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Em caso de desastre é favor avisar
para a Av. 5 de Outubro 78, 4º Lisboa
MARÇO 1945, p. 34
Sábado 10
Os japoneses estão a desarmar as autoridades francesas na Indochina.
MARÇO 1945, p. 35
Domingo 11
Portugal-2 Espanha-2
MARÇO 1945, p. 39
Quarta-feira 21
A Resistência alemã a leste do Reno está desorganizada após ataques aéreos de grande violência.
A colónia portuguesa em Manila foi duramente atingida quando da retirada dos japoneses.
No sector de Stettin, a margem oriental do Oder está na posse dos russos.
As fôrças de Patton entraram em Ludwigshaven
MARÇO 1945, p. 40
Quinta-feira 22
Ludwigshaven foi ocupada pelo 3º exército americano.
A testa de ponte de Remagen amplia-se consideravelmente.
O Marechal alemão Kesselring foi nomeado comandante-chefe de todos os exércitos alemães na
frente ocidental, substituindo von Rundstedt, que até agora exercia esse cargo.
A cidade alemã de Mogúncia está quási totalmente ocupada.
Sexta-feira 23
O 3º Exército americano ocupou as cidades alemães de Spire (Speyer) e Landau. Foi feita uma nova
travessia do Reno. Milhares de pessoas estão a evacuar Berlim que continua a ser bombardeada.
Tóquio também continua a ser bombardeada e já foram daí evacuadas 3 milhões de pessoas. Na
frente leste continuam os combates com grande violência.
Sábado 24

Os exércitos da frente ocidental lançaram uma grande ofensiva e atravessaram o Reno em vários
pontos.
Esta ofensiva foi precedida pela largada de fôrças aero-transportadas.
Churchill estava no Q.G. de Montgomery quando foi lançada.
Seis mil aviões de todas as espécies entraram em acção, transportando 90.000 soldados.
Foram estabelecidas várias testas de ponte a leste do Reno.
Os franceses da Indochina começaram a ser abastecidos.
MARÇO 1945, p. 41
Domingo 25
Prosseguem com êxito as operações nas testas de ponte a leste do Reno. Ao norte de Duisburgo foi
ocupada DINSLAKEN.
A última batalha da guerra está iminente – disse Eisenhower, avisando o povo alemão.
Churchill está na margem oriental do Reno com o general Montgomery e, mostrando desejos de ir à
cidade de Wesel, desceu o rio numa embarcação de desembarque.
O 3º exército ocupou a importante cidade de DARMSTADT.
Notas semanais
Quinta-feira 22 – Morre Branca de Gonta Colaço grande poetisa.
Sábado 24 – Churchill estava com Montgomery quando se lançou a ofensiva e disse:
“Regozijo-me por estar no Q. G. do Marechal Montgomery durante esta batalha memorável para
forçar a travessia do Reno”.
Domingo Sp. 2 Bel. -1. Benf. 7 V.Set. -2
Porto Académica
MARÇO 1945, p. 42
Segunda-feira 26
Tanques americanos entraram nos subúrbios de Francfort do Meno.
A importante cidade de Wursburg foi atingida.
Lloyd George faleceu.
Churchill atravessou de novo o Reno para visitar as tropas britânicas.
As tropas aliadas atingiram Duisburgo.
O Rei Jorge V felicitou Montgomery e Eisenhower pelas triunfantes travessias do Reno.
O 9º Ex. está a 16 km de Essen.
Os americanos tentaram desembarcar em OKINAWA (ilhas de Ryu-Kiu)
Terça-feira 27
A Argentina declarou guerra à Alemanha e ao Japão.
Nuremberg está ameaçada pelo grande avanço do 3º Exército americano que ultrapassou
Würzburgo, na Baviera.
“A linha de defesa alemã foi vencida com a travessia do Reno” – Disse Eisenhower. Contudo,
afirmou: “Não estou a dar a guerra por terminada. Ninguém sabe o que os alemães podem fazer
embora tenham sofrido derrotas que não podem suportar, desde 6 de Junho”.
Quarta-feira 28
Os alemães estão a retirar em toda a frente ocidental.
Francfort do Meno está quási totalmente ocupada.
O marechal von Rumstedt foi prêso, segundo anuncia a imprensa suïssa.

O 1º Exército americano está a 360 km da capital alemã, a cidade de Berlim, que está muito
destruída.
O 1º Exército francês, atravessou o Reno e firmou-se na província alemã de Baden.
Numa mensagem ao 8º Exército, na Itália, o Marechal Montgomery disse: “Estamos a atacar
rijamente para obter a vitória no ocidente. As minhas calorosas saudações a todo o 8º Exército. Que
todos nos encontremos em Berlim, dentro em breve”.
É esperada uma grande ofensiva na Itália.
MARÇO 1945, p. 43
Quinta-feira 29
A zona das docas de Duisburgo foi ocupada pelo 9º Exército do general Simpson.
E em Dantzig travam-se violentos combates de ruas.
A cidade de Frankfort foi completamente limpa de alemães.
Os japoneses de mais de 17 anos podem ser chamados às fileiras do exército nipónico.
Sexta-feira 30
Dantzig caiu em poder dos russos.
As colunas blindadas americanas encontram-se a 32 quilómetros SW de Kassel, tendo atingido
Paderborn.
Mannheim foi ocupada pelo 7º Exército do general Patch.
Fôrças aero-navais japonesas atacaram unidades de assalto americanas ao largo da costa nipónica,
infligindo algumas perdas. Kustrin foi ocupada pelos russos.
Sexta-feira santa
Sábado 31
3.000 tanques e 12 divisões blindadas avançam para o interior da Alemanha.
Os russos penetraram em Ratibor e Ratscher na Alta Silésia.
Ao sul da Suiça, os franceses atravessaram a fronteira franco-italiana.
As represas do rio Eder foram conquistadas pelo 1º Exército.
ABRIL 1945, p. 44
Domingo 1
A cidade de Kassel foi flanqueada pelas tropas do general Patton que também ultrapassaram Fulda.
Os exércitos de Montgomery estão a 112 km para além do Reno e 160 dentro do território alemão.
Os americanos desembarcaram na ilha de Okinawa no arquipélago da Riu-Kiu. Tomaram parte no
desembarque mais de 1400 navios e mais de 100.000 homens.
Notas semanais
Segunda-feira 26 – Morre David Lloyd George – Lloyd George foi primeiro ministro britânico desde
1916 até 1922. Neste ano foi batido nas eleições e deixou o poder. Em Janeiro deste ano Lloyd
George recebeu o título de conde de Dwifor.
3ª terça feira – 27 - Eisenhower continuou: “Não creio que haja uma rendição incondicional
negociada mas sim imposta. Teremos de tomar conta do país, marchando a leste e oeste, e então terse-á dado a rendição.
(cont. página 182)
ABRIL 1945, p. 45

