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1918 – DO PRENÚNCIO DE DERROTA MILITAR AO ARMISTÍCIO 
 

 
Em Setembro de 1918, as notícias vindas da frente de combate causaram a maior 

ebulição na sociedade e nos meios políticos germânicos. Os partidos políticos conservadores 
acusaram os socialistas e os progressistas de serem os responsáveis pela derrocada, porque, 
devido ao seu derrotismo, tinham enfraquecido a vontade de combater dos Alemães e a sua 
confiança no Alto-Comando. A esquerda rejeitava todas as acusações e endossava à direita 
toda a culpa de uma política imperialista e da guerra submarina sem restrições que havia 
provocado a intervenção dos EUA, perdendo-se, assim, a oportunidade de uma paz vantajosa, 
se negociada no Inverno anterior. 
 Se a pressão dos socialistas moderados ia no sentido de criar condições para o seu 
acesso ao poder por via eleitoral, da parte dos socialistas independentes, claramente mais 
radicais, o objectivo era mais profundo, clamando contra a escassez de alimentos e apontando 
para uma revolução popular de inspiração bolchevista. De resto, sinais preocupantes de 
desordem iam-se produzindo em diversas cidades. Durante a noite, bandos armados – na maior 
parte constituídos por desertores do exército –, executavam, perante a moleza das autoridades, 
actos de pilhagem em qualquer tipo de estabelecimento donde fosse possível roubar géneros 
alimentícios ou dinheiro. 
 

 
 
 No seguimento da grande ofensiva aliada iniciada em 26 de Setembro, o Alto-Comando 
alemão, considerando as crescentes faltas de pessoal provocadas pelas baixas em combate, 
decretou a suspensão das licenças. Todavia, a situação na retaguarda estava já tão afectada pelo 
desgaste de quatro anos de guerra que não foi possível arranjar transporte para o regresso à 
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frente de combate dos muitos milhares de militares que então se encontravam de licença na 
Alemanha. A presença destes militares iria ter um peso político importante nas últimas 
semanas do conflito. 
 Na Grã-Bretanha, o governo ia apercebendo-se dos sinais de desequilíbrio vindos dos 
campos de batalha. Em Setembro, num discurso proferido em Manchester, o primeiro-ministro 
David Lloyd George não hesitava em desvendar quais eram as intenções dos Aliados 
relativamente a um processo de paz: 
 

 A primeira e indispensável condição, na minha opinião, é que a civilização possa 

estabelecer, sem qualquer espécie de dúvida, o seu poder para fazer imperar as suas leis [...] 

O poder militar prussiano não só tem de ser derrotado como a Alemanha tem de 

reconhecer esse facto. O povo alemão tem de saber que, se os seus dirigentes violam as leis 

da humanidade, o poderio militar prussiano não os pode proteger do inerente castigo. Não 

há direito que possa ser estabelecido, nacional ou internacional, a não ser que se estabeleça 

igualmente que quem prevarica terá a inevitável punição. A menos que tal seja cumprido, a 

perda, o sofrimento e os sacrifícios desta guerra terão sido em vão.
1 

 
 Esta declaração engloba dois importantes aspectos de natureza política: 1) a ideia de 
“punição da Alemanha”, que haveria de reflectir-se amplamente nos termos do Tratado de 
Versalhes; e 2) a contradição que se revelaria num futuro relativamente próximo, quando 
vários políticos britânicos se arrependeram da dureza do Tratado – que punia o povo alemão, 
mesmo que sendo por causa dos seus dirigentes – e deram início à política de “apaziguamento” 
que conduziu ao engrandecimento da Alemanha hitleriana, apaziguamento esse em que 
também haveria de participar Lloyd George, até bem próximo do início da 2.ª Guerra Mundial. 
Pode deduzir-se o insucesso político dessa atitude britânica – de que Winston Churchill seria 
um dos raros opositores – das palavras do próprio Lloyd George, nas suas Memórias, neste 
comentário pleno de “boas intenções”: 
  

