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Tomo I/História da Invasão

Introdução Capítulo I: As máximas dos revolucionários da França provocam todo

p mundo. Principia a guerra entre a França e grande parte das na-

ções da Europa, e nela entra Portugal somente como potência au-

xiliar. Hostilidades da França contra Portugal; situação recíproca

das duas nações e serviços importantes feitos por D. Francisco de

Sousa Coutinho na Guiana Capítulo li: Um exército português é enviado em socorro da Espanha.

Suas acções no Roussillon e na Catalunha. Paz de Basileia ..

Capítulo 1I/: Projectos do governo francês e de Carlos IV sobre Portu-

gal. Continua com este a guerra maritima. Ministério do Conde de

Linhares. Empresas de Bonaparte. Negociações entre Portugal e a

França. Capítulo N: Bonaparte usurpa o Império consular e lança os funda-

mentos do seu sistema continental. Desembaraça-se dos imperado-

res da Rússia e da Alemanha, e faz invadir Portugal de acordo

com Carlos IV ,. Capítulo V: Sucessos da campanha. Negociações de paz e tratados de

Badajoz Capítulo VI: O Primeiro-Cônsul não ratifica o tratado de Badajoz e

conclui-se outro em Madrid, mais one;roso para Portugal. Digres-

são sobre a Guiana e paz de Amiens Capítulo VII: Renova-se a guerra entre a França e a Grã-Bretanha, de

que as comoções se sentem em Portugal. Lannes em Lisboa: suas

negociações e intrigas Capítulo VIlI: Portugal obtém, à custa de novos sacrifícios, um trata-

do de neutralidade; e fazendo o Principe Regente, para conservá-

-Ia, todos os esforços compatíveis com a dignidade da sua coroa, é

mal compreendido por Bonaparte, que contudo não pode ainda fi-

xar os olhos sobre o Ocidente. Junot embaixador em Lisboa.

Capítulo IX: Os imperadores da Alemanha e da Rússia fazem uma

guerra infeliz ao imperador dos franceses, de que resultam grandes

mudanças na Europa. Negociações entre a França e a Inglaterra.
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Novos projectos de Napoleão: a Espanha faz armamentos; e Portu-

gal é novamente ameaçado. Socorros da Inglaterra Capítulo X: Nova guerra contra a França, mais infeliz que as prece-

dentes, e seguida de novas mudanças na Europa. Paz de Tilsit e

suas fatais consequências. Napoleão volta a Paris e, no meio de

grandes festas, projecta novas usurpações Capítulo Xl: Napoleão declara-se para com Portugal, intimando-lhe

proposições intoleráveis; forma entretanto o exército da Gironda

para o invadir, e começa as hostilidades sem esperar a resposta.

Situação da nossa corte; como responde às proposições, e provi-

dências que toma nesta crise. Comportamento do ministério inglês

Capítulo Xl/: Disposições pérfidas de Napoleão para destruir de um

só golpe as monarquias portuguesa, espanhola e etrusca. Intrigas

da Espanha, urdidas pelo Príncipe da Paz. Convenções de Fontai-

nebleau. Junot entra em Espanha e se encaminha a Portugal .

Capítulo X///: Viagem de Napoleão à Itália, enquanto os seus satélites

marcham para o Ocidente. Últimos esforços da corte de Portugal

para satisfazer a das Tulherias. Entrada de uma esquadra russa em

Lisboa e bloqueio deste porto pelos ingleses.. Capítulo XlV: Chega a Lisboa a noticia da entrada dos franceses em

Portugal, e dão-se as providências para a retirada da Corte e de

todos os que a quisessem acompanhar. Estabelecimento do gover-

no do Reino.. Capítulo XV: Embarque da Real Família e da Corte, sua saída do

porto de Lisboa, e circunstâncias principais deste memorável su-

cesso. Capítulo XVI: O governo é instalado e principia no exercício das suas

funções. Ordens de Napoleão a Junot para avançar rapidamente

com o seu exército. Entrada deste em Portugal e sua marcha até

Lisboa. 230
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Capítulo XVI/: Proclamação de Junot aos habitantes de Lisboa: sua

entrada nesta capital e sua digressão a Belém e à bateria do Bom

Sucesso. Ele mete tropas na torre de S. Julião e volta a Lisboa

aquartelar-se em casa do Barão de Quintela Capítulo XV/l/: Primeiras operações políticas e militares de Junot em

