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“Losers” and “suckers” 

 

1918 – A BATALHA DO BOSQUE DE BELLEAU 
 

 
Na Frente Ocidental, as perspectivas da guerra para o ano de 1918 eram influenciadas por 

algumas marcantes novidades: do lado dos Aliados, avultava a crescente presença das unidades da 
Força Expedicionária Americana, que, em Janeiro de 1918, já tinha em França 175 mil soldados; do 
lado alemão, após a capitulação da Rússia e a assinatura do tratado de Brest-Litovsk, de 3 de Março 
de 1918, todas as esperanças se iriam centrar no reforço representado pelas cerca de 50 divisões que 
eram retiradas da Frente Oriental. À medida que, vindas de Este, essas divisões iam chegando à 
Frente Ocidental, era possível a preparação de uma grande manobra contra as defesas dos Aliados. 
A ofensiva de Primavera concretizou-se com o desencadeamento de três grandes operações. A 
primeira, entre 21 de Março e 5 de Abril, recebeu o nome de código de Operação Michael e teve 
lugar na região de St. Quentin, abrangendo grande parte do vale do Somme. A segunda, com o 
nome de código de Operação Georgette, iniciou-se em 9 de Abril, com o empenhamento de parte 
do Corpo Expedicionário Português, e prolongou-se até 29 do mesmo mês. 

A terceira grande ofensiva – Operação Blücher-Yorck – foi desencadeada, em 27 de Maio 
de 1918, no sector do Aisne. Não se tratava de abandonar a ideia da ofensiva na Flandres, mas sim 
de criar uma diversão que obrigasse os Aliados a movimentar as suas reservas. Foi, portanto, 
planeado um novo ataque, desta vez contra posições defendidas por 16 divisões – 13 pertencentes 
aos 5.º e 6.º Exércitos franceses e 3 à Força Expedicionária Britânica. Estas últimas, muito 
sacrificadas nas batalhas de Março e Abril, tinham sido transferidas para a crista do Chemin des 
Dames... para repousar! Os alemães, além de um total de 15 divisões no escalão de ataque (6.º 
Exército) e mais 25 em seguimento e apoio (1.º, 7.º e 18.º Exércitos), reuniram para a operação 
6.000 bocas-de-fogo de artilharia, dispondo de dois milhões de granadas. 

O ataque iniciou-se na madrugada de 27 de Maio, logo que terminou a preparação da 
artilharia. As tropas alemãs galgaram a encosta que conduzia ao Chemin des Dames, levaram de 
vencida as débeis defesas das divisões britânicas e, a breve trecho, descendo a contra-encosta, 
encontraram-se no terreno plano que conduz à margem direita do rio Aisne. Aqui, de acordo com o 
plano inicial, as tropas alemãs deveriam deter-se, no pressuposto de que haviam já atingido o 
objectivo limitado, próprio de um ataque de diversão. Ludendorff, no entanto, entusiasmou-se com 
a pouca resistência oferecida pelos Aliados e entendeu que era de explorar a situação.  
 

  
 

Deste modo, nos cinco dias seguintes, as tropas alemãs prosseguiram o avanço na direcção 
de Chateau-Thierry. A 30 de Maio alcançaram o Marne, ficando os elementos mais avançados a 
somente 80 km de Paris. A bolsa da penetração germânica tinha, então, 30 km de profundidade por 
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50 km de largura. O receio de uma ruptura séria do dispositivo aliado começou a abalar o ânimo dos 
combatentes. 
 Perante a situação criada, o comandante aliado, general Foch, viu-se constrangido a 
empenhar as suas reservas, em sucessivas vagas, entre 28 de Maio e 3 de Junho. Nessas reservas 
estavam já incluídas as 2.ª e 3.ª Divisões americanas. A 2.ª Divisão de Infantaria dispunha de duas 
brigadas, uma das quais, a 4.ª, era constituída por tropas do Corpo de Fuzileiros (Marine Corps), na 
época a melhor unidade de combate das Forças Armadas dos EUA. As unidades de manobra desta 
brigada eram os 5.º e 6.º regimentos de Marines. A missão da 2.ª Divisão implicava uma das 
manobras mais complexas – um contra-ataque para reduzir uma penetração inimiga –, destinada, 
inevitavelmente, a decorrer num clima de desorganização e de abaixamento do moral. 
 

 
Capitão Lloyd W. Williams 

 
Não surpreende, por conseguinte, que, ao entardecer de 3 de Junho, no seu movimento para 

a frente, as tropas americanas se cruzassem com tropas francesas que, atemorizadas, recuavam 
diante do avanço alemão. Sem perceberem muito bem de onde haviam aparecido os americanos, um 
oficial de uma unidade francesa em retirada sugeriu ao comandante da 51.ª companhia de fuzileiros 
do 2.º batalhão do 5.º regimento que seria melhor fazerem o mesmo. A resposta do comandante da 
companhia, capitão Lloyd W. Williams, entraria, para todo o sempre, na mitologia do Marine 

Corps: Retirar? Que diabo, mas nós ainda agora chegámos!
1 Williams morreria, em combate, 

nove dias mais tarde, cego por gases alemães e ferido por estilhaços da artilharia inimiga. 
 

 
 

 Cumprindo a missão que lhe fora destinada, a 2.ª Divisão americana empenhou-se a fundo 
no bloqueio do avanço alemão, numa acção que só terminaria três semanas mais tarde. Em 2 de 
Junho, os alemães haviam conquistado as localidades de Belleau, Torcy, Bussiares e Chateau-

                                                 
1 Retreat? Hell, we just got here! 



3 
 

Thierry. Na noite de 5 de Junho, os Marines e o 23.º RI contra-atacam e penetram no bosque de 
Belleau. Numa progressão tornada difícil pelo terreno e pela arborização, os americanos vão 
ganhando progredindo lentamente, por vezes em combates corpo-a-corpo, efectuando prisioneiros e 
capturando material. Mas esse avanço, conseguido apesar da escassez de rações de combate, vai 
sendo pago com elevado número de baixas e tendo que suportar um forte ataque alemão, em 13 de 
Junho. Esta fase do empenhamento americano é dada por concluída, em 25 de Junho, com a 
ocupação da aldeia de Bouresches, no canto norte do bosque. No cômputo final, a 4.ª Brigada dos 
Marines havia perdido 60% do seu efectivo. Dos cerca de 8.000 empenhados no contra-ataque, 
perderam a vida 1.000. 

 
 

Era para honrar a memória destes mil que, segundo revelações da revista americana The 

Atlantic
2, em 11 de Novembro de 2018, estava prevista a visita do presidente dos EUA, Donald 

Trump, ao cemitério americano onde foram sepultados os americanos mortos nessa operação. 
Insatisfeito com as condições meteorológicas daquela ocasião, Trump teria afirmado: “Porque é que 
devo ir a esse cemitério? Está cheio de perdedores.” [Why should I go to that cemetery? It’s filled 

with losers.] No mesmo dia, classificá-los-ia de “suckers” [lorpas], por se terem deixado matar. 
 Depois, negaria a veracidade do artigo, mas a verdade é que, mesmo no seu campo político, 
ninguém veio dizer nada do género: “Isso não é do Trump que eu conheço”. 
 
 
David Martelo – Setembro de 2020 
 

 

                                                 
2 https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/09/trump-americans-who-died-at-war-are-losers-and-
suckers/615997/  


