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1940 – OS “MILAGRES” DA “GUERRA RELÂMPAGO” 
 
 

Fui acordado com a indicação de que [o primeiro-ministro-francês] 

Reynaud estava no telefone ao lado da minha cama. Falou em inglês e 

claramente sob pressão. “Fomos derrotados”. Como não respondi 

imediatamente, insistiu: “Estamos derrotados; perdemos a batalha”. 

Winston Churchill 

 
 
 A palavra Blitzkrieg (guerra relâmpago) foi mencionada pela primeira vez, em 1935, num 
artigo do periódico militar Deutsche Wehr (Defesa Alemã). Nesse artigo, considerava-se que os 
países com uma indústria alimentar pouco desenvolvida e com escassez de matérias-primas, em caso 
de guerra, deviam «concluir rápida e prontamente o conflito, procurando forçar uma decisão logo no 
seu início, através do emprego de toda a sua força».1 Noutro artigo, publicado em 1938 na revista 
Militär-Wochenblatt (Semanário Militar), definia-se Blitzkrieg como “ataque estratégico de 
surpresa”, levado a cabo com o emprego de forças blindadas, meios aéreos e tropas paraquedistas. 
Na terminologia oficial alemã, a palavra não foi praticamente usada durante toda a 2.ª Guerra 
Mundial.2 O general-de-artilharia Ludwig Beck, Chefe do Estado-Maior do Exército, numa conversa 
com o coronel-general Walther von Brauchitsch, Comandante-Chefe do Exército3, durante a crise 
checa de Julho de 1938, referiu-lhe que «a ideia de guerra relâmpago [...] é uma ilusão. Devíamos ter 
aprendido, da história militar moderna, que os ataques de surpresa raramente conduziram a sucessos 
duradouros».4  
 Tratava-se, por conseguinte, de um termo conhecido mas que não foi acolhido na 
terminologia militar oficial. Em contrapartida, a imprensa alemã, após os êxitos de 1940, usaria 
abundantemente o novo termo, levando o resto da imprensa mundial a adoptá-lo com idêntica 
exaltação.  
 
 A abordagem tradicional do surpreendente êxito da manobra alemã de Maio de 1940 – 
invasão da Holanda, Bélgica, Luxemburgo e França – tem-nos apresentado essa vasta operação a 
Ocidente como o resultado de um cuidadoso planeamento e da aplicação de um novo conceito 
estratégico – a Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago. 
 Esta versão dos acontecimentos foi recentemente (1996) contrariada por Karl-Heinz Frieser, 
historiador germânico, o qual, através da sua obra Blitzkrieg-Legende. Der Westfeldzug 1940 (A 
lenda do blitzkrieg – A campanha de 1940 no Ocidente), nos proporciona uma outra visão dos 
acontecimentos. De facto, a pesquisa feita pelo autor não tardou a revelar que a parte mais 
importante da ofensiva alemã acabou por decorrer de forma bem diferente do que fora inicialmente 
planeado. 
 Com a dolorosa experiência da 1.ª Guerra Mundial, estava decidido, ao mais alto nível de 
comando alemão, que não fazia sentido repetir uma prolongada e quase imóvel guerra de trincheiras. 
Assim sendo, a campanha foi concebida como uma única operação, a qual recebeu o nome de 
Sichelschnitt (golpe de foice). No entanto, a forma da sua concretização só começou a ser esboçada 
depois da rotura que as tropas do general Guderian lograram operar em Sedan, materializando um 
momento de viragem na história das grandes batalhas. 
 Importa reconhecer, no entanto, que, da parte do exército francês, a expectativa criada por 
credenciadas figuras militares quanto a uma invasão alemã através da Floresta das Ardenas, facilitou 
enormemente o sucesso da invasão germânica. O marechal Pétain, em 1934, havia descrito a floresta 
como impenetrável, numa declaração perante o Comité de Guerra do Senado francês. Por seu turno, 