Lisboa. Herrnan é introduzido no gove.,lo e no erário. Retrato

deste homem. Usurpação dos bens da coroa e dos patrimoniais da

Casa Real, da Ribeira das Naus e mais arsenais. Sequestro das
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propriedades e manufacturas inglesas. Principia o desarmamento

da nação. Conduta dos governadores do reino Capítulo XIX: Sustos de Junot em Lisboa. Este general estende as

suas tropas para a costa marítima do none. Opressão e extorsões

do exército francês naquela capital, e conduta dos seus generais e

oficialidade. Capítulo XX: Descreve-se o estado de Ponugal, e principalmente de

Lisboa, antes da invasão, e o que ficaram sendo depois dela

Capítulo XXI: Teme-se a fome em Lisboa. A bandeira francesa é ar-

vorada no castelo de S. Jorge; fermentação do povo e suas conse-

quências Capítulo XXII: Aventura terrível e jocosa dos bravos da Gironda na

igreja do Santíssimo Sacramento de Lisboa Capítulo XXIII: Medidas que tomou Junot por ocasião dos sucessos de

13 e 14 de Dezembro. Como fazia servir à sua causa a voz dos

ministros da religião. Seus projectos a respeito do exército ponu-

guês e como procedeu à sua redução. Capítulo XXIV: Ocupação das províncias do none e sul pelas tropas

espanholas, e estado em que ficou entretanto a de Trás-os-Montes.

Operações mais notáveis dos generais Taranco e Solano. Novas

maquinações de Napoleão. e começam as desconfianças e os mo-

vimentos do povo e da cone de Espanha .'...'..."."'"

Capítulo XXV: A divisão de Loison estende-se desde o cabo da Roca

até S. Maninho e Nazaré. Extorsões deste general. de Thomiers e

de seus subalternos por esta pane do reino, e outros sucessos com

que remata o ano de 1807 Capítulo XXVI: Festins dos franceses. Cuidados de Junot e ordens que

recebe de Napoleão. Inconvenientes da divisão de Ponugal e esta-

do das rendas públicas. Guypuy em Almeida. Nova estrada mili-

tar. Licenciatura e desarmamento das milícias Tomo li/História da Invasão

Capítulo XXVII: Sucessos mais notáveis da viagem da Família Real

até ao Brasil. Os ingleses ocupam a ilha da Madeira. Liberdade do

comércio do Brasil. Sentimentos da cone de Marrocos sobre a re-

solução da de Ponugal Capítulo XXVIII: O governo legítimo é suprimido e suplantado pelo

intruso. Ordens e decretos a este respeito e da contribuição ex-

traordinária de guerra ",.., ,.".""..".,..,.,
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Capítulo XXIX: Continua-se a matéria da contribuição, roubo da prata

e ouro das igrejas, e outras vexações cometidas pelos franceses

Capítulo XXX: Sucessos das Caldas; horrível carniceria e desanna-

mento ignominioso do 2.0 regimento do Porto. Os ingleses tomam

as Berlengas Capítulo XXXI: O governo intruso procura ainda conseguir partidistas

em Portugal, e consegue poucos; estranho modo com que Junot se

fez cumprimentar pelos membros do legítimo governo suprimido e

pelas diferentes classes do Estado; novas promessas; movimentos

dos ingleses; esperanças de rompimento da parte da esquadra

russa; providências de Junot para impedir a comunicação com a

inglesa; mais traficâncias e extorsões. 347

Capítulo XXXII: Embaraço em que se viu Junot a respeito das provín-
cias ocupadas pelos espanhóis, e como dele se tirou facilmente,
pela inércia da cone de Madrid. Repetem-se as ordens para a proi-
bição das afinas em todo o reino, e para se dissolverem as milícias
daquelas províncias. Vários regulamentos para a administração in-
terna e para se acomodarem os aventureiros franceses que vinham
buscar fortuna , 354

