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1939 – NO LIMIAR DA GUERRA 
 

Winston Churchill 

 

 

O Verão avançava e os preparativos de guerra prosseguiam de um extremo ao outro da 

Europa; a atitude dos diplomatas, os discursos dos políticos e as vozes da humanidade, contavam, 

em cada dia, um pouco menos. Os movimentos dos exércitos alemães pareciam pressagiar uma 

regulação pela força do conflito com a Polónia por causa de Dantzig, prelúdio de um ataque contra 

a própria Polónia. Em 10 de Junho, o Sr. Chamberlain
1
 expressou os seus receios perante o 

Parlamento e reafirmou a intenção de defender a Polónia, no caso de ameaça à sua independência. 

Com uma certa indiferença no tocante às realidades, o governo belga, muito influenciado pelo rei, 

fez saber, em 23 de Junho, que se opunha a conversações de estado-maior com a Inglaterra e a 

França, e que a Bélgica tencionava manter uma neutralidade absoluta. Atendendo à forma que 

tomavam os acontecimentos, reforçaram-se os laços entre a Inglaterra e a França, e a união no 

interior do nosso país tornou-se mais estreita. Durante o mês de Julho, multiplicaram-se os 

contactos entre Paris e Londres. A comemoração do 14 de Julho proporcionou a ocasião para 

manifestações de amizade anglo-francesa. Fui convidado pelo governo francês a assistir a este 

brilhante espectáculo. 

 Quando deixava o [aeroporto de] Bourget, depois da parada militar, o general Gamelin
2
 

propôs-me que fosse visitar a linha de defesa francesa: “Você nunca viu o sector do Reno, disse-

me ele, venha então em Agosto para lhe mostrarmos tudo”. Consequentemente, foram tomadas as 

necessárias disposições e, em 15 de Agosto, o general Spears e eu próprio fomos acolhidos pelo 

seu amigo íntimo, o general Georges, comandante-chefe dos exércitos franceses na frente nordeste 

e successeur éventuel
3
 do generalíssimo. Fiquei encantado por travar conhecimento com este 

oficial de enorme amabilidade e alta competência; passámos dez dias com ele a estudar questões 

militares e a tomar contacto com Gamelin, que inspeccionava igualmente certos pontos deste 

sector da frente. 

 Partindo do cotovelo formado pelo Reno e a fronteira, próximo de Lauterbourg, 

percorremos todo o sector até à fronteira suíça. Em Inglaterra, como em 1914, as pessoas 

despreocupadas aproveitavam o período das suas férias e brincavam, nas praias, com as suas 

crianças. Mas aqui, ao longo do Reno, tudo aparecia a uma luz bem diferente, forte e brutal. Todas 

as pontes temporárias haviam sido retiradas para um lado ou para o outro. As pontes permanentes 

estavam fortemente guardadas e minadas. Noite e dia, oficiais de confiança ali permaneciam, 

prontos a accionar, ao menor sinal, os dispositivos que as fariam explodir. O grande rio, cheio pela 

fusão das neves alpinas, fluía numa ondulação enfadada. Os postos-avançados franceses postavam-

se em pequenos abrigos para homem de joelhos, cobertos pela vegetação. Em grupos de dois ou 

três, pudemos ir até junto da água, mas, avisaram-nos, não devíamos mostrar nada que pudesse 

assemelhar-se a um alvo. Na outra margem, à distância de quase 300 metros, podíamos distinguir, 

aqui e ali, silhuetas de alemães que trabalhavam, sem pressas, nas suas defesas, munidos de pás e 

picaretas. Em Estrasburgo, no bairro situado à beira-rio, a população já havia sido evacuada. Ali 

me detive algum tempo sobre a ponte e avistei um ou dois automóveis que a atravessavam. Em 

cada uma das extremidades, a verificação de passaportes e dos documentos de identidade parecia 

interminável. O posto alemão estava a um pouco mais de 100 metros do posto francês. Entre eles, 

não havia qualquer comunicação. E, todavia, a Europa encontrava-se em paz. Não havia qualquer 

conflito entre a Alemanha e a França. O Reno fluía, com os seus remoinhos e turbilhões, à 

velocidade de 10 ou 11 km/h. Uma ou duas canoas, manobradas por jovens, passaram 

rapidamente, ao sabor da corrente. Não iria voltar a ver o Reno senão cinco anos mais tarde, em 
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Março de 1945, quando o atravessei numa pequena embarcação, ao lado do marechal 

Montgomery. Mas isso seria próximo de Wesel, muito mais a norte. 

