
 1 

HÁ CEM ANOS 

 

INÍCIO DA OFENSIVA FINAL 
 

 

No início de Agosto de 1918, começara a desenhar-se um cenário de desequilíbrio 

favorável aos Aliados. O peso da intervenção das tropas americanas começava a fazer-se sentir. 

Embora a contra-ofensiva franco-americana no Marne tenha travado a sua progressão a 6 de 

Agosto de 1918, as crescentes capacidades dos Aliados permitiram-lhes retomar a iniciativa 

noutro ponto da frente, logo nos dias imediatos. Assim, os 

4.º Exército britânico e 1.º Exército francês, posicionados na 

região de Amiens, prepararam-se para dar um golpe decisivo 

no dispositivo alemão. No seu conjunto, os dois exércitos 

dispunham de cerca de 600 carros de combate. 

 Essa nova ofensiva iniciou-se a 8 de Agosto de 1918, 

no sector do 4.º Exército britânico, sob o comando do 

general Sir Henry Rawlinson. Pretendendo obter o máximo 

efeito de surpresa com um ataque liderado pelas unidades de 

carros de combate, a preparação de artilharia foi reduzida ao 

mínimo. Deste modo, com os corpos de exército canadiano e 

australiano em apoio dos carros de combate, o ataque 

irrompeu de forma fulgurante através das estonteadas 

defesas alemãs, levando um Corpo de Cavalaria (a cavalo, 

perdoe-se a redundância) em reserva. Nas suas Memórias, 

Ludendorff haveria de recordar o início dessa ofensiva em 

termos bem sombrios:                      General Erich Ludendorff 

 
 8 de Agosto foi o Dia Negro do exército alemão na história desta guerra. Constituiu a 

mais dura experiência da minha vida, com excepção dos acontecimentos que, de 15 de 

Setembro em diante, tiveram lugar na Frente Búlgara e selaram o destino da Quádrupla 

Aliança. [...] Manhã cedo, no meio de um denso nevoeiro, tornado ainda mais denso por 

meios artificiais, os Ingleses, empenhando principalmente divisões australianas e 

canadianas, atacaram entre Albert e Moreuil, com fortes grupos de carros de combate, 

embora não com uma grande superioridade. Entre o Somme e o Luce, penetraram 

profundamente nas nossas posições. As divisões em primeiro escalão nesse sector 

consentiram em ser completamente destroçadas. Os estados-maiores divisionários foram 

surpreendidos, nos seus postos de comando, pelos carros de combate inimigos.
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 O exército alemão experimentava, por antecipação, os efeitos do emprego maciço de 

carros de combate, numa manobra não-linear, que haveria de lhe proporcionar retumbantes 

vitórias na campanha de 1940. Em apenas quatro dias de combates, as unidades aliadas 

reconquistaram a maior parte do campo de batalha do Somme. Contrariamente ao habitual, as 

baixas dos Aliados eram, desta vez, vincadamente inferiores às dos Alemães, fazendo ressaltar 

a importância do elemento “protecção” perante o elemento “fogo”. A desorientação no campo 

germânico atingia proporções nunca antes vistas. Ludendorff recorda esses acontecimentos 

com indisfarçável estupor: 

 
 Relataram-me acções de glorioso valor, mas também alguns comportamentos que, 

confesso abertamente, nunca julguei fossem possíveis no exército alemão; unidades inteiras 

                                                 
1
 LUDENDORFF, Erich, My War memories, 1914-1918, Vol II, pp. 679-680. 



 2 

das nossas tropas renderam-se a simples esquadrões de cavalaria ou a grupos de cavalaria 

isolados. As tropas em retirada, cruzando-se com uma divisão fresca que ia, com bravura, 

empenhar-se em combate, gritaram-lhe coisas do género “fura-greves” e “vocês vão 

prolongar a guerra”, expressões que, mais tarde, voltariam a ser ouvidas. Em muitos locais, 

os oficiais haviam perdido a sua influência e deixavam-se arrastar juntamente com os 

demais.
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9 de Agosto de 1918 – Coluna de prisioneiros alemães 

 

Ludendorff, perante a gravidade da situação, apresentou, junto do marechal Paul von 

Hindenburg, o pedido de substituição. Nem o velho marechal nem o kaiser quiseram retirar a 

confiança a Ludendorff. Em meados de Agosto, num encontro de Ludendorff com Guilherme 

II, este dissera-lhe abertamente que, «depois de 8 de Agosto, sabíamos que a guerra já não 

podia ser ganha».
3
  

No início de Setembro, as tropas alemãs procuravam estabilizar a situação apoiando-se 

no sistema fortificado das linhas Wotan e Siegfried. O recuo alemão, embora fosse motivado 

pela enorme pressão dos Aliados, destinava-se, também, a reduzir a extensão da Linha de 

Contacto, procurando obter o conveniente efeito da “economia de forças”, aspecto vital para 

uma força que tivera baixas pesadas e dispunha de efectivos progressivamente menores. 

