d-eaisão d.os rpssos aliados i::gleses.

do

nold-e

)r

Maio, liollesley chega ao @ que havia cleoíd.itlo estabelecer
em Coíurbra, a situação no Norte rnantiirha-se sem alteração.
Qp.and.o em

2

d.e

- Íbant e Silveira ao oontacto respectivaneute rD Voug:a e no Énnega inped.ianr a passagpui d.os fm.noeses parã a margea esquerd-a daqueles rios.
frelIesIey organiza então a sua manobra nas segtr:intes bases;
forças sob o sêu comando ataci,"r os franceses ao
Sul cto rio Douro, procuranrlo re pôssívet isolá-Ios decluele rio.
- Corn um agïupamento sob o comand.o d"e Beresford. mrohar por Yiseue Laraego
e Amarante - que supõe firne nas mãos cle Silveira - afira de tornear
Soult ro caso dest.c se conservar no Porbo e d.e the oorbar a::etirad,a
para Trás-os-Montes e 1 3eira.
A 5 d.e Maío ïÍellesley tem corrtreeíinento que Silvei::a não 6 mais serÍ:or - a partir d.e
2 d.e Maio - cLa ponte d.e Amarante'
ïIma rnva combinação se abre portanto para os francesess a passa€en d.o Douro na regiãi
de Bntre-Rios ou da Régua, poÍs a sua rsctaguarrila não está;á aneaçad.a a partir de
Amaranter e portanto ren trnrÍgo se apresenta para a marcha torneante que cabe a Beres

-

\*.i

Con uü agrupameróo d.c

ford executar.
Wellesley d.ecid.e manter a sua d.ecisão encaneegand.o Saoe1ar e Wilson d.e
fazeren face à ameaça sobre o flanoo d-escoberto d.e Beresford na linha Arouca - Lamegc
em Iiga.ção com Trantr nas seguinies oond'ições;
- Bacelar cteve cobrir o flaneo d.e Beresforti sobre a lirüa Vouga - Arouca.
- ïfilson deve cobrir a uìa.rcha apod.erand.o-se d.e Lanego e d.a R6gua'
A Silveira foi dada orilen pare. reunir a-s forças que the fosse poss{vel e enconirar-

-se

coÌn Beresford. ern Vi-seu ou Lane6lo'

Fi'l'
I
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A princÍpal crítioa
tem

feÍto

clue

gue se este
ten sid'o feita consiste en afirnar

na'
um ataque d.emonstrativo

com o
*irecçâo do Porto e passad'o ràpidanente

'

grossodoExércitonaregÈãod.e.ilnbre-os-Riosloorrseguiria:

- SeParar Soút d'e Ïiotor
-I,oisonteriade,seharreroomsilveiraecomaspopulaçãescivissublevadas

-Aaneaçasobreoflanoodireitod'eSeresford.ficariaelirainacla
por
ilo R' Douror no Portol Que só
fora
viva
ã
transposição
a
- Evitava
unconjuntod.egirolrrrstârroiasexcepcionaisfoicoroadadeSilCêgSo.d'a

d.epois cle consld'eraï*os o insucesso
tem fundanento, eqpeoiali,rente
defesa d'o
a Seresford ou a trançosiçdo ou a
garantía
7â'
que
não
ponte d.e Amarante,
a encontrar
iì assj-m este' c.mo verenOs' Sd nã'o rreio
necessida'des'
as
consoante
fânega
por ï,oison de gem licença
?:. iurprevid.ância cosÌetid.a
d"evid-o
crÍtica
uma situação uruÍta

Esta orítica

{.

doseucomandanteabandonarAme,ranteeíniciararetirad'asobreSraga.
Ensd"eMaio,aotonrarcorürecinentod.aformacomoasituação.tin]:eevo.
luid.ogparece-nequeamanobragisadaporlilellesleydeviaseralterad.aeenqualquer
]:ias|tla fortune a plus fait po::1$i..o||havÍa
reunído'
Exército
o
com
narchar
caso
de d.izer o ImPerador'
.:.

,.

D -'
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Pg=98iÈgg!Eâg=sryIl9:'
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a Ilisboa trazt,a o conandante chefe
'
Quando èw z;;z ae. ucl1r
:i:-::
en
a'
fazer.eltrar
forçe1
d'9's
""*:i::
guintes ldeias para, a organízaçâ9
Ex9

do,

prÍmeirà tir,tra e 40.00o nas uilacaas
a 60
A-rts 5o peças e as gr'rarnições correspordentes
d-e 60.000 honens'
Cave - co:rl1e$Pond'ente a un Ex6rcito
tto EJrg' Poresforços d.e 3efêsford'l
a' situagão conclui que apesar d.os