 Ao regressar, enderecei ao ministro da Guerra, e, possivelmente, aos outros ministros com 

quem estava em contacto, um memorando com as informações que havia recolhido: 

 
A frente francesa não pode ser atacada de surpresa. Não pode ser rompida em nenhum ponto 

senão através de um esforço que levaria a grandes perdas humanas, e, exigiria tanto tempo 

que a situação geral se veria alterada durante o seu desenvolvimento. O mesmo se poderá 

dizer, se bem que em menor proporção, da frente alemã. 

 

Os flancos desta frente apoiam-se, entretanto, em dois pequenos Estados neutros. A atitude da 

Bélgica deixa muito a desejar. Não existe, por agora, nenhum relacionamento militar de 

qualquer espécie entre os franceses e os belgas. 

 

Na outra extremidade da linha da frente, a respeito da qual estive em condições de 

compreender bem as coisas, os franceses usaram todos os meios à sua disposição para fazer 

face a uma invasão passando pela Suíça. Esta operação traduzir-se-ia por um avanço alemão 

que subiria o curso do Aar e seria protegida, na sua direita, por um movimento através da 

brecha de Belfort ou na sua direcção. Pessoalmente, julgo que é extremamente improvável, na 

primeira fase das hostilidades, que uma operação de grande envergadura seja tentada contra 

a frente francesa ou contra os dois pequenos países que a flanqueiam. 

 

Não é necessário que a Alemanha mobilize antes de atacar a Polónia. Ela já possui divisões em 

pé-de-guerra em número suficiente para entrar em acção na frente leste e teria tempo para 

reforçar a Linha Siegfried, fazendo coincidir a sua mobilização com o início de um ataque 

massivo contra a Polónia. Assim, por conseguinte, a mobilização alemã constitui um sinal de 

alarme que pode não funcionar antes de a guerra ter começado. Os franceses, por outro lado, 

podem ser levados a adoptar medidas excepcionais no período de tensão extrema que 

estamos a atravessar. 

 

Quanto à data, supomos que Hitler esperará prudentemente que a queda das primeiras neves 

nos Alpes assegure a Mussolini a protecção do Inverno. No decurso da primeira quinzena de 

Setembro, ou mesmo mais cedo, estas condições ter-se-ão verificado. Hitler teria, ainda, tempo 

suficiente para assestar sobre a Polónia golpes decisivos, antes de os períodos chuvosos do 

final de Outubro e do início de Novembro venham ali perturbar a sua ofensiva. A primeira 

quinzena de Setembro parece, portanto, dever ser particularmente crítica e os preparativos 

alemães actuais, com vista à manifestação de Nuremberga (propaganda, etc.), parecem 

confirmar esta opinião. 

 

O que me tinha impressionado mais de quanto me apercebera durante a minha visita era que 

os meus anfitriões franceses que estavam incumbidos das mais pesadas responsabilidades haviam 

adoptado, em tudo, o princípio da defesa, princípio que se me impôs de maneira irresistível. 

Falando com todos estes oficiais franceses, altamente qualificados, ficava-se com a impressão de 

que os alemães eram os mais fortes e que a França já não dispunha do élan vital, necessário para 

montar uma grande ofensiva. Ela lutaria pela sua existência, voilá tout
4
! Havia os fortes da Linha 

Siegfried, com o poder de fogo acrescido das armas modernas. Também eu guardara, até aos 

ossos, a memória dos horrores das ofensivas do Somme e de Paschendaele. Os alemães estavam, 

seguramente, muito mais fortes do que à época de Munique. Ignorávamos, então, as profundas 

inquietudes que atormentavam o seu Alto Comando. Encontrávamo-nos num estado material e 

moral tal que nenhum chefe responsável – e eu não tinha então qualquer responsabilidade – podia 

agir no pressuposto (e, no entanto, era verdade) de que apenas 42 divisões alemãs, aliás mal 

equipadas e adestradas, tinham o encargo de defender toda a extensão da frente, desde o Mar do 

Norte até à Suíça. Isto comparado com 13, por alturas de Munique! 
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[...] 

