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AALLEEMMAANNHHAA  11991144  ––  DDAA  QQUUAASSEE  VVIITTÓÓRRIIAA  DDEE  AAGGOOSSTTOO  

AAOO  PPRREEMMOONNIITTÓÓRRIIOO  ““PPLLAANNOO  DDEE  SSEETTEEMMBBRROO””  

 
 
 Concluída a Batalha das Fronteiras, as unidades alemãs procedentes da Bélgica iniciaram a 
invasão de território francês, em 24 de Agosto de 1914. A partir da fronteira belga, o terreno 
apresentava-se bastante favorável a uma movimentação rápida. Os principais obstáculos eram 
oferecidos pelos rios Mosa, Aisne e Marne. Inversamente, o vale do Oise favorecia a marcha na 
direcção de Paris, situada, em linha recta, a apenas 200 km da fronteira. 
 

 
 

A força invasora era formada por cinco exércitos (cerca de um milhão de homens), 
correspondendo às alas direita e central do dispositivo alemão. A sua movimentação correspondia 
a um rebatimento da frente, no sentido contrário ao dos ponteiros de um relógio. Mais a sul, a ala 
esquerda germânica, constituída pelos 6.º e 7.º exércitos, não lograra qualquer penetração das 
linhas francesas, prosseguindo encarniçados combates. A «porta-giratória» concebida por 
Schliffen emperrara a sudeste e, na prática, só a noroeste se movia. Apesar disso, no OHL1, em 
Coblenz, reinava a mais completa euforia. A maior parte dos responsáveis militares alemães, com 
Moltke à cabeça, estavam convencidos de que acabavam de obter a tal vitória decisiva com que 
haviam sonhado. 
 No Grande-Quartel-General (GQG) francês, reinava uma profunda desilusão. Diante da 
crueza da realidade, foi a vez de sobressair, positivamente, o temperamento calmo de Joffre. Esse 
tipo de serenidade contagiosa que conseguia alardear revelar-se-ia decisivo nas semanas 
seguintes. As primeiras medidas a adoptar tinham a ver com a coordenação do movimento de 
recuo das unidades, o qual não podia continuar a processar-se ao sabor da pressão do invasor. Era 
fundamental ganhar tempo e espaço para determinar onde e quando as forças aliadas poderiam 
oferecer uma resistência organizada.  
 Joffre procurou reparar os danos sofridos mediante a colocação de mais forças na 
desprotegida ala esquerda aliada. Para tal, mandou organizar o 6.º Exército a partir de unidades a 

                                                 
1 Oberste Heeresleitung (Alto-Comando do Exército). 
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retirar da frente da Lorena, as quais deveriam ser transportadas, por via-férrea, para a região de 
Amiens. 
 O Governo francês, por seu turno, não tardou a compreender que as tropas alemãs 
estavam, agora, a menos de 200 km de Paris. Apesar de, no início da guerra, se haver concebido 
um plano de fortificação do perímetro da capital, o certo é que a confiança numa rápida vitória 
fizera adiar os trabalhos no terreno. O Ministro da Guerra, Messimy, confrontado com a 
impreparação da defesa da capital, demitiu o governador militar, general Michel, e substituiu-o 
pelo general Gallieni. Este não demorou a aperceber-se de que necessitaria de um exército de, 
pelo menos, três corpos do activo. No entanto, no momento da sua nomeação, um tal exército só 
poderia ser formado a partir de unidades já empenhadas em operações. 
 O clima de derrota que se abateu sobre os meios políticos franceses foi fatal ao executivo 
no poder, obrigado que foi a uma significativa remodelação. Para o lugar de Messimy entrou, 
então, o socialista Millerand. Ao visitar o GQG, o novo ministro ouviu da boca de Joffre a mais 
terminante negativa à cedência dos 3 corpos. Segundo ele, a eventual perda de Paris não 
significava o fim da luta. O que era necessário concretizar, com urgência, era o reforço da ala 
esquerda do dispositivo aliado. 
 