?ortuguês

Analisaila

sq$êo

as se-

- lnr&

50.000

PortuEuâeti;
-;':

ri.e

iÀ ;;;^rranr 1:t'ì;YB4:'hôüèís , atlngpml
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anglo-1uso para as operações oontra Soult é
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grgani-zada a nanobrar râs oond.ições que acabamos d.e inclioarl vejamos a
forma porque the foi tLada a exeoução'
Cono Beresford. tirúra un ma:ior camirrbo a percorrer fioou estabelecid.o

que

sairia

d.e Coimbra con clois d:ias cle avanço obr^e

as forças

d.e

lüellesIey iniciand.o

a sua narcha en d.irecção a LameEor a 6 de lilaioNo d.ia 7 saiu de CoirÂbra a. vangï.rarila, que tfrellesley havia oonstituido
coü a 0alêdel{oüLon, as bri-gadas d"e infantaria Steward. e alemã Mumayl da DÍv. Pagett
assunirdo o General Paget o conie.nclo. Esta varguard.a que tonou imediatarente o caminl:o
do Vouga pela estrada d.e Agued.a - Portou foi seguída pelo grosso, otgar*zad"o em d.uas
colunas, no dia seguinte, B de lia:io. E Wellesley aband.onou o Q.G* no úia 9, ind.o

\-'

reun-ir*seàs suas tropas.
üna destas colunas - a da esquerda - conanclada peLo general Hill seguiu
pela estrada d.e Mogofores para Âveíro onde d.evj-a enbarcar afin d.e atravessar a Ria - cuja vigilâneia os franceses tiniram d.escorado e desembarcar em OEr. Era-lhe atribuida a nissão de cortar Francesciry d.o Douro e tentar ating'ir Gaia airtes da ponte
das bs.rcas ser cortada. En 9 à tard.e o General Hill iniciou o seu ernbarque en Aveiro,
atravessa a ria sem d.ificuld.ad.es e r:a nantrã de 10 pod.e começar a d.osenbarcar em Ovar
quási- sobre a rectaguarda franoesa.
Entretanto a coluna príncipal que seguia pela esürada cle Coimbra a Agued.e.
atírrg:ira o Vouga, precetlida pela varguard.a, não o transpond.o senão n€, noite do mesno
d.ial afÍm d.e tentar sutpreender os franoeses e tirar o naior efeito da sur"trlresâr Nâ
nad.rugad.a d.o cl'ia seguinte as forças de Paget e d.e Trant chegam ao oontacto com os
franceses postad.os por altura de Albergaria e a Cotton ó atribuid,a a rnissão d.e tornear o flanco esquerd.o ínimigo"
Não interessa referir eia porÌnenor este conbate, que pod.ia ter criad.o
una sitnação muito ôifícil païa as forças francesas então ao Sul clo Douro, se o general Ootton não erra o caninhor chegando d.uas horas atrazad.o ao eontaoto com o flanco
que deveria tornear, peruitíncio cles-ba manej-ra que Francesctry aind.a pud"esse retirar.
I{uito d.iferente seria" a situ-ação se a manobra tem resr,útado, pois couo
d.issemos rra manhã do mesnro *iatiirha já o general Hill iniciad-o o sell d"esembarque
em 0var e repelido no Sard.oal as forças francesas que se üre opuËei'am tentand"o abri-r
canj.irho para Vila de Feiras coÌ11 os c1çis flancos tornead.os, ataoado po::: forças muito

