
COMENTARIO DE TEXTO

“ Art. 1º. A provincia de Entre-Douro e Miño coa cidade de Oporto darase en toda 
propiedade e soberanía da S.M. o rei de Etruria co título de Rei da Lusitania 
Septentrional. 

Art.2º. A provincia de Alentejo e o reino dos Algarbes, daranse en toda 
propiedade e soberanía ao Príncipe da Paz, para que as goce co título de Príncipe dos 
Algarbes. 

[…] Art. 11º. S.M. o emperador dos franceses sae garante a S.M. o rei de España 
da posesión dos seus estados do continente de Europa situados ao mediodía dos 
Pirineos. 

Convención secreta anexa 

Art. I. Un corpo de tropas imperiais francesas de vinte e cinco mil homes de 
infantería, e de tres mil homes de cabaleiría entrará en España e marchará dereito 
a Lisboa: reunirase a este corpo outro de oito mil homes de infantería e 
de tres mil de cabaleiría de tropas españolas con trinta pezas de artillería. 

Art. II. Ao mesmo tempo unha división de tropas españolas de dez mil homes 
tomará posesión da provincia de Entre Miño e Douro e da cidade de Oporto; e outra 
división de seis mil homes, composta igualmente de tropas españolas tomará 
posesión da provincia de Alentejo e do reino dos Algarbes. 

Art.III. As tropas francesas serán alimentadas e mantidas pola España, e os seus 
soldos pagos pola Francia durante todo o tempo do seu tránsito por España. 

[…] Art. VI. Un novo corpo de corenta mil homes de tropas francesas reuniranse 
en Baiona, como moi tarde o 20 de novembro próximo […]. Este novo corpo non 
entrará con todo en España, ata que as dúas Altas Potencias contratantes se poñan de 
acordo a este efecto.”

[…] Feito de Fontainebleau, a 27de outubro de 1807. Duroc-Izquierdo”

• Comenta o documento arriba transcrito, atendendo a:

1. A clasificación do texto

2. A análise das ideas primarias e secundarias (podes valerte para iso do 
subliñado)

3. Análise das cuestións principais do texto. Dámosche alguna pista: hai que 
falar sobre un personaxe, sobre unha política e sobre unha derrota militar e 
as súas consecuencias.

Ánimo, como sempre!



1.-Clasificación do texto 

Estamos diante dunha fonte histórica primaria de natureza xurídico-política, xa 
que o texto ofrécenos uns fragmentos dun tratado internacional que establece unha 
alianza político-militar  entre o imperio napoleónico e a monarquía española. O tratado 
de Fontainebleau foi acordado o 27 de outubro de 1807, entre a Francia de Napoleón e a 
España de Carlos IV, co obxecto de repartirse os territorios de Portugal e facer así 
efectivo o bloqueo continental contra Gran Bretaña. Os respectivos plenipotenciarios 
asinantes foron o xeneral francés Géraud Duroc e o diplomático español Eugenio Martín 
Izquierdo. Como consecuencia deste tratado, entraron na Península 100.000 soldados 
franceses, que se instalaron nas prazas fortes de San Sebastián, Pamplona e Barcelona, 
e, en camiño cara a Portugal, en Valladolid, o que provocou en toda España un 
sentimento antifrancés e en contra de Godoy. A comezos de 1808 non era difícil albiscar 
o plan de Napoleón: ocupar os tres portos máis importantes da Península (Barcelona, 
Cádiz e Lisboa). Ante as intencións francesas, Godoy propuxo o traslado da familia real a 
Andalucía, desde onde sería fácil dirixirse aos territorios americanos.