Assumindo a doutrina da retirada, o exército alemão ordena a evacuação de material e as 

destruições de vias férreas e minas de carvão que podiam ser de grande utilidade para o último 

esforço dos Aliados. O Quartel-General alemão recua de Avesnes (a sul da cidade francesa de 

Maubeuge) para Spa, já na parte oriental da Bélgica.  
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Avanço das tropas Aliadas entre 8 de Agosto e 4 de Setembro 

 

 Entretanto, a 30 de Agosto, o general Pershing obteve, finalmente, a muito desejada 

constituição do 1.º Exército dos EUA. Esta grande unidade passou, então, a operar em bloco, 

embora sob a coordenação superior do comando aliado, sendo-lhe atribuído um sector na 

região de Verdun. Com toda a naturalidade, a contínua chegada de reforços do outro lado do 

Atlântico permitiu, em meados de Outubro, a organização do 2.º Exército americano (gen. 

Bullard) e, consequentemente, a elevação da Força Expedicionária Americana (FEA) ao 

escalão Grupo de Exércitos. Pershing manteve-se como comandante da FEA, passando o 

general Liggett a comandar o 1.º Exército. 

 A 12 de Setembro, o 1.º Exército dos EUA – ainda sob o comando de Pershing – lançou 

a sua primeira ofensiva. Os Americanos estavam determinados a demonstrar a sua capacidade 
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para planear e executar, autonomamente, uma acção de grande envergadura. Pershing 

pretendia, com este novo ataque, reduzir o saliente de St. Mihiel, em poder dos Alemães desde 

1914. 

 

 
 

 Contando com a cooperação do II Corpo Colonial francês, a Oeste, o 1.º Exército 

americano irrompeu decididamente pelo saliente, obrigando o Destacamento de Exército C, do 

general Fuchs, a conduzir um combate em retirada. Esta acção do 1.º Exército – que passava a 

ser a operação de maior envergadura conduzida pelo exército americano desde o final da 

Guerra da Secessão – terminou, vitoriosamente, a 16 de Setembro. A conquista do saliente foi 

acompanhada da captura de mais de 13.000 prisioneiros e de 466 bocas-de-fogo. Do lado 

americano as baixas ascenderam a 7.000. 

 No campo dos Aliados, todos estes acontecimentos são acompanhados com um misto 

de satisfação e prudência. No que concerne aos Britânicos, Churchill deixaria desses dias o 

seguinte registo: 

 
 Nenhuma das Autoridades Britânicas, militares ou civis, no país ou em França, foi 

induzida, por estas marcantes vitórias, a predizer um fim próximo para a guerra. Tanto o 

Estado-Maior, liderado pelo general Sir Henry Wilson, como o Gabinete de Guerra Imperial 

e o primeiro-ministro, procederam rigorosamente segundo a crença de que outra difícil 

campanha seria necessária em 1919. [...] Segundo todos eles, a Linha Hindenburg podia bem 

vir a ser o cenário de outra batalha como a de Paschendale.
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Alemanha: o espectro da derrota 

 

 Nos dias 13 e 14 de Setembro, enquanto decorria a ofensiva americana contra o saliente 

de St. Mihiel, vai realizar-se em Spa, no hotel Britannic, uma conferência com a participação 
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de altas entidades políticas e militares alemãs. Estão presentes o chanceler Hertling, o ministro 

dos Negócios Estrangeiros Hintze, o marechal Hindenburg e o general Ludendorff. Este último 

resumiu a situação militar, afirmando que já não era possível, mediante uma ofensiva, criar 

condições para uma paz favorável. A condução de uma acção defensiva, por seu turno, não 

parecia capaz de obter esse resultado. Chegara a hora da diplomacia buscar uma saída para o 

conflito. Hindenburg, por sua vez, expressou uma opinião sobre a situação militar que era, 

apesar de tudo, mais optimista do que a de Ludendorff. No dia seguinte, a conferência 

prosseguiu com a presença de Guilherme II. O kaiser, muito calmo, aprovou a ideia de 

negociações de paz, propondo que se buscasse a mediação da rainha da Holanda. 

Entretanto, manteve-se a pressão de Ludendorff sobre o ministro dos Negócios 

Estrangeiros para o aceleramento das negociações de paz. Pela leitura das Memórias do general 

alemão, só pode deduzir-se que visualizava algo de semelhante a uma retirada para as 

fronteiras de 1914, deixando o mapa da Europa e os regimes monárquicos dos Impérios 

Centrais essencialmente imutáveis. No máximo, haveria a intenção de restaurar uma monarquia 

polaca no seio do Império alemão, da qual faria parte a Lituânia, e admitia-se o 

estabelecimento de um Estado Báltico à custa de territórios que, antes da guerra, pertenciam ao 

Império Russo. Tudo ideias e conceitos bem longe da intenção aliada de exigir uma rendição 

sem condições. 

A vitória americana em St. Mihiel atingiu claramente o moral das tropas alemãs. Não 

foi tanto a eficiência das tropas estado-unidenses que feriu o ânimo dos soldados germânicos: 

foi, sim, o seu elevado número, em crescimento contínuo, que provocou, num exército em 

permanente declínio, a descrença no retorno às campanhas gloriosas do passado recente.  

A diferença de meios ficou bem patente quando, a 26 de Setembro, Foch lançou um 

total de 123 divisões em primeiro escalão e mais 57 em reserva contra as debilitadas 197 

divisões alemãs. O choque das unidades dos dois contendores foi de tal modo favorável aos 

Aliados, ao longo de toda a frente, que, dois dias mais tarde, Ludendorff foi ter com 

Hindenburg sugerindo-lhe que a situação do exército alemão impunha a rápida obtenção de um 

armistício. 

 

 

David Martelo – Agosto de 2018 