-!2-

seria a situaçâo ilo general francês'
Mas consegue retirar e vai ocupar a posição de Crijó na.s oonôi-gões que
Soult ïhe havÍa Prescrito.
O general Hill por ô:ro dc transmissão de ord.ens havia aband.onado o cauirüro da costa e, assim, quand.o no d.ia 11 pelas 11h50 o general Tranto que depois
-riíla da Feirau
do oombate de Àlbergaria d.escaira sobre o flanco esquerd.o, chega a
ainda aj o eneontra. E quand.o tr:iIl retoma o caninho d"a costa já d tarae palã que pos*
sa haver atgun sucesso na tentativa cle se apod.erar da ponte das baroas.
No tlia 11 tle mantrã oontiilra-se o movinaento para Norte, e o contacto é
novaner$e retonado na posição d.e Grijó.
0s evidentes prnpósitos francems cle nâo travar un conbate d.ecisivo a Sul d.o Douro
iam-se coneretizando - como nã.o podia d.eixar d.e ser.
Vejamos entretanto o gue se passava com Seresford. Chegado a Viseu no
d.ia ? e infornado d.e que Loison na;:chava sobire }iesâo Frio orrlenou a Bacelar que pãesasse ined.iatamente o rio Douro na ndgua, o que este conÉgulu fazer na tarde de 9,
à vistEr d.o ininigo e d.e Be:resforcl'
l,oison, con :eceio cle que as suag comr:nicaçõese oom o 'Iârega - Anarante- fossen cortadas, pois o generel Silveira encontrava-s em Vila rìeaI, retirou-se
a 10 para l(esão ï'rio e a 11 trnla-Ânarante. Seresford. pod.ia poÍ.s passar tranquilane::te o Douro eoÌn todas as sras forças. Assim não suced.eu e perde ü:ôs dias en Lamego,
ond.e :reorg,aníza as suas forças.
*
A primeira fase d.a. sua raa:robra, estava e:aecutada sem inoiclentes e sem
que o inimigo the tivese posto quaisquer dificuldades
Yolteuros a trïellesley qLre d"eiimos face à posiçâo de Grij6, guarrecid.a
por ftanceschy e ÏIernet, com a 'botalid-ade das forças francesas entõo ao Sul d.o Douro'
A brigada Murray foi encarregada de tornear o flanco inimigo maÍs fraco
o esquerdo - nanobra que foi mui'i;o bem e:ecutada, enquanto a brigad.i Sterqard- os atacava de frente" Teve neste conrba.te utriÌ papel preponderante l batalhão d.o R"ï.16 qr=
havia sido encorporad.o na brigada SËeward..
Foi este batalhão - pocle d.j-zer-se sem risco d.e se trFoer por excesso de
patriotisno - qre d.ecid-iu o combate" Átacand.o a ôireita francesae ben apoiad.a nar:.s
pinhaisl d.ali os erqpulsou, acção o.ue cleterninou a lptirada d.os fre.noêsêsr e pela
qual foi esta unitlade elogiosanetde sitada por Ì$eI1esley e por Be::esford..
Postos os franceses erÍÌ re-birada na di:scção d.o Porto reguiu no seu encaJ-ço o naajor 31ake com dois esqu-a.drff6g de cavalaria. [entaram aind.a os franceses cpó:
-se ao eu novimerÈo por altura d"os Canl&Ihos, mas frouxamente e sen sllcesso!
superiores bem difÍcil

\r

_17_
E no dia 1L pe1as 12hO0 começavam a passar o Douro pe)-a ponte das
bareas, no nelo duraa grande desordem: cavaleiros sem cavalos e cavalos Eã-l
cavaleiros, homens sem aruamento e sem equipamento, movimento que contlnoir
até, às duas horas da madrugada de 12, em que, con 14 barris de pólvora faziam ir a ponüe pelos áres, interpondo entre as su.as forças e e as 1e
WetrLesley o dlfíc1l fosso que o rio Douro constltui.
" E estavam terminades as operaqões que tinham tldo por teatro a região entre o Douro e ïouga.
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prineiras
forças luso-britânicasl às ï:00 a g:uard.a avangad.a e às th00 coÌneçalm, o grosso a reunir-se nos campos da Sera d.o Pi.lare a coberto das vistas dos franoeses instalai.os
3el-a nanhã

c!-o

d:ia 12 oomeçavam'a chegar a

Vila

Norra d.e Gaia as

no Porto.
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Devia er intengão de Sor"rlt :etj-::ar-se parxa Salananoa - por Auarante e
Lamego, hip6tese que tem a corrfi::má-la as sguintes razõess
- os esforços postos na toi:;iada da ponte d.é Anarante
- o envio trn:e Anararrte da Árta e bagagens
- a ordem dada à 3iv. Loi6'es ïEïa retirar sobre Âmarante.
Pa:a o conseguir te::ia Soult d.e e bater com Beresford. clue lhe tomava
o passo entre o Tâmega e o Dor":ro - Soút supõe aind.a Ana::ante firne r:as nãos de Loison - mas os seus 25.5@ honens perurlten-lhe encarar a operaçb sea preocupações,
tanto mais que já sabe qr.e o gl'os€lo oon as rejlhores tropas está oom i';el1es1ey do
outro lado d.o rio.
Procura Soutt crear as oond.ições d.e segurança à exeoução d.o seu pJ.ano,
para o q.rre se râ recessário inped.ir o ï,llellesley de atrarressar o Douro at6 ao d.ia l-4r
pelo nenos durante todo o üia 12. 0 Douro, abrupto, de nagens esoarçad.as e na altura con bastante água e conentel oonstítue un obstácuLo d.e mold.e e. IÍvrá-lo d.e preooupações. E toma as seguintes medidas.
*
- cLestruição d.a ponte d.ae baroas
para a mrgen direita
.- segurança d.e tod.os os baroos nandad.os passar
.
.-Â
- a _a
- vigilâncÍa de tocia a nargelr desde a foz at6 Tâmega.
Assine

- Â Div. de Cavs Ftensêgohy e a brig. ïnÍE Reinaud, fazian faoe à principal
preocLrpação tle Soulta guard.ar o rio e a costa contra Hill a pa.rtir d.a Ribeir'"
- A Div. Mermet foi encarregad.a de wigiar a estrada d.e Amarante con 1 brigad.a
em Ba1tar, I enn Valong:o e patrúhas sobre o rio
- No Porto a Div. Delaborde fioa encarregad.a d.e sustentar aquelas forças em
caso d.e recessidad.e.