 
2.-Análise das ideas primarias e secundarias 

A idea principal do texto é a división que en virtude deste tratado franco-español 
faise do territorio portugués. Os artigos 1º, 2º e 11º de devandito pacto acordan a 
formación dun Reino da Lusitania Septentrional formado polas provincias de Entre-Douro 
e Miño, coa cidade de Oporto, que sería entregado ao rei de Etruria (art. 1º); a entrega 
en propiedade a Godoy da provincia portuguesa do Alentejo e o reino dos Algarbes co 
título de Príncipe dos Algarbes (art. 2º); así mesmo Napoleón garante a Carlos IV a 
posesión de todos os seus estados do continente europeo situados ao mediodía dos 
Pirineos (art. 11º). 
En artigos incluídos dentro dunha convención secreta, anexa a devandito pacto, márcase 
a conformación das tropas (nacionalidade, número, proporción de infantería, artillería e 
cabalería) que se dirixen a Lisboa (art. I) e das divisións que conquistarán e ocuparán a 
provincia de Entre Miño e Duero, coa cidade de Oporto, e a provincia de Alentejo e o 
reino dos Algarbes (art. II). O artigo III establece que as tropas francesas, aínda que 
pagas polo emperador, durante o seu tránsito por España serán alimentadas e mantidas 
pola monarquía hispana. O artigo VIN establece o posicionamiento dun corpo de corenta 
mil homes na cidade francesa de Baiona, que, previo acordo das potencias asinantes, 
entrará en territorio peninsular se fose preciso.

 



3.-Cuestións 

a) A privanza de Godoy. 

Manuel de Godoy e Álvarez de Faria ingresou no corpo de Gardas de Corps en 1784 
e pronto conseguiu a protección de Carlos IV e da Raíña María Luisa. Nomeado duque de 
Alcudia e conselleiro de Estado desprazou ao conde de Aranda como primeiro ministro en 
1792; desde esta data dirixiu a política española. O seu nomeamento como primeiro 
ministro en sustitución de Aranda estivo determinado pola necesidade de contar cunha 
persoa desvinculada da administración anterior e capaz de iniciar unha política hostil 
con Francia, sobre todo logo da execución de Luís XVI en xaneiro de 1793. Tras dous anos 
de guerra, Godoy asinou a Paz de Basilea con Francia (xullo de 1795), pola que recibiu o 
título de Príncipe da Paz. Desprazado do poder entre 1798 e 1800, estableceu unha 
alianza con Napoleón e dirixiu a Guerra das Laranxas (1801). Seguindo as pautas 
marcadas por Napoleón, asinou o Tratado de Amiens (marzo de 1802), polo que España 
obtivo de Gran Bretaña a confirmación do control sobre a illa de Menorca a cambio de 
Trinidade. A oposición favorable ao príncipe Fernando preparou unha conspiración 
antigodoísta (Proceso do Escorial de 1807), aínda que a definitiva caída do favorito 
produciuse a raíz do Motín de Aranjuez, o 18 de marzo de 1808. Despois acompañou aos 
reis no seu exilio e morreu en 1851 en París.

 
b) Godoy e Napoleón. A política exterior española entre 1799 e 1808. 

A partir da chegada ao poder de Napoleón Bonaparte, en 1799, a corte de Madrid 
converteuse nunha mera comparsa da política expansionista francesa. O 
intervencionismo francés na política hispana obrigou a Godoy a dirixir a invasión de 
Portugal en 1801 –guerra das Laranxas- co obxectivo de pechar os portos lusos ao 
comercio inglés. En 1802, Francia e Inglaterra asinaron a paz de Amiens; pero a 
reanudación de hostilidades entre ambas potencias arrastrou á España de Carlos IV a 
unha guerra non desexada e de tráxicas consecuencias. En efecto, as derrotas navais 
hispano-francesas de Fisterra e Trafalgar (1805) ante a escadra de Nelson, supuxeron a 
destrución da maior parte da armada e a incomunicación coas nosas posesións 
americanas, que fixo imparable o afundimento económico do país. 

Os desastres bélicos, o arrinconamento político da alta nobreza e o desgusto do 
clero por mor das medidas desamortizadoras uniron á oposición en torno ao príncipe de 
Asturias, o futuro Fernando VII, quen non conxeniaba con Godoy. 