A batalha de Le Cateau 
 
 Para além da organização do 6.º Exército, também a Força Expedicionária Britânica (FEB) 
acabava de receber mais uma divisão, a 4.ª, e a 19.ª Brigada, ficando com um potencial de 
combate equivalente a cinco divisões e meia. No seu conjunto, a recomposição da ala esquerda 
aliada cifrava-se no reposicionamento do Grupo de Divisões do general d’Amade na extremidade 
mais ocidental e na colocação do 6.º Exército imediatamente à esquerda da FEB.  
 Entretanto, no comando da FEB, fazia-se um ponto da situação verdadeiramente 
catastrófico. Enquanto as tropas, combatendo em retirada, davam provas de grande 
desembaraço, pelo espírito do marechal French passavam as conjecturas mais pessimistas. 
Admitindo como provável uma manobra de envolvimento por qualquer um dos seus flancos, o 
comandante britânico tudo fez para manter as suas unidades em acelerado ritmo de recuo, 
procurando salvar o que considerava ser a única força devidamente instruída de que a Grã-
Bretanha dispunha naquela ocasião. A 25 de Agosto, a FEB atingia a região de Le Cateau. O 
quartel-general britânico, por seu turno, instalava-se, mais a sul, em St. Quentin. 
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 Foi na região de Le Cateau que, durante o dia 26, o II CE se viu obrigado a confrontar-se 
com três divisões pertencentes ao 1.º Exército (von Kluck). O potencial relativo de combate até 
seria favorável aos britânicos se estes tivessem disposto de tempo para organizar defensivamente 
o terreno. O melhor que as unidades britânicas haviam conseguido, no entanto, fora a construção 
de abrigos pouco profundos, claramente insuficientes para enfrentar um inimigo forte em 
artilharia. 

A fraqueza ocasional da força alemã que se aproximava de Le Cateau resultava da 
circunstância de von Kluck – seguindo as teorias de Schlieffen – ter ordenado uma manobra de 
largo envolvimento, o que levou grande parte do seu exército para oeste. Quem acabou por se 
confrontar com essa ala direita de von Kluck foi, precisamente, o Grupo de Divisões do general 
d’Amade. Apesar de se tratar de pessoal maioritariamente proveniente de unidades não activas, 
os reservistas franceses bateram-se com grande empenho, inviabilizando o envolvimento do 
flanco esquerdo britânico. 

O ataque alemão contra as linhas do II CE britânico iniciou-se com uma violenta preparação 
de artilharia que, além de visar as posições da infantaria, causou elevadas perdas nas unidades de 
artilharia britânicas. As vagas sucessivas de infantaria que se lançaram sobre os Britânicos foram 
sendo castigadas severamente pelo seu disciplinado fogo. Apesar de toda a bravura demonstrada 
pelos defensores, Smith-Dorrien não tardou a aperceber-se de que, no final do dia, contabilizava já 
cerca de 8.000 baixas – valor muito superior às perdas sofridas em Mons. Para agravar a situação, 
encontrava-se sem ligação com o I CE e sabia que o comando da FEB – tomado de todos os 
temores e sem capacidade para controlar as acções em curso – voltara a recuar, de St. Quentin 
para Noyon, mais de 30 km para a retaguarda. Na noite de 26 para 27, enquanto os Alemães – 
também eles castigados por elevadas perdas – optavam por um alto, esperando pelo nascer do 
dia, o profissionalismo das tropas britânicas permitiu operar, no maior sigilo, uma difícil ruptura do 
combate, seguida de uma retirada para Le Catelet e Beaurevoir.  

A valentia demonstrada pelas unidades britânicas não desfez, no entanto, o pessimismo do 
marechal French e do seu estado-maior. A ordem de recuar tornou-se uma verdadeira obsessão, 
que as unidades combatentes tinham dificuldade em concretizar: não a entendiam, por não verem 
razões de natureza operacional que a justificasse; não conseguiam executá-la, por se encontrarem 
exaustas das longas marchas e combates dos últimos dias. O desânimo instalado no comando da 
FEB retirava-lhe, de momento, qualquer credibilidade como força apta para o combate. 

Deste modo, as batalhas travadas ao longo de toda a frente, entre 25 e 31 de Agosto, 
configuravam uma situação globalmente favorável aos Alemães, mas o comportamento dos 
aliados, no combate defensivo, representava um desempenho táctico e técnico nitidamente 
superior ao da semana anterior, com resultados estratégicos positivos.  

Mas o optimismo não abrandara entre os Alemães. Os relatórios dos comandantes dos 
exércitos chegavam a Coblenz com expressões de sucesso em que se confundia a retirada dos 
aliados com um aniquilamento que, na realidade, se não produzira. Não surpreende, portanto, 
que, a 27 de Agosto, o comunicado oficial do OHL deixasse transparecer a iminência de uma 
retumbante vitória: 

«Os exércitos alemães entraram em França desde Cambrai até aos Vosges, após uma série 
de contínuos e vitoriosos combates. O inimigo, batido em toda a linha, está em plena retirada... e 
não está capaz de oferecer séria resistência ao exército alemão». 