Segunda-feira 2
Entraram em Munster fôrças britânicas e americanas. O 1º Ex. francês avança em direcção a
Stugarda.
Um jornal londrino (News Chronicle) escreve que o fim da guerra não irá além do corrente mês.
Tropas aliadas desembarcaram em Kume, uma das ilhas Riu-Kiu.
“Passaram os dias de lágrimas e estamos a viver agora dias de glória – disse De Gaulle ao entregar a
Paris A Cruz da Libertação.
Tropas aliadas entraram em Kassel.
Berlim anuncia que a batalha do Ruhr se aproxima da sua fase dramática.
Terça-feira 3
Entraram em Hamm, importante centro de comunicações, forças blindadas de Montgomery.
Americanos e britânicos ocuparam Munster e Kassel, atingindo os primeiros os subúrbios de Gotha.
O 8º Exército desembarcou na costa italiana do Adriático a noroeste de Ravena e em Valle de
Coriacchio.
Samatra está a ser bombardeada pela marinha americana.
Quarta-feira 4
Gotha foi ocupada por americanos que a ultrapassaram 12 km, estando a 200 de Berlim.
Combate-se em Osnabruck.
Os russos avançam para Viena d’Áustria.
Aliados estão a desembarcar nas ilhas ao sul da Thailândia (Sião).
Tropas de Mac Arthur invadiram a ilha de Tawi, a 80 km de Bornéo.
Os franceses ocuparam Bruschal [sic], a 20 km a norte de Karlsruhre onde também entraram.
ABRIL 1945, p. 46
Quinta-feira 5
O Marechal Kesselring foi ferido durante um ataque aéreo.
O Govêrno japonês do general Koiso demitiu-se. Foi indicado para constituir novo govêrno o
almirante Kantaro Suzuki.
As vanguardas de Montgomery estão a 55 km de Bremen que já começou a ser evacuada assim
como Hamburgo e Hanover.
As tropas de Patton entraram em Mulhausen.
Em França foi descoberta uma preparação dum golpe de estado contra De Gaulle. Foram presas 10
pessoas.
Em MASBATE, uma das maiores ilhas das Filipinas centrais, desembarcaram americanos.
Sexta-feira 6
As tropas de Dempsey estão a aproximar-se da cidade de Bremen e Hanover.
Os “RATOS DO DESERTO” avançaram 100 km em 24 horas, batendo o record do 8º Exército.
Bratislava foi ocupada pelos russos. (Cap. da Eslováquia).
As tropas britânicas estão a 32 km de Hanover.
Saravejo foi ocupada (Jugoslávia).
O Cruzador alemão “Koeln” foi afundado.
Mac Arthur foi nomeado comandante de todas as fôrças de terra e Nimitz de todas as forças navaes.
Sábado 7
Numa grande batalha naval, ao largo de Kiu-Siu, que durou dois dias, foram metidos a pique o
couraçado “Yamato” de 45.000 ton. um cruzador e 3 contratropedeiros. / Pág. 186

A Holanda está separada da Alemanha pelos ex. aliados. Os Ratos do Deserto (7ª Divisão blindada
britânica) estão a 27 km de Bremen.
Nos subúrbios de Viena travam-se duros combates.
Na Birmânia os japoneses foram derrotados (de Londres). Admite-se em Londres que terminou a
ameaça das armas V.
ABRIL 1945, p. 47
Domingo 8
Os Ratos do Deserto estão a 12 km de Bremen. O 9º Ex. Am. atingiu os arrabaldes de Dortmund.
Hanover está cercada.
Em volta de Viena a grande batalha continua com grande violência.
As tropas de Montgomery estão às portas do Mar do Norte.
Nas minas alemãs de sal-gema de Merkers foram encontradas 50 toneladas de oiro.
Notas semanais
Quinta-feira-5. A Rússia denunciou o pacto de neutralidade com o Japão. Os alemães
reconquistaram Gotha.
6ª feira-6 – Aliados entraram em Arnhem.
Distâncias – Montgomery-Berlim 276 km
“
- Russos (Zhukov) ao sul de Stettin – 342 km. Patton-Berlim – 233 km
Patton – Russos (Koniev, junto do Neisse) 280 km.
Montgomery para além do Reno, de Wesel – 192 km.
Patton
“ “ “ “ de Côblença – 244 km.
Estão a 50 km de Bremen, 29 Stugarda
ABRIL 1945, p. 48
Segunda-feira 9 Terça feira – 10
Um bombardeiro americano metralhou e afundou um rebocador dentro do canal de entrada do porto
exterior, causando 19 mortos e 5 feridos, todos chineses, segundo dizem os sobreviventes (Macau).
Hanover foi ocupada. O 1º Ex. venceu as linhas alemãs num ponto a 278 km de Berlim.
Gelsenkirchen foi ocupada.
Uma esquadra japonesa largou para as águas de Okinawa, para dar batalha à esquadra americana.
Terça-feira 10 2ª feira – 9
Em Essen, Bremen e Dortmund travam-se combates de ruas.
Os alemães vão reunir as forças das duas frentes (E e W) num só exército – dizem correspondentes
da Reuter.
Koenisberg foi ocupada.
Quarta-feira 11
Os blindados aliados atingiram dois pontos, perto de Magdburgo, a 100 km de Berlim.
A 17ª divisão blindada americana ocupou Essen.
As tropas do 9º Exército estão nos subúrbios de Brunsvick.
O 1º Ex. está a 75 km de Leipzig. Coburgo foi conquistada.
Os pilotos aliados voando sobre Brunsvick avistaram lá bandeiras brancas. Os franceses entram, pelo
norte, na Floresta Negra.
A guarnição de Viena recuou para o canal do Danúbio.
O couraçado “Almirante Scheer” foi afundado em Kiel.