Capítulo XXXIl/: Exemplos raros de patriotismo e de fidelidade no
tempo da dominação intrusa; conduta admirável do juiz de fora de
Marvão; valor heróico de um religioso franciscano

359
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Capítulo XXXIV: A divisão Sol ano evacua Portugal. e em seu lugar

vão tropas francesas guarnecer as províncias do sul às ordens de

Kellerman e Maurin. Estes generais impõem novas contribuições.

que são mandadas suspender pelas representações de alguns ma-

gistrados. Continuam os roubos; aventura do corregedor de Lagos;

sentimentos de um general francês da antiga escola. Capítulo XXXV: Marcha do exército português para França e sua infe-

liz sorte. Principia a executar-se o projecto de tirar do reino (;1S pa-

rentes da Casa Real e as personagens de maior representação. De-

putação a Baiona 372

Capítulo xxxv/: Digressão curiosa sobre os sebastianistas e suas opi-
niões; relação que estas tinham com os sucessos públicos; negocia-
ções inúteis de Junot com o almirante Cotton para este deixar in-
troduzir víveres em Lisboa. Aquele general manda distribuir esmo-
Ias, e dá pouco parecendo dar muito. Promoções do novo
intendente-geral da polícia e dos corregedores-mores 376



Capítulo XXXVII: As tropas francesas apoderam-se das praças princi-
pais da Espanha e Murat, com o grosso do exército, aproxima-se a
Madrid; a corte de Espanha dispõe-se a retirar para o México; re-
volução de Aranjuez, de que resultam a queda do valido e a
abdicação de Carlos IV; primeiros actos do governo de Fernando
VII. Murat em Madrid; sua audácia, intrigas e maquinações. 384
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Capítulo XXXVI/I: Fazem-se grandes preparativos para a recepção e

alojamento de Napoleão em Madrid e Lisboa; continuam as ma-

quinações contra Fernando; este rei é enganado e conduzido a

Baiona; e como descaradamente se pretende extorquir dele .a re-

núncia da coroa a favor de Napoleão; conferências notáveis sobre

esteobjecto Capítulo XXXIX: Lagarde intendente geral da policia, conselheiro do

governo e redactor da gazeta; seu carácter, ministério e operações

mais notáveis; criação de um novo tribunal criminal e outras ino-

vações terriveis nas leis e na administração da justiça. Capítulo XL: Despacho de Junot em Duque de Abrantes, e como foi

festejado este sucesso. Junot vai à missa. Retirada do Núncio

Apostólico; desordem acontecida nas ruas Suja e vizinhas; provi-

dências de Lagarde em consequência da mesma Capítulo XU: Carta que escreveu a chamada deputação portuguesa

aos seus compatriotas; abusos e maquinações a que deu motivo;

assembleia notável na presença de Junot Capítulo XUI: Conferências na Junta dos Três Estados sobre o cha-

mado voto da nação dirigido a Napoleão; intrigas do Conde da Ega

e seu partido, para que Junot fosse pedido para rei de Portugal;

forma-se um outro partido, que contraria esta pretensão, servindo-

-se para isso do juiz do povo; conclusão deste negócio. Capítulo XUII: Fernando VII é obrigado a renunciar a coroa de seu

pai; Murat lugar-tenente de Carlos IV e presidente da Junta de Go-

verno em Espanha; como faz partir para Baiona os últimos restos

da Família Real; sucessos de 2 de Maio em Madrid; novas renún-

cias forçadas a favor de Napoleão; aviso útil aos soberanos da Eu-

ropa Capítulo XLIV: Murat envia emissários às províncias e às colónias;

deputação dos 150 espanhóis a Baiona; valor heróico do bispo de

Orense; Junot obra de concerto com Murat; movimentos do exército

francês em Portugal; planos de expedições maritimas; novos projectos

de opressão contra os portugueses .., , .J~~~~~~~i~;1};~. 442
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