
1 

 

VERÃO DE 1918 – ÚLTIMOS TEMPOS DE EQUILÍBRIO 
 
 
A 2.ª batalha do Marne – 15Jul a 06Ago 

 

 As sucessivas acções ofensivas do exército alemão na Primavera de 1918 provocaram-lhe 

um desgaste e um volume de baixas, para as quais já não era possível encontrar recompletamentos. 

Nos últimos seis meses, os efectivos globais do exército alemão haviam caído de 5.100.000 de 

homens para 4.200.000. Mal alimentados, os soldados alemães tornaram-se, também, 

extremamente vulneráveis a doenças de tipo epidémico, sendo profundamente atingidos, a partir 

de Junho de 1918, pela chamada gripe espanhola. Cerca de meio milhão de Alemães presentes na 

Frente Ocidental foram contaminados pelo vírus dessa epidemia, reduzindo drasticamente o 

potencial de combate das suas unidades. 

 Apesar de ainda se encontrar na posse de vastos territórios conquistados aos seus 

adversários, a Alemanha já não podia ignorar, ao nível da decisão política, a difícil situação que 

tinha por diante. Salvo raras excepções, no entanto, a percepção da crise era tratada com a 

arrogância própria de quem não estava preparado para perder. Admitia-se, em Berlim, por alturas 

do Verão de 1918, que pudesse chegar a um acordo para pôr termo à guerra, desde que, à 

Alemanha, fosse reconhecida a anexação do Luxemburgo e da região mineira da Lorena francesa. 

 A diminuição do potencial de combate deixou Ludendorff perante um dilema: manter a 

ideia inicial do grande ataque na Flandres – o 

que, podendo produzir efeitos mais decisivos, 

se afigurava de mais difícil execução; ou, 

optando por uma manobra mais fácil, 

prosseguir o avanço na direcção de Paris. A 

atracção pela capital da França acabou por ser 

irresistível. Assim, a 15 de Julho de 1918, 

reunindo uma massa de 52 divisões, o 

exército alemão lançou-se em mais uma 

ofensiva para Sul de Châtillon-sur-Marne. A 

pausa de cerca de um mês, entretanto 

verificada, concedera aos Aliados o tempo e a 

tranquilidade necessários para a preparação de 

uma contra-ofensiva em forma. A integração 

das unidades americanas estava a aproximar-

se do seu melhor período. Embora o general 

Pershing se batesse pela constituição de um 

bloco de unidades exclusivamente americano 

– à semelhança da Força Expedicionária 

Britânica –, foi sendo adoptada, inicialmente, 

a modalidade de atribuir a cada exército 

francês um certo número de divisões da Força 

Expedicionária Americana. Note-se que cada 

uma das divisões americanas possuía 

efectivos da ordem dos 28.000 homens, quase 

o triplo do das divisões dos outros 

contendores. Tendo sido alertadas para os 

indícios da ofensiva alemã, as tropas aliadas não tardaram a recompor-se do choque inicial, e, a 18 

de Julho, deram início a uma sólida contra-ofensiva no sector do Marne. Os Alemães não tiveram 

modo de lhe resistir e voltaram a sofrer pesadas baixas (30.000 mortos e feridos) e perdas de 

material (800 bocas-de-fogo de artilharia). Nessa ocasião, os Aliados retomaram a iniciativa das 

operações, não mais a perdendo até ao final da guerra. 
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Bolsa da frente recuperada pela contra-ofensiva aliada 

 

 Posto perante a enorme pressão da ofensiva aliada, Ludendorff foi obrigado a ordenar o 

recuo no saliente de Soissons – Chateau Thierry – Reims, como forma de reduzir a extensão da 

frente, adequando-a à escassez de efectivos que então se verificava. A liderança operacional de 

Ludendorff – repetitiva e sem novas soluções – começou, porém, a ser questionada. Mas não só: a 

ideia de negociações com os Aliados começou a circular no próprio seio do Estado-Maior alemão. 

 

 

Frente italiana – A batalha do Piave 

 

 A derrota de Caporetto, em Outubro de 1917, ditou a imediata demissão do general 

Cadorna do comando do exército italiano. A 8 de Novembro, o governo italiano decidiu designar 

um substituto: 

 
 Para suceder a Cadorna, foi chamado [Armando] Diaz, tendo ficado pouco claro o processo 

da sua designação. Quase ninguém o conhecia porque nunca se proporcionara a ocasião para o 

tornar conhecido. De baixa estatura, com óculos, de aspecto mais de professor do que de 

militar, falando com um acentuado sotaque napolitano que, certamente, não contribuía mais 

para acentuar a marcialidade do que para o comando de unidades, Diaz tinha feito a sua 

carreira no Estado-Maior, mas não consta que mesmo aí tivesse brilhado.
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Para o segundo lugar da hierarquia, Diaz levou consigo o general Pietro Badoglio. Com 

apenas 46 anos, Badoglio era já uma das maiores esperanças do exército italiano e seria, para Diaz, 

o equivalente de Ludendorff para Hindenburg. Diaz assegurava a ligação com o governo e 

procurava deixar uma imagem pública de confiança e simpatia. Badoglio, tal como Ludendorff, 

encarregava-se da parte organizativa e do planeamento das operações. 