No Itália foram ocupadas 4 cidades: Fusignano, (PAG. 5O), Lugo, Cotignola (8º Ex.) e Massa (5º
Ex.).
ABRIL 1945, p. 49
Quinta-feira 12
Morreu o presidente ROOSEVELT, o seu sucessor, que já prestou juramento, é o ex-vice-presidente
Harry Truman / v. PÁG. 189)
O Rio Elba foi atravessado pelo 9º Ex. americano, que está a 90 km de Berlim. Weimar rendeu-se.
A Espanha cortou as relações diplomáticas com o Japão, em virtude das atrocidades dos nipónicos
em Manila, onde mataram pelo menos 162 espanhóis.
O Presidente Truman declarou que a conferência de S. Francisco não será adiada.
Em Itália os americanos entraram em Carrara e avançam para Spezio.
Sexta-feira 13
Seguiu para Washington o corpo de Roosevelt. O Funeral realiza-se amanhã para Hyde Park, onde
nasceu.
O colapso da resistência alemã na zona central e a entrada em Berlim são considerados iminentes.
Duisburgo foi ocupada assim como BRUNSVICK e VIENA D’ÁUSTRIA (russos).
“A guerra continuará na Europa e na Ásia até à vitória final – disse Truman.
Espera-se para breve uma conferência entre Truman, Churchill e Estaline.
A Câmara dos Comuns suspendeu os seus trabalhos em sinal de luto pela morte de Roosevelt. Eden
representará o govêrno inglês no funeral.
Sábado 14
As emissoras Norte-americanas informam que está eminente [sic] a entrada em Berlim.
Iena e Arnhem foram ocupadas.
É esperada uma importante declaração de Churchill após a ocupação de Berlim, e a ligação dos
exércitos anglo-americanos e russos.
Os americanos aprisionaram Von Papen.
Suzuki, 1º ministro japonês, manifestou a sua simpatia por Roosevelt e pelo povo americano.
O Palácio Imperial japonês foi duramente atingido num ataque aéreo.
Roosevelt tinha escrito um discurso, antes de morrer, em [que] expunha o ponto de vista de que
deveria evitar-se 3ª guerra mundial. Dizia: A conquista dos nossos inimigos não é o bastante.
Devemos acabar com os receios, dúvidas, ignorância, tudo o que causou êste horror!”
Truman, numa mensagem ao povo: o Espírito de Roosevelt continua a animar os propósitos dos
americanos e as esperanças dos povos.
ABRIL 1945, p. 50
Domingo 15
Taça Portugal
SALGUEIROS – 4
BENFICA - 2
O 1º Ex. está a 90 km de Berlim.
O filho do Kaiser (4º filho) August Wilhelm foi aprisionado. (N. em Potsdam em 1887) foi
aprisionado pelos aliados.
Roosevelt é sepultado em Hyde Park, no jardim da residência onde nasceu.
“Estamos prontos para a batalha final diz Alexander, comandante chefe na Itália.

