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 Chegou a hora! As ordens são cumpridas sem hesitação. E o soldado, escorado pelo 
rigor fecundo da disciplina militar, marcha, com o passo firme, rumo ao seu destino. 
 O primeiro choque é uma imensa surpresa. Estrategicamente, a envergadura do 
movimento envolvente do inimigo e o emprego que faz das suas unidades de reserva 
destroçam, de um só golpe, o nosso plano. Tacticamente, a revelação da potência do fogo 

tornam caducas, instantaneamente, as doutrinas em vigor. Moralmente, as ilusões de que 

estávamos blindados são pulverizadas num abrir e fechar de olhos. 
 Esta surpresa abate-se sobre todo o exército, o qual, entre 20 e 23 de Agosto, passa, 
falando sem subterfúgios, de uma segurança perfeita ao paroxismo do perigo. É certo que, 
alguns elementos – a cavalaria, os destacamentos de cobertura – haviam já estado debaixo de 
fogo. Mas não tinham sido mais do que curtos episódios de contacto. Subitamente, a um só 
tempo, do Alto-Reno até ao Sambre, 1.200.000 franceses entram em combate. 
 Desde esse momento, o conceito inicial do Comando tinha de sofrer profundas 
alterações. Enquanto havíamos pensado que, de início, tomaríamos a iniciativa, 
movimentando, de oeste para leste, pelo menos quatro dos nossos cinco exércitos, agora, era 
necessário, apressadamente, orientar três deles para norte. Em vez da decisão se disputar na 
Lorena, como era dado como seguro, iria ter lugar na Bélgica. [...] Setenta e quatro divisões 
francesas, de infantaria e de cavalaria, marcham para o contacto no mesmo dia. Quer 
tivessem que operar nas montanhas dos Vosgos, no planalto loreno, na região do Mosa, na 
floresta das Ardenas ou na planície de Charleroi, todas actuavam com a mesma missão geral: 
«Avançar, para rechaçar o inimigo onde quer que seja encontrado». 
 A grande unidade formou em coluna. Primeiramente, as tropas tiveram a sensação de 
que se tratava de uma manobra semelhante a tantas outras; a mesma ordem de fileiras e 
filas, os mesmos cenários pitorescos, os mesmos incómodos da marcha: sol, poeira e peso da 
mochila. De repente, o troar da artilharia faz brotar uma sensação de crise. Ao desgaste do 
esforço físico junta-se o receio do desconhecido de que nos aproximamos. Mas, rapidamente, 
a boa vontade, dir-se-ia mesmo uma certa curiosidade, faz altear os espíritos. 
 O encontro com o inimigo reveste-se de uma forma brutal. Porque, tendo tomado a 
ofensiva antes de nós, adopta, para o primeiro embate, a táctica da defesa. Pôde, assim, 
instalar-se previamente. [...] As guardas-avançadas francesas confrontam-se, portanto, 
inopinadamente, com uma linha de fogos instalada. O mesmo é dizer que são prontamente 
dizimadas e imobilizadas. Quando o general comandante da divisão esperava delas as 
informações necessárias para decidir as acções do grosso, constata que a sua coluna foi 
barrada à cabeça. [...] Ali está o inimigo. Não há nada a fazer senão ir sobre ele. A ordem, 
dada no mesmo instante, transmitida ao galope, chega quando os executantes, de sua própria 
iniciativa, já deram início à acção. 
 A infantaria abandonou a estrada. Disposta no terreno em linha de pequenas colunas, 
progride na direcção do drama desconhecido. A marcha de aproximação, desta vez, não é um 
exercício de polígono. Em silêncio, gargantas apertadas, olhando para os seus comandantes 
que procuram esboçar um sorriso, os homens avançam, receosos mas resolutos. 
Subitamente, ao transporem uma crista, ao desembocarem de um bosque, à saída de um 
caminho desenfiado, caem as primeiras granadas dos obuses inimigos. Muitas vezes, não 
passam de estilhaços, vindos de longe, rebentando alto, cuja medíocre eficácia sossega os 
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noviços combatentes. Mas, em breve, o tiro torna-se preciso. O terreno fica cravado de 
rajadas. Vê-se, não sem estupor, a queda dos primeiros cadáveres. 
 É, então, que entram em jogo os projécteis da artilharia pesada. Silvando na sua 
trajectória, explodem com grande estrondo, dando a impressão de um cataclismo. As perdas 
são, sem dúvida, raramente proporcionais ao efeito produzido. Mas, no imediato, disso não 
nos apercebemos. Na hora, as fracções submetidas a estas barragens experimentam como 
que uma espécie de traumatismo que, para alguns, redunda num aniquilamento anímico. 
 Mais ou menos abalados, misturados e desviados da sua direcção, os elementos da 
infantaria aproximam-se da zona onde terão de se empenhar. Conforme está prescrito, os 
comandantes precedem as suas tropas, pequenos destacamentos patrulham à frente do 
dispositivo, esforçando-se todos por descobrir a posição do inimigo. Mas nada vêem no vazio 
do campo de batalha. Nestas condições, como é possível indicar um objectivo ou conceber 
uma manobra? De qualquer modo, avancemos; logo se verá! 
 Agora, já se sente o silvo das balas. Inicialmente, raras, assim como que hesitantes; 
depois, por alguns instantes, mais intensas sobre este ou aquele grupo a descoberto. Menos 
brutais do que os projécteis dos obuses, mas assustadoras, dado que ferem e matam 
silenciosamente. As ordens e as rotinas do treino levam as tropas sempre para diante. E tudo 
isto a correr, com o coração batendo em acelerado, através dos campos ceifados deste final 
de Agosto, a mão apertando a espingarda que tardamos a utilizar e os quadris pisados pelo 
bater da ferramenta individual. 
 De repente, o fogo inimigo torna-se ajustado e concentrado. De segundo em segundo, 
aumenta a saraivada de balas e o estrondo das granadas de artilharia. Os que sobrevivem 
arrojam-se ao solo, aterrados, numa confusão em que se misturam com os gritos dos feridos 
e o silêncio dos mortos. Os oficiais procuram afectar uma grande calma, deixando-se matar 
de pé, enquanto em algumas unidades mais obstinadas se calam baionetas e se ouvem as 
cornetas tocar o sinal de assalto. Tudo reflexos heróicos isolados, mas de nenhum efeito. 
Num abrir e fechar de olhos, parece que toda a virtude do mundo de nada vale contra o 