                                                 
1 Von Schwichow, Die Ernährungswirtschaft als Wehrproblem (A economia alimentar como problema da Defesa 
Nacional), Deutsche Wehr 39, n.º 18 (1935): 257f. Citado por Frieser. 
2 FRISIER, Karl-Heinz, The Blitzkrieg Legend (Locais do Kindle 304). Naval Institute Press. Edição do Kindle. 
3 Nessa época, a função de Chefe do Estado-Maior do Exército era distinta da de Comandante do Exército. O CEM 
estava, por conseguinte, fora da cadeia de comando, sendo unicamente chefe do Estado-Maior. 
4 FOERSTER, Wolfgang,  Generaloberst Ludwig Beck, p. 123. Citado por Frieser. 
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o general Gamelin, comandante-chefe do exército gaulês, declarara que o rio Mosa “era o melhor 
obstáculo anticarro da Europa”. O resultado desta estimativa reflectir-se-ia, naturalmente, na 
transformação desse sector da fronteira numa zona de economia de forças. Para o exército francês, 
uma manobra semelhante à de 1914, inspirada no Plano Schlieffen, pareceu sempre ser a modalidade 
mais provável de uma invasão alemã. Uma opinião oposta da parte do general Prételat, comandante 
do 2.º Exército, apresentada num exercício sobre cartas, em 1938, no qual admitira como possível a 
chegada dos Alemães ao Mosa, em apenas 60 horas, foi considerada por Gamelin como pessimista e 
mantida em segredo, para não alarmar as tropas. 
 

     
 
 Pelo contrário, não é difícil compreender que a parte do plano alemão que respeitava ao 
controlo da Holanda e à parte Norte da Bélgica não eram mais do que acções secundárias, que 
buscavam a decepção e materializavam o apoio estratégico da operação principal – a invasão de 
França e o seu esforço prioritário no eixo Ardenas-Sedan. 
 A argumentação de Frieser fundamenta-se, em grande parte, num conjunto de experiências do 
passado e de factos ocorridos durante a campanha de 1940 que, devidamente conjugados, importa ter 
presentes: 
 

1. Durante a 1.ª Guerra Mundial, os exércitos alemães haviam tentado, em vão, durante quatro 
longos anos, romper as linhas inimigas. 

2. Desta vez, a ruptura em Sedan concluíra-se em apenas quatro dias, deixando as unidades 
blindadas alemãs em liberdade, atrás das linhas anglo-francesas, e com a possibilidade de 
apontarem ao Canal da Mancha, envolvendo a ala norte inimiga numa bolsa de dimensões 
gigantescas. 

3. A reacção da opinião pública mundial a este extraordinário sucesso foi no sentido de que 
Hitler havia inventado uma estratégia completamente revolucionária – a estratégia da Guerra 
Relâmpago – a qual os seus generais haviam aplicado, com sucesso, no campo de batalha. 

 
Ora, afirma o autor...  
 
...se este juízo fosse correcto, então os inventores podiam ter observado calmamente a 

materialização do seu plano e gozado o que viam com a maior satisfação. Todavia, ao tomarem 

conhecimento de como os acontecimentos se precipitavam, os vencedores, inicialmente, estavam 

tão surpreendidos como os vencidos. Quando as unidades Panzer romperam as linhas junto de 