A grande ofensiva aéro-naval contra a foz do Gironda tem por fim libertar Bordéus, indispensável
porto à França.
Notas semanais
3ª feira – 10 O 8º e 5º Exércitos na Itália lançaram uma grande ofensiva.
4ª f. – 11 – O Couraçado de Algibeira “Almirante Scheer” foi afundado na doca interior do arsenal
de Kiel, onde foi visto completamente voltado em posição semelhante à do “Tirpitz” no fiorde de
[Tromso], em fotografias tiradas após o ataque da RAF.
Era navio-gémeo do LUTZOW. Foi construído em 1933. Embora a tonelagem indicada fosse de
10.000 devia ter mais de 12.000. Pertence à classe dos “couraçados de algibeira”. Tinha 6 peças de
11 polegadas e 8 tubos lança-torpedos. Levava 926 homens.
ABRIL 1945, p. 51
Segunda-feira 16
Os aliados entraram em Nuremberg.
O 3º Ex. está a 12 km da fronteira checa.
Hitler dirigiu uma ordem do dia às fôrças de leste, por causa da ofensiva russa dizendo que “o
soviete deverá ser degolado às portas da capital do Reich.”
O 5º Ex. iniciou a sua ofensiva acompanhando o esforço iniciado há uma semana pelos inglêses.
“Não receamos o futuro, embora tenhamos de enfrentar problemas de assustadoras proporções” –
disse Truman no Congresso americano.
Terça-feira 17
“Perdemos com Roosevelt o maior amigo americano que tivémos até hoje” – disse Churchill nos
Comuns.
Os americanos atingiram Leipzig e cercaram-na completamente. Os britânicos a 60 km. de
Hamburgo.
Ao sul de Franckfort do Oder e a W de Kustrim os combates atingiram a maior intensidade.
Rádio anunciou que os russos e os americanos se juntaram, ao sul de Dresden (FALSO).
O Marechal Model suicidou-se. Foi o pilar da resistência alemã, e apareciam quanto [sic] as coisas
corriam mal.
A 7 km. da Checoslováquia, Truman manifestou desejo em se avistar com os chefes das grandes
potências aliadas.
Quarta-feira 18
Berlim anuncia que “a batalha de Berlim atingiu o seu ponto culminante.”
Os aliados estão a 2,7 km. de Hamburgo e 32 de Amsterdam.
Nas ruas de Magdeburgo, luta-se. Os americanos entraram na Checoslováquia.
Os americanos investem para Dresden (D.N.S.)
Dusseldorf e Magdeburgo foram ocupadas, (últimas notícias) pelos aliados, que também entraram
em Leipzig.
“Roosevelt nunca hesitou e nós também nunca hesitaremos” disse Truman, à Armada Naval.
Em Itália Argenta foi cercada e avança-se para Bolonha.
ABRIL 1945, p. 52
Quinta-feira 19
As forças de Montgomery atingiram o Elba, ocuparam Luneburgo e encontram-se a 22 km. de
Hamburgo.

A Fronteira Suíço-Alemã foi encerrada pelo governo suíço para evitar a entrada de fugitivos.
A aviação aliada prepara o assalto geral a Berlim.
“Os aliados já ocuparam mais de 50% da Alemanha e mais de 36% no ocidente. Virtualmente, os
soldados que nos defrontaram na Linha Siegfried a 23 de Fevereiro, estão todos, mortos, feridos ou
prisioneiros – disse Bradley.
Sexta-feira 20
Os russos atingiram a região de Berlim.
Formações de exércitos russos tentam contornar Berlim pelo sul e luta-se já nos arredores da cidade.
A Linha de defesa alemã entre Bremen e Hamburgo foi perfurada numa larga frente.
Em Nuremberg cessou a resistência alemã.
Em Londres Eisenhower conferenciou com Churchill.
Em Itália os aliados avançam sôbre Ferrara.
***
Sábado 21
A Batalha de Berlim está em pleno desenvolvimento.
Tomam parte nela 16 exércitos soviéticos, dentre eles 4 blindados.
Aperta-se o cêrco a Hamburgo e Bremen.
BOLONHA foi ocupada por tropas dos 5º e 8º Exércitos.
Os alemães estão a fortificar a Noruega.
“A nova Organização do Mundo que devemos construir será livre e aberta a todas as nações” – disse
Churchill em Bristol.
Nas províncias do sul da Alemanha há completa desorganização. Em Munich trocaram-se tiros entre
a S.S. e o Exército.
As fábricas de armamento do sul Reich pararam repentinamente.
ABRIL 1945, p. 53
Domingo 22
As tropas francesas conquistaram na Alemanha: Estugarda, Friburgo e Sigmaringen.
A ligação dos exércitos americano e russo deve dar-se muito em breve.
Travam-se combates na zona de defesa exterior de Berlim, que é bombardeada continuamente.
Os aliados estão a 13 km. de Ferrara
***
No Castelo de Sigmaringen nasceu D. Estefânia mulher de D. Pedro V. Lá se realizou o casamento
de D. Manuel II com D. Augusta Vitória, princesa de Hohenzollern-Sigmaringen
Notas semanais
2ª feira – O Discurso de Truman, mais adiante diz: “A América pode conduzir o mundo à paz e à
prosperidade”.
Na Gironda os franc. entraram em Royan.
3ª feira – As aviações americana, russa e britânica fizeram pela 1ª vez um ataque, juntas, a Berlim.
5ª feira – Os alemães destruíram os diques de Zuider Zee e as águas ameaçam Amsterdam.
ABRIL 1945, p. 54
Segunda-feira 23
Os 3º e 7º Ex. americanos avançam para o “Reduto meridional”, a sueste da Alemanha, onde se julga
que os nazis ofereçam a última resistência.
Patton avança para Munich.

Em Berlim a batalha aumentou de violência.
Hitler é o comandante supremo das fôrças em Berlim.
“Há 2 posições que se não devem abandonar aos sovietes – disse Goebbels. – Se os ex. asiáticos se
apoderam delas a Europa deixará de Existir.
Goebbels combate em Berlim.
Os aliados entraram em Modena e estão a 2 Km. de Ferrara.
Terça-feira 24
Berlim está sendo atacada por N, E e S.
Nas ruas da Capital foram levantadas barricadas.
“A capital do Reich tem de ser defendida a todo o custo” – diz uma mensagem ao povo alemão,
dirigida pela rádio.
Pétain está na Suiça a caminho da França, onde se vai apresentar ao tribunal.
O rei Leopoldo da Bélgica é esperado na Suiça. (FALSO)
Ferrara e Spezia foram conquistadas na Itália.
Pétain declarou: fui levado à força para a Alemanha onde permaneci sempre vigiado pela GESTAPO.
Quarta-feira 25
Metade de Berlim está ocupada: em alguns bairros flutuam bandeiras brancas.
A residência de Hitler em Berchtesgaden foi parcialmente destruída, tendo sido atingida com
bombas aéreas de 6 toneladas.
A capitulação dos alemães na Noruega e na Dinamarca, é esperada a todo o momento, por causa da
declaração de Hitler de dizer que a decisão da guerra seria em Berlim.
O antigo presidente do ministério francês Herriot foi libertado pelos aliados, dum campo de
concentração perto de Berlim.
Os aliados na Itália estão a menos de 48 km da passagem do Brenner entre a Itália e a Áustria.
INICIOU-SE A CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO.