 Nós não pretendíamos continuar a guerrear os Alemães e os Austríacos uma hora que 

fosse sem necessidade. Nem, quando esta guerra terminou, teríamos qualquer desejo de 

fabricarmos uma outra. Mas sabíamos que se esta guerra findasse numa espécie de trégua 

armada, deixando os presentes regimes militaristas dos Impérios Centrais ainda com 

autoridade e não-vencidos, eles só teriam um objectivo – preparar uma renovação do 

conflito num momento mais favorável, com armamento mais formidável e com planos 

melhor concebidos. Por isso, a nossa única esperança era continuar a luta até que fossem 

derrotados no terreno e desacreditados nos seus países.
2 

 
 Sabemos hoje como falharam estrondosamente os fundamentos desta política. É, ainda, 
mais surpreendente que tenha sido o Reino Unido o maior facilitador do insucesso de tudo o 
que Lloyd George afirmava então. Em 1925, Adolfo Hitler, na sua obra A Minha Luta, parecia 
adivinhar (ou ansiar por) a compreensão britânica quando, a propósito da expansão alemã para 
leste, escreveu: 
 

 O novo Reich teria de novamente pôr-se em marcha na estrada dos guerreiros de 

outrora, a fim de, com a espada alemã, dar ao arado alemão a gleba e à nação o pão de cada 

dia. Para uma tal política, só havia um possível aliado na Europa: a Inglaterra. A Grã-

Bretanha era a única potência que poderia proteger a nossa retaguarda, suposto que 

déssemos início a uma nova expansão germânica. [...] Nenhum sacrifício deveria ser 

considerado demasiado grande nesse trabalho de conquistar as simpatias da Inglaterra. 

                                                 
1 GEORGE, David L., War Memoirs, Vol. II, p. 229. 
2 Ibidem, pp. 232-233. 
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Dever-se-ia renunciar às colónias e ao poderio naval, e evitar a concorrência com a indústria 

britânica.
3 

 
Ao aproximar-se o final de Setembro, a notícia da capitulação da Bulgária (29/09) 

constituiu um factor determinante a favor dos que entendiam ser necessário encontrar uma 
solução política para a guerra. Procurando encarar a crise de frente, o governo alemão 
diligenciou, então, no sentido de encontrar uma saída para o conflito que havia quatro anos 
consumia as principais potências europeias. A declaração de Catorze Pontos, que, a 8 de 
Janeiro de 1918, o presidente Wilson apresentara ao Congresso dos EUA, prevendo uma paz 
honrosa para todas as partes, foi, então, considerada como plataforma aceitável para um 
diálogo com as potências aliadas. 

A evolução da situação interna foi, igualmente, ponderada ao mais alto nível e 
prevaleceu o entendimento de que só a completa democratização do Império daria aos Aliados 
a confiança necessária a um compromisso. Na circunstância, o Kaiser achou por bem demitir o 
Chanceler Hertling, substituindo-o pelo moderado príncipe Max de Baden. Em 3 de Outubro, o 
novo governo reúne-se, estando presente o marechal Hindenburg. Na ocasião, Hindenburg 
apresentou a seguinte informação escrita: 

 
O Quartel-General do Exército mantém o solicitado na segunda-feira, 29 de 

Setembro do ano corrente, no sentido de uma imediata oferta de paz ao inimigo.  

Em virtude do colapso da frente da Macedónia e do enfraquecimento das nossas 

reservas no Oeste, como sua consequência, e, tendo em conta a impossibilidade de 

colmatar as muito pesadas baixas dos últimos dias, parece não haver agora possibilidade, 

fazendo uso da melhor apreciação humana, de obter a paz dos nossos inimigos pela força 

das armas. 

Por outro lado, o inimigo está continuamente a empenhar na luta unidades de 

reserva novas e frescas. 

O Exército Alemão ainda demonstra uma firme coesão e consegue repelir 

vitoriosamente todos os ataques inimigos, mas a situação torna-se mais grave a cada dia 

que passa e pode, a qualquer momento, obrigar-nos a tomar medidas muito sérias. 

Nestas circunstâncias, a única solução correcta é pôr termo à guerra, a fim de 

poupar sacrifícios inúteis ao povo alemão e aos seus aliados. Cada dia perdido custa a vida 

de milhares de bravos soldados alemães. 