Tanto o favorito de Carlos IV como o príncipe Fernando trataran de gañarse a 
amizade de Napoleón, que estaba entón ocupado intentando asfixiar a economía 
británica. O emperador decretara o establecemento dun bloqueo comercial que 
interrompese os contactos ingleses co continente. O cumprimento de devandito 
proxecto non era posible se non se contrarrestaba o contrabando e a violación de 
devandito bloqueo continental que se realizaba desde as costas portuguesas e que 
permitía o aprovisionamiento de Gran Bretaña. Para iso era preciso atacar e ocupar 
Portugal. 

Polo Tratado de Fointanebleau (27 de outubro de 1807), España consentía permitir 
o paso de tropas francesas por territorio español con destino a Portugal, cuxo territorio 
sería repartido en tres partes independentes, unha das cales se lle asignaba ao propio 
Príncipe da Paz. 

Atento á ocupación clandestina da Península polos exércitos napoleónicos, Godoy 



tramou a fuxida da familia real a Andalucía ou a América, pero a súa intención viuse 
frustrada polo motín de Aranjuez (19 de marzo de 1808), que provocou a caída de Godoy 
e a abdicación de Carlos IV en favor de Fernando VII. Con todo, Napoleón non recoñeceu 
a Fernando, e Carlos IV pronto se arrepentiu da súa abdicación, en tanto as tropas 
francesas, ao mando do xeneral Murat, entraban en Madrid. 

Así pois, en 1808, Napoleón era o verdadeiro árbitro da situación política 
española. O destronado Carlos IV e o novo rei Fernando VII esperaban contar co seu 
apoio. Con todo, Napoleón obrigou a unha sucesión de abdicacións e elixiu ao seu irmán 
José como rei de España.

c)Trafalgar: o inicio do fin do imperio colonial español 

Como consecuencia dos reiterados pactos asinados entre Carlos IV e a Francia de 
Napoleón, a monarquía española converteuse en aliada dunha política exterior francesa 
que contemplaba como un dos seus obxectivos a invasión de Gran Bretaña. En 1805, o 
emperador galo deseñou unha estratexia que pretendía lograr ese fin: a flota 
hispanofrancesa debía atraer á británica cara ás costas americanas para logo, tras 
despistar á escuadra de Nelson, retornar á Canle da Mancha para apoiar e cubrir o 
desembarco de tropas francesas en chan inglés. Pero o almirante Nelson descubriu a 
manobra, aparecendo á altura do cabo Fisterra, onde entablou combate (22 de xullo de 
1805), co resultado de seis buques da flota coaligada afundidos. A escadra 
francoespañola, ao mando do vicealmirante francés Pierre Charles de Villenueve, 
reagrupouse en Ferrol. Posteriormente, en agosto de 1805, refuxiouse no porto 
de Cádiz. No entanto, desoíndo as recomendacións dos mariños españois, o 
vicealmirante francés ordenou saír a mar aberto e presentar batalla ás forzas navales de 
Nelson. O 21 de outubro, ambas escadras enfrontáronse preto do cabo de Trafalgar. A 
forza formada por buques franceses e españois sumaba un total de 33 navíos. Fronte a 
eles aliñábanse 27 buques británicos con maior potencia artilleira. Os navíos 
hispanofranceses manobraron para presentar unha liña, segundo táctica habitual da 
época, pero o despregue realizouse de xeito defectuoso e de feito a liña quedou dividida 
en dúas. Nelson dispuxo os seus barcos en dúas columnas paralelas e atacou co obxectivo 
de romper a formación aliada. Así logrou illar as unidades españolas e as francesas e 
aproveitar a superioridade dos seus canóns. A derrota da armada comandada por 
Villenueve supuxo, non só a perda dos nosos mellores barcos e mariños, Federico Carlos 
Gravina, Cosme Damián Churruca e Dionisio Alcalá Galiano; senón a reanudación do 
comerció inglés a través de Portugal e a perda do xa precario control marítimo español 
nas súas colonias americanas. Logo de Trafalgar declina definitivamente a capacidade 
naval do país, necesaria para garantir o seu imperio colonial.
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