ABRIL 1945, p. 55
Quinta-feira 26
Prosseguem em Berlim os violentos combates que se estendem ao caminho de ferro subterrâneos.
[sic]
Os alemães contra-atacam ao sul da Capital.
Na Itália os patriotas italianos ocuparam Turim e Génova, e dominam o sul de Milão.
O 5º Ex. conquistou Parma e Reggio.
Himmler, chefe da Gestapo, foi indicado pelo cunhado, aprisionado, como fugitivo nas montanhas
de Harz.
Verona foi ocupada (Itália).
Pétain entregou-se às autoridades francesas.
Bremen foi ocupada. O 3º Ex. atravessou o Danúbio e ocupou Ratisbonne.
Sexta-feira 27
Goering demitiu-se do comando Supremo da “Luftwafe”.
O Führer nomeou para o seu cargo o marechal Ritter von Greim.
Daladier, ant. 1º ministro da França, Reynaud, ant. presidente do ministério da França, Gamelin, ant.
comandante-chefe do exército francês, entraram na Suíça, depois de libertados da Alemanha.
AMERICANOS E RUSSOS ESTABELECERAM ligação em Torgau, NW de Leipzig. Patton entraram
[sic] na Áustria. Aliados avançam para Milão.

Sábado 28
Himmler ofereceu à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos propostas de rendição incondicional mas
não foram aceites por excluirem a Rússia.
O Fim da Guerra na Europa vai ser anunciada pelo presidente Truman, que já tem a mensagem
redigida.
Mussolini e Graziani foram presos. Mussolini foi preso pela polícia da cidade de Lecco perto do
Lago Como. Farinacci foi fuzilado.
Em Magdeburgo rendeu-se o general alemão Ditmar [sic], conhecido crítico militar.
ABRIL 1945, p. 56
Domingo 29
MUSSOLINI FOI FUZILADO com os membros do seu govêrno.

Veneza e Pádua foram libertadas
Munich foi ocupada
Espera-se em New York de um momento para o outro a notícia oficial da rendição da Alemanha.
Formou-se em Viena um govêrno, para restaurar a independência e a República na Áustria e o
presidente é Karl Renner.
Notas semanais
ÚLTIMAS NOTÍCIAS:

2ª feira -23 – Comunica-se da frente de batalha que os aliados entraram em Berlim pêlo sul. De
Estocolmo anuncia-se terem sido recebidas notícias de Oslo e Copenhague que Podstam [sic] foi
ocupada.
5ª feira – A França tem de redobrar os seus esforços ao lado dos aliados para o fim rápido da guerra.
– Disse De Gaulle.
ABRIL / MAIO 1945, p. 57
Segunda-feira 30
O 9º Exército estabeleceu nova ligação com os russos ao Sul de Magdeburgo
“Na Itália foi esmagado todo o poder alemão – anuncia o General Clarck [sic].
Iugoslavos entraram em TRIESTE.
O conde Reinadotte [sic, Bernardotte], presidente da Cruz Vermelha sueca, avistou-se com
Himmler, portador de propostas de paz.
Terça-feira 1
HITLER MORREU EM BERLIM!

Substituí-o o Almirante Doenitz que dirigiu uma proclamação ao povo alemão.
Quarta-feira 2
Berlim rendeu-se.
Renderam-se todas as tropas alemãs na Itália, a Alexander.
Os aliados exigem que as propostas alemãs de paz sejam também dirigidas à França
Laval e Déat chegaram de avião a Barcelona.
Os alemães começaram a retirada da Dinamarca
MAIO 1945, p. 58
Quinta-feira 3

A Rainha Guilhermina regressou à Holanda.
Hamburgo foi ocupada sem luta.
Um grupo de exércitos alemães que combatem a NW da Alemanha iniciou a capitulação.
Doenitz encontra-se em Kiel.
Borneo foi invadida por australianos e americanos. Britânicos entraram em Rangun capital da
Birmania.
Sexta-feira 4
Renderam-se no campo de Batalha ao marechal Montgomery todos os alemães em combate na
Holanda, Dinamarca e NW da Alemanha.
Está iminente a capitulação total de tôdas as fôrças alemãs.
Salzburgo e Innsbruk na Áustria foram ocupadas.
Von Rundstedt, que foi preso, fez declarações aos aliados. (NOTAS SEMANAIS)
Sábado 5
Terminaram as hostilidades no sector americano da Áustria onde as fôrças do comando o general
alemão Schultz se renderam às do general Devers.
Houve um levantamento de fôrças patriotas checoslovacas em Praga.
Unidades alemãs na Noruega manifestaram o desejo de depor as armas.
O acto da rendição de ontem (I) levou apenas 5 minutos.
Agravou-se a questão polaca. Os aliados recusaram a continuação das negociações com a Rússia,
que foi a autora da prisão dos 16 estadistas polacos desaparecidos.
MAIO 1945, p. 59
Domingo 6
O Govêrno deixou de reconhecer os representantes alemães no nosso país, verificando a não
existência de um gôverno próprio e central alemão.
A rendição dos alemães na Noruega é esperada de hoje para amanhã.
O Marechal Bor (chefe da revolta de Varsóvia), Daladier, Reinaud [sic] e Gamelin foram libertados
pelos americanos.
Espera-se o fim da guerra dum momento para o outro.
Notas semanais
6ª feira - 4 – Von Rundstedt, que se encontra prisioneiro dos aliados declarou: “Montgomery provou
ser o maior da Grã-Bretanha na Líbia, Tunísia, Itália e novamente desde o dia da invasão. A invasão
da Grã-Bretanha foi planeada e desejada mas nunca realmente tentada. Os alemães eram fracos de
mais no mar para correr êsse risco. Os alemães pensavam que a invasão inglesa se desse entre o Sena
e o Somme. A destruição sistemática pela aviação das comunicações alemãs especialmente das vias
férreas, aliada à falta de combustíveis líquidos e outras matérias primas essenciais foram as
principais razões da derrota da Alemanha.
MAIO 1945, p. 60
Segunda-feira 7
OS*ALEMÃES*RENDERAM-SE SEM*CONDIÇÕES