Estas nedidas ggrantian:

- a d.efesa d.o Douro coirtra as tentativas d.e transposição e portanto o tempo
necessário para se retirar en boa ordem,
.
E como Soul"t çupurúra não pod.er a ljiv. Lorges ter terninado os seus mov-inentos antes

-tb-

dos ôias 14 ou 15, tlevia garantir o tempo para pod.er retirar sob-re Amarante Í€qto
data. E se o plano falhou, as oulpas não the poden ser atribuid.ass mas aquelesr que
comandando soldados do então nelhor ex6rr:ito. europeu não estirreram à altura de pelo
menos fazet tanto corrxo uess antes havian feito no Mirüro pai.sanos indisciplinados.
trrtras àiga-se que a disciplina no ExáreÍto Fbncês não co:ria pelo nelhor:
e par€. prova o caso da conspiragão ontra Sonlt.
Grand.es deviam ser as pneooq)ações de WeÌlesley ao recorürecer da outra
nargea do rlo as posições francesas.
Um grand.e perigo se apresentava para o seu coupatriota Sernesford.c abrir Soult passagens
esmagando-o. Não havia poÍs tempo a perd-er.
E rrejamos couno aind.a na L€sna nanhã, cerca d.e 3 horas d.epoÍs, 6 r$ellesley
senhor d-o Porto, Ì€petindo a operação qr-re Sancho d.e Brito havia executado em 1580, por
orden d.o Duque d.e Alba, contra o prior d.o Crato.
Observou ïfellesley qLle a rri6ifância à sua frente apresentava pouca eficá-

cia;

e

sparad.og por grandes interva]-osr A sua atençâo
ed.ifíoio em oonstnrgão - o actual Seminário do Sispo - q.ue

con poucos postose descuidad.os

fixou-se naturalmente rp
ficand.o sob a acção da Art.e instalad.a nã Frra poderia servir d.e apoio - digamos de
testa d.e ponte - às primeiras forças que conseguissem por pé na üÌargem iüorte. Era
r -ry- L,camente
esta poslçao
uÌÌ1
acessível à irrfantaria dos Iad.os tb Quinta da CortÍceira ou
do China. Na uargen esquerda e quási en frente do Semiúrio, prórinao da barca d.e Quebrantões no lugar dito do genhor d-o rl16m, havia uma mvina que se prolonga para trás
da serra. Oferecia nuito boas oondiçôbs pa:a ponto d.e enbarque, a coberto das vistas
dos d.efensores d.o Porto.
Decid.iu então litlellesley vea],íz,ar a operação da fo:ma sguintee

-

Na

praia

cle

Vila Nova, Sherbr.ooke faria

r.m

ataqr:e d.esÌonstrativo,

afin

d.e

atrair

as atenções d.os franceses.
- 0 gereral Murray tentaria passar o rio no lugar da barca d.e Ávintes, afin de
ataoar d.e fl-anco os franceses.
- 0 ataque d.ecisivo seria cfeotuado sobre a Quinta d.o Seuinário oom o apoio da
Artilharia postada na Sena.
ïIm problena se apresentava - aïranjar bareos - dado qr.n não d.ispunham os
"â
de qualquer espéoie c1e neios de transposição. Foi o eoionel Ìïalters
-LUelO-bf]-tAnlcOs
aricj^a.l do estado naj-or d.e Wel1es1ey1 encaregad"o da nissfu d.e os obier; missão que
corpri.u oom êxito e awanjand.o quatro barcos grand.es, E tend.o conunioad.c o facto ao
seu conand.anter cerca tlas 11h00r deu este ined:iatamente a sua decisão verbaL;
ttPois bem, passen as t::opas que pod.eren ir nesses barcosrt.