(assinado) Von Hindenburg
4
 

 
 Segundo refere o general Ludendorff, Quartel-Mestre-General e teoricamente o “braço 
direito”5 de Hindenburg, o marechal terá acrescentado pelo seu punho que o único motivo do 
pedido de paz formulado em 29 de Setembro era abrir caminho para uma paz honrosa.6 

Sendo um assumido opositor de Ludendorff, o novo Chanceler obtinha de Hindenburg 
uma declaração escrita da qual resultava, inequivocamente, que, para o Alto-Comando, já não 
havia hipóteses de forçar o inimigo a aceitar uma paz nos termos até aí desejados pela 
Alemanha. Embora considerado como personalidade política moderada, Max de Baden ainda 
não estava suficientemente informado sobre a situação político-militar para abraçar convicta e 

                                                 
3 HITLER, Adolf,  Minha Luta, p. 97 (Editora Moraes, S. Paulo, 1983). 
4 LUDENDORFF, Erich, My War Memories – 1914-1918, Vol. II, p. 729. 
5 Embora o marechal Hindenburg fosse o Chefe do Estado-Maior Imperial, o duunvirato que estabelecera com 
Ludendorff desde a campanha da Frente Oriental, em 1914, conferia-lhe um poder que ia muito além da figura de 
Quartel-Mestre. Sendo responsável pela Área de Retaguarda, cabia-lhe garantir a segurança do Império, função 
que lhe conferia poderes quase ditatoriais. Daí o protagonismo político que lhe coube nas decisões das derradeiras 
semanas da guerra. 
6 LUDENDORFF, Erich, Idem, pp. 729-730. 
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imediatamente a solução de pedir a paz. Com essa declaração, pretendeu resguardar-se de 
eventuais acusações de derrotismo ou traição, tão comuns nas circunstâncias que se viviam. 

 
Entretanto, prosseguiam os ataques das tropas aliadas às posições defendidas pelos 

Alemães. Nos primeiros dias de Outubro, o grupo de exércitos do Príncipe Real decidiu que era 
necessário efectuar uma rotura de combate, seguida de retirada, entre os rios Mosa e Oise, para 
a posição Hunding-Brunhild, isto é, uma linha com início em Laon-Sissonne-Rethel, 
continuando apoiada no rio Aisne até Grandpré. A operação ficaria concluída em 13 de 
Outubro, sendo que desde 11 que era geral o recuo das tropas alemãs. 

 
 A 4 de Outubro, como ficara decidido, Max de Baden propôs ao presidente Wilson um 
armistício imediato, baseado na sua proposta de Janeiro. Todavia, em discurso proferido no 
Reichstag, em 5 de Outubro, o novo chanceler entendeu que ainda havia argumentos para fazer 
a seguinte proclamação:  
  

 Com firmeza e plena confiança na nossa força, estamos determinados, se tal for uma 

inevitabilidade, a fazer mais sacrifícios pela nossa honra, a nossa liberdade e a felicidade dos 

nossos descendentes. [...] Qualquer que seja o resultado da nossa oferta de paz, sei que ela 

encontrará o país firme e unido na sua disponibilidade, quer para uma paz honrosa, quer 

para uma luta de vida ou de morte até ao fim, na qual o nosso povo está empenhado, se tal 

for indeclinável. Não receio esta última alternativa, porque conheço o espírito das forças 

poderosas que ainda permanecem no seio do nosso povo, e sei, igualmente, que a clara 

convicção de que cada homem está a combater pela sua vida redobrará as suas forças.
7 

 
Entretanto, em Londres, o Gabinete de Guerra Imperial discutiu, na sua reunião de 8 de 

Outubro, a nota do marechal Foch contendo as suas propostas dos termos do armistício, 
colocando uma longa série de condições prévias. Lloyd George afirma que, após ter sido feita a 
sua leitura... 

 
... o sr. Bonar Law

8
 notou que o conjunto de exigências correspondiam a uma 

capitulação incondicional. O barão Sonino
9
 considerou que tanto Foch como os 

representantes militares estavam a pedir demasiado. Inclinei-me para a mesma opinião. 