Terminou a Guerra na Europa.
Grandes manifestações nas maiores capitais.
Terça-feira 8

É hoje, oficialmente, o fim da Guerra na Europa!
MAIO 1945, p. 65
Notas semanais (semana de 14 a 20)
Por meados desta semana, tropas francesas desembarcaram no Líbano e Síria, para assegurar o seu
domínio no Médio Oriente.
MAIO 1945, p. 66
Segunda-feira 21
Suíça -1 Port – 0
Quarta-feira 23
Churchill demitiu-se.
O Rei encarregou-o de formar novo Govêrno até às próximas eleições gerais.
Hitler morreu a 1 de Maio com uma injecção dada pelo seu médico. O corpo foi depois reduzido a
cinzas.
Doenitz e o seu govêrno foram prêsos em Flensburgo.
MAIO 1945, p. 67
Quinta-feira 24
Heinrich Himmler, chefe da “Gestapo” alemã (polícia), que foi prêso a 21 em Bermervord [sic],
suïcidou-se hoje, partindo uma ampola de veneno que tinha escondido na bôca, durante uma
inspecção médica. Viajava com o nome Hizinger, sem bigode e com uma pala prêta sôbre o ôlho
direito (oficial) (R.)
Sexta-feira 25
Churchill constitui um novo govêrno; Eden continua no ministério dos Neg. Estrangeiros.
Sábado 26
O Bairro comercial de Tóquio ficou totalmente destruído. Tóquio é um mar de chamas, com o
grande bombardeamento americano.
A Austrália pediu aos aliados para considerarem Hiroïto como criminoso de guerra.
MAIO 1945, p. 68
Notas semanais
26 – As eleições gerais na Grã-Bretanha não devem constituir obstáculo para a Reünião dos 3
grandes o mais breve possível – afirmou Churchill ao iniciar a campanha eleitoral.
MAIO 1945, p. 69
Segunda-feira 28
O Almirantado britânico anuncia que terminaram os combóios marítimos.
O Rei Faruk, do Egipto ofereceu-se como medianeiro, na questão do Levante.

Terça-feira 29
Yokoama, grande base nipónica, sofreu hoje o 1º ataque aéreo.
Londres – correm boatos que os japoneses vão abandonar o sul da China e deixar isolados os que
combatem na Birmania e Indochina.
Em Washington lamentam-se os casos da Síria e Líbano.
Quarta-feira 30
A aviação francesa bombardeou Damasco, na Síria. Travam-se combates entre franceses e sírios nas
ruas da cidade.
Churchill enviou um telegrama ao 1º Ministro da Síria, aconselhando calma.
*
Os russos estão a concentrar muitas tropas na fronteira com a Manchúria.
MAIO – JUNHO 1945, p. 70
Quinta-feira 31
O govêrno inglês resolveu intervir na questão do Levante e, assim pediu a De Gaulle, que mande
cessar fogo, para evitar encontros entre tropas francesas e inglesas.
Em Damasco houve 100 mortos e 100 feridos.
=
Chang-kai-chek, demitiu-se do cargo de 1º ministro chinês. Foi substituído por T.V. Soong, actual
minist. negócios estrangeiros, e ver conf. de São Francisco.
Sexta-feira 1
Na Síria, os franceses receberam ordem para cessar fogo.
De Gaulle partiu para Washigton para conferenciar com Truman.
=
Susuki declarou que a batalha de Okinawa é decisiva.
Sábado 2
As destruições provocadas em Tóquio pelo último bombardeamento são muito maiores que as
causadas pelo terramoto de 1923.
Hopkins, que conferenciou 5 vezes com Estaline, como enviado de Truman, vai regressar aos
EE.UU., assim como Davies, enviado a Londres.
De Gaulle falou aos jornalistas.
JUNHO 1945, p. 71
Notais semanais
2 Junho – De Gaulle disse: a situação no Levante é grave mas a França está pronta a negociar a
questão com a Síria e o Líbano e todo o mundo Árabe.
31-Maio – Chang-kai-chek continua como Presidente da República e comandante de todas as fôrças
chinesas.
JULHO 1945, p. 90
Segunda-feira 16
Truman, Churchill e Estaline chegam hoje a Berlim para se realizar a conferência de Potsdam.
Terça-feira 17