Sedan, Hitler gritou: é um milagre, um absoluto milagre!
5 

                                                 
5 General Günther Blumentritt, Der Westfeldzug 1940, Bd.2: Darstellung der Operationen (A Campanha a Ocidente, 
1940; vol. 2, Descrição das Operações), Estudos da Divisão de História, Headquarters, U.S. Army Europe, Estudo P-208, 
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 A rapidez da ruptura alemã deixou Hitler em pânico, julgando que se tratava de um ardil dos 
Aliados. Da parte dos generais, o espanto não era menor. O general Blumentritt, que acompanhava o 
desenrolar dos acontecimentos a partir do quartel-general do Grupo de Exércitos A, falava mesmo de 
um “triplo milagre”. O primeiro, quando a coluna de unidades Panzer que atravessava a Floresta das 
Ardenas se viu bloqueada por um gigantesco congestionamento de tráfego, com quilómetros de 
extensão, sem que as forças aéreas aliadas disso se tivessem apercebido; o segundo, o próprio 
rompimento, em poucas horas, das linhas inimigas, em Sedan; e o terceiro, a facilidade com que os 
Panzer ultrapassaram o ponto de rotura, girando na direcção do Canal da Mancha, com os flancos 
expostos e sem que o contra-ataque aliado tomasse forma. Mesmo o general Guderian – que era o 
mais entusiasta executor da manobra – não deixou de considerar a facilidade da manobra como algo 
de milagroso. 
 

 
Congestionamento de tráfego nas Ardenas – 12 de Maio 

  
 A obra de Frisier procura demonstrar como se consumou o milagre de 1940, como a teoria da 
“Guerra Relâmpago” só foi acolhida pelo exército germânico após o fim da campanha e como ela 
acarretou desastrosas consequências. 
 
 
A ofensiva das Ardenas 
 
 O historiador militar britânico Liddell 
Hart, ao apresentar a manobra global da 
ofensiva a Ocidente, comparou a missão da ala 
direita alemã (Grupo de Exércitos B) à actuação 
de um toureiro que, com a sua capa, provoca a 
investida do touro. O touro, neste caso, era a ala 
esquerda dos Aliados, constituída pela Força 
Expedicionária Britânica (FEB) e os 1.º e 9.º 
Exércitos franceses. No interesse da manobra 
germânica, essas forças deviam internar-se o 
mais possível na Bélgica, de modo a exporem 
um flanco desprotegido e a libertarem, à 
retaguarda, o espaço por onde haveriam de 
progredir as unidades da ala esquerda alemã (Grupo de Exércitos A) depois de atravessarem o 

                                                                                                                                                                    
46, BA-MA. Noutra ocasião, Hitler descreveu a primeira fase da campanha no Ocidente como sendo “um absoluto 
milagre”, Günther Blumentritt Von Rundstedt. The Soldier and the Man (London: Odhams Press, Ltd., 1952, pp. 71, 78. 
Citado por Frieser. 
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Luxemburgo e a Floresta das Ardenas, já na Bélgica. Era este, no essencial, o plano de que fora autor 
principal o general Erich von Manstein, enquanto desempenhou as funções de chefe do estado-maior 
do Grupo de Exércitos A. 

Como a velocidade era primordial, a composição da ala esquerda alemã, indo ao encontro do 
pensamento do seu maior especialista – o general Heinz Guderian – oferecia a enorme vantagem de 
fazer operar independentemente as grandes unidades Panzer. Um misto de conservadorismo e 
camuflagem levaram o comando alemão a denominar o que, doutrinariamente, deveria ser o XXII 
Exército Panzer, pela designação camuflada de “Grupo Panzer”. Ora o Grupo Panzer que iria 
constituir a ala esquerda da ofensiva alemã, sob o comando do general von Kleist, era composto por 
2 corpos de exército panzer (XIX-Guderian e XLI-Reinhardt) e um corpo de infantaria motorizada 
(XIV-Wietersheim). Eram, ao todo, 134.370 homens e 41.140 viaturas, das quais 1.222 carros de 
combate – isto é, metade de toda a força blindada alemã. 

Ao Grupo Panzer de von Kleist não era atribuída uma zona de acção, como haveria de 
suceder mais tarde com as unidades Panzer empregues na campanha da Rússia. Este pormenor era 
bastante significativo, uma vez que realçava o efeito penetrante no desejado movimento do Grupo.  
 

