Part'"

-PARIS E A INVASÃO ALEMÃ-

Relatorio do Primeiro Secretario
de Legação, José de BIVAR BRANDEIRO

Paris, 19 de Agosto de 1940

ExmO Snr. Armando da GAMA OCHOâ
Ministro de Portugal em Paris

Aproveitando a vinda de V.Exa. a Paris, pela
primeira vez depois da ocupação alemã, cumpre-me dar-lhe conta
da maneira como procedi desde 10 de Junho, data em que V.Exa.
deixou est~ cidade para se dirigir a Tours, até hoje. E, mais
do que da minha acção, que nenhum merito teve, daquilo que me
foi dado observar durante este periodo.
O espaço de tempo que medeia entre a partida
de V.Exa. e o seu regresso, "pOde dividir-se em duas partes: a primeira de 10 a 13 de Junho e a segunda de 14 desse mês até hoje.
De 10 a 13 de Junho, a cidade atravessou o
seu periodo mais critico de guerra. Este terminou com a ocupação
pelo exercito germanico e foi assinalado pela desQrganisação da
administração publica e pelo êxodo da população atacada de pânico.

Em 14 deu-se a entrada das tropas alemãs. Pari
Paris terminara a guerra. Principiou pois o regresso a normalidade,

uma normalidade condicionada aos factos historicos que são do conhe.
cimento de todos e que, alterando profundamente a estrutura politica e social da França, tiveram na sua capital a natural reper""~
cussao.
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Começarei por me referir á desorganisação da

administração publica. Esta, nalguns serviços foi total. Nputros, ••.

foi quasi total. Os chefes abandonaram
os subordinados

seguiram-lhes

os seus postos;

o exemplo.

O pânico foi uma consequencia
logica.desta
mente

desorganisação

o alarme

provocado

e para ele contribuiu

na população

pela radio e a desorientação
declar,ar muito

larga-

pela imprensa

do governo,

e

que levou a

tarde Paris como "cidade aberta".
Desde o inicio da grande ofen-

si va alemã,

que os jornais da capital f'r-anc esa de scr-ev Lam

em termos nerrificaates,
·pavam os territorios
proximo

a forma porque

invadidos.

de Paris, aconselharam

os alemães

ocu-

Quando estes estavam
a evacuação

voluntaria

da cidade.
As estações

radio fizeram a mes-

ma coisa.
Sabendo as tropas germanicas
a caminho

da capital,

o General Héring,

tar, teve a ideia infeliz
curso inflamado,
Reynaud

rua; o General

de fazer ao microfone

recordando

tinha assegurado
acrescentou

Comandante

Mili-

um dis-

um outro em aue
o Snr. Paul
.•.

que Paris se defenderia

rUa por

que a cidade resistiria,

sendo cada ca~a um baluarte para a defesa da capital.
• • • • • •• • • •
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Criou-se
facilitou

a propagação

de pessoas
estradas,

assim uma atmosfera

de terror que

de boatos alar.nlantes. Três milhões

de Paris e dos arredores/precipitaram-se
arrastando

abandonadas

assuas

nas

tudo o que podiam levar e deixando
casas e as suas terras.

O pânico foi de tal ordem, que em Paris
chegaram

a ficar predios

de muitos andares

abertas,

pois os ocupantes

com as portas

nem sequer julgaram necessario

fechaI-as.
Nos campos proximos,
abandonaram

os rebanhos

e os animais

maior parte dos quais morreram
que ser abatidos

pela policia

os camponeses
domesticos,

a

de fome ou tiyeram
e pelos soldados

ale-

mães.
A vida dos fugitivos
conduzem

ao sul, assumiu

em muitas

nas estradas

ocasiões

que

aspectos

de tragedia.
Esses aspectos

porem não foram vis-

tos em Paris. Aqui viu-se a'fuga,
ca, duma população
ninguem

que ninguem

por vêses dramati-

orientava

e á qual

dava assistencia.

• • • ••

-------
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As autoridades
nisso,

os particulares

não pensavam

muito menos.

As ruas e as praças eram atravessadas

continuamente

fugindo,

a salvação.

pelos que julgavam encontrar,

E estes, se algumas
faziam

transportar

em bons automoveis,

pois os ricos ha muito
maioria

eram pessoas

caminhavam

(poucos eram,

tempo tinham partido)

pobres e até miseraveis,

a pé, transportando

veres.

vezes se

na
que

os seus magros ha-

Vi mui tas familias humí.Ldes

em que as mulheres
que mal podiam

andar, enquanto

ao peso de enormes
mais preciosos

arrastavam

volumes

os filhos pequenos,
os homens vergavam

em que guardavam

bens.
Preguntei

iam. Muitos não sabiam.

a alguns para onde

Tinham-lhes

dito que a ci-

dade seria saqueda,

os homens ouvigados

a golpes

e aa mulheres

de chicote

desca. Fugiam

os seus

a trabalhar

entregues

á solda-

sem norte. Muitos foram, mais tarde,

apanhadoB pelo fogo crUnado doa dois exerci tos em luta.
E, ao lado das estradas

do sul, as sepulturas

....

abertas ao acaso,moso

tram até que ponto pode conduzir

o medo de milhões

Para evitar esta situação,
durante

siderada

um manifesto

"cidade aberta"

declarando

data, o Prefeito
Q

de POlicia,

ordem seria mantida.

ziam para aconselhar

â

tarde, o General Hé-

que a capital seria con-

e que todas as medidas

madas para manter a sua segurança

que

o governo francês nada fez

tres dias. Somente no dia 12,

ring publicou

Snr. Langeron,

declarou

qualquer

referencia

á população

um manifesto

ha muito

dizendo

ou quaisquer

palavras

aconselhou

que, nos

de ca1ma.Só

cada pessoa a ficar

e nas outras repartições

tinham desaparecido

des davam, com o seu exemplO,

maior parte das pessoas

colocadas

á fuga. Não havia quem

A

o telegrafo' não funcionava.
em postos de responsabilidade

A policia não se via. A maioria
Calcula-se

pub Ld ca s , os

e quasi todas autorida-

o incitamento

Os comboios não andavam,

a caminho ~o s~.

de passar o coman-

que essa seria a melhor forma de servir o pars.

Era -bar de , Nos Ministerios

desaparecido.

di-

todos deviam ficar no seu ~ogar. Não havia ainda

no seu lar, dizendo

mandasse.

igualmente

calma. Na manhã de 13, isto é, na vespera da

no fim do dia 13, a radio finalmente

- funcionarios

Na mesma

Porem, tanto um como outro,nada

do ao seu camarada Dentz"publicou
publicos,

tinham sido to-

e o seu abastecimento.

entrada das tropas alemãs, o ~esmo Genera1,antes

serviços

de pessoas.

da população

tinhl

ia

que em Paris tenham ficado 600 mil

almas, quando esta cidade tem normalmente

3 milhões

de habitantes.

• • ••

Mas no meio desta desorganisação, algumas colectividades se honraram, constituindo excepções. Assim por exemplo:
os serviços de telefones, de bombeiros; de limpesa, de electricidade, de gaz e de agua mostraram uma certa ordem. No meio do caos
em que caira a administração francêsa, estes serviços municipais
merecem a maior admiração, pois se tivessem faltado muitas desgraças se teriam dado e o pânico seria ainda maior.
O clero merece igualmente a minha admiração. O Cardeal
Su.hart que poucos dias antes tomara conta do diocese de Paris,
ficou entre os seus padres. E estes não abandonaram os fieis.
As igrejas conservaram-se abertas e os serviços religiosos foram
celebrados. Alguns diàs depois da entrada das tropas alemãs, Sua
Eminencia celebrou missa na basilica de Montmartre, pela França
imortal.
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A meia noite de 13 de Junho, o General ~entz, Comandante militar de Paris, decidiu negociar com o General alemão a entrega da capital francêsa. Ás 7,30 as negociações estavam
I

terminadas • .As oito horas da manhã de 14, as tropas germanicas
precorriam as ruas da cídade , A ocupação deu-se sem o menor incidente.

Se a tomada de" Paris não representa,' por si propria,

um feito militar, ela não é menos importante, pois significa a der•••••••
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"
rota completa do exercito frances.

Assim o compreendeu o governo quando em 13 de Junho acordou em que tudo estava perdido, assim o compreendeu a pop~~ação
quando os primeiros capacetes germanicos chegaram ás portas da
cidade. Mas se poucos deixaram de perceber o que este facto representava, muitos houve cujo comportamento não correspondeu ao
que seria de desejar do patriotismo, tantas vezes citado, da gente francêsa.
Duma maneira geral, a ocupação de Paris foi recebida pela
população com uma sensação de alivio. Terminara o pesadelo que
principiara com a guerra; os alemães não maltratavam a gente. a
disciplina das tropas era completa. Esqueceram-se os velhos rancores, eSqueceu-se tudo quan~o

os jornais e a radio tinham dito,

esqueceram-se até os nomes feios com que o vocabulario popular
tinha designado os alemães. Era a derrota, todos os sabiam. E a
fé na victoria ha muito abandonara os francêses. O facto consuroado, tornara-os fatalistas. Os vencedores por seu hdo,

guardaram

uma atitude correcta, mais do que isso. eram amaveis. procurando
conquistar pela simpatia o que as suas armas não poderiam obter.
Não esqueceram porem os seus interesses. As requisições principaram logo (foram requisitadas casas, automoveis, carburantes, etc-)
e uma nova .e forte disciplina passou a ser aplicada. A população
sentiu tudo isso, e se não gostou, julgou pelo menos que os males

e!am pequenos em relação aos que esperava. Resignou-se. Os ser-

........

•••viços desorganisados
te a seus postos
se, por vezes,

em ordem, embora a falta de funcionarios

os esforços

das ~utoridades.

de Paris todos os serviços
mente por alemães;
civis? Embora
ça. Outros,

industriais

passaram

a ser dirigidos

superd.or-

conservado

em Fran-

Mas tarde vieram brigadas

para as fabricas

para os correios

e caminhos
da policia

requisitadas

comunistaa

a funcionar.

e israelitas.

sido resolvido

de ferro.
de informaçao

um recensamento

este que devia estar terminado
pequenas

Fizeram-se

prisões

Oito dias apoz a ocupação

fazer-se

espe-

e corpos

foram logo

Três dias apoz a entrada das tropas, fui informado

aflGestapoff principiara

buidas,

dificulta.s-

Com a ocupação militar

certos tinham-se

o exercito.

Os serviços
montados.

imediatamen-

uns, civis outros. Donde vieram estes

impossivel,

acompanhavam

militarisados

publicos

militares

pareça

ciais de tecnicos

principiaram

de que

de elementos

de Paris,

da população,

tinha

recensemento

3 dias depois. Vi as fichas distri-

fixas castanhas

que tinham apenas

o nome e a

morada.