Iniciou-se hoje a Conferência de Potsdam, com a presença de Attgee e Eden.
[Na margem esquerda, ao alto]:
Gaspar Paulo – Alenquer – Manuel Pinguinhas - indiv. algarv.
Manuel Cardoso – Académico P. José Reis – Marinha Gr.
Carlos Quadros – A. Apolo
Quarta-feira 18
Iniciou-se hoje a conferência de Potsdam com a presença de Eden e Attgee
Começa amanhã o circuito velocipédico de Oeste (Sp - IP - Lisgás) Concorrem Rebelo, Lourenço,
Aristides, Inácio, Júlio Mourão, J. Albuquerque, Ant. Maria Jr. - Sporting
Lopes, Jorge Pereira, Manuel Rocha, Joaq. Manique, Ant. Jacinto - ILUMINANTE
Fern. Moreira, Anic. Bruno, Dias Santos - F. C. Porto
Tav. Silva, Hernani Ribeiro, Pinto Ribeiro, Aristides Paulo - LISGÁS
José Ferreira, Túlio, Baltazar Rocha, David Silva - SANGALHO
Driss, Djillali, [...] e Mohamed - Marrocos.
JULHO 1945, p. 91
Quinta-feira 19
Iniciou-se hoje o circuito de Oeste:
A primeira tirada teve o seguinte resultado: 1º Lourenço (Sp) 2º E. Lopes (il) 3 – Inácio (Sp) 4º
Jorge Pereira (il) 5º F. Moreira (FCP) 6º Rebelo (Sp) 7º Rocha (il) 8º Aristides (Sp) 9º Júlio Mourão
10º Tav. Silva (L.) 11º Aniceto Bruno (FCP) – a étape foi Lisboa, Sacavém, Alhandra, Vila Franca,
Carregado, Cercal, Caldas, Alfeizerão, S. Martinho do Porto, Nazaré, MARINHA GRANDE
Desistiu José Reis (Marinha Grande)
160 km.
Sexta-feira 20
A conferência de Potsdam está, ao que parece, a dar bons resultados. Tem-se resolvido bastantes
questões importantes.
2ª Étape – 1º João Lourenço (Sp) 2º Gaspar Paulo (Alenquer) - João Lourenço bateu-o sôbre a meta.
- M. Grande, Leiria, Pombal, Condeixa, Coimbra, Mealhada, Curia, SANGALHOS – 116 km.
Sábado 21
Espera-se a cada instante a invasão do Japão. O território metropolitano é bombardeado
constantemente.
3ª tirada – 1º Driss, 2º Lourenço, 3º Jorge Pereira, 4º Gaspar Paulo 5º Júlio Mourão 6º João Rebelo.
Desistiram Manuel Cardoso (Académico) e Carlos Quadros
(Alunos Apolo)
JULHO 1945, p. 93
Segunda-feira 23
Começou hoje o julgamento do marechal Pétain. Êste declarou que não responderá a nenhuma
pregunta porque o tribunal a que o sujeitaram não representa o povo francês. Reynaud depôs.
Terça-feira 24

Começou Reynaud continuou o seu depoimento, acusando Pétain. Daladier começou a depôr.
Quarta-feira 25
Daladier terminou o seu depoimento. Lebrun fez declarações sensacionais quando começou a falar.
Terminará amanhã.
JULHO 1945, p. 94
Quinta-feira 26
Chegou hoje a Londres Churchill, Atllee [sic] e Eden porque é hoje à tarde que se sabem os
resultados eleitorais.
Chegam também a Viena d’Áustria os Franceses que vão ocupar a sua parte na cidade.
Foi dissolvido o 1º Ex. Francês.
Sexta-feira 27
Atlee ficou 1º Ministro.
Esmagadora vitória trabalhista.
Churchill venceu mas demitiu-se.
AGOSTO 1945, p. 99
4ª Feira 8
Terça-feira 7
A Rússia declarou guerra ao Japão.
3ª f. 7
Quarta-feira 8
É lançada a 1ª bomba atómica contra o Japão, sôbre Hiroshima onde morreram todos os habitantes.
AGOSTO 1945, p. 100
Quinta-feira 9
Às 3.30 os russos invadiram a Mandchúria [sic].
AGOSTO 1945, p. 102
Terça-feira 14
O Japão rende-se incondicionalmente.
Fim da Guerra.
SETEMBRO 1945, p. 121
Quinta-feira 27
Programa da Manhã
Manchas em verniz
Azeite e cera branca – derrete-se ao lume e passa-se sôbre a mancha.
Ovos rachados – passa-se com limão sobre a parte rachada.
Não abrirá
Sexta-feira 28

Programa da Manhã:
ENDEREÇO E TELEFONES
NOTAS, p. 179
Dia 26 de Março de 1945 – Até ao aeroporto da portela de Sacavém.
Eis-me aqui nesta maravilhosa obra que é o grande aeroporto.
Um avião vai largar... A pouco e pouco vai-se elevando no espaço e afastando-se até só se ver uma
pequenina mancha que mais parece uma ave.
Assim que o perdemos de vista entramos no grande edifício onde se encontra o correio aéreo e as
representações de todas as companhias aéreas. Aí está situado também um bar para aviadores, uma
vasta sala de espera para os passageiros, tenNOTAS, p. 180
do em seguida uma enorme porta para a pista que se estende diante da nossa vista.
Tentamos ver se pedimos ao polícia que nos deixe passar mas é-nos negada essa pequena regalia.
Vimo-nos embora e entramos de novo no grande edifício.
Após termos visto tudo (o principal!) saímos e olhamos a pista onde pouco movimento se nota.
Dirigimo-nos então ao bairro que se avista ao longe.
Eis-nos de volta daí onde nos
NOTAS, p. 181
demorámos algum tempo (e lanchámos p’lo caminho...).
Avistamos os grandes hangares e preparamo-nos para a retirada pois vimos aquilo que nos pareceu
mais interessante.
JMPereira
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48
47
Dia 10 de Agosto 1945
Corrida de triciclo (volta à casa da costura (2) e das arrumações (1)
1ª Benfica 1m 42s
Sporting 1m 55s
13s
2ª Benfica
Sporting