   
General von Kleist                                       General Guderian 

 
No plano da cadeia de comando também se notavam alguns preconceitos significativos. O 

general von Rundstedt, comandante do Grupo de Exércitos A, tinha alguma dificuldade em antecipar 
a provável autonomia que a rápida progressão do Grupo Panzer de von Kleist poderia exigir – mais 
um elemento a favorecer a ideia de que a “guerra relâmpago” não estava perfeitamente programada. 
Assim, von Rundstedt optou por uma solução atípica, a qual se consubstanciava no seguinte 
princípio: se o Grupo Panzer conseguisse manobrar num contexto operacional bem à frente dos 
exércitos de infantaria, seria autorizado a manter a sua independência. No entanto, se o ataque fosse 
forçado a abrandar e um dos exércitos em apoio se aproximasse, o Grupo seria posto na sua 
dependência directa.6 Na perspectiva do Grupo Panzer, era mais uma razão para andar depressa, para 
não serem “apanhados” pelas tropas de infantaria. Toda esta concepção colocava uma acrescida 
responsabilidade na eficácia do apoio logístico, designadamente no reabastecimento de combustíveis, 
munições e víveres, e nas indispensáveis acções de manutenção das viaturas. 

A necessidade imperiosa de manter a operação em constante progressão, dia e noite, foi 
igualmente acautelada no que concerne às guarnições dos carros de combate. Na cauda das 
formações Panzer, seguiam, em camiões, guarnições de substituição, para permitirem o repouso dos 
que estavam em acção.7 
 O desenrolar da acção – um movimento rápido, protegido pela blindagem das viaturas e 
desnorteando quem tentava opor-se-lhe – fez baixar consideravelmente a necessidade das acções de 

                                                 
6 FRIESER, Karl-Heinz, Idem (Locais do Kindle 2328-2330). 
7 Ibidem (Locais do Kindle 2937). 
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fogo do atacante. Configurava-se, deste modo, um comportamento dos Elementos Essenciais de 
Combate bem diferente do que a experiência da 1.ª Guerra Mundial ensinara. Onde antes 
predominava o FOGO, ganhava agora o MOVIMENTO e a PROTECÇÃO. Resultado: o consumo de 
munições iria ficar aquém do previsto, facilitando as acções de reabastecimento. O mesmo não iria 
suceder quanto aos combustíveis e à reparação de viaturas, considerando que da fronteira belga ao 
Canal da Mancha seriam cerca de 600 km de marcha. Mas o factor determinante da ausência de 
problemas logísticos sérios ficou a dever-se, em grande parte, à surpreendentemente curta duração da 
campanha. 
 Ao iniciar-se o movimento do Grupo Panzer, à escassez de itinerários nas Ardenas somou-se 
a má vontade de muitos comandos de grandes unidades, os quais, na sua visão conservadora, 
olhavam o previsto protagonismo do Grupo Panzer com manifesto desdém. Os generais do Grupo 
Panzer deram conta de que, paradoxalmente, o seu opositor principal não eram as forças de cobertura 
belgas e francesas mas sim a postura ‘antipanzer’ em que se desenvolvia a acção de comando do 
Grupo de Exércitos A e dos exércitos de infantaria. Perante estas dificuldades, os generais do Grupo 
Panzer foram ignorando crescentemente as instruções dos seus superiores, a quem consideravam 
reaccionários, e mantiveram-se firmes na ideia da manobra em Golpe de Foice. Só esta atitude dos 
comandos inferiores pode explicar o histórico sucesso da operação. 
 