fogo. 
 Enquanto a infantaria se lançava ao assalto, a artilharia entrava em posição. Por mais 
diligente que se mostrasse, escasseava-lhe o tempo para identificar os locais para as peças e 
os escalões, para estabelecer observatórios e para organizar as ligações. Para onde disparar, 
de resto, se o inimigo se não revela senão por vagos clarões de bocas-de-fogo bem 
desenfiadas? É claro que se a infantaria designasse as resistências que fossem encontrando, a 
artilharia interviria com eficácia. Mas estes homens, que o inferno tortura a três quilómetros 
à frente das baterias, como é que poderiam, em tempo oportuno, fornecer indicações 
exactas? Muitas vezes, ainda a artilharia não concluiu os seus preparativos quando o ataque é 
lançado. As salvas da nossa artilharia não serão mais do que represálias, demasiado tardias e 
dispersas para alterar situações consumadas. 
 Do posto de comando improvisado onde se encontra, o comandante da grande 
unidade apercebe-se do insucesso dos primeiros escalões. Dispõe, ainda, das suas reservas, 
que destinava ao “ataque decisivo”, mas a detenção brutal dos elementos já empenhados 
não lhe fornece nenhuma indicação sobre a manobra a empreender. Na maior parte dos 
casos, as forças não empenhadas serão empregues para “reforçar o ataque”. Quem sabe se, 
graças à “massa multiplicada pela velocidade”, o elã não será renovado? 
 Enquanto se desenrolava o combate das primeiras linhas, as reservas, mais ou menos 
abrigadas, estavam expostas às piores emoções. Os golpes que as atingiam, sem poderem 
ripostar, os relatos dramáticos daqueles que vinham da frente, a vista dos feridos a sangrar 
que iam para a retaguarda, espalhavam nas suas fileiras uma comoção que era acrescida pelo 
facto de permanecerem inactivas. Quando chega a ordem de avançar, é já patente um 
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sentimento de angústia. As tropas dão entrada no campo da morte antecipadamente 
abaladas no seu ânimo. Neste estado, uma vez submergidas pelo furacão de fogo, não 
conseguem, muitas vezes, aguentar-se. Param, dispersam-se ao acaso pelos acidentes do 
terreno, misturando-se com os primeiros escalões que tinham a missão de empolgar. Por 
vezes, sucede mesmo que um incidente inesperado provoque numa dessas unidades uma 
brusca descarga nervosa que arruína as vontades. Estala o pânico e destroçam-se as fileiras. É, 
aliás, um desfalecimento de curta duração, rapidamente superado. Em todo o caso, depressa 
fica demonstrado que, aumentando os efectivos debaixo do fogo de um inimigo intacto, não 
se faz mais do que multiplicar as baixas. 
 Em breve, o abatimento é tal que não há outro recurso senão levar de volta à 
retaguarda os elementos que por nada se agarram ao terreno. De uma ponta à outra da linha, 
pressionados ou não pelo adversário, tristemente, as nossas tropas recuam. No seguimento 
da acção, relatórios, historiadores, diários de marcha, poderão dar uma aparência lógica a mil 
acontecimentos confusos. Mas para os intervenientes, naquele momento, não existe senão 
um pensamento: “É absurdo!” 
 