.;16-

a oprnião de que o prudente 'ìtfellesley foi ousado desta vez.
Parece-me que não: a decisão d.e Vellesley deve ter sid.o tonada por volta das 1IhO0.
Ora o gene::al Mrnzay estava a passar na barca d.e Àvintes desde as 1Cr0O e não ó d.e crer
çlue o conandante chefe não estivesse informado destes novimentos.
0s primeiros elementos a atmvessar o Douro frente ao Porto foram I oficial
con 25 sold.ad.os dos Suffsr güe rápic-Lamente correram a tomar posição no Seminário, segaind.o-se um segund"o e terceiro ba.::ço ea que 1a o gereral Paget. O general Foy d.eu o
alarme no monento em que o general ?aget punha o pé na outra margem. Já era tarde.
' As t"op"s que ocupeva.ÌÌÌ o Seminário, apoÍadas pela artílharia instalada
na Serra do Pilar qi e só pernitia o ataque por um laclo conseguíram repelir todos os
ataques enquanto outras forças lam passa.ndo o rio.
, A situação chegou a seo cnfüicu quando o general Paget foi ferid.o, sendo
substítu{do rp comand"o pelo geneml H111 que já havia tanbóm trenspdo o rio. E ürz-se que o cal-mo gereral perdera nesta altura a. cabeça, declarand.o d.esejar atravessar
o rio e fazer-rematar à frente dos seus sold.ad.os.
Não 6 d.e crer; nem taís decisões se anold.am à figura do naior vulto ullitar da nossa
aliadap nem a situação ena trara tal.
As forças de Muray estarm.m a chegar à vista do Porto vindas d.e Avintes,
e entretanto o general Srerbroolçe2 passando da d"enonstraçâo à acgâo havia começado a
passar o rio eni Vlla Nova. Em vista da situação foi ordemd.a a retj.rad-a dos franceses,
que precipitad.amente tiveram de abandonar no Porto parte d.as bagagens e os ferid.os.
A artilharia da Serra do Pilar ainda fez alguns tiros sob::e as colunas
inimigas que via deefilar pela est::ad.a de Valongo, ìnas o general i,[urray que se encontrava em óptimas condições para iniciar a perseguiçâo não fez, outro tanto. A perseguúção foi feita sómente pelo urajor tervey con doÍs esquadrões de dragdes, ató cerca
d.e una légua d.a ci-d.ad.e. fendo sofrido perd.as inportantes, foi forgado a retirar abandonand.o a persguição.
0 gereral Murray foi d.epois enviad.o com a sua brigad.a e alguna savalaria
em perseguição cle Soulte devendo proourar mrctrar mbre Amarante afim de estabelecer
ligação con Seresford-.
0 fosso d.o Douro não sepa:ava nais os d.ois exércitosa vejanos como esta
oircunstância foi apro'veitad.a.
Tem-se emitid,o
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Não pod.ia litlelling:ton

inicjar

suas forças, que só depois de reparad-a-

a trerseguição oour todas as
a ponte das barcas, ainda a I2, conseguiran
inred.iatamente

reun:ir-se no Porto e limj-tou-se a enviar ltiurray nas condições que 3á vimos. Noneia
Íbant governador urilitar d.o Porto ond-e perd.e tod.o o dia I5.
A guarda da rectarguard.a francesal fo::srad.a trela cavalaria d.e Franceschy
e brig. Reinaud. dla Div. ainda passou ern Valorgo, ind.o as restantes forças ató Baltar.
A{ se lhes foi reunir uaa pequena fo::ça. d.e 3 èoq)anhias que ocupa\ra,m os caste}os da
Soz e do Queijo e por caminhos d.esvíados conseguiram reunir-se aos selrs evitando os

irgleses.

'

Soult pensava, como já iLissemos, retirar por Àmarante, que supunha nas
mãos d.e Loison. Mas este sem ord-en do seu couand.ante - pior contra a"s ordens do seu
comandante, havia abandonaclo a vilal e julganclo que Soult retiraria do ?orto sobre
Braga e receanclo ser cortado, hawin ::ctirad.o sobre Guinarães e Bra"ga-, Este procedimento injustificávelre não ó d.e considerar de tod.o despropositada a hipótese dum suposto
couproroetinento d.e Loison na conspi::ação contra Soult, embora nio possa basear-se tal
suposição em d.aclos concrretos.
A retirada que Soult

tirüa

ooncebid.a estava

por tena,

vez Beresford.
serrhor d.e Amarante, circunstância cl-c que Soult veio a tomar corúreoimento, quando colocad.o com o seu ex6rcito entre Valongo e Penafiel, recebe em Baltar à UrfO d.a mad.rugad.a
u.na

carta com o relatório d-e loison"
Soult encontra-se en'bão nr,rr.ta situaçâb erítica
* à esquertLa está Wel1es1ey, o írrinigo mais gerigoso
- à ai.reita Beresford. em cond.ições d-e the basar a passagem no tânega e que lhe
oorta as comunicações qÌre convergem em Amarante
- à rectaguard.a tem o Douro
- à frente a d.i.visória d.e âgv:;s cnt:re o l've e o Douro
- a Serra d.e St.e Catarina - n5o the prmite o trânsito das viaturas e bagagens.
Para os grand.es monentos as grancles d.eoisões; Soult era homem païa" as tomar. Dispensa
lnra evitar demoras a reunião do oonselho d.e guerra - como era da ord.enança em tais
aperbos - e como ôiz o Sr. General Víotoriano Josó Cesar ttdá uma ord-em de novinento,
d.e

13,

uma

quê se pode resumir nas seguintes presorições:

a infantaria e a oavalaria recebessem o maior núnero de cantuchos, sendo os restantes trar:s1lor'üados pelos cavalos d.o trem. d.e arfilharia.
2,& - Que os sapadores e a arbil-hl.ria levassem consigo as ferra.mentas ind.ispen1.e -

Que

sáweis.