A
de. As repa~tições
montados

esconde

ocupada.

publicas

os serviços

-esta normalidade
mães,

pouco a pouco entrou-se

postais

As repartições

e telegraficos

situação

publicas

qUê

postais

normalida-

os jornais, foram

e abriram as lojas. Mas
imposta pelos ale-

éo

da cidade que reflexo

teem os seus serviços

pelo temor dos ocupantes~

a .neía ouaãa de jo::rns.is
firo •.Osse-rviços

apareceram

obtida mercê da boa organisação

a verdadeira

e sem iniciativa,

abriram;

numa aparente

A

imprensa

da

da zona

incompletos
limita-se

vi vem no regime a que adeante me re-

funcionam

dificilmente

na zona ocupada

•• • • •
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e são constantemente interrompidos com a zona livre e com
o estrangeiro. Os transportes são dificeis por falta de
carburantes, pois os francêses, na retirada, destruiram
as r,efinarias de petroleo e queimaram os deposi tos de
gazolina. A industria está paralisada pela falta de materias primas; o bloqueio feito pela Inglaterra faz-se
sentir, e as requisições do exercito vencedor tambem.
O comercio vive apenas dos "stocks",
-presentemente bastante reduzidos. As grandes transacções
nao se fazem pois os meios financeiros encontram-se impossibilitados de trabalhar livremente. Não ha Bolsa,
não ha cambios; as operações bancarias são restrictas.
O Banco de França não mudou ainda a sua séde para Paris,
-considerando os seus escritorios aqui como os duma agencia de provincia. No entanto o governo alemão já nome~u
um representante junto deste organismo bancario; é o Dr.
-Carl Schaeffer que usará o titulo de Comissario do Reich
junto do Banco de França e Chefe dos Serviços de Vigi1â:ncla dos estabelecimentos bancarios. Uma ordenança do
Comandante em Chefe do exercito de ocupação estabelece
as suas atribuições. Os pagamentos passaram a ser feitos
em duas moedas: o franco e o marco. Este passou a ter
curso obrigatorio e embora o cambio fi~~do seja baixo

........

a moeda é bem aceite. No entanto esta inflação evidente
-pois é do conhecimento comum que os marcos em circulação, num grande numero, não correspondem a qualquer quantia retirada em francos- teve as suas naturais consequencias no mercado; os preços subiram e os generos,de primeira necessidade principiam a faltar, pois a pouca
confiança na moeda provocou compras excessivas. A entrada da moeda alemã contribuiu assim para o agravamento do
custo da vida. As autoridades procuram evital-o, adoptando medidas severas destinadas a regular os preços e o
abastecimento da cidade. Mas estas medidas, se poderam
evitar a continua alta dos preços, não conseguiram impedir a penuria dos generos. O leite, o café, o sabão, o
assucar, o arroz, o ~baco,

etc, faltam quasi por comple-

to. Não deixa de ser interessante notar. que as notas de
~rco

em circulação são emitidas pela Reichkreditkassen

e não pelo Reichsbank, sendo proibida a circulação de notas deste ultimo. Outro facto interessante é a procura
de joias; os jornais ~stão cheios de anuncios de casas
e de pessoas que compram qualquer especie de jOia.
As que teem brilhantes são as mais procuradas.
As autoridades francêsas e alemãs procuram

......

l--.- __
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fazer voltar ás suas.terras e ás suas casas as pessoas
que.delas sairam.
Teem sido,desde o inicio da ocupação, organisados constantemente comboios para fugitivos e evacuados.
As autoridades francêsas são muito ajudadas pelas organisações militares e civis alemãs, principalme~te pela assistencia publica nacional socialista (N.S.V.).
A imprensa fiscalisada pelas autoridades
alemãs desde a saida do primeiro jornal, "La Victoire",
-em 17 de Junho, pareceu o principio ter uma certa liberdade, lentamente porem essa liberdade diminuiu até que
os jornais passaram a ser feitos de chapa:

ler um é ler

todos.
De resto, ha poucos e desses alguns são
inteiramente feitos por alemães.
Aparecem pois com os caracteristicos ataques
aos inglêses e aos judeus.
O problema semita que até ha pouco nao inquietava a população, principia hoje a preocupal-a •
A instigaçao germanica, a desejo de encontrar responsaveis pela guerra, a má vontade contra ••••••

os ricos e as muitas
judeus nas ultimas
tão israelita
importancia

faltas cometidas

semanas,

fez apàrecer

que não era considerada

a ques-

de grande

em França.
Hoje, principalmente

baixas,

pelos

nota-se

a má vontade

Atribui~se-lhes
aproveitar

nas classes

contra os judeus.

em parte a guerra,

que eles deverirum

para fazer bons negocios,e

judeus inglêses
rios trancêses

influiram

diz-se que os

sobre os seus correligiona-

para orientar

o pais para o conflito.

Grande parte dos judeus de Paris
fugiram

~ aproximação

fortunas.

Varios

das tropas alemãs,

proprietarios

judeus de fabr~cas

tuadas na cidade e nos arredores
aos operarios.

levando as suas

partiram

Um c~so destes conheço

si-

sem pagar

eu.

O directCIDrda "'l'réfileries et Laminoirs
du Havreu,

que é judeu, f~iu

todo o numerario
o cáixaquiz
CD

que se encontrava

fazer os pagamentos-aos

ntrou dinheiro.

português

em 12 de Junho, levando

Uma das victimas

que ali trabalhava

nos cofres. Quando
operarios,

não en-

foi um engenheiro

e que encontrando-se

ter com que comer, me procurou

e me contou o caso.

sem

.......
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Tudo isto contribuiu para agravar uma questão que embora
já exis~e

preocupava pouca gente. Assim se explica que os Snrs.

Blum e MandeI sejam ~oje apontados quasi como criminosos, quando
ainda ha mêses mandavam em França.
I

E natural que o problema semita venha a agravar-se, pois
israelitas
a opinião publica é cada vez mais contra osf ê bã muita gente
desejosa de tirar proveito desta questão. Entre os poucos jornais que se publicam em Paris, ha um, criado exclusivamente para
dar combate aos judeus': é o "Au Pilori". Embora seja mal feito,
o seu preço caro -um franco- tenho verificado que se vende.bas1

tante. E talvez um sintoma a que não é estranha a acção da propaganda alemã. Os serviços de propaganda organisados desde as primeiras horas, n~o deixam de fazer sentir a sua acção sobre a
opinião publica. Náo só pelos jornais se procurou influir no espirito da população. Os animatografos exibem fitas alemãs ,de
propaganda e de turismo; as estações radiofonicas fazem ouvir
musica alemã e contam as maravilhas do Reich, do seu povo, da
sua diplomacia e do seu exercito. Revistas germanicas publicam
edições em franc~s. Os aviões executam constantemente demonstrações sobre Paris para mostrar a excelencia dos aparelhos e as
musicas militares escolhem os pontos mais pitorescos para dar
concertos destinados aos habitantes.
Esta acção ,ea forma correcta com os militares alemães
se comportam desde o inicio da ocupação, criou mesmo, a principio,

..

...........

uma atmosfera simpatica aos invasores. Esta atmosfera

desa-

pareceu pouco a poucol não porque eles deixassem de ser correctos,
mas porque os francêses viram que muitas coisas de que até ali
tinham podido dispor livremente;lhe era proibidas duma forma bruscal que os generos de primeira necessidade desapareciam por requisições ou compras pagas em marcosl que qualquer acto menos correcto era severamente punido e que os alemães se instalavam,por toda
a parte,com ar de senhores que estão dispostos a ficar muito tempo.
A opinião publica mudou tambem para com os in-

glêses. Para isso contribuiram grandemente os discursos do Primeiro Ministrol Snr. Churchill, a atitude do governo ingles para com
os dominios coloniais da França e finalmente a acção empreendida
pela marinha britanica contra a esquadra francêsa. O estado de espirito que a derrota dá, não deixou igualmente de influir nesta
mudança. Hoje a gente de Paris não fala com a simpatia dos inglêses a, se nem todos lhe atriIDuem completamente os males de que
sofre o pais, muitos julgam-nos os principais cauSadores da derrota. Ninguem aqui eSquece a forma como Snr. Churchill se referiu
ao- exercito, ainda ha semanas aliado do seu pars. A repercussão
dos discursos pouco felizes do Primeiro Ministro britanico foi
grande e má. A. ideia de desagregar da mãe patria o imperio colonial francês, fazendo os seus -dirigentes desobedecer ás ordens do
governo central, causou uma pessima impressão. E o afundamento dos
barcos de guerra francêses. terminou com o resto de simpatia que

.......
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ainda existia
ainda

para, com a Grã-Bretanha.

esperam alguma

mais por interesse

coisa da Inglaterra

e mesmo esses, esperam

do que por simpatia.

R, falando
referir

São muito poucos os que

da opinião publica,

nãp posso deixar de me

á forma como ela recebeu a noticia

pro j ecto

do armisticio

e do

duma nova cons ti tui çao •

A dec.isão tomada pelo governo francês de pedir um armisticio foi conhecida
la radio.

aqui, quando o Maréchal

O discurso

voz cançada

do velho chefe militar,

de alegria.

paz, os parisienses

de que se negociava

por toda a França

duma maneira

damento
Polonia,

se deu. Os francêses

uns, como uma imposição

da Inglaterra,

poucos com a convicção

que lhes foram apresentados

o paIs e que nestas

politicos
condições

nâo os convenceram;
nas atitu-

não estava

tinham desorganisado
não convinha

tanto mais que seria impossivel

ou-

da sua necessi-

O que todos viam k que o exercito

que os partidos

de que,

nao quize.ram a

geral a França não via um perigo imediato

des da Alemanha.
preparado,

a sua cidade e os que

iam acabar. E, tenho a impressão

tros como uma fatalidade,
dade. Os motivos

bem ,cara a

numero, .receberam com o maior agr-ado a nova

o mesmo

receberam-na

com uma

o fim da guerra~encheua

que não tinham deixado

de que as hostilidades

pe-

bem a gente de

Mesmo sabendo &ue França pagaria

já vol,tavam em grande

guerra;

pronunciado

e por vêses tremula, não impressionou

Paris, mas a noticia
~imdos

Pétain a comunicou

profun-

defender

a

dar a este povo, que os
• • • •• •

qua

francêses

quasi não conhecem,

um auxilio

Um largo periodo
combativo

das tropas. A dis~iplina

das hostilidades,

em Setembro,

de Paris os militares

eficaz.

de espera prejudicou

que já não era grande no inicio

enfraqueceu

de graduação

ao lado deles., fingindo

da frente

contav~

a desorganisaçao

situação,

os politicos

Embora

se falasse muito

no fabrico

O emprestimo

Os francêses
precisava.

interno

dos homens de estado.

as fabricas

Confiou-se

pouco claros, esses sim, prosperaram.

porem no poder defensivo

das e no efeito do bloqueio.
ça da victoria

desapareceu.

face ao perigo

eminente,

passado
serviços

brilhante,

Com a

go-

das linhas fortifica-

destas linhas, a esperan-

A França viu, com pasmo, que para fazer

o governo

recorria

a homens

que tinham um

á sua patria.
Confrontando

ficeis,

ruptura

desorientação

mas que deviam estar gastos pela idade e pelos

prestados

com a ao governo

não produziram

com a sua bolsa, aquilo de que pais

Todos ou quas.L todos conheciam
vernativa.

para a

deu muito menos de que se esperava.

não corresponderam

Os negocios

esta

de armas e se tivesse provado

ser esta guerra uma luta de material,
o maximo.

Perante

Pouco se trabalhou

calorosas

os seus su-

não os ver. Os que vinham

que ali reinava.

nada fizeram.

das afirmações

depois disso. Nas ruas

inferior nao saudavam

periores ; passavam

guerra, apezar

o poder

alemão,

tanto militares

a atitude assumida

os francêses

pelo seu governo

viram que para os postos di-

como administrativos,

se tinham ido buscar

......

os homens

velhos da outra guerra,

quando o Reich tinha nos pos-

tos de comando homens novos.
Tudo isto serviu para criar a descrença
do isto contribuiu

para achar natural a derrota. Quando

cou que esta era inevitavel,
.pidamente

poupar o sacrificio

explica que a informação
resolvido
conceder

o armisticio,

todos desejaram

de que a França tinha

de satisfação

contrariou alguns

anos constituiu

parecer

o espirito

guerreiro

a gente de Paris.

facetas do espirito francês,

de doutrinas

o egoismo,e

a

que durante longos

estava muito embotado pela falta de educação

sobre o patriotismo

estava disposta

dos que aqui viviam, pois ma-

Mas este sentimento

uma das melhores

anos e pela propagação

se verifi-

que a paz viesse ra-

em que a Alemanha

enchesse

guou o seu patriotismo.

e tu-

inutil de mui tas vidas. Assim se

dada pelo Maréchal

saber as condições

Esta satisfação

na victoria

civica dos ultimos

dissolventes.

Predominava

o desejo do bem estar fazia desa-

que caracterisara

em epocas, nao dis-

tantes, o grande exercito da França.
Algumas
mesmo

vezes, durante

com heroismo,

não manifestaram
dois milhões
honra, mas

mas duma maneira

o espirito

de prisoneiros
é

tudo

esta guerra, combateu-se

.•.

combativo

geral a s tropas francêsas
da ultima guerra. Perto de

atesta-o bem. Salvou-se

Muitos

bem e

francêses

patriotas

talvez a
sofreram

profundamente

ao saber que o seu pais pedira a paz, mas outros

resignaram-se

facilmente

ao que consideraram

a sorte da guerra.