 Em 11 de Maio, o Grupo Panzer tem os primeiros contactos com a 5.ª Divisão de Cavalaria 
Ligeira francesa, que se internara em território belga, próximo de Neufchâteau. Os combates que se 
seguiram foram, na maior parte, de curta duração. Logo nesses primeiros recontros, os Franceses 
puderam observar, com surpresa, que, embora ainda resistissem nas suas posições, havia unidades 
Panzer que prosseguiam para oeste, sem se importarem de deixar tropas inimigas à retaguarda. 
Também era patente que, à falta de brechas suficientemente espaçosas, os Alemães não hesitavam 
em romper pelas mesmas estreitas aberturas, com os diversos regimentos de carros enfileirando uns 
atrás dos outros. Se era essa a linha de menor resistência, era por aí que importava seguir. O efeito 
moral sobre as tropas inimigas era estrondoso, e era terrivelmente ampliado quando o avanço alemão 
era apoiado pelos bombardeiros de mergulho da Luftwaffe. 
 Entretanto, a descoordenação entre as forças belgas e francesas era total. Muitos dos 
obstáculos que, havia meses, o exército belga implantara para a eventualidade de uma invasão alemã 
estavam completamente desguarnecidos, pelo que a engenharia alemã logrou removê-los sem ser 
minimamente incomodada. 
 No campo alemão, também havia desentendimentos, sobretudo entre von Kleist e Guderian, 
comandante do XIX Corpo Panzer. Este, desejando acelerar a travessia do Mosa, propunha atacar as 
débeis defesas francesas na margem esquerda do rio directamente a partir do movimento e propunha 
que a execução fosse antecipada de um dia (de 13 para 12). Kleist recusou. Como haveria de recusar 
a modalidade de apoio aéreo rolante que Guderian sugerira, depois de se entender com o general 
Loerzer, comandante do 2.º Corpo Aéreo da Luftwaffe. No dia 13, durante a operação de 
atravessamento, Guderian observou, a partir de uma colina na margem direita, a acção de apoio dos 
aviões de Loerzer. Para sua surpresa, o apoio aéreo estava a ser executado – de uma forma 
historicamente nunca vista – precisamente como Guderian preferia e Kleist proibira: intenso, rolante 
e psicologicamente devastador. Tendo ligado para o posto de comando de Loerzer, para o felicitar, 
ouviu este significativo comentário: “a ordem da 3.ª Força Aérea [escalão imediatamente superior] 
que alterou tudo, de alto a baixo, chegou, digamos assim, demasiado tarde”.8 Este comentário 
malicioso, só vem confirmar a importância para o sucesso da operação de sucessivas iniciativas dos 
escalões intermédios e, consequentemente, a razão de Frieser sobre a fase incipiente em que se 
encontrava o conceito de guerra relâmpago. Importa salientar, todavia, que, ao contrário do que era 
prática corrente no campo aliado, os oficiais alemães beneficiavam de uma disposição doutrinária 
pela qual haviam sido treinados a agir independentemente em situações consideradas críticas, isto é, 
sem terem de aguardar por ordens superiores. Este sistema, designado por Auftragstaktik, exigia 
unicamente o “cumprimento da missão”. 

                                                 
8 Ibidem (Locais do Kindle 3366). 
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       Travessia do Mosa, pelo XIX CE, em Sedan                    Desenvolvimento da operação após a travessia do rio Mosa 

 
No seguimento de um audacioso empenhamento de tropas de infantaria e engenharia, embora 

com severas baixas resultantes da honrosa oposição das unidades francesas, ao anoitecer de 13 de 
Maio estava constituída uma cabeça-de-ponte na margem esquerda do rio Mosa. Não obstante, ao 
findar desse mesmo dia, o Relatório de Situação elaborado no quartel-general de Gamelin referia que 
“ainda não é possível determinar qual o sector onde o inimigo realizará o seu ataque principal”. De 
resto, no dia seguinte, a ala esquerda aliada, no Norte da Bélgica, ainda prosseguia o seu avanço, em 
direcção ao engodo alemão. 