-le-

5..&

-

Que tod.as

4,&

-

Qpe

5.L *

Que

es vie.ture.s do piryque de bagagens fossem

queiinad"a-s.

toda a artilharia fosse clestruid.a,

todo o exdrcito fcrmado uma
colura seguisse o vale da Rib.a d.o Sousa
"6
pela nargen dj.reita.
Soul-t ilustrou a decisãc com o exemplo mandad.o lançar fogo aos seus oaleches e ao tren
de equipagens d.o quartel gÊneral,
Pode assin a coluna atingir I'targaridel sbre a estrada d.e Anarante a Gúinarães onde se reuniu Loison e ao oai;: da, ncite de s'te resmo dia 13 estar em Guinarães
ond.e se thes :euniu Lorgesl vir:d.o d.e ïiana e Braga.
0 Ex6rcÍto francês es-ta'.retoôo reuniôo.nesse &ia 15 en Guimarães.
E tendo corrtrecimento que aigr.i.ns esclarecedores inimi-gos tinham sid.o vistos
nas proxin:idades d.e Braga resolveu evitar esta cid.ad.eo etend.o pela est::ada d.e povoa d.e
ïranhoso em direcgão a Salamond.e.
Depois d.e fazer desfilar o exército ao longo dumas alturas afim d.e que todos se vissem e verificassem ser a"i:rcla ilunerosos o que muito contribuiu para thes levantar o no::aIr reorganizou o úisnositivo que passou a Ér o segu_lntet

-

Valguard.a

comfe: Loison: com a

brig,

d.e dragões

e Div.

d.e

ïnf.aËeudele.b i:iernet

e

Delaborcl.e.

- Seguia-se o trEssoaf de errtil-hariar os cavalôs d.e trem e algumas outras tropas
- o grosso con a"s divisões.cì-e clra.gões Í,ahoussaye e d.e j-nfantaria L[ernet g]eÌabcr.rs
en cond.ì-ções de apoiar a guard.a da :sctaguard.a, sob o connand.o d.e Soult.
* A retaguard.a com as clivisões d.e ïnf.& Merite e a d.e cavalaria Franceschy.
Dirigind.o-se a Salanroncb ohegou a esta povoação no úia 15 ao cair d.a noite.
Yfellesley como vimoe percleu um dia no Porto, em que nai.s nâo fez que nomear Fratrf governador militar. Supond.o iirisialmente que o inimigo :retiraria pelo ltilirrho
fez seguir o
"xército em d.uas ooluì'Las nas infornaiio d.e que Soult havia passad.o por

Guinrarães calculou que tentasse a retrrad.a por Charnes
en d:i-::ecgão a Bra€a ond.e o começou ã rermir e, 15.

e

mand.ou segui_r

todo o exdrcito

Entretanto havia chegaclo Ïiufray a Guimarâes.
E dos aliad-os falta-nos ver Q que agoïa d.esempentia o papel principal.
Seresford- que está colocad.o sobie o flar:eo de Soult e havia perd.id.o quat::o preci.osos

dias

em

Lanfuo.

-19-

A l5 Be:esford. estava ero Âraarante e nuito longe d.e saber o que sê passâlrâr
A 11 teve a @nfirnação d.e que Soult já aband.onara o Porüo e estava em :retirad.a, send.o portanto de ad"mitir que ia tomanclo un certo avârÇor
Resolveu-se por isso - antioipando-se às ord.ens tie $ellesley - cortar-lhe
a retjJad.ar para o que teria d.e bari'a.:r-l-rre a passagen nas estradas pa.:a ltonüim - Chaves e Ì:ontaleg:e.
E elas basaran-se tode.s em Salauond.el uma vez qr.re ele Berrebford. estava
a oavalo da comunicação lnra Guimarâbs c
Foi encarregad.o de ouinprir esta nissão o gereral- Sllveira, que nelhor conhecía o teffeno, traB que esbava iirçossibilitad.o d.e o fazer pela sinples razâb de que
sem ordem d.o gereral sob cujas ord.ei:s actuava, tiúa envj-ad.o a sua brigad.a para Chaves
por V1la Real.
Não creio q.ue esteja reste proced.inento a causa do suaesso da retirada d.o
narechal Soult mffi o proced.imento do gereral Silveira favore@u-o.
BeresforC solveu então rr'guir para Chaves ond.e contava ohegar a 16, rnas
d:ificuld.ad.es d.e ord.em vária só perr,ritiram. que aí chegase e reurrisse as suas tropas

a L?.

a Soult que àeú:cámos em. Saianonde no üia 15 à noite.
Dois camirüros se lhe aprerentavanc
Voltenios