.... ....

Entre estes ultimos,
a sua dignidade
servilismo

se encontra~

de vencidos,

que não souberam

e a eles .se deve atribuir

periodo

as hostilidaqes.

do armisticio

de negociações

politica.

baseada

na independencia

de funcionar

do governo,

e liberdade

lia, na subordinação

do interesse

sação racional

com a Alemanha,

da producção

na firmesa

individual

os francêses

ti~m

Foi por isso que se sujeitaram

a França.

os males

como causadores
pela decadencia.
Pomaret,

Chautemps

de liberdade
I

as medidas

a mesma

inca-

hoje á organisação

de-

são apontados

O regime é tornado responsavel

Os nomes de Blum, de Herr'iot',Jeanneney,

como se todos valessem

compreenderam

se tinha mostrado

de que sofre o pais. Os politicos

e Re~aud,

de que

e que ainda desta vez o governo

Quasi todos atribuem

de todas as desgraças.

e

compreen-

Com a derrota,

e formado no regime parlementar,

paz de dirigir
mocratica

nao tinham bastado

na organi-

politica

tinham usado e abusado.

que essas medidas

aos principios

e Reynaud.

conci-

corporativas.

renunciar

Daladier

Bsta seria

ao colectivo,

dido que era necessario

dos gabinetes

á orga-

na defesa da fami-

bem a reorganização

social do pais. Já antes da derrota,

cessaram

e autoridade

dos individuos,

e nas instituições

Paris recebeu

seguiu-se

e passou-se

Foi ar.unciada uma nova constituição.

liada com o respeito

democratico

os actos de

com a Italia. Finalmente

As armas deixaram

nisação

fortes

conservar

que se deram e dão ainda, em grande n~unero.

1 noticia
o doloroso

aqueles

são misturado~

Daladier,

na6 meGma~ apreclaçÕe5~

coisa e tivessem as mesmas

responsa• •• •

bilidades.
A derrota
eSquecem-se
moral

deve ser atribuida

a alguem;

que ela provem deles proprios,

que levou á decadencia

dum velho sistema minado

imoralidade

ganam:

fisica.

provem do desmorona-

pela indisciplina

mental

e pela

de costumes.

Procuram
desgraça-

da sua decadencia

social e até á decadencia

Não se iebram que a crise que atravessam,
mente

os francêses

os responsaveis

e encontram-nos

-é sempre assim em epocas de

nos politicos.

Em parte não se en-

são eles que arrastars.m a França para o estado em que

se encontra.

Mas se os politicos

que o povo frances
O·anuncio
bases novas,o
I

duma Constituição

regime politico

naqueles

A

foi por-

destinada

a estabelecer,em

e social da França agradou,
tem ainda defensores,

é o remedio

constitucionais

se-

princi-

pelos menos á maioria.

a quem serviu-

Constituição

são das medidas

e medraram,

os criou e os ajudou.

não a todos -o parlamentarismo
palmente

existiram

que se esperava.

A

tomadas pelo Maréchal

repercusPétain

foi por isso, aqui, muito boa. Porem não teve igual acolhimento o Minis be r-Lo que ele formou.
o velho chefe militar

que~numa

Toda a gente ~
idade dificil

de atingin

poe a reorganisar,

em moldes

ganizado

anos. Todos ainda conservam

ha muitos

tante respeito.
Weygand

Mas ninguem

inteiramente

admira
se dis-

novos, um pais desorpor Weygand

ignora que Pétain tem 84 anos,

tem 73 e que em 30 anos LavaI

tem mudado

bas-

que

varias vezes
• •

••

de ideias politicas. Pétain como Chefe de Estado~todo~ aceitam bem.
Mas pode ser ele o renovador da França? A escolha dos homens que vão
governar esta terr~)não agradou completamente aqui. Paris espera que

um milagre

lhe dará o homem de que o pals necessita. Esses milagres

dão-se na historia dos povos.
Um facto porem devo ainda frisar: é a falta de
noção do momento que, a pesar das condições de armisticio, continua
a existir.. aqui. Os francêses não teem a ideia completa da derrota.
Sabem que a devem pagar~ mas não querem compreender até que ponto ela
será custosa. Lançam-se por isso~ num estado de espirito que se aproxima da inconsciencia e que tem os seus logicos efeitos não s6 na sua
vida politica como nas suas relações com os vencedores. Os franceses
A

falam sempre dos seus direitos e das regalias que lhe são devidas.
ESquecem-se de que existe o direito do mais forte. Quando este se
manifesta admiram-se.
-IIIOs funcionarios diplomaticos que ficaram em Paris preocuparam-se até 14, com a segurança dos respectivos
compatriotas. Muitos estrangeiros tinllam sido repatriad~antes

de

10 de Junho e muitos o foram até á ocupação da cidade. Em 13~ sairam

comboios de inglêses e italianos. Os primeiros por iniciativa da
Embaixada dos Estados-Unidos,

os ultimos pela da Embaixada brasilei-

ra.

Nos dias anguetl~sos que precederam
a tomada de Paris~ os encarregados das missões diplomaticas e dos

.....
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consulados~ foram constantemente assediados com os mais diversos

-

,.

pedidos. Estes não vi~~am só de compatriotas: muitos franceses
pediram a protecção das bandeiras dos paIses neutros.
Aqui vieram portuguêses e alguns estrangeiros de paIses
beligerantes. Aos primeiros dei toda a protecção compativel com

os meus fracos recursos~ aos segundos~ quando francêses~ aconselhe:
a que ficassem nas suas casas e quando de outras nacionalidades
que recorressem as Legações dos patses que tinham assumido a desfesa dos seus interesses.
Em· 14 de Junho o Embaixador dos Estados-Unidos

convocou

uma r-eunãão dos funcionarios que ti.nham a seu cargo Missões diplomaticas. Esta reunião não teve importancia. A ela me refiro
noutra ·parte. Depois de l4~ voltou a calma e a ordem. Assim os
estrangeiros que pertenciam a patses não combatentes~ deixaram
de assediar os seus representantes diplomaticos e consulares~
com manifestação de inquietação. Alguns"mais timorados~pediam
certificados de nacionalidade e outros a intervenção junto das
autoridades alemã~ para evitar ps efeitos das requisições.
Foram porem em pequeno numero. Uma questão séria surgiu: a da
falta de trabalho. Muitos estrangeiros estavam empregados em
oficinas que fecharam ou em serviços que deixaram de funcionar.
As autoridades francêsas porem, teem tentado resolver este problema, criando novos tir-aba.Lho
a ve dando subsidios de "cnomage ";
Â colonia portuguêsa de Paris é~ como V.Exa. muito bem

.......

sabe~composta quasi toda de operarios. lia tambem algumas pessoas abastadas que vivem ainda presas ao encanto da cidade e uns ~uantos comerciantes. As pessoas ricas ba muito que tinham deixado Paris. Os
comerciantes sairam quasi.todos nos ultimos dias. Ficaram pois os
operarios, mui tCBdos quais recorreram

á

Legação e ao"Consulado e

outros ligaram a sua sorte á.da população francêsa • Tenho porem
impressão de que poucos fugiram, pois para satisfação nossa, muito
poucos vi atacados de medo.
Os estabelecimentos dQ Estado Português funcionaram sem interrupção. A conducta dos respectivos funcionarios será.
devidamente julgada por V.Exa. Devo apenas dizer que nenhum dos empregados do Consul~do abandonou o seu posto e que na Gasa de Portugal.a quasi ,totalidade desempenhou sempre as suas f~ções.

No Consu-

lado e na Casa de Portugal os chefes deram um bom exemplo aos subordinados. O pessoal menor desta Legação merece uma referencia especial.
No meio do panico que atacou a pQpulaçao de Paris~ ne~

dos empre-

gados aqui~ homens e mulheres, quer os que estão ao serviço do Estado
quer aqueles que dependem exclusivamente do Snr. Ministro, deu a mais
pequena manifestação de medo. Todo~ cumpriram rigorosamente os seus
dever-e s

j

sem que fosse nunca necessaria a minha intervenção. Mais do

q~e isso: muitas vêses os empregados da Legação aconselharam calm&
aOB seus conhacidos e

socorreram os seus amigos. Apraz -me levar

es~es factos ao conhecimento de V.Exa.

.....

-12-

-IVResta-me

por ultimo referir-me

a acção que tive durante

este tempo. Esta foi como disse no inicio deste
V.Exa.

pode depreender

ra e simplesmente

delel insignificante,

ao que considerei

Pelo que diz respeito
não tivesse qualquer
cieis como aquele
forma porque
trangeiras

que atravessamos.

o cumprimento

acolher-se

que ela

que surgem nos periodos

procuraram,
vele
oficiais

francêsas

dei todo apoio, moral,

junto das autoridades

e es-

aqui. A todas recebi da me-

se verificassem.

Logo apoz a ocupação,

do possivell
ou menos

excepcionais

difi-

Quando ainda se n~o sabia a

lhor formal mas a todas disse que s6 lhes daria abrigo
ções muito

pu-

do meu dever.

procurei

Paris seria tomadal varias pessoas

diligenciaram

e como

pois limitou-se

a esta Legação,

dos embaraços

trabalho

Aos portuguêses

e material,

considerei

se condique me

que me foi possi-

que não tendo funções

alemãs, me devia absterl na medida

de tratar com elas assuntos

tendo um caracter mais

oficial.
Varias

para solicitar

vezes fui procurado
favores

por compatriotas

da "Kommandanturlf,

aceder aos seus desejos,

por entender

que me pediram

recusei-me

sempre a

que a Legação nao serve

para esse fim.
Não hesitei

porem em tratar com as referidas

sempre que os francêses

se julgaram incompetentes

autoridades,

para resolver

....

qualquer

caso em que entendi

dever_ intervir.

Em 7 de Julho, recebi uma nota da Embaixada
informando

a Legação

funcionavam

regularmente

do colocado,

maticos

e os do Consulado

e que um Conselheiro

junto da Administração

~odos os funcionarios
conhecida

de que os seus serviços

diplomaticos

assim a existencia

Militar

em Paris, passei a procurar

de Le ga'ç âo tinha side Paris, para' atender

que se encontravam

da Legação

da Alemanha

aqui. Re-

e dos fUlmionarios

os alemães

diplo-

quando tive ne-

\ cessidade.
Devo porem dizer que guardei
ao ter que tratar com ~s autoridades
chegaram

ao meu conhecimento

ção de que procedi
Termina

sempre uma certa reserva

de ocupação.

recentemente,

Factos que

levaram-me

a convic-

bem.
aqui o meu relatorio.

Umas pequenas

notas que inicialmente

destinara

a meu

uso, mas que contêm tudo aquilo que levaria ao conhecimento
V.Exa.

se as comunicações

panham

este trabalho.

não estivessem

interrompidas,

Ali poderá V.Exa. encontrar

de

acom-

mais detalhes

sobre o que acabo de expor.
Organisei
uma do Jornal
poderá

Oficial

tambem duas colecções

de jornais, sendo

alemão na zona ocupada, nas quais V.Exa.

ver o que falta no relatorio

e nas notas.