A passagem das unidades Panzer para a cabeça-de-ponte demonstrou, uma vez mais, que a 
táctica alemã estava longe de ter encontrado um modelo acabado. Guderian começou por ordenar a 
separação dos carros da infantaria, o que fez com que os Panzer só começassem a cruzar a única 
ponte disponibilizada pela engenharia, em Gaulier, pelas 07.00 de 14. A noção dos riscos que essa 
opção podia ter ditado, fez com que Guderian mudasse o seu ponto de vista. Daí em diante, só 
empregaria agrupamentos tácticos mistos (infantaria-carros). Mas, para a História, ficaria o registo de 
uma sempre lembrada rotura de unidades Panzer ter tido como ponta-de-lança unidades de infantaria 
e de engenharia – e de efectivo surpreendentemente baixo, devido aos muitos barcos de borracha 
danificados pelos fogos franceses. 
 

 
O pontão de Gaulier (o buraco da agulha, como ficou conhecido) 

 
Durante o dia 14, a área de Sedan assistiria a uma séria tentativa das forças aéreas francesa e 

britânica para destruir o pontão de Gaulier. A oposição da artilharia antiaérea do Corpo de Guderian 
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e da Luftwaffe permitiram impedir esse intento aliado, com perdas enormes para ambos os lados, 
mas deixando os Alemães, desde então, com nítida superioridade aérea. 
 
 Conquistada a cabeça-de-ponte na margem esquerda do Mosa, o plano alemão impunha uma 
pausa para que as unidades de infantaria que ainda se encontravam nas Ardenas pudessem, também, 
atravessar para sul do Mosa. Guderian, pelo contrário, considerava que fazer essa pausa era 
desaproveitar o momento de confusão do inimigo, dando tempo aos Franceses para reconstituírem 
uma segunda linha de defesa, o que iria dificultar o prosseguimento do movimento do “golpe de 
foice”. 
 Às 14.00 de 14 de Maio, Guderian saiu do seu dilema, pondo o êxito da missão à frente do 
cumprimento de ordens. Deixando uma divisão Panzer e um regimento de infantaria a guardar a 
cabeça-de-ponte, mandou avançar as outras duas divisões Panzer na direcção de Rethel. Era uma 
decisão que implicava um duplo risco: a eventual insuficiência do potencial de combate tanto do 
escalão de ataque como das forças que ficariam a guardar a cabeça-de-ponte. Nesse momento 
decisivo, Guderian confiou na já notória lentidão com que o Alto-Comando francês reagia às 
surpresas que lhe eram colocadas, como se nada tivesse mudado desde o final da 1.ª Guerra Mundial. 
Na exploração do sucesso, arriscava-se, contudo, a progredir sem a protecção do seu flanco esquerdo 
com tropas de infantaria. 
 Na análise operacional do Grupo Panzer de von Kleist, a decisão de Guderian ficaria, para 
sempre, registada nos seguintes termos: 
 

 As medidas não-autorizadas tomadas pelo general comandante do XIX Corpo, general 

Guderian, resultaram num grande sucesso para o Grupo von Kleist e, deste modo, para o completo 

curso das operações, e impediram uma grande ameaça.
9 

 
 Quando os outros Corpos de Exército, à direita do de Guderian, se aperceberam do início do 
seu movimento para oeste, não tardaram a pôr-se igualmente em marcha. A operação, mais do que 
por obediência a um planeamento genial, ganhava, por si própria, um inusitado dinamismo. A 
reacção francesa, através de um contra-ataque – lento e diversas vezes adiado – acabou por permitir, 
em 15 de Maio, a consolidação da cabeça-de-ponte. Enquanto isso, a marcha das duas divisões 
Panzer de Guderian, para oeste, prosseguia em grande velocidade, acompanhada por igual impulso 
dos corpos de exército à sua direita. No XV Corpo Panzer, do general Hoth, destacar-se-ia a figura 
do general Erwin Rommel, comandante da 7.ª Divisão Panzer.  