 

Enquanto a pressão sobre a Polónia se acentuava no decurso do Verão, Mussolini virava os 

seus pensamentos de novo para um papel de mediador, como o que já desempenhara em Munique, 

e propunha a realização de uma conferência mundial da paz. Hitler tratou rapidamente de o 

dissuadir de tal intento. Em 11 de Agosto, Ciano
5
 encontrou-se com Ribbentrop

6
 em Salzburgo. 

De acordo com o Diário de Ciano, passou-se o seguinte: 

 
O Duce procura convencer-me, com documentos na mão, de que seria uma loucura 

desencadear uma guerra neste momento... Seria impossível localizá-la exclusivamente na 

Polónia e uma guerra geral tornar-se-ia desastrosa para cada um dos participantes. Nunca o 

Duce me falou da necessidade de paz com tanta sinceridade e calor... Ribbentrop é evasivo. De 

cada vez que lhe peço para ser preciso relativamente à política alemã, fica perturbado. Mentiu 

frequentemente a respeito das intenções alemãs quanto à Polónia para não se sentir, agora, 

inconfortável quando se trata do que me deve dizer e do que os alemães pretendem realmente 

fazer... Já decidiram bater-se e não voltarão atrás. Mesmo se lhes dessem mais do que pedem, 

não deixariam de atacar, porque estão possuídos pelo demónio da destruição... Por momentos, 

a nossa conversa torna-se muito tensa. Não hesito em expressar o meu pensamento, com uma 

franqueza brutal. Mas isso não o demove. Dou-me conta de como pesamos pouco na opinião 

dos alemães.
7
 

 

Ciano ia encontrar-se com Hitler no dia seguinte. Possuímos a acta alemã deste encontro. 

Hitler declarou, sem ambiguidades, que tinha a intenção de acertar contas com a Polónia, que seria 

constrangido a bater-se também com a Inglaterra e a França e que desejava ver a Itália a tomar 

parte no conflito. E afirmou: “Se a Inglaterra mantiver no seu solo as tropas necessárias, poderá, 

quando muito, enviar para França duas divisões de infantaria e uma divisão blindada. Além disso, 

poderá fornecer algumas esquadrilhas de bombardeiros, mas poucos caças, porque como as forças 

aéreas alemãs atacarão imediatamente, a Inglaterra necessitará urgentemente dos seus caças para 

se defender.” Quanto à França, disse que depois da destruição da Polónia – que exigirá pouco 

tempo – a Alemanha ficará em condições de concentrar centenas de divisões ao longo da frente 

oeste e que a França ver-se-ia, assim, constrangida a concentrar-se na Linha Maginot para aí 

conduzir uma luta de morte com todas as suas forças, assim como as das suas colónias e aquelas 

que, até agora, se encontram na fronteira italiana e noutros locais. Em resposta, Ciano manifestou a 

sua surpresa por escutar propostas de tamanha gravidade. Lamentou-se de a Alemanha não ter 

permitido entrever, por nenhum sinal, a seriedade da situação e a iminência do conflito com a 

Polónia. Bem pelo contrário, Ribbentrop havia dado a entender que o caso de Dantzig seria 

regulado com o tempo. O Duce, persuadido de que uma guerra contra as potências ocidentais era 

inevitável, havia pensado que disporia de dois ou três anos para se preparar. 

Depois destas conversações, Ciano, seriamente preocupado, regressou a Itália para fazer o 

relato ao seu chefe; encontrou-o totalmente convencido de que as democracias se iriam bater e 

decidido a adiar, pela sua parte, a entrada em combate. 

 

 

In Winston Churchill, The Second World War.  

 

Tradução de David Martelo a partir da versão francesa da obra – Mémoires sur la deuxième 

Guerre Mondiale – Vol. I – L’Orage Approche – D’Une Guerre à l’autre – 1919-1939, Plon, 
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