":N

o

T

A S-

------

-JUNHO DE I940-DIA IOI

As 15,30 o Ministro partiu, viajava em automovel,
acompanhado do Segundo Secretario, Nunes da Silva.
O dia passa-se calmo embora os ystabelecimentos
continuem a fechar e se acentue o êxodo de Paris. A noite espessas nuvens de fumo invadem a cidade; tem-se a impressão dum nevoeiro. soube depois que eram as nuvens de fumo provenien~es dos grandes depositos de combustiveis liquidos a que os franceses tinham
pegado fogo antes de abandonar o Havre e outras cidades da zona
invadida; estas nuvens arrastadas pelo vento tinham vindo até
aqui. Poucas pessoas se veêm nas ruas e os cafés e restaurantes
estão desertos. Ainda ha alguns jornais.
-DIA I1Logo de manhã o correio traz-me uma comunicação do Ministerio dos Negocios Estrangeiros feita em duplicador
e cujo texto é o seguinte :
N° 0831344jM.C.0076844
Paris, la 10 Juin 1940
Le Ministre des Affaires Etrangeras
à Monsieur le Ministre de Portugal
J1ai l'honneur da vous faire
conna~tre que le Ministere des Affaires Etrangeres quittera
Paris dans la journée d'aujourd'hui pour s'installer en province, à proximité de la résidence qui vous a été réservée.
a) M.C.
Envio ao Ministerio o telegrama 79 em que
informo ter recebido esta comunicação.
Encontro a Casa de Portugal fechada. Mais tarde vejo um empregado e dou-lhe ordem para abrir, visto ela poder ser util aos portuguêses que ainda estão em Paris e que procuram esclarecimentos ou indicações. A Casa de Portugal abre e
verifico que tive razão, pois varios compatriotas ali se dirigiram para obter indicações e mesmo telefonar, visto não ser possi-

•• •• • •• •
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vel fazel-o dos logares pUblicos nem dos hoteis, cujos telefones
foram fechados por ordem das autoridades.
A cidade é atravessada por grande numero de
automoveis e camions de todas as formas, que transportam a população que foge para o sul, levando tudo que pode, desde as
camas e objectos mais variados até cão e ao gato. Não ha possibilidade de obter umflta.xf".
Ouve-se constantemente a artilharia de D.C.A., mas não se veem aviões. Por vêses ouve-se o
ruid@ da artilharia pesada. Filas interminaveis de gente pobre
que arras~a carros de mão, com os seus poucos haveres, enchem
as ruas. Ê oomovente ver as mulheres arrastando os filhos, muitos deles ainda bébés, enquanto os maridos corregam ~esados
volumes. Alguns estão jà exaustos; as mulheres por veses caem
nos passeios e são socorrid~s por algum transéunte, que ainda
não foi atacado de panico. As portas da cidade, uma multidão
enorme procura sair. A maior parte desta gente não sabe sequer
para onde vai. Farte, porque lhe disseram que devia partir e
porque lhe dizem que os alemães entrarão amanhã em Paris como
na idade media entravam as tropas victoriosas. Esperam as
maiores violencias; os homens contam ser tratados como escravos; as mulheres teem o pavor fisico do alemão. Isto não se
dá s6 nas classes baixas; as proprias classes medias, sentem
o mesmo pavor. Para isso contribuiu muito a imprensa e os
boateiros. Fala-se muito na quinta coluna, que seria constituida por pessoas simpatisando com os alemães e que fariam
tudo para ajudar estes no momento em que chegassem ás portas
da cidade. As autoridades são perseguidas por esta ideia e
procedem de harmonia com ela. Não se dá porem qualquyr facto
que demontre a existencia dessa famosa organisação; Ã parte
a prisão de alguns estrangeiros suspeitos e de francêses simpatisantes com o bo~chevismo, não foi necessario tomar qualquer medida excepcional.
Mais de dois terços da população de Paris
foge~ São poucas as lojas que estão abertas. Toda a gente
preve o ataque da cidade por artilharia e aviões com combates nas ruas. A desorganisação dos serviços do Estado é completa. Apenas os serviços municipais funcionam com uma certa
regularidade. Nos Ministerios é o salve-se quem puder. Nas
repa~tiçQes trabalhando para a defesa do Estado o mesmo se
dá. elefonei para varios Ministerios e ninguem responde.
Nalguns ficou apenas o porteiro e mesmo esse vai partir.
Os militares, que em grande quantidade estavam nestes serviços, fugiram todos para o sul. Uma parte porem da população,
menos dum terço talvez, resiste com corragem á chuva de
boatos. As "garest! começam a fechar. Transferi-me do Grand-

Hotel, ondê e~tivê àt~ hoje, pâ~â a Legà~ão. N!o tendo pO~êm

qualquer meio de locomoção, tive de recorrer ao "Maire" que
mandou por ás minhas ordens, um automovel de policia na qual

... .
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vim com minha mulher para aqui. Na Legação tomo algumas medidas
para que o pessoal não tenha dificuldades de alimentação, pois
prevejo que o abastecimento da capital será muito dificil.
O Consul em Baiona telefonou-me de manhã;
pediu-me informações sobre vistos diplomaticos. Chegou á tarde o Ferreira dos Santos. Disse-me ter, durante a viagem, perdido o contacto com o Ministro e com os Nunes da Silva; não sabe
para onde foram. Com grande dificuldade e passando por varios
peripecias, algumas extremamente comicas, chegou até ao Castelo
de "La Chesnaye", em Cérelles, onde instalou a dactilografa.
Conta coisas pavorosas do tráfico nas estradas. Estas estão
cheias de fugitivos, são percorridas por toda a especie de veiculos e encontram-se nelas numerosos obstaculos contra os carros armados alemães. Assistiu, em Tours, á chegada do Senado
francês que, em bloco, se instalou num dos principais hoteis.
A desordem nas regiões que atravessou é completa.
As estações postais dos bairros deixam de
fumcionar. Não ha comboios. Os principais jornais suspenderam a sua publicação. Dizem-me que transferiram as suas redacções para f6ra da cidade. Apar'ece um jornal tendo no cabeçalho o nome de tres: é o "Matin".
Entro em contacto com a Embaixada da America
para saber quem lá ficou. O Conselheiro informa-me de que o
seu Embaixador não parte e que ele fica a fazer-lhe companhia.
O Snr. Bullitt diz-me depois que mantendo uma tradição da diplomacia americana fica, tendo-se limitado a enviar para junto
do governo frances um Secretário.
-DI! 12-

Desde o manhacer que se ouve constantemente a
artilharia. O êxodo da cidade continua. As mesmas filas de pessoas
que fogem, os mesmos automoveis carregados ao ma~mo. O Consul
diz-me que foi procurado por um operario portugues que trabalhou
nas oficinas "Renault" e que vem, em nome dum grupo de camaradas,
nossos compatriotas, dizer-lhe que a dir~cção das fabricas despedira todos os empregados dando aos franceses os meios de fugir
e abandonando, aos proprios recursos, os portugueses. Ficou combinado que o Consul interviesse junto das oficinas ífRenault" e
que eu tentasse obter do comando militar de Paris os meios de
conducção de que os operarios necessitavam para se afastár da
capital. Tento falar ao chefe de Estado-Maior do General Comandante militar de Paris; não está. O oficial superior com quem
falei diz-me ser muito dificil obter neste momento meio de transporte, quasi todos, de que o ex~rcito podia âispor, foram postos ao serviço da evacuação da capital. Pregunto-lhe se julgava
a cidade em perigo de ser atacada pelos alemães. Diz-me que
•• • •
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estes estão, de facto, muito proximo de Paris mas que a cidade
ia ser considerada cidade aberta. Pregunto-lhe como se explica
que s6 nesta altura fosse tomada a resolução de considerar
Paris "cidade aberta", isto depois de mais de 2 milhões de pessoas ea tarem em fuga pelas estradas difi cieis de transitar. Dizme : são as ordens do governo. Mais tarde encontro nas ruas homens que colocam avisos assinados pelo General Héring declarando
Paris "cidade aberta" e informando de que todas as medidas tinham sido tomadas para manter a segurança e o abastecimento da
capital.Julgo demasiado tardivo o~viso. O Prefeito de policia,
Langeron, faz um apelo aos parisienses para que o ajudem no
exercicio do seu cargo; assegura que na cidade será mantida a
ordem. Um outro apelo, da mesma autoridade, é dirigido á policia para que se mantenha nos postos que lhe foram destinados.
Varios compatriotas telefonam-me solicitando
recursos para poder deixar Paris'. Aconselho todos a ficar.
Quasi todos ficaram, alguns porem que não o querem fazer.
Um escultor português, Snr. Brito e Cunha, diz-me que, juntamente com um medico comprou um automovel para partir, mas que
não tem gazolina. Obtenho-lhe a gazolina e digo-lhe onde a
pode ir buscar; não mais sei deles. Durante todo o dia ouve-se
a artilharia pesada. Todos os bancos fecharam, transportando
as caixas para f6ra de Paris. Ainda hoje de manhã recebo correio do Ministerio. A tarde porem, todas as estações postais
fecharam, funcionando apenas o telegrafo e telefone.
Telefona-me de Cérelles o Nunes da Silva.
Julga que temos jornais, correios e automoveis. Disse-me que
o Ministro me aconselha a procurar informações no Quai d'Orsay.
Não lhe posso dar grandes explicações, pelo telefone, e limitome a respostas vagas. No Quai d'Orsay não ha um gato e os jornais desaparecerem como os taxis. Telefonei para varios colegas
para saber quem,ficou em Paris. Ao meu apelo respondem osConselheiros japones, romeno, chinês, brasileiro e o siamês. Informam-me de que o espanhol tambem ficou o mesmo acontecendo
ao yugoslavo e ao suisso. O anditor da Nunciatura que me dissera. ficar em Paris embora o seu Nuncio partisse, não resP-0nde ao telefone e tenho a impressão de que foi tomado de pànico.
Principia a notar-se a falta de genero alimenticios. Uma grande trovada paira sobre a cidade. Continua
a ouvir-se a artilharia. A policia desapareceu por completo.
Dizem-me que está concentrada nas portas da cidade por causa
dos que fogem; não os impede porem de partir.
Tomo as providencias possiveis para poupar
á Legação qualquer surpresa proveniente da falta de policia.

---~-
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-DIA 13-

o dia amanhece sombrio. O bairro onde se encontra a Legação parece deserto. Os passos dalgum raro transeunte
ecoam nas ruas. Vou até aos grandes"boulevards": meia duzia de
pessoas apressadas. Nas paredes aparece um apelo dirigido á população no qual o novo governador Général Dentzaconselha todos
a ficaram. Vem muito tarde o pedido. Quasi toda a população
abandonou a cidade e os que ficaram resistem aos boatos, dispostos a tudo. O apelo se tivesse vindo mais cedo teria evitado
muita desgraça; agora é inutil.
Nem um s6 militar. Telefono a uma pessoa amiga
muita ligada ao governo militar : disse-me que os alemães entrarão amanhã. Telefono a um colega, disse-me ter-lhe chegado a
mesma boticia mas não a julgar verdadeira. Tento falar com o oficial do Estado-~~ior com quem já falara ontem; nao consigo. Sou
informado de que o Clero em exercicio ficou. O Cardeal de Paris
está com os seus padres. Remeto ao Ministerio o telegrama N°SO.
Continuo a ser procurado por portuguêses que me pedem facilidades
para sair. A todos aconselho que fiquem. Á artilharia soa sem
interrupção. Um operaria português que trabalha nos arredores
procura-me para me dizer que uma fabrica que ainda trabalhava
para a defesa nacional fora incendiada; havia ali muitos aviões,
já prontos, que foram queimados. Outro diz-me que os depositos
de carburantes foram pelos ares tendo as tropas francêsas inutilisado tudo o que poderia servir ao inimigo. De facto nos
arredores da cidade devem estar a arder varias fabricas e depositos pois enormes colunas de fumo elevam-se nos ares partindo de
varios pontos ao redor de Paris.
Telefono ao Ministro Conselheiro do Brasil.
Disse-me ter organisado um comboiO para transportar até á fronteira os italianos que aqui ficaram.
"Confirma-me
a noticia da aproximação dos
alemães. lento obter a confirmação junto do comando militar.
A noticia é verdadeira. Remeto ao Ministerio
o telegrama N°SI.
Mais tarde o Ministro Conselheiro do Brasil
telefona-me para me perguntar se eu mandara algum telegrama.
Digo-lhe que sim: queixa-se de que o nao
conseguira fazer partir um que enviara. O Secretario do Sião
disse-me tambem a mesma coisa.
Ignoro se o meu partiu, mas verifico que depois das 7 horas os telegrafas deixaram de funcionar.
Trazem-me um exemplar dum jornal em que nunca
ouviam f'ala~, chamA-se "Victoil'elT•
••