Pensámos, porém, que não seria muito conveniente, nesta altura, discutir a questão mais 

profundamente, pois ainda estávamos no completo desconhecimento sobre o que o 

presidente Wilson proporia que se dissesse em resposta às notas alemã e austríaca.
10 

 
Nem nos EUA nem nos Aliados europeus havia, nessa altura, conhecimento real de 

como a situação alemã estava próxima do colapso. 
A resposta do presidente Woodrow Wilson chegou a Berlim, por telegrama, em 9 de 

Outubro. Adiantava, como condição prévia para os EUA poderem abordar os governos dos 
Aliados no sentido de aderirem à ideia de um armistício, que a Alemanha evacuasse os 
territórios desses países ainda sob ocupação. Nas suas Memórias, Ludendorff, imediatamente 
após referir a resposta de Wilson, recorda que se deslocou a Berlim para falar com o chanceler, 
príncipe Max de Baden, embora não mencione a data dessa conversa. Destaca, porém, que o 
chanceler lhe entregou um pormenorizado questionário, ao qual respondeu “o melhor que 
pôde”, embora sem dizer se o fez oralmente ou por escrito. Tê-lo-á feito por escrito, porque 
Max de Baden, nas suas Memórias, revela as seguintes passagens das perguntas e respostas: 

                                                 
7 LUDENDORFF, Erich, Idem, p. 731. 
8 Líder do Partido Conservador. 
9 Ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália. 
10 GEORGE, David L., War Memoirs, pp. 250-251. 
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Se as actuais diligências para a paz fracassarem, a guerra pode ser continuada, até à 

Primavera, só com os nossos meios, apesar da deserção de um dos dois aliados que nos 

restam? 

Recebi a seguinte resposta: “precisamos de uma pausa para retomar o fôlego; depois 

disso, podemos retomar a acção.” 

Por outras palavras, perguntei eu, será que podemos prosseguir a luta se não obtivermos 

a pausa para retomar o fôlego? 

Recebi a seguinte resposta: “sim, se obtivermos essa pausa para retomar o fôlego, 

podemos continuar a resistir.”
11 

 
O facto de Max de Baden ter posto o se não em itálico parece não deixar dúvidas de 

que considerou que Ludendorff estava a desconversar, não pretendendo responder à dramática 
questão que lhe colocara. 

A questão das condições prévias para a conclusão de um armistício – a evacuação de 
todos os territórios ocupados na Europa Ocidental – traçava um cenário de dúvida quanto aos 
desenvolvimentos subsequentes. Sendo que um armistício era uma trégua que poderia redundar 
no reinício dos combates, Ludendorff recordou, nas suas Memórias, os termos em que, na 
ocasião, declarou inaceitável a proposta de Wilson: 

 
Agora, como antes, sustento que, se for de algum modo possível, devemos iniciar a 

negociação de um armistício. Não podemos, porém, aceitar quaisquer condições que 

inviabilizem uma evacuação ordeira do território. Isto implica um tempo limite não inferior a 

dois ou três meses. Nem podemos aceitar nada que nos impossibilite retomar as 

hostilidades. A nota [de Wilson] força-nos a assumir que é este o objectivo do inimigo. As 

condições estão concebidas para nos porem fora de combate. Antes de prosseguirmos, o 

inimigo deve dizer-nos, claramente, quais são as suas intenções. Não pretendemos romper 

as negociações com Wilson. Pelo contrário, devemos declarar: digam-nos com clareza o que 

pretendem que façamos! Mas se nos exigirem algo inconsistente com a nossa honra 

nacional, ou se desejam tornar-nos incapazes de prosseguir a luta, a nossa resposta deve ser 

“Não!”
12 

 
Esta divergência quanto à forma de executar a retirada dos territórios ocupados 

decorria, por conseguinte, da interpretação da proposta de Wilson. Para os Alemães, tratar-se-ia 
de: 

 
Primeiro, os exércitos dos Impérios Centrais retiravam dos territórios ocupados. 
Segundo, iniciavam-se negociações para um armistício. 