O movimento para oeste foi constantemente ameaçado pelas instruções de travagem de von 
Kleist, sempre receoso do risco de ter um flanco desprotegido e querendo, por tal motivo, que uma 
paragem das unidades Panzer permitisse a chegada à frente das tropas de infantaria. Mais do que 
enfrentar a resistência inimiga, os Corpos Panzer tiveram de travar uma luta permanente contra o 
escalão superior, dominado pelos receios de quem continuava a raciocinar em termos de uma guerra 
linear, à moda de 1914-18. Por fim, a febre da travagem chegou ao próprio Führer, o qual 
formalizaria uma ordem que proibia o atravessamento, para oeste, da linha Le Cateau-Laon. Essa 
proibição, somada às iniciativas dos escalões superiores, redundou na interrupção da marcha para 
oeste, entre 16 e 18 de Maio. Mas, mesmo assim, registar-se-iam algumas ‘desobediências’. Uma das 
mais bem-sucedidas seria o ataque nocturno da divisão de Rommel a Avesnes, após uma memorável 
rotura da novíssima extensão da Linha Maginot e o autêntico atravessamento do bivaque da 5.ª 
Divisão de Infantaria Motorizada francesa...enquanto as suas tropas dormiam. 
 O êxito que a operação estava a conseguir fazia antever para breve o cerco completo das 
forças anglo-francesas que se encontrava no interior da curvatura da “foice”. Mas foi, então, que se 
produziu outro “milagre”. Em 24 de Maio, quando a bolsa aliada parecia estar cada vez mais 
reduzida e com as unidades Panzer a uns escassos 15 km de Dunquerque, chegou nova ordem de 
travagem, como resultado da luta, ao mais alto nível do exército alemão, entre os oficiais 
tradicionalistas e progressistas. Os generais Panzer dos escalões divisão e corpo de exército 

                                                 
9 Durchbruch der Gruppe von Kleist, BA-MA, RH 21–1/381, pt. 2, 36. Citado por Frieser. 
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pugnavam pelo avanço imediato; os generais dos escalões exército e grupo de exércitos queriam uma 
paragem que desse tempo às unidades de infantaria para se juntarem às unidades blindadas. Por sua 
vez, o Alto-Comando do exército inclinava-se para a continuação do ataque, enquanto Hitler e o 
Comando das Forças Armadas (Wehrmacht) preferiam a pausa no ataque.10 As hesitações e receios 
baseavam-se na infundada hipótese de os Aliados poderem, ainda, manobrar para ameaçar o flanco 
sul alemão. O tempo assim concedido aos Aliados possibilitou, então, a ‘milagrosa’ operação de 
evacuação das suas tropas a partir das praias de Dunquerque. A qual, provavelmente, terá reorientado 
o curso da guerra para uma até aí nada expectável vitória final dos Aliados. 
 

Todos estes percalços, embora seguidos de um espectacular êxito estratégico, confirmam a 
opinião de Frieser. Mesmo admitindo que, posteriormente, o estudo dos relatórios da operação 
pudessem ter conduzido ao esboço de uma doutrina, não é possível imaginar que dessa doutrina 
pudessem fazer parte a série de bem-sucedidas desobediências e actos de audácia extrema que 
levaram à notória vitória alemã. Como, também, não há doutrina que possa contar com tantos erros 
de cálculo da parte do inimigo. 

Para encerramento deste comentário à obra de Karl-Heinz Frieser, A lenda do blitzkrieg – A 

campanha de 1940 no Ocidente, julgo oportuno referir uma das mais significativas conclusões do 
autor: 

 
Para as Forças Armadas alemãs, a campanha no Oeste foi, simultaneamente, um triunfo e uma 

tragédia, porque o esplendor da vitória conduziu Hitler e os seus generais para um caso fatal de 

arrogância.
11 

 
 
David Martelo – Julho de 2018  

 
 

                                                 
10 A controvérsia entre os generais mais altamente responsáveis, acerca da paragem da ofensiva, encontra-se registada em 
numerosos documentos oficiais e em diários pessoais e obras publicadas posteriormente. A obra de Frieser revela, 
detalhadamente, as partes mais importantes dessa enorme polémica. 
11 FRIESER, Karl-Heinz, Idem (Locais do Kindle 7860-7861). 