-6-

,

n

As 7,30 chegou aqui um operario portugues gue
trabalhava nas fabricas italianas de automoveis ttSimca",Fiat f:l?a
cêsa. Vem acompanado pela mulher, por uma filha pequena e por
dois francêses -um homem e uma rapariga- seus companheiros de
trabalho. O seu chefe de serviço dera-lhe um automovel que ao
passar na cidade fôra requisitado por um oficial aviador francês encarregado de destruir tudo o que pudesse servir ao inimigo. Os companheiros deste operario convenceram -no a seguil-os
para o sul, num pequeno camion. Estão exaustos pela fatiga e pelas comoções. Diz-me que os arredores da cid~de estão a arder
e que ainda ha tropas nos fortes de defesa de Paris. Ponderolhes os inconvenientes duma viagem nas condipões em que se
encontram as estradas pejadas de fugitivos. Resolve ficar mas
não sabe onde dormir pois tudo está fechado. Ofereço-lhe alojamento numa das dependencias da Legação até a~nhã; os francêses partem e o português com a familia fica. E mais um que
se salva de ser apanhado, na estrada, entre os dois exerci tos
em luta. Calcula-se que mais de dois milhões de pessoas tenha
deixado Paris. Na capital francesa devem ter ficado seiscentos
mil habitantes.
,
As 8 horas principia-se a ouvir explosões
violentas e veem-se colunas de fumo. São alg~s
pontes, dando
acesso a Paris, que as tropas francêsas fazem saltar enquanto
recuam. Dizem-me, pelo telefoDe, que foram fechadas as portas
da cidade. Um dos criados informa-me de que não ha luz, verifico que de facto o fornecimento de energia electrica foi suspenso. Proibo o emprego das velas na Legação e determino que
todos reçolham aos seus quartos aproveitando um resto de luz
do dia. As 9 horas os vidros das janelas são sacudidos pela
deslocação do ar provocada por uma forte explosão, que se devia ter dado não muito longe, enquanto grandes labaredas sabem-nos ares e um violente cheio de borracha queimada se sente por toda a casa. Até á meia noite sentem-se as explosões
e os tiros de artilharia. Depois da meia noite um enorme silencio envolve a cidade.
Os alemães devem estar muito proximo de
Paris.
-DIA 14-

Ás 8 e meia, um amigo telefona-me dizendo que
os alemães já entraram. Pouco depois o Consul diz-me que tropas
alemães estão desfilando na Avenida Kléber. Saio. Nas ruas pequenos grupos juntam-se nas esquinas. Encontro os primeiros

carros armados alemães no T~oc~dé~o. Ao mesmo tempo no alto

da Torre Eiffel sobe a bandeira do Reich. Encaminho-me para
avenida Kléber para ir ao Consulado. Cruzo-me com o primeiro
destacamento alemão que se dirige, numa ordem perfei~a, para •••
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Trocadéro. Marcham em passo cadenciado com as espingardas em bandoleira. DiD-se-hia que vão de passeio. O aspecto das tropas é
impecavel. Os homens bem uniformisados, barbeados de fresco e
com um grande aprumo não parecem ter feito muitos quilometros
combatendo. São homens novos, com o ar bonacheirão e mesmo um
pouco candido da gente do norte. O transito é dirijido por soldados munidos de pequenas "raquetesfl vermelhas e brancas que,
quando não são necessárias, eles metem nos canos das botas.
Auxilia-os a policia francesa desarmada. Alguns dos agentes
teem os olhos rasos de lagrimas. As poucas pessoas que estão
nos passeios parecem secumbida e ao mesmo tempo espantadas de
ver a ordem e a organisação das tropas. Continuo até á Etoile.
Os regimentos desfilam em volta do Arco de Triunfo. Tinham
acabado de prestar honras militares ao tumulo do soldado desconhecido. No cimo do Arco fluctua uma bandeira vermelha do
Reich. Em baixo, junto ao tumulo, coberto de flores, quatro
àentinelas alemãs, de capacete de aço, fazem a guarda. Do lado
da avenida d'Iéna um grupo de oficiais superiores assiste ao
desfile das tropas. Do lado da avenida da Grande-Armée uma
banda mili tar toca marchas guenr-eã raa , Em volta do Arco bastante gente francêsa assim como nos passeios. Do lado do Boisde-Boulogne um aparelho de filmar, pertencente aos alemães,
faz um "film". Nos passeios dos Champs-Elysées, igualmente
bastante gente á mistura com soldados alemães desarmados.
Vejo os primeiros sinais de confraternização. Os soldados
oferecem ás raparigas cigarros e chocolates, que estas aceitam rindo. As tropas veem da avenida Friedland e dirigem-se
á avenida de la Grande-Armée. Nao são porem colunas motorisadas. Estas em pequeno numero passaram mais cedo. As primeiras
forças a entrar em Paris foram destacamentos de motociclistas.
Chegaram ás portas da cidade ás oito horas. Agora é cavalaria,
infantaria, artilharia ligeira e administração militar. Os
carros de mantimentos veem cheios de viveres; outros veem
carregados de pão. As cosinhas rolantes marcham deixando um
cheiro de almoço em preparação. Os tanques de gazolina desfiam
pesadamente, mostrando bem como estão cheios. A ordem é completa.
Nos Champs-Elysées nao ha tropas. No topo do lado do Arco do
Triunfo apenas um pequeno canhão servido por dois soldados que,
distraidos, olham para o movimento. O mesmo do lado da avenida
d'Iéna. De resto, a população mostra-se o mais calma possivel
e dir-se-hia espantada de ver que os alemães não entram em
Paris, pilhando os armazens, violando as mulheres e matando os
homens. A imprensa franco-britanica tinha descrito por tal
forma a tomada de outras cidades, que esta gente quasi não
acredita no que os seus olhos veem.As mulheres principalmente
veem com simpatia estes homens de olhos claros com aspecto de

grandes crianças, que as tratam com respeito e lhes sorriem.

Muitas entend~-se com eles; os homens seguem-lhes o exemplo.
Numa esquina da avenida Friedland um camion com soldados; al-

....
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guns procuram convencer ~uatro ou cinco raparigas a subir, mostrando-lhes um pequeno cao. Elas acedem; todos riem. O entendimento é completo. A um outro canto, um grupo de homens discute
a entrada dos alemães. Elogiam o seu porte,a sUá correcção.
Censuram asperamente os politicos e os inglêses e queixam-se da
imprensa que lhes disse serem as tropas germanicas um especie de
ordas de hunos, selvagens e ferozes. Eram dez horas. As tropas
germanicas tinham principiado a entrar as oito. Volto a avenida
Kléber. As tropas continuam a desfilar por esta arteria, dirigem-se ao Trocadéro para dali seguirem para f6~a de Paris, umas,
e para acamparem nas casernas que os regimentos francêses abandonaram, outras. Sempre a mesma marcha impecavel e os mesmos
homens bem postos e limpos. Tenho a impressão de que o EstadoMaior alemão preparou este corpo de tropas para dar aos parisienses uma boa ideia do exercito. Parecem mais tropas de parada
de que tropas que sustentaram, até aqui, duros combates. Lembro-me duma frase atribuida ao Ministro da Guerra de Napoleão III
quando este lhe preguntava se o exercito francês estava apto a
fazer a guerra aos prussianos : "Não falta Um botão na polaina
dum soldado.u Aqui pode dizer-se com mais verdade a mesma frase. E alem de todos os botões os soldados da Alemanha trazem
um numero infinito de pequenas maquinas fotograficas com que fotografam tudo. Devem levar para o seu paIs uma magnifica colecção de fotografias. Aparecem os primeiros aviões; primeiro
os de caça, depois os de acrobacia -pequenos aeroplanos com o
trem de aterragem muito alto. Volto á Legação e telefono ao
Conselheiro americano; diz que gostava de me ver; prometo ir
á Embaixada depois de almoço. Telefona-me o Conselheiro da
China; quer vir aqui. Digo-lhe que venha ás 3 horas. Fala-me
tambem o brasileiro: considerações banais mas ditas num tom de
quem tem, na gaveta, toda a diplomacia 'europeia e até um pouco
da do resto do mundo. Não é má pessoa, mas tem uma pretensão que
daria para toda a familia. As primeiras esquadrillas de bOmbardeamento aparecem; são grandes aviões negros trimotores que
voam muito baixo. Tem nas asas a cruz negra sobre fundo branco.
As esquadrillas teem umas 6 outras 12 aparelhos. Continuam a telefonar-me os compatriotas; estão mais tranquilos mas receiam
ainda que os alemães lhe pilhem as casas. Procuro saber como se
deu a entrega da cidade. Informam-me de que ás 7,30 o Général
Dentz, governador de Paris, na ausencia do Général Héring, entregou a cidade ao Généra1 alemão Stutnitz. Logo a seguir as tropas
alemãs, já acompadas nos arredores, principiaram a entrar. Não
se deu qualauer incidente. Algumas das autoridades administrativas principâiS, ma~ muito poucas, ficara~ ~eu posto.
As 15 horas chega o ch~nes. Vem secumbido. Falou
de manhã com um secretario americano que lhe disse que o Embaixador conhecia já o Général alemão que estava em Paris. Fala-me em
ir deixar-lhe um bilhete de visita. Pergunto se a ideia é sua ou
se alguem lha sugeriu; diz-me que foi o americano. Pregunta-me
• •• •

porsue eu nao tenho a bandeira nacional. Explico-lhe que o facto
de ~çar a bandeira no momento em que as tropas alemãs entravam
poderia ser considerado como uma manifesta~ão de agrado, que
certamente nao seria bem vista pelos franceses. Digo-lhe que
não julgo a minha Legação ameaçada por qualquer perigo e que,
por conseguinte, não me parece necessario recorrer ao estandarte.
Concordou. Diz-me que tinha posto a sua, mas que amanhã a tiraria. Fala-me no estandarte que vira na Embaixada da America.
Respondo-lhe que esse estandarte tinha sido colocado ainda
com o governo em Paris e que julgava este acto uma manifestação de mau gosto e absolutamente descabida numa cidade onde a
ordem não foi alterada. Mais tarde, percorrendo a crldade, vejo
que s6 as Legações dos Estados-sul americanos e,a Espanha teem
a bandeira. Não me admiro : os sul-americanos são bem conhecidos na carreira diplomatica, e o espanhol que ficou aqui á
frente da Embaixada é o Ministro Conselheiro Cristobal de Castillo que passa por ser germanofilo. De resto, os espanhoia,
vi eu, na Avenida Kléber, içar uma b&ndeira na janela quando
passava vm regimento e vir depois á rua fazer-lhe a sauda9ão
romana. As 4,30 fui a Embai~da americana. Na Concorde mu~ta
gente em volta da praça assistia as yvoluçÕes dum aparelho de
acrobacia que quasi tocava no solo. A mistura com esta gente
muitos soldados alemães, sem armas, e alguns S.S. em uniform~.
Alem destes varios civis de braçadeira vermelha com a cruz
~~tica. Todos pareciam satisfeitos e os francêses trocavam
.
apartes risonhos. Dir-se-hia que o aviao era francês e que eles
tinham sido convocados para assistir a uma exibição de acrobacia. No alto do Hotel Crillçn e no Ministerio da Marinha
flutuava a bandeira do Reich.A janela grande do hotel" por
cima da porta" todo o Estado-Maior das divisões alemãs assistia, sorridente, ao espectaculo, tirando fotografias. Um
General" que depois me disseram ser o comandante da Região
de Paris, não parava de fotografar e parecia incumbido dum
reportagem fotografica.
Ao lado da porta do hotel e nas portas
principais do Ministerio da Marinha sentinelas com capacete
de aço, faziam a guarda como se fossem estatuas. Todas as
janelas do hotel estavam abertas e cheias de oficiais com
uniformes diferentes, desde o cinzento esverdeado das unidades combatentes" até ao negro das formações politicas.
Reinava a maioria alegria. Calculei que apenas os alemães
estivassem contentes, mas ao dirigir-me para a Embaixada
da America" encontro um grupo de soldados germanicos rodeando um senhor de chapeu de palha que ás gargalhadas tentava explicar aos alemães certamente uma coisa muito engraçada que estes não compreendiam. Era francês.
••• • •
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Na Embaixada espera-me o Conselheiro americano
que me mostra o seu Embaixador6 á janela6 vendo as manobras do
avião. O Embaixador fizera6 dias antes6 um discurso deante da
estatua de Jeanne d'Arc dizendo que os alemães, quais barbaros,
destroem toda a civilisação. Todas as janelas estavam abertas de
par em par e toda a gente olhava para a praça com o ar mais
despreocupado deste mundo. Parecia um dia de fes~a. Pergunto ao
Conselheiro que informações tem do governo frances e o que sabe
ácerca da entrada dos alemães. Sobre o governo responde-me:
f~OS
ultimos tempos a desorganisação era completa em todos os
serviços publicos; essa desorganisação durou até á chegada das
tropas e deve ter acompanhado o governo na sua nova residencia."
"Não temos quaisquer informações. NJas calcule que s6 antes de ontem fomos informados de que Paris seria considerada cidade aberta". Mostra-se encantado com a ordem do ex.ercito alemão e com a
forma porque se deu a sua entrada em Paris. Falo-lhe no apelo
do Snr. Reynaud á America e na resposta que espera. Sorri-se e
diz: "O meu país não declara guerra á Alemanha." Volta a referir-se a entrada dos alemães, que afirma foi realisada com uma
disciplina com que se não contava. A seguir passa falar-me duma
visita que logo de manhã o General alemão fizera ao seu Embaixador e que este tenciona retribuir amanhã. Acha que depois desta
troca de visitas todos os membros do ~orpo Diplomatico devem
deixar, ao General, 2s seus cartões. E a repetição daquilo que
já fora dito ao ehines. Limito-me a ouvir.Dá-me a seguir promenores sobre o comando alemão; diz-me que o General Stutnitz é apenas o governador provisorio da cidade e que ele dissera, julgar.
que o seu governo nomeria um governador civi16 possivelmente o
Snr. Curt Brâner, antigo conselheiro da EmbaiAada da Alemanha
aqui. Falo-lhe na conveniencia de podermos telegrafar para os
nossos representantes diplomatãcos em Berlim. Responde-me que
vai falar nisso ao seu Embaixador. Chamam-no. Quando volta dizme que o Embaixador resolvera convocar as diferentes missões
que neste momento teem alguem ~m Paris~ par.a uma reunião que
\
terá lugar dentro d.eh,ora e mela. Acrescenta que o seu chefe .
me telefonará. Pregunto-Ihe se sabe o que pensa dizer-nos o
Snr. Bullitt. Diz-me que informará da visita do General alemão e comunicará .•a pedido deste6 que o transito nas ruas fiea
suspenso das 21 horas ás 5, que a iluminação das casas não deve ser visivel durante a noite e que seria conveniente cada
\
Missão dar aos seus empregados bilhetes de identidade certificando como eles estão ao seu serviço. Volta a referir-se aos
\
cumprimentos a fazer ao General alemão, dizendo-me que o seu
chefe naturalmente nos falaria disso. Saio dali com a resolução de não assistir á reunião. Ao chegar a Legação, telefonamme da Embaixada da America; é o convite do Embaixador para a
I
reunião. Digo-lhe ~ue i~ei com muito p~â2ê~; não penso em por
I
lá os pés, pois receio que o Snr. Bullitt ponha questões sobre
as quais não quero tomar qualquer atitude nem mesmo aquela ~:. I
t :