 
Só que, da parte do marechal Foch, comandante aliado na Frente Ocidental, não havia a 

mínima intenção de deixar de pressionar ofensivamente as tropas alemãs, argumentando que, 
não o fazendo, permitiria ao inimigo o movimento ordenado para novas posições onde, 
eventualmente, disporia de melhores condições para se defender, no caso de as hostilidades 
serem retomadas. Este desacordo – que os governos aliados não lograram superar – fez com 
que o recuo das tropas alemãs fosse executado combatendo e associado a diversos actos de 
destruição. A prova da inviabilidade da proposta de Wilson foi que, quando o armistício foi 
assinado, ainda havia forças alemãs na Bélgica e numa pequena parte da França (ver mapa). 

Entretanto, o comandante da Força Expedicionária Britânica, marechal Douglas Haig, 
foi chamado a Londres para conferenciar com o Gabinete de Guerra acerca da situação militar. 
Em 19 de Outubro, para grande surpresa dos membros do Gabinete, Haig mostrou-se 

                                                 
11 The Memoirs of Prince Max of Baden, Vol. II, p. 68. 
12 LUDENDORFF, Erich, Idem, p. 754. 
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pessimista em relação às capacidades militares francesa e americana e considerou que o 
potencial de combate alemão era ainda bastante sólido. Perante essa estimativa, Lloyd George 
haveria de registar o seguinte comentário: 

 
A visão de Haig quanto às perspectivas militares eram, para não dizer pior, 

excessivamente reservadas. Dizia-nos que, na sua opinião, era preferível oferecer uns 

termos de armistício que não envolvessem senão a retirada do inimigo para as suas 

fronteiras, evacuando a Bélgica, a França e a Alsácia-Lorena, a devolução do material 

ferroviário belga e a libertação dos cidadãos belgas deportados.
13 

 
 O certo é que, da parte do governo alemão a vontade de resistir às condições prévias ia 
esmorecendo. Em 20 de Outubro, aceitavam suspender a campanha submarina. Todavia, as 
conversações foram interrompidas a 23 do mesmo mês, porque, de acordo com a mensagem de 
Wilson, os Aliados se recusavam a negociar com uma ditadura militar. Logo de seguida, 
porém, Americanos e Aliados reuniram-se para acertar as condições do inevitável armistício, 
cujos termos seriam, basicamente, os de uma rendição incondicional por parte dos Impérios 
Centrais. A Grã-Bretanha e a França aceitaram os Catorze Pontos de Wilson, reservando-se, 
porém, o direito de exigir indemnizações aos governos dos Impérios Centrais. Foch alvitrou 
então, tendo sido aceite, que a região da Alemanha, a ocidente do Reno, fosse ocupada 
militarmente por tropas dos países vencedores. 

Sentindo que, apesar de tudo, a situação de desorientação registada em Setembro 
estava, agora, sob controlo, Ludendorff mudou de opinião no tocante à necessidade de um 
armistício. A 24 de Outubro, mandou distribuir às unidades do Exército uma mensagem 
assinada primeiramente pelo marechal Hindenburg e posteriormente por Ludendorff, contendo 
uma declaração de rejeição das condições de paz do presidente Wilson, considerando-as uma 
rendição incondicional. Com esta posição, o duunvirato desafiava ostensivamente a política 
que o governo alemão procurava implementar. No entanto, Ludendorff, nas suas Memórias, 
refere a circunstância de o documento lhe ter chegado já com a assinatura de Hindenburg e de 
o seu conteúdo o ter surpreendido, por lhe parecer que, embora reflectisse a sua opinião, estava 
em desacordo com as mais recentes posições do governo. Não tardou a aperceber-se de que se 
tratava de um equívoco. Apesar de ter tentado cancelar a mensagem, uma cópia da mesma 
chegou às mãos de um partido político, que, rapidamente, a fez publicar, com notório 
escândalo, num jornal berlinense. Posto perante a obrigação de escolher entre Max de Baden e 
Ludendorff, o Kaiser não pôde deixar de optar pelo primeiro. A 26 de Outubro, Ludendorff 
pediu a Guilherme II a sua resignação, sendo esta imediatamente aceite. Desfazia-se, assim, a 
dupla com Hindenburg, que, apesar de todas as vicissitudes, permaneceu no seu cargo de Chefe 
do Estado-Maior Imperial. 

