
 

FEVEREIRO = 1945 
 

7) 1. Nas Ardennes quatro divisões de Patton, 

atravessaram os rios Sauer e Our. 

_________ 

2. A reünião dos “três” está a efectuar-se na área do 

mar Negro 

_________ 

Os russos alargaram as testas de ponte em Kustrin 

etc. 

8) 1. Os americanos ocuparam Schmidt. 

 

9) 1. O 1º ex. canadiano lançou uma grande ofensiva 

a Sueste de Nimègue e penetrou na L. Siegfried 

 

10) As defezas da Linha Siegfried foram perfuradas 

por ingleses e canadianos do comando do general 

Crerar, a