I
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nada dizer. Uma delas é a dos cartões para o General alemão. De
resto tenho a certeza de ser informado do que lá se passar, pois
certamente o chinês e o brasileiro não deixarão de assistir e
por eles saberei como decorreu a reunião e o que lá se disse.
Comunico ao brasileiro a historia dos cartões mas não lhe digo
que não vou. Mostra-se indignado e diz-me que não fará tal coisa.
As 6 horas telefona-me o brasileiro estranhando não me ter visto
na reunião. Digo-lhe que o automovel que devia vir buscar-me á
Legação não aparecera á hora marcada e que não havendo meios de
locomoção não me tinha. sido possivel chegar a tempo. Pregunto-Ihe
como correu a reunião; diz-me que o americano tocára apenas nos
seguintes pontos :a) comunicações entre os diplomatas em Paris
e os seus colegas em Berlim; b) suspensão do transito das 21 ás
5; c) bilhetes de identidade para o pessoal 'das Legações e Consulados; d} iluminação. Prometo-lhe ir á Embaixada amanhã e saio
para ver a cidade.
N~ Etoile juntara-se toda a gente das proximidadas, que se acotovela para ver o defile das forças que continuam marchando a caminavo do Bois. Salvo o devido respeito, parecem assistir ao 14 de Julho. Os soldados continuam a confraternisar com a população e esta com eles. Trocam gentilessas, oferecem-se gelados. Os franceses que sabem alemão procuram entenderse com os militares. Parece nao haver sombra de resentimento.
Volto á Concorde; as mesmas scenas. Na praça aterrára um pequeno avião e os seus tripulantes distribuiam exemplares do jornal
"West-Front". A maior parte das pessoas não compreende o que lá
vem mas guardam o jornal como "souvenir". No Crillon o mesmo
espectaculo de ha bocado. Decididamente os oficiais não se cansam
de conte~plar Paris e os franceses perderam a vergonha. Sigo para o centro. Nos pontos principais ha disticos, em alemão, para
indicar ás tropas o caminho. A circulação é dirigida por soldados
do exercito invasor. Em frente do Grand-Hotel, duas longas filas
de automoveis pertencentes ao exercito germanico; ha carros de
todas as marcas e de varias proveniencias. Carros alemães proprios para serviço militar; carros de luxo e de turismo de marcas
americanas, belgas e francesas, com as respectiv~s matriculas.
Os numeros tinham sido tirados e substituidos pelas letras :W.H.
Em frente da Opéra um grupo de soldados regula o transito. Encaminho-me para a rua do Faubourg-Saint-Honoré. No portão da
Embaixada da Inglaterra flutua a bandeira americana. Os portões
estam abertos mas tudo parece normal. No Eliseo a bandeira francêsa des~pareceu. Dos dois lados da porta soldados alemães de
capacete substituiram o franceses que eu vira dois dias antes.
Dentro,no patio,um pequeno' canhão, alguns camiões e carros armados. Os alemães tinham ali estabelecido um deposito provisorio
de prisoneiros de guerra. Veem-se negros, indios, francêses.
O espectaculo é desagradavel, não s6 por se tratar do palacio
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presidencial, mas tambem pelo pessimo aspecto dos prisoneiros,
sujos, barbas por ~azer, ~ardas rotas, alguns estavam quasi descalços. Cruzo-me com um grupo de prisoneiros que para ali vai.
O mesmo aspecto. No Ministerio do Interior a bandeira do Reichj
o patio igualmente cheio de auto-veiculos.
Vol to aos era mps-Elysées, passam bastante
camiões com prisoneirosj as pessoas que os veem acenam-lhes com
simpatia; eles fazem gestos resignados de quem diz:"Não ha nada
a fazer". Nos bancos as raparigas namoram os soldados alemães.
Dou uma volta pela cidade. Nao ha uma loja aberta. Entro na Legação. Sou i~ormado de que agentes alemães estão em todos os
garages ~azendo o inventario dos automoveis que ali ficaram, e
de que precorrem as ruas para saber os apartamentos que estao livres. Nesta ultima missão devem ter muito, mesmo muito que fazer.
Na cidade são pouauissimas as casas habitadas. Durante o resto
da tarde e a noitê não cessam de passar tropas e de voar aeroplanos. A população recolheu disciplinamente a casa ás 9 horas.
E a primeira vez que vejo os parisienses cumprir sem qualquer
oposição as ordens da policia. Esta mostra-se muito abatida.
Falo com dois agentes. Esperam não ser vexados pois o seu Pre~eito, Snr. Langeron, que ~icou na cidade, prometeu-lhes que
seriam respeitados. Mostram-se desapontados com o Estado-Maior
que deixou inactivos, em Paris, cerca de 12.000 guardas quando,
pelo menos, em parte poderia ser mobilisada. Falam-me com desprezo dos politicos e dos oficiais que, em grande numero, ~icafam nos Ministerios e que á aproximação dos alemães fugiram.
~ um pouco o reflexo do que se pensa em Paris.
-DIA 15Um esplendido dia de sol. Toda a gente que ~icou em Paris sai para ver as tropas que continuam a des~ilar pelas ruas principais. Esta gente tem o aspecto de quem acorda
dum mau sonho. Vê-se na sua fisionomia a satis~açao de não ter
sido maltratada e poder ~azer a sua vida. Quando tratam com os
alemães, tomam o ar de quem lhes agradece não terem praticado
v:Lolencias. Estes de resto são o mais correctos possivel, são
até mais do que correctos, são amaveis. O estandarte alemão que
estava no Arco de Triunfo foi retirado, continua porem na Torre
Ei~fel. Nas ruas passam automoveis com prisoneiros ~rancêsesj
o mesmo aspecto de ontem e a mesma mistura de homens brancos e
de côr, o que me dá a impressão de que regimentos coloniais e
metropolitanos combatiam lado a lado.
/maneira
Procuro informar-me da como se deu a ocupação

da cidade e se esta está já terminada. Um funcionario da Prefeitura diz-me que a ocupação está terminada e que não havia a registar o menor incidente desagradavel. Diz-me que a população
•••
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acolheu bem as tropas. Tenho a impressão de que as acolheu bem
demais.
Faço a visita que prometera ao Ministro-Conselheiro do Brasil. Considerações banais sobre a situação. Informame de que o seu Embai1mdor partira acompanhado pelo colega acreditado na Belgica e por um Conselheiro. Ficou aqui o restante
pessoal da Embaixada incluido mais 4 Conselheiros. Decididamente
o Chefe da Missáo não deve ter falta de pareceres. Entro no assunto que me interessa : a reunião ontem na Embaixada americana.
Segundo o brasileiro, passou-se o seguinte : O Embaixador americano disse que como o mais categorisado dos diplomatas actualmente em Paris, resolvera convocar-los para lhes comunicar que
recebera a visita do General alemão comandante interino da região parisiense. O General informára-o de que a ocupação se dera o melhor possivel mas que por medida de ordem publica a circulação seria interrompida das 21 horas ás 5, devendo todas as
luzes conservar-se apagadas durante este espaço de tempo e sendo conveniente munir o pessoal das Legações de bilhetes de identidade passados por estas.
A pedido do EmbaiJador americano o General prometera facilitar a transmissão dos telegramas abertos que as missões quixessem enviar para a capital alemã. O Ministro Conselheiro de Espanha informou de que logo a seguir á entrada das tropas
resolvera estabelecer contacto com o comando alemão, que fálara
com o General e que propunha que os colegas procurassem obter do
Estado-Maior, bilhetes de identidade, que lhes dessem direito a
imunidades diplomaticas. A proposta foi combatida pelo Ministro
Conselheiro do Brasil que teve a apoia-lo alguns outros colegas.
O Embaixador da America manifestou-se igualmente contra a proposta do e spanhcL e foi r esolvido aceitar os bilhetes de identidade
se eles fossem oferecidos mas não os solicitar.
Depois discutiu-se a situação militar da França; todos a julgaram insustentavel.
A reunião terminou sme que de mais nada se
tratasse, tendo porem o Embaixador americano prometido convocar
os colegas do Corpo Diplomatico quando houvesse qualquer coisa
de interesse para eles.
Mais tarde, falo com o chinês que me confirma
o,que me diss~ra o brasileiro. ~ico, assim~ info~do
e convenc~do de que nao perdi nada em nào ter ido a reuniao. Á noite o
brasileiro informa-me de que já tentara mandar um telegrama ao
Embaixador do seu paIs em Berlim, mas que encontrára dificuldades. Respono-lhe que s6 telegrafarei quando souber, por alguns
colegas, que os seus telegraw~s foram expedidos.
Percorro a cidade. Tudo completamente fechado.
Não ha possibilidade de comprar a mais pequena coisa. Fea10mente
eu p~ev!~ià êstà situâgao é tinhà mãndãdo c6mprar provls~es para um mes.
Os alemães porem, não teem perdido tempo.

....
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Todas as automoveis de propriedade francesa e de alguns estrangeiros, quer se encontrassem nas "garages", quer nos depositos, quer
mesmo nos "stands", foram apanhados; na maior parte, sem qualquer
especie de requisi~ão; os numeros foram-lhes retirados e substltuidos pelas letras: W.H.
Tomaram conta dos principais hoteis. Estabeleceram o quartel general no Hotel Crillon, preferido pelos
inglêses. Serviços sanitarios no Hotel de Paris. E o comando
das divisões no Grand-IIotel e no Ritz. Os serviços postais no
Hotel do Jubilé. Nada fora esquecido. Â tlKommandantur" instalou-se no Ministerio da Marinha.
Continuam a concentrar prisoneiros no patio
do Eliseo'. As ruas da parte central da cidade dão a impressão
de grandes garages; ha automoveis de todas as marcas e de diferentes proveniencias. Grupos de soldados belgas passeiam em
liberdade.
Os aviões continuam a sobrevoor a cidade em
grande numero e continuamente.