 O início do Inverno determinou, naturalmente, uma pausa nas operações. Diaz aproveitou, 

então, para promover a recuperação dos cerca de 300.000 homens que, na sequência da batalha de 

Caporetto, haviam sido dados como desertores. Não foi tarefa fácil. Muitos deles não regressaram 

às trincheiras e grande parte dos que o fizeram para lá voltaram escoltados pelos Carabinieri. 

Apesar de tudo, o moral das tropas italianas foi melhorando. Sentiam, sobretudo, que Diaz e 

Badoglio “administravam as suas vidas” de modo mais parcimonioso do que no tempo de 

Cadorna. 

                                                 
1
 MONTANELLI, Indro, Storia del Regno d’Italia – 1861-1946, p. 121. 
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 Em matéria de recompletamentos, algo iria mudar daí para a frente. Até à batalha de 

Caporetto, os novos soldados eram dispersos pelas unidades da frente, para ocuparem as faltas 

produzidas pelos combates. Do ponto de vista do moral, esses soldados, ainda sem o desgaste de 

uma longa permanência em campanha, eram rapidamente “aconselhados” a conter o seu 

entusiasmo. Por iniciativa de Badoglio, uma parte substancial dos novos soldados foram agrupados 

em unidades homogéneas, de modo que o seu ânimo se mantivesse intacto. Constituíram-se, deste 

modo, diversos batalhões, recebendo a designação de “Arditi” (audaciosos). Também receberam 

um uniforme diferente, suficientemente incomum para merecer as críticas das outras unidades de 

infantaria: na cabeça um fez, à turca, dólman aberto sobre um camisolão negro decorado com 

caveiras, calças à zuavo, cinturão e punhal. 

 
 Não há dúvida de que nas suas fileiras incubou aquele espírito agressivo, aventureiro e 

irrequieto de que, dali a pouco, Mussolini tanto aproveitaria.
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Fileira de jovens arditi. 

 

 Quando, em Junho de 1918, o exército austríaco retomou a ofensiva, já sem a colaboração 

de unidades alemãs, encontrou pela frente um inimigo organizado e que, através do seu serviço de 

informações, estava perfeitamente conhecedor dos preparativos para o ataque. Badoglio tinha 

conseguido posicionar ao longo da linha de contacto um total de 59 divisões – 4 das quais eram 

francesas e britânicas –, 7.000 bocas-de-fogo de artilharia e 17.000 metralhadoras. Nos céus do 

Norte de Itália estariam, em apoio, 4.000 aviões de combate. Por fim, encontrava-se resolvido o 

problema das máscaras antigásicas. O pedido de apoio das tropas americanas, entretanto chegadas 

à Europa, também foi emitido da parte do governo de Roma. Assim, a 27 de Junho de 1918, um 

regimento de infantaria dos EUA desembarcava em Génova, quando já estava em curso uma nova 

ofensiva austríaca. 

 A ofensiva iniciara-se, a 13 de Junho, com um ataque no Trentino. Os Austríacos 

esperavam, assim, atrair a esse sector da frente algumas reservas aliadas para, depois, desferirem o 

ataque principal sobre o Piave. Conhecedores da posição das principais unidades inimigas, Diaz e 

Badoglio não foram no engodo e aguentaram o dispositivo. Na noite de 14 para 15 de Junho, 

iniciou-se, então, o ataque principal, com uma intensa preparação de artilharia que incluiu, 

novamente, o emprego de munições de gás. Todavia, em vez de concentrarem um potencial de 

combate esmagador numa frente reduzida, para abrir uma brecha na defesa inimiga, os Austríacos 

desencadearam um típico ataque frontal, ao longo de toda a frente, acabando por ser repelidos na 
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maior parte dos sectores, com um volume de fogos de artilharia verdadeiramente devastador. O 

coronel austríaco Maximilien Lauer, registou esses momentos desta forma significativa: 

 
 Muito rapidamente, a artilharia inimiga domina o terreno, ao ponto de podermos interrogar-

nos sobre qual das forças em presença está realmente na ofensiva.
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Deste modo, onde lograram algum sucesso, as tropas austríacas 

foram logo desalojados pelos contra-ataques das reservas aliadas. Para 

complicar ainda mais a manobra ofensiva, chuvas torrenciais 

extemporâneas causaram extensas inundações nas margens do Piave, 

contribuindo decisivamente para o malogro do ataque austríaco. Ao fim 

dos primeiros 6 dias de combate, o Alto-Comando austríaco mandou 

suspender a ofensiva e retirar, deixando no terreno, entre mortos e 

feridos, cerca de 85.000 homens.  

 A malograda ofensiva austríaca contra as posições do rio Piave 

constituiu a última grande operação ofensiva das tropas do Império 

Austro-Húngaro, antes do final da guerra. Entretanto, as forças em 

presença continuaram a flagelar-se com fogos de artilharia e morteiro. 

Num desses duelos, na noite de 8 de Julho de 1918, foi ferido um 

condutor de ambulância americano, de apenas 18 anos, de nome Ernest 

Hemingway. Evacuado para um hospital de Milão, iniciou, então, o seu 

adeus às armas.                  Ernest Hemingway                                                                                        

                                                                                                                                                                                  

 

David Martelo – Julho de 2018 
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