No dia seguinte, 27 de Outubro, o governo de Berlim enviava para Washington uma 
nota na qual sublinhava as alterações da Constituição no sentido da democratização e o facto 
de “os poderes militares estarem agora a ela sujeitos”. A nota concluía com a expectativa de 
uma proposta de armistício que fosse “um primeiro passo na direcção de uma paz justa”. 

Entretanto, a ofensiva aliada iniciada a 26 de Setembro prosseguiu em bom ritmo 
durante o mês de Outubro, ao longo de toda a frente. Mesmo na extremidade mais ocidental, 
onde durante meses o exército belga defendera o seu pequeno sector, os soldados de Alberto I 
acompanharam o avanço aliado. Note-se que do lado dos Aliados havia a noção de que estas 
últimas operações iriam espelhar, em grande medida, o peso negocial de cada país na 
conferência de paz que se seguiria ao armistício. Nessa medida, tanto Foch como o governo de 
Paris desejariam que coubesse às tropas francesas o maior protagonismo na arrancada final. 

                                                 
13 GEORGE, David L., War Memoirs, p. 270. 
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Todavia, esse papel principal acabou por ser desempenhado, na ala esquerda aliada, pela Força 
Expedicionária Britânica. 

Ao findar o mês de Outubro, para aumentar o desânimo dos Alemães, chegou a notícia 
da capitulação da Turquia, deixando ainda mais fragilizada a posição negocial do governo de 
Berlim. A 4 de Novembro, a Áustria assinou um acordo de cessar-fogo na frente italiana, 
deixando a Alemanha como única potência em guerra com os Aliados. 

A 5 de Novembro, um novo impulso ofensivo dos Aliados fez recuar, em desordem, as 
unidades alemãs para as derradeiras posições antes do armistício. Destroçados animicamente, 
os soldados alemães renderam-se aos milhares. Por toda a parte, as populações belgas e 
francesas das zonas que haviam longamente permanecido sob a ocupação germânica 
aclamaram entusiasticamente os exércitos libertadores. 

Na Alemanha, entretanto, a situação deteriorou-se rapidamente, eclodindo um 
movimento revoltoso de inspiração bolchevista. Depois de um grave motim na base naval de 
Kiel, em 28 de Outubro, durante o qual os marinheiros revoltosos provocaram a morte de 
diversos oficiais, a 5 de Novembro formaram-se por todo o país conselhos de soldados e 
operários, enquadrados pelo Partido Socialista Independente. Em 9 de Novembro, face à 
gravidade da situação, o Kaiser Guilherme II aceitou renunciar aos tronos da Alemanha e da 
Prússia, para si e para os seus descendentes, exilando-se na Holanda. Idêntica atitude acabaria 
por ser tomada pelos restantes reis e príncipes do Império Alemão. Na mesma data, o 
Chanceler Max de Baden transferiu os seus poderes para o líder socialista Friedrich Ebert. 

Enquanto, em Berlim, o ministro social-democrata Scheidemann proclamava a 
República na escadaria do Reichstag, o ministro dos Negócios Estrangeiros Erzberg 
encontrava-se já, desde 7 de Novembro, em Rethondes, na floresta de Compiègne, negociando, 
com o marechal Foch e o almirante britânico Rosslyn Wemyss, os termos da capitulação 
alemã. Na circunstância, produziu-se este diálogo, mais próprio de uma cena de praxe 
académica do que da dignidade daquele momento histórico: 

 
“O que é que desejam, meus senhores? perguntou Foch. “As vossas propostas para um 

armistício,” responderam eles. “Oh, nós não estamos a fazer qualquer proposta de 

armistício,” disse Foch. “Estamos muito satisfeitos com a ideia de prosseguir a luta.” Os 

delegados alemães olharam um para o outro. “Mas temos de saber as condições,” 

protestaram. “Não podemos continuar a combater.” “Ah! Os senhores vieram pedir um 

armistício? Isso já é uma coisa diferente!”
14 

 
Esta cena talvez explique a vontade que Hitler demonstraria, em 1940, de impor o 

mesmo local para o seu armistício vitorioso. Assim, na madrugada de 11 de Novembro de 
1918, na carruagem do comboio que transportara o marechal Foch, era assinado o armistício 
que, a partir das 11 horas desse dia, punha fim ao primeiro grande conflito mundial. 