-DIA 16O Comando militar determina que a hora legal
passe a ser a de Berlim. Os relogios são adiantados duma hora.
A população conforma-se, com a maior disciplina, a esta mudança que a obriga a recolher a casa uma hora mais cedo. A gente
de Paris, que adora viver na rua, deve sentir bastante esta
determinaçao que a força a recolher quando quasi ainda ha sol.
A policia e a gendarmeria aparecem de novo armadas. Abrem alguns cafés nos Champs-Elysées que são imediatamente invadidos
por militares que veem de varios pontos da cidade em automovel; veem-ee ainda alguns carros de particulares, mas são poucos.A cidade está cheia de auyomóveis da tropa; tem-se a impressão de que os soldados alemães s6 sabem andar de automovel.
No entanto, a imprensa aliada não se cançou
de dizer que na Alemanha não havia gasolina. Principiam a aperecer os primeiros civis alemães. Uns já estavam em França,
os outros devem ter vindo com o exercito; são quasi todos pessoas que viviam em Paris antes da guerra. Alguns voltam aos
apartamentos que aqui deixaram. Entro num café e vejo que os
alemães pagam com a maior facilidade tudo o que tomam, e que
é bastante.
Intriga-me, como tendo as tropas chegado ha
dois dias e não havendo outros estabelecimentos abertos alem
de ráros cafés, eles teem moeda para pagar. Aproximo-me dum
grupo: os pagâmentos são feitos em marcos; um criado informa-me
de que está estabelecido o valor de compra do marco em 20 francos; assim é facil. Mais tarde verifico que o marco com esta
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cotação passa a ter curso quasi obrigatorio. As notas são todas
novas: dir-se-hia preparadas para a Chegar a Paris. Não são do
"Reichbank" mas da "Reichskreditkassen".
sintomatico.
A população oontinua a confraternisar com a
tropa. Não é raro ver franceses misturados com alemães. Os francêses velhos, homens e mulheres, são os unicos gue resistem censurando o procedimento dos novos que confratern1sam : para os
primeiros, os alemães continuam a ser fIlessales boches".
Falo com varias pessoas; todas desejam a paz
e lamentam que o governo, impotente para resistir ao inimigo,
não peça o armisticio. As tropas deixam de passar. Agora s6 se
veem militares desarmados que passeiam pela cidade vendo os
monumentos e tirando fotografias. Compram todos 0S bilhetes com
vistas da cidade, aue podem apanhar. Paris ficará a ser bem
conhecido na Alemanha.
Principia a haver dificuldade em obter trocos;
os bancos transportaram para longe de Paris as suas caixas, onde
todos os comercian~es depositaram dinheiro até á ultima hora.
A noite as estações radio, alemãs, anunciam
que o gabinete Reynaud cairá amanhã, para dar lugar a um outro,
da presidencia do Maréchal Pétain, que terá por fim fazer a paz
com a Alemanha.
-DIA I7-

o General comandante em chefe do grupo os exercitos alemães que operam em França, publicou um manifesto prevenindo a população de Paris de que a cidade foi ocupada militarmente, devendo todas as ordens dadas pelas autoridades militares
ser executadas sem objecção; todo o acto de Jfsabotage" será vigorosamente punido dependendo da populaç'o de Paris ela poder
gozar das vantagens duma cidade aberta. E o primeiro documento
pUblicado pelo novo senhor de Paris, julgo interessante transcreveI-o:
ff
PEUPLE DE PARIS
Les Troupes Allemandes ont occllpé Paris.
La Ville est placée sous le Gouvernement Militaire. Le Gouverneur Militaire de la Région de Paris prendra les
mesures nécessaires pour la sécurité des Troupes et pour le maintien de ltordre.
Les ordres des Autorités Militaires devront
être exécutés sans conditions.
Evi~z chaaue
action irréfléchie.
~
rr
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Tout acte de sabotagel actif ou passifl sera séverement puni.
11 dépend de la prudence et de l'intelligence de la Population
que la Ville de Paris profite des avantages réservés à une
Ville ouverte.
Les Troupes A,llemandes ont regu l'ordre de respecter la Population et ses biensl sous la condition que cette Population reste
calme.
Chacun doit rester à son foyer ou à sa place de travail et reprendre ses occupations.
C'est le meilleur moyen et la meilleure façon
pour chacun de servirl à la fois la Ville de Parisl sa Population et soi-même.. Ir
17-6-1940
n

Le Corr~ndant en Chef
du Groupe d'Armées II

As estações radio francêsas comunicam a queda
do governo Reynaud e a formação do Ministerio Pétain. VerificaseI assiml a veracidade da noticia dada ontem pelos alemães.
Um pouco mais tarde as mesmas estações inforrnrumde que o Maréchal vai falar. Uma voz cansada pela idade e pela comoção anuncia que o governo resolveu cessar as hostilidades e pediu á
Alemanha que lhe dissesie quais as condições do armisticio.
A França está vencida. À mesma hora no topo dum mastro colocado na fachada do Hotel Crillonl desce a bandeira nacional do
Re.ich e sube o estandarte de guerra alemão. O dia decorre calmo. A população recebe bem a noticia do pedido de armisticio.
Falei com varias pessoas, todas elas me. dizem que o governo
não podia fazer outra coisa em vista do estado de desorganisação
do exercito e mesmo do paIs. A opinião publica condena os politicos que arrastaram a Franàa á derrota. Principalmente entre
as classes populares ha um grande ressentimento contra os partidos.
Alguns estabelecimentosl muito poucos, reabrem.
Aparece o primeiro jornal depois da ocupação: é a "Victoire";
o nome chOca pela incongruencia. Pela primeira vez um jornal de
Paris publica o comunicado alemão. A I1Victoirerl porem tem o
cuidado de dizer q~.e o faz, por ordem das a.utoridades militares.
A noite os primeiros foragidos reentram; são
poucos e gente humilde que estava escondida nos bOsques dos
arredores.
-DIA. 18-

Sou informado de que varios colegas solicita~
ram das autoridades militares alemãã a remessa de telegramas e
que estas atenderam os pedidos. Encarrego o Consul de entregar
• •• • •
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no comando militar um telegrama dirigido ao Snr. Ministro de
Portugal em Berlim em que lhe"peço o .favor de comunicar ao
governo que a colonia portuguesa de Paris e o pessoal da
Legação e do Consulado se encontram bem.
Mais tarde, o Consul informa-me de que o
telegrama seguiu o seu destino.
Os e.fectivos militares para a ocupaçao de
Paris são .fixados em duas divisões, comandadas pelo General
de divisão von Stutnitz que estabeleceu o seu quartel geral
no edificio do Hotel Crillon. As repartições do governo militar estão instaladas no mesmo hotel e são dirigidas pelo capitão von Grothe que antes da guerra dirigia os serviços da
D.N.B. em Paris. O Snr. von Grothe tem como auxiliares o antigo secretario da Embaixada alemã aqui, Dr. AChenbach, e os
Snrs. Abetre e Sieburg. Este ultimo escreveu em tempos um
livro muito interessante sobre Portugal e o Doutôr Oliveira
Salazar.
A população de Paris esparava que a declaração feita ontem de manhã pelo Maréchal Pétain, de que a França
estava disposta a cessar as hostilidades, correspondesse a um
armisticio imediato.
Hoje todos perguntam porque ainda se combate.
Tenho a impressão de que as negociações vão levar alguns dias.
A ~nsiedade da gente de Paris é muito grande, tanto mais que
as emissões da radi9 .francêsa sao muito dificeis de ouvir.
A tarde o Maréchàl Pétain falou ao micro.fone do flRadio-Journal de Francell• Diz compreender a ansiedade da população pelo armisticio e acrescenta" nao aceitaremos condições que sejam contrarias á honra de nação".
O Ministro dos Negocios Estrangeiros, Snr.
Baudouin, que igualmente pronunélou um discurso, disse :"0
pa!s não está disposto e nunca estará, a aceitar condições
deshonrosas e a arruinar as forças espirituais da Françarr.

-DIA I9-

A gente que .ficou em Paris, e bem pouca é~
principia a .fazer a sua vida habitual, embora com as dificulàa.des
proprias duma. cidade ocupada militarmente e onde quasi todos os
estabelecimentos, quer particulares, guer pUblicos, continuam
fechados. As poucas lojas abertas estao de manhã á noite, cheias
de militares que compr-am tudo sem discu:bir os preços. Algumas
pequenas lojas ficam com as estantes vasias. Os comerciantes lamantam nao ter mais para vender. Encontro uma vendedeira ambulante de artigos de seda; está encantada "Compram tudo, diz-me ela,

.....
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e •••pagam ," São eles que hoje me fazem viver". Entro numa loja
para comprar cigarros; as prateleiras estão vasias. Compro os
três ultimos maços que lá ficaram. O dono da loja tem um aspecto satisfeito. Ao pagar interrogo a menina da caixa sobre o negocio do dia. "Abrimos esta manhã e já vendemos tudo". "Os alemães
são gentilissimos e até nos dão presentes; olhet" mostra-me uma
lapiseira. A propaganda continua.
Desço os Champs-Elysées, no Rond-Point uma
banda militar instalada num canteiro dá um concerto. Em volta
bastantes pessoas. No fim de cada numero a gente aplaude. Passa
um popular que protesta contra esta atitude. Ninguem se importa
e todos continuam a aplaudir. Ao lado do passeio um grupo de
oficiais, que observa o facto, sorri maliciosamente.
Chego á
"Concorde": em frente do "Crillonu não se pode passar -a policia
francêsa proibe o acesso a uma larga facha. Mais tarde tenho a
explicação do caso. Acaba de chegar a Paris o chefe da Gestapo,
Snr. Himler.
São feitas as nomeações dos chefes militares
da região parisiense. O General de artilharia von VollardBorvulherg é nomeado governador da região militar de Paris e o
tenente general von Briesen é feito governador da cidade.
O pão principiará, a partir da amanhã, a ser
raciop~do; a gazolina desaparece por completo. Os alemães tomaram conta de todos os carburantes que encontraram; os seus automoveis e os aeroplanos não param.
Continua a ansiedade pelo armisticio, aue não
vem. O uRadio-Journal" aue se ouve, com muita dificuldade; anuncia que ainda se comba bé , A "VictoireU e o tlMatinfl,unicos jornais que se publicam, anunciam que a Alemanha ainda não respondeu ao pedido que o M~réchal Pétain lhe dirigiu para que cassassem as hostilidades. A noite sabe-se que a Alemanha respondeu ao
pedido de armisticio dizendo estar disposta a negocial-o logo
que a F'rança designe os seus plenipotenciarios.
Estes foram já
nomeados. São o General Huntzinger, membro do Conselho Superior
da guerra, o General de aviadores Borgeret, O Vice-ft~irante Le
Luc e o Embaixador de F'rança Noel.

-DIA 20-

A cidade continua calma. Passo pelo Bois de
Boulogne.~Alg~s
senhoras leiem os seus livros, como no tempo
de paz, nao olhando sequer para os automoveis dos alemães que continmamente correm em direcção de Neuilly. Perto do meio dia, o
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Maréchal P~ain fala á radio. Explica, ao paIs, a razão da derrota. Compára as forças de que os aliados dispunham em 1940 e aquelas que combatiam a Alemanha em 1918. Mais do que a derrota de
agora o Maréchal parece explicar as razões porque a França saiu
victoriosa na outra guerra; tinha a ajudal-a, diz Pétain, 85 divisões inglêsas, 58 italianas e 42 americanas. O discurso do defensor de Verdun parece-me pouco feliz.
No entanto a guerra contima. A radio informa
que Bordeus, onde se encontra o governo, foi ontem bombardeado.
Para evitar os bombardeamentos, o Presidente do Conselho resolveu consideraI-a "cidade aberta".
Continua esperar-se, com angustia, as condições do armisticio. Os jornais aconselham calma. O abastecimento da cidade é dificil. Não ha leite, não ha carne, não ha batatas.
Os jornais dizem que tudo virá rapidamente.
A maior parte das lojas continua fechada.
As ~utoridades alemães permitem que se entre
uma hora mais tarde. A 22 horas os automoveis da pOlicia, munidos de alto-falantes, avisam a população do "couvre-f'eu". Quem
se conservar f6ra de casa depois desta hora é preso pela policia francêsa. Os alemães não interveem.