-

- Ruivãis - Botioas - Chaves
Salamond.e - Ponte Nova - ?otrte rl"e Misarela - Montalegre - nenos praticávelu mas
nais curto e menos perigosc rdado que Soult ìonstantemente ten:ia que o ininigo
caisse sobre o €tr flanoo ôireito e até se adnirava q"ue ta1 aind.a não tivesse
Salanonde

suCedÍ.dor

'o-t -'

A ponte de Ruivãís estr"va oortada e a Ponte Nova em vias d.e o vir â sere
o que veÍo a ser evitado trnlo major Dúorg, Depois de reparada começou a dar passagem
ao exórcito francês às e horss da marÌrã do dia 16, gastando-se todo o d-ía a atravessá-la e a ponte Misarela que the sêgüêr
rCI d.ia 18 tonava

o

o

Q.G-. d.e Soult en Paradelae no
camiúro tlo Guizo ond.e a varguarda chegava

No d.ia 16 estava

a Orense. ü no dÍa 20 embora

nura

dia 1?

ern

il'ïontalegre

e

ainda a 1Be e no d:ia 19

cstado tLeploráre1 estava o ex6roito francês en Orense

em conúições d.e se reabastecers do clue bem preeisâvâo

titui

Soult havia conegu5d.o eomprir asua missãol rrÌlm exdrcito sempre subso seLl materialr o €ssencial á restituir à pátria os seus servidoresÌ?.

,;.;
"..-,r'

_20_

i::':

.:

0 talento do seu chefe trrerm:itia te-los r^eunid.os a1i em Orense naqnele
triste d.ia 20 de Maio, em condiç&s CLe oontinua::em a sevir a pátria e o ïuperador.
Vejamos airda os esforgos que os aliad.os fizeram para o irnpeúir.
Chegand.o a Chaves cleu Seresford. ord.em a Silrreira para. tor:rar o passo a
Sou1t em 0uizo por onde forçosanenüe Soult havia d.e passnr e saiu de Chaves a 18 na
uesÌna dipecção.'Mas eram ouüras as ídeÍas de Silveira e resolveu d:i::igir-se a Montaleg:ce por Soticase sen q.ralquer rresútad.o pois como viuaos nesüe dia já S'oult tirha o
seu grosso en Guizo. Â orden d-e Soult a Silveira para se the reurrir èn S. Maillic":
não foi tanbén curyrida.
Chegou airda Seresford. a Guízo en 19r uÌas sen as forgas de Sílveira e de
Baaelar que não'se the pod.era aind"a reunir-e - nad.a poud.e fazerz úón d.e que poucas
eram as esperanças d.e alcarçar Sol1t. }Íandou aind.a a sua cavalaria €nn peïsegwição d.os
fug:iüivos, nas teve d.e desistj-r d.e eryreend.er çalquer pereguição,
E sir Artur Tifellesley gue d.eíxamos a 15 às petas tle Sraga?
ì.
Às quatro horas cLe l-6 di::ig:iu-se trn:n Salamontle aüirgiu Ruilãis a L7 e
Montalegre a 18, m rd:ando portanto ooÌn um dia de atrazo sobre Soult - aquele p:ecioso
dia 15 que perdera no Porto a irnrcstir o seu camarad.a Trant na oomandancia miü't6s' 6eI
citlad.e e a saborear o d.oce fruto da 'yi'r;6ria.
.

.
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fi

!:l
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ë:
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CONCLÜSOES

Escapado Soult pa:F. a Gúiza ,-ln só problew. se põe g quen foi o culpad.o ?
É :.r:egáveL pod.er afirinarse que WelJ-esley não foi eonrren-ientemente secun-