A rápida derrocada da estrutura militar germânica – sem que se tivesse registado uma 
estrondosa derrota numa batalha de grandes dimensões – lançou no seio da população a 
semente que faria germinar a tese da «punhalada pelas costas», tão cara aos movimentos 
nacionalistas que não demorariam a agitar a Alemanha. Não tardaria a perceber-se que ao 
tremendo peso das punições impostas pelo Tratado de Versalhes iria faltar uma vontade 
política de idêntico peso para garantir o seu cumprimento. 
 
David Martelo – Outubro de 2018 

 
 
Condições impostas à Alemanha pelo armistício 

 

                                                 
14 GEORGE, David L., Idem, p. 285. 
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 Evacuação dos territórios ocupados – Bélgica, França, Alsácia-Lorena e Luxemburgo – no espaço de 14 

dias. Passado esse prazo, as tropas alemãs que aí se encontrassem teriam o tratamento de prisioneiros 

de guerra. 

 A ocupação dos mesmos territórios pelas forças dos Aliados e dos EUA processar-se-ia à medida que a 

retirada alemã tivesse lugar. Exceptuando o caso da Alsácia-Lorena – que era reincorporada na França – 

os custos da manutenção das tropas de ocupação ficavam a cargo da Alemanha. 

 Entrega do seguinte material de guerra: 5.000 bocas-de-fogo de artilharia (metade artilharia pesada e 

metade artilharia de campanha), 2.500 metralhadoras, 3.000 morteiros de 25 cm e 1.700 aviões de caça 

e bombardeamento. 

 Evacuação da Renânia-Palatinado (todo o território alemão a Oeste do rio Reno) no prazo de 31 dias, 

seguida da ocupação pelos exércitos vencedores. 

 Durante 15 anos, a Alemanha entregaria aos Aliados o controlo das cabeças-de-ponte da margem 

direita do Reno, em cada uma das principais travessias (Mogúncia, Coblença e Colónia). 

 Constituía-se uma zona neutra, na margem direita do Reno, entre o rio e uma linha traçada 

paralelamente a ele, a 10 km de distância, entre a fronteira holandesa e a fronteira suíça. 

 Não haveria evacuação de população civil nem retirada ou danificação de estruturas produtivas ou de 

transporte. 

 Entrega de 5.000 locomotivas, 150.000 carruagens e 5.000 camiões. 

 A Leste, as tropas alemãs recuariam de imediato para trás das fronteiras de 1 de Agosto de 1914, 

renunciando aos tratados de Brest-Litovsk e Bucareste. 

 Todos os prisioneiros de guerra aliados e norte-americanos seriam prontamente repatriados, sem 

reciprocidade imediata no tocante aos alemães em poder dos Aliados. Idêntico procedimento 

contemplaria os civis dos países aliados em poder das autoridades germânicas. 

 O regresso dos prisioneiros de guerra alemães seria regulado nos preliminares das negociações de paz. 

 Devolução dos valores em moeda retirados ao Banco Nacional Belga e do ouro pertencente à Rússia e à 

Roménia. 

 As autoridades militares alemãs seriam responsáveis pelo levantamento e neutralização de campos de 

minas e outros engenhos explosivos. 

 No mar, as operações navais cessariam de imediato, sendo fornecidas informações sobre a localização e 

movimento de todos os navios alemães. 

 Entrega de toda a frota de submarinos, 10 couraçados, 6 cruzadores pesados, 8 cruzadores ligeiros e 50 

contratorpedeiros, sendo o resto da esquadra desarmada e posta sob controlo dos Aliados, nos seus 

portos ou em portos neutrais. 

 Seria garantido o acesso ao mar Báltico dos meios navais aliados e norte-americanos. 

 Seriam devolvidos aos seus originais proprietários todos os meios navais, de guerra ou mercantes, 

capturados durante a guerra. 

 As colónias alemãs no continente africano onde ainda se registavam combates seriam evacuadas no 

prazo de um mês. 

 Salvo denúncia de alguma das partes, o armistício vigoraria por 36 dias. 
 