-DIA 2I-

Os jornais da manhã anunciam que terá logar hoje em Compiegna, no mesmo local onde foi assinado o armisticio
em 11 de Novembro de 1918, a primeira reunião dos plenipotenciarios francêses e alemães. Na cidade ha um grande movimento de
automoveis militares transportando altos patentes do exercito
alemão.
t
~ parte este facto, a calma é completa.
À noite a radio.calemã descreve a reunião de Oompã êgne , No wagon
histo,rico do armisticio, que os francêses tinham transformado
em monumento ao esforço gaulez, encontram-se as delegações da
França e da Alemanha. Preside a esta reunião Hitler e os seus
princ~pais colaboradores. Por ordem do Chanceler alemão, o
general von Keitel, que preparou a invaêão da Noruega, lê o
preambulo das condições de armisticio. ~stes não serão conhecidas por agora. A guerra continua, acentuando-se a derrota
f'ormidavel dos francêses. Os alemães atacam os pontos estrategicos prinCipais não eSquecendo a linha Maginot. Tudo o
que era considerado invencivel está a cair como um castelo
de cartas. As tropas germanicas vão a caminho de Lyon.
As autoridades alemãs de Paris, suspendem
• •• •
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o jornal "La Victoire" que no ultimo numero publicou um artigo
expondo as suas ideias sobre o futuro re~ime da França. O artigo foi inspirado na constituição portuguesa.

-DIA 22As estações radio francêsas e alemãs anunciam
que o armisticio entre a França e a Alemanha foi assinado, em
Compiegne, hoje ás 18,25, mas que a ordem de cessar o fogo s6
será dada 6 horas depois de assinado o armisticio com a Italia.
A população de Paris que esperava desde de 17,
o fim das hostilidades, recebe com desapontamento esta noticia.
Toda a gente se mostra receosa das condições do armisticio, tanto mais, que chegam aqui noticias de que a debandada do exercito
francês é completa.
Algumas pessoas, que já voltaram a Paris, con- (
tam que nas estradas encontraram unidades inteiras numa correria
louca para o sul, mostrando a mais completa desorganisação e um
moral abaixo de toda a criticai os soldados vão rotos e esfomeados, alguns deitam fóra as armas e fogem pelos campos; os oficiais não mostram um comportamento muito diferente. Os alemães
)
não parecem ter grande desejo de fazer prisoneiros; aos soldados
isolados, tiram as armas e mandam-nos em paz aconselhando-os a
despirem as fardas e substituil-as por fatos civis. Dos jornais
que se publicavam antes da tomada de Paris reaparece o "parisSoir" que segundo me afirmam é todo feito por alemães. Parece
que o seu director de facto é o Snr. Sieburg.
Os dois jornais, o "Matin" e o "Paris-Soir"
veem cheios de fotografias do encontro da delegação francêsa
com a delegação alemã em Compiegne. Pela primeira vez, depois
da guerra, a imprensa dá grande relevo ás fotografias de Hitler.
Acabam de me afirmar que o Chanceler visitou
a cidade; a população porem, não teve conhecimento da visita.
Estou convencido de que, se de facto ela se deu, os serviços de
propaganda não terão deixado de fazer fotografias que aparecerão
mais tarde.
•
A noite, a radio transmite um discurso feito
na Camara dos Comuns pelo Primeiro Ministro britanico em que
este diz que o governo de Sua Majestade soube, com magua e espanto, que o governo de Bordeus tinha aceitado as condições do
armisticio impostas pela Alemanha. Neste discurso ha referencias
pouco agradaveis para o Ministerio Pétain a que se chama "Governo de Bordeus"; entr~ elas destaco a que diz :" O governo de
Sua Majestade não cre que estas condições pOdessem ser aceites
•• • •
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p~ um §overno francês gosando da sua liberdade e da sua independencia. f
O General de Gaulle, que fi2era parte do Ministe~
rio Reynaud, fala tambem na radio de Londres. Diz que a França
não se devia ter conformado com o armisticio imposto, pois podia
ainda resistir e ter fé na victoria. Aconselha os seus compatriotas aptos a pegar em armas, a partir para a Inglaterra a fim de
combater ao lado do exercito britanico. Dirige-se tambem aos governadores coloniais francêses aronselhando-os a não depor as
armas. O discurso do general não encontrou grande eco aqui. A
França está farta da guerra e s6 tem uma aspiração : a paz.
Encontro varias pessoas aquem falo de de Gaulle. Dizem-me todas:
é um bom militar, mas é tarde para resistir; agora s6 nos interessa a tranquilidade da França.
Uma ordem do Prefeito determina o recensamente
da população de Paris e da região parisiense. Pretende-se assim
saber quantos pessoas ficaram. a "Geat.apo" poderá tambem mais
facilmente informar-se sôbre os que aqui estão; a pouco a pouco
será ilucidade acerca dos que entrarem, pela policia colocada
ás portas da cidade.
-DIA 23A condição que a Alemanha impõe para assinatura
do armisticio -üe que as hostilidades aô terminar.ão depois o
armisticio com a Italia- impressionou muito mal a população
de Paris, pois e~ta embora compreenda que o governo alemão tomou tal atitude para poupar o exercito italiano, não ignora
que muitas vidas se perdem enquanto os plenipotenciarios discutem. A paz é cada vez mais desejada, pois as noticias que
chegam da derrota fI'ancêsa são desanimadoras. Os jornais
princ~piàm a pedir que seja averiguada a verdadeira razão que
levou a Franqa a entrar na guerra. O UMatin", num pequeno artigo de fundo, pregunta se não seria um acto de desespero da
Inglaterra que arrastou a França para o cop~licto. Principia
a notar-se, na imprensa, uma.animosidade para com a Grã-Brebanha •

- .~

O Maréchal Pétain responde ao Snr. Churchill
num discurso feito ao microfone. O Chefe do governo francês diz
que ouviu com espanto e tristesa, as palavras do Primeiro Ministro. Combate as afirmações por este feitas e diz que não
se encontra pr-Le one r-o de rrí.nguem
, A França acrescenta o Ma.réchal, não se entrega a "projectos vãos pu a esperanças ilusorias". Pode ver-se nestas palavras uma alusão á decisão da
Grã-Bretanha de rontinuar a resistir?
As palavras do velho chefe militar causaram
uma profunda impressão. Todos condenam a atitude do Snr.
Churchill.
• • • ••
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-DIA 24Aguarda-se ainda o resultado das negociações com
a Italia. A atitude da gente de Paris é a mesma dos dias anteriores. Reabrem mais umas lojas e volta mais uma centena de pessoas
que se encontrava escondida nos bOSques dos arredores; são quasi
todas porteiros e gente humilde.
Os jornais manifestam-se contra o discurso do
Snr. Churchill e acentua-se o mau humor da imprensa contra a
Inglaterra.
A radio francêsa transmite um comunicado do
governo reagindo· contra o discurso do Primeiro Ministro inglês
e dizendo que a opinião publica britanica compreenderá a atitude da França, logo que possa ser convenientemente informada.
Consigo encontrar um automovel que me leva a ver
os arredores de Paris. As povoações da região parisiense pouco
sofreram. Ha algumas c~sas, num numero muito pequeno, destruidas
pelas bombas de avião, lançadas quando do bombardeamento de Paris em 3 deste mês e veem-se umas quantas fabricas e depositos
de gazolina incendiados pelos franceses antes da chegada das
tropas alemãs. As estradas tambem pouco sofreram. O mesmo porem
não se pode dizer das pontes. Os francêses tiveram a preocupação de impedir o avanço dos alemães fazendo saltar as pon'be s ,
Desta forma, quasi todas as dos arredores da cidade estão, em
parte, destruidas. As destruições porem foram feitas duma forma
tão precipitada e tão pouco inteligente, que estradas conduzindo
a determinadu ponto ficaram intactas ao passo que as pontes destinadas apenas a encurtar o caminho, mas levando ao mesmo local,
foram pelos ares. Nalguns sitios ha armazens e lojas cujas portas
estão arrombadas e o que nelas se encontrava, pilhado. Não foram
porem os alemães os autores das proezas; soldados franceses, em
retirada, saquearam estes estabelecimentos para, segundo eles,
evitar que o ali de encontrava, caisse em poder dos invasores.
A desorientação foi tal, que em certos casos os donos dos estabelecimentos deram tudo quanto ali tinham a fim de nao ser apanhado pelos alemães. Um destes casos deu-se quasi ás portas de
Paris. O proprietario duma"garagetf ofereceu os automoveis diz:ando" é melhor que sejam para francêses do que para "boches".
Tinha-se incutido na população a ideia de que a invasão germanica corresponderia ao saque. As estradas estão cheias de pessoas que vóltam : são filas interm1naveis de gente exausta.
Interrogo alguns deles: na maior parte foram
os alemães que lhes deram recursos para poder regressar.
Queixam-se do egoismo dos camponeses gue ex-

ploraram a sua miseria fazendo negocios extremamente luurativos

Quasi todas esta gente passou fome e principalmente sede, pois houve dificuldade em encontrar agua, chegando
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esta a ser vendida a dois francos o copo. Não houve qualquer especie de assistencia para parte das autoridades. Contam horrores
de que foi a retirada do exercito francês. A vida dos civis que
fugiram foi tragica; muitos morreram e foram enterrados nas pro- \
priedades junto ás estradas. Nas bordas dos caminhos ha um numero consideravel de automoveis abandonados a que roubaram tudo
o que tinha valor, s6 não levando os "chãssis" talvez devido ao
peso; tiraram oStmotores, as rodas, os bancos, etc.
A noite a radio anuncia que foi assinado o armisticio com a Italia ás 19,35 e por conseguinte a ordem de cessar
o fogo virá finalmente dentro de algumas horas.
A radio de Londres informa de que o governo britanico deixou de reconhecer, como governo francês, o Ministerio
presidido pelo Maréchal Pétain e que dará o seu apoio a um governo do General de Gaulle.
-DIA 25Os jornais anUnciam, em grandes letras, que foi
dada ordem de cessar fogo á 1,35 da noite passada. A noticia foi
recebida em Paris com a maior satisfação. Embora se não tivesserem dado man~festaçQes toda a gente mostra o seu contentamento.
Paris e, duma maneira geral a França, não ignora que pagará cara
a derrota, mas consola-se com a ideia de que a paz veio. A guerra nunca foi do agrado dos francêses e os motivos que lhes forwm
apresentados não convenceram todos. Era bem conhecido o estado
politico e militar em que se encontrava a França. A esperança da
victoria tinha desaparecido quando as medidas de Weygand fracassaram. A animosidade contra a Inglaterra é càda vez maior. Os
poucos jornais que se publicwm inspirados pela "Kommandantur"
atacam cada vez mais o Snr. Churchill.
Ao meia dia de hoje, a radio francêsa transmite
o discurso do Maréchal Pétain anunciando a cessâo das hostilidades. O Maréchal faz um resumo das operações militares em França e na Belgica, frisa a superioridade de material manifestada
pelo exercito alemão, refere-se ao panico das populações e ás
condições de armisticio. Termina dizendo :a honra está salva
mas que é necessario restaurar a França.
No discurso do Maréchal ha uma alusão directa
Inglaterra quando e.l,e diz :"Não se ganha a guerra apenas com
o ouro ou as materias primas. A victoria depende dos efectivos,
do material e das condições do seu emprego."
O discurso encontra o melhor acolhimento em
Paris. Todos louvam a atitude de Pétain que, numa idade dificil
de atingir, e em que teria direito a descanço, põe toda a sua
actividade, experiencia ê prestigio ao serviço do pa~s. O Maréá
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