No mesmo dia 27, o OHL distribuía uma nova directiva aos exércitos na qual se falava já em 
«perseguição» às unidades aliadas e se fixava Paris como objectivo a atingir.  

Em 30 de Agosto, com as retaguardas do seu dispositivo nos arredores de Paris, Sir John 
French comunicaria a Joffre que as suas tropas estavam necessitadas de descanso, pelo que não 
poderia contar com elas na frente de combate durante mais dez dias. 

Posto perante as dificuldades criadas pelo avanço alemão e pelos temores do aliado 
britânico, Joffre teve a enorme virtude de não entrar em pânico. Tinha a consciência de que o 
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inimigo, embora tivesse materializado ganhos de terreno significativos, não lograra fazer muitos 
prisioneiros. Isso significava que grande parte do Exército estaria utilizável a curto prazo. Assim, 
impunha-se um recuo controlado até uma linha que oferecesse reais condições para uma defesa 
sólida – o rio Sena – e permitisse, mais tarde, partir daí para uma contra-ofensiva. Sentindo a 
ameaça que a ala direita alemã representava para Paris, Joffre ordenou ao 6.º Exército que 
cobrisse a aproximação à capital, mas, inicialmente, pôs de lado a hipótese de colocar os corpos 
desse exército sob as ordens de Gallieni. A defesa de Paris seria feita no contexto global da 
manobra principal.  

Em 30 de Agosto, a opinião pública britânica – até aí quase exclusivamente alimentada por 
uma informação oficial tranquilizadora – foi surpreendida por uma edição especial do The Times, 
na qual se relatava com particular crueza as vicissitudes dos últimos dias de campanha. Essa 
reportagem teve o condão de sensibilizar a população para a gravidade da situação e o governo 
para a necessidade de enviar reforços para França.  

Enquanto a situação não se alterou com o resultado da batalha do Marne, em Berlim 
faziam-se conjecturas políticas sobre o dia seguinte à grande vitória que julgavam estar prestes a 
alcançar. É nessa ocasião que o chanceler Bethmann-Hollweg põe à consideração do seu governo 
o Programa de Setembro, documento provisório no qual se equacionam diversas medidas 
relacionadas com a conclusão de uma paz separada com a França. Relativamente a esta, sugeria-
se a aplicação de... 
 

...uma indemnização de guerra a ser paga em prestações; deve ser suficientemente 
elevada para impedir a França de gastar quaisquer somas elevadas em armamentos 
nos próximos 15-20 anos. Adicionalmente, um tratado comercial que torne a França 
economicamente dependente da Alemanha [e] garanta o mercado francês para as 
nossas exportações... Este tratado tem que nos garantir, em França, liberdade de 
movimentos no plano financeiro e industrial, de tal modo que as empresas alemãs não 
mais sejam tratadas de modo diferente das francesas. [...] 

  
Devemos criar uma Associação Económica da Europa Central, através de tratados de 
união aduaneira, incluindo França, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Áustria-Hungria, 
Polónia e talvez Itália, Suécia e Noruega. Esta Associação não terá nenhuma 
autoridade constitucional suprema comum e todos os seus membros serão 
formalmente iguais, mas, na prática, ficará debaixo da liderança alemã e deve 
consolidar o domínio económico alemão sobre a Mitteleuropa.2 
 

 Com a travagem do avanço alemão na batalha do Marne, iniciada a 6 de Setembro de 
1914, este projecto teve de ser adiado. E foi sendo adiado, ao longo do século XX, apesar de novas 
tentativas de carácter bélico e político. 

Tinha razão o banqueiro hamburguês Max Warburg quando, uma semana antes do 
atentado de Sarajevo, aconselhou prudência a Guilherme II, sublinhando que não havia 
necessidade de desembainhar a espada, mesmo perante a possibilidade da Rússia, entretanto, 
completar o seu programa de rearmamento.  
 
«A Alemanha torna-se mais forte a cada dia de paz. Só temos a lucrar esperando pelo momento 
propício».3 
 
 
David Martelo – Julho de 2016 
                                                 
2 FERGUSON, Niall, The pity of war, Kindle Ed., pos. 4191-4200. 
3 Max. M. Warburg, Aus meinen Aufzeichnungen (Glückstadt: Privatdruck, 1952), p. 29. Citado por HERWIG, Holger, 
Military doomsday machine, p. 13. 