pelos eus subalternos. Algumas o3íticas lhe poòen ser feitas ns.s não esqueçamos
qle a tarefa d.a crítica 6 aqui benr fásif em rplação às ttificuld.ades que e1e experimentara, coa ãsr dificuldades dos n"e{cs c1e oomunj.cação e infornação d:,. dpooa. À sua operação Ae transposição d.o Douro ó uner d,as operações mais brilhanbes d.e tod.a a camparira,
pod.e onrbrear, seü lpceatr o perigo da oonparaçãorcom a retirad"a efeotua-d.a por Soult.
?erde 1 clia no Porbo - o dia 13 - clue the havia de fazer grand.e faltar üÌas a sua marï
c}ta at6 Montalegre, comparativaraerte à que fez Beresford. ó tea.ízada em muito nelhores cond.igões nantend.o-se seaple na peugada de Sorrlt o que Seresford. oolocad.o em
melhores cond.ições não consegue realizar. Tend"o seguid.o prtir do Porto em d.uas colunasl rnanda-as reunir ràpid.amente e rnarchar Éob:re 3raga, quando preseenüe qne Sou1t
se vai retirar pa:a Montaleg:s oui. Chavesrmovimerto que é muito bem executad.o.
3eresford. por seu Ia,clo não se úTed.ita nesta camparha como un tático d.e
prireiro plano. Perd.e quatro dias em Lamêg'o a reorganizar o mu u*óroito o que muito
bem poderia ter sid.o feito ea rÂaÍoha, roas diga-e que tal facto - e poï força das
cirounstâncias - r:ão influiran eü ne,d-a. na cond.uçâo das operaç&s' 0 lresroo não se pod.e
úLzer quarito à sua marcha de Aaarante para Charres. Quard.o d.á ord.en a Silveira para
bamar a passagpn a Soul-te d.ereríi. te:: seguiclo imed.iatamenüe en d:i::eoção a Charres o
que não faz s6 saind.o a 15. Ora tend.o inclícios da ::etirad.a de Soult a 151 encontrand.o
Anarante d.esertae auas únicas solugões poderia ad.optara
mroha-r sobre o Porto ourprerËnd-o a retjrad.a de Soul-t narehar a tomar-lhe o passo.
Não faz nem uryìa nem outra coisa'
Pod.eria j-nformar-se a 15 e segrrtr a L42 ou rnesno aÍnda a 15 a tentar
real;J,zax a missão que tÍntra imposto a Silv'eÍra. Só sai a 15 e alega o nau. estad.o d.o
tenpo e d.os cautirrhos pam. justifioar a sua chegada a Ctraves al-'17 ond.e perd.e novo d.ia
para entrar em Esparü:a a lB. Não se pocle ôizer que terha seeundad.o ïfe3rles1ey de forna
brllhante - exceptua-se a sua colaboração para a reorganização d.o e::óroito português
a que 3á fizemos referência.
SilveÍra, enbora alegando que as ordens d.e Beresford. the d.ejxavam a alter
nativa d.e entrar em Espanha ou seg'*1r sobre Montalegre, nâo encontra d.esculpa para
a prineira falta que coneteu ne.ndanclo a. sua brigad.a sobre Chaves quand.o a ta] não
estava autorÍzad.o e sem ordem expressa d.o seu comand.ante. fal acto prejurj,ica
d.ad-o

the tinha sido creada Íì quando d"a aoção d.a ponte de Amarante'
0 gene::aI Bacelare eeu colegar foi un bm executante: ouritrrriu e executou
de forna exenplar as ordens que 1he foram prescritas poï Beresford. e por fornra *
""t"
ïlunoa pod.er encontrar no sêu prooedJ"mento desculpa para as próprias faltas como s[ced.eu :relativamente a Silveira.
E pa::a o fim deixanos Sou1t.

que

\-

.i*;

A transposição do Douro aoorda-o do letargo em que se euoontrava no Porbou
entregue a u.ns sonl:os de realesa qLle perfeitanente se adnite que e,limentasse ao comparar-se com os outros seus colegas - oono Mura'1, - menos d.otad.os e gosand-o as
efâmeras glórias dos tronos onde os oolocara a generosidad.e d"o ïruperad.or.
IvIas quando chega o moncnLo - eis o homenn à sua altura. Pod.enos imaginá-lo
ena Baltar, possui-d.o por rrma únioe, ideia * salvar o seu exárcito. ïd.eia que vai servir
com o seu talento. Para a atingir nacla o poderá deter.
Em Baltar tolhen-lhe os rnorrinentos a artilharia e as bagpgens. Rod.ead.o d.e
ini-migos sobre o seu flanco díreí-bo e esquerd.o r:ão hesita e toma, oomo diz o sr:'Sen.
Correia Guedes ttDepois do sacri-d
{glFpôr as armas"-não-há nenh-rl$ nais huuriLhante-@ 31p- o sacrifícig de destruir--çL-F;lê-.3g1[!$Csã", nas que é o únioo que lhe perm1te
a salvaçâo em tâo apertad.o transe' E em Çuimarães volt a a fazey o mesao em relação às
d.e l,oison e d.e Lorges.
Sòbïe a estrad.a de Brr6a. a Chaves reacend.e a chana da esperança naquele
ex6roito d.e smorali zado fazendo-o subir ãs colinas a un e outro lado çla estrad.a por
*
forma a que tod.os re vejam uns aos or-rt::osr
Na ponte da }'[isare.J-a aniqu:lla os cavalos que não pocle levar e pod.en vir
a servir o ininigo, alcança a Espaúa e reorganiãa o seu ex6rcito.
0s servidores que restitue à Pátria, substituid.o o mate::íal podem voltar

a servi-la.
E não pod.enos deinr,r c1e pensar que cumprisse ou nâo Sj-lveira as orclens
que the havia p::escrito Be::esforil, scóundasse este d.e naneíra brilhante o comand.ante
chefe; não perdesse lÏeIles1ey aquele sombrio dia 15 no porto, não podemos d.eixar d.e
crer que Sou1t, em quaisquer ciiouns-Lânoiaso havia de cond.uzir os seus 20.000 homens

a

Orense.
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