– 48s
1m 35s
47s
NOTAS, p. 182
De todo o ano:

3ª feira - 27 Março, 1945... Podemos não saber, mas ela ter-se-á dado
2ª feira – 2 de Abril 1945. Vamos a Caneças. Chegamos e recebemos a notícia de que é dia de feira o
que quási nos fez desmaiar agarrados uns aos outros.
Caneças está embandeirada por todos os cantos e nós tentamos ficar nos castanheiros.
Porém, está lá tanta ou tão pouca gente que temos de
NOTAS, p. 183
bater em retirada para o jardim das Fontaínhas, que, por pouca sorte está fechado.
Resolvemos ir lanchar sentados num muro de dois palmos (Que altura formidável!). Após essa
refeição que nos soube à maravilha (1) fomos então ao centro da cidade, ... : perdão ao centro da vila
(é a fôrça do hábito) admirar a feira que chamava tanta gente.
Há no meio dum jardim um pequeno coreto feito em fôlhas onde 3 ou 4 homens dão concêrto,
destacando-se um com uma gaita de foles. Procuramos um local deshabitado onde o sol não lanNOTAS, p. 184
ce os seus raios escaldantes. Encontramos um longo banco de pedra (é já uma beleza!) que não tem
ninguém porque de lá não se vê nada da feira, exceptuando uma exposição extensíssima de loiça de
barro que é vendida por uma velha que habita uma barraca que por sua vez tem bastantes parecenças
com a de um acampamento.
Já fartos de estar sentados dirigimo-nos a um largo pelo qual iríamos dar a uma série de casas
denominadas “Vivendas Lagarto”. Passámos por elas e seguimos em frente, subimos
NOTAS, p. 185
uma escada de terra e desses montes contemplámos a vasta paisagem que daí nos é dado disfrutar.
Na paisagem podemos incluir também o campo de futebol cheio de gente pois hoje há desafio.
Nada mais tendo que admirar voltámos ao centro da vila mortinhos de sêde. Tínhamos água em
qualquer das fontes mas já não quizémos lá ir. Entrámos no café e bebemos até matar a sede.
Seguidamente fomos por trás do café e de algumas casas ali situadas ver se víamos alguma coisa do
jôgo mas foi em vão.
NOTAS, p. 186
Aproximando-se as horas de voltar seguimos até à camionete, para a qual já tínhamos tido o cuidado
de marcar bilhete.
E foi assim que passámos o dia 2 de Abril, uma segunda-feira do ano da graça de 1945.
JMPereira
Domingo – 8 de Abril de 1945
Guam – 7 – Um comunicado do Almirante Nimitz anuncia:
Nos dias 6 e 7 de Abril o inimigo tentou fortes contra-ataques contra as fôrças que operam nas
proximidades de Okinawa. Durante o fim da tarde e a noite de 6 de Abril, uma grande fôrça inimiga
de aviação atacou os nossos navios e instalações da costa próxiNOTAS, p. 187

mo de Okinawa e 106 dêstes aviões inimigos foram destruídos, 55 pelos nossos caças e os restantes
pelo fogo anti-aéreo. A aviação inimiga exerceu os seus ataques desesperadamente e conseguiu
afundar 3 dos nossos contratorpedeiros e danificar vários outros e um pequeno navio. Nenhum navio
de grande tonelagem da esquadra americana foi atingido.
Ao romper do dia 7 de Abril a aviação exploradora da esquadra localizou uma fôrça de superfície
inimiga que abandonava o mar interior e passava ao sul de Kiu-Siu em direcção ao Mar oriental da
China. Essa fôrça incluia o grande couraçado Yamato – o mais poderoso navio da esquadra japonesa
– um cruzador da classe “Agano”, um pequeno cruzador ligeiro, um grande contratorNOTAS, p. 188
pedeiro, e numerosos contratorpedeiros mais pequenos.
Uma fôrça rápida de porta-aviões, comandada pelo vice-almirante [Mítelosil?], avançou para o
inimigo a grande velocidade e durante o dia pôs as fôrças japonesas sob um ataque aéreo. A nossa
aviação de porta-aviões que tinha destruído 245 aviões inimigos a 6 de Abril não encontrou qualquer
oposição aérea quando atacou os navios japoneses mas encontrou virulento fogo da D.C.A.
Num ponto a cêrca de 50 milhas a SE de KiuSiu a nossa aviação afundou o “Yamato”, um cruzador
ligeiro da classe “Agano” e três conNOTAS, p. 189
tratorpedeiros e 3 outros contratorpedeiros ficaram em chamas e 3 escaparam a êste ataque.
O “Yamato foi atingido, pelo menos, por 3 torpedeiros e 8 bombas pesadas.
Muitos outros navios foram metralhados. Os nossos porta-aviões perderam 7 aviões nesta operação /
acção. Durante o dia 7 de Abril eles e os seus aviões abateram 30 aparelhos inimigos.
Os grupos que participaram nos combates eram comandados pelos contra-almirantes Sherman,
Radford e Clark (R).
5ª feira – Dia 12.4.45 – Morre Roosevelt. Roosevelt tinha 63 anos e foi vitimado por uma
hemorragia cerebral. Roosevelt era de origem holandeza. No momento da morte encontraNOTAS, p. 190
va-se em Warm Springs.
Harry Truman é o 32º presidente dos E.U. e antes da morte de Roosevelt era Vice-presidente.
Circuito à casa das arrumações – 11-VII-45
1º Benf – 45s
V.B.
Sp. – 59s
2º Benf – 48s
Sp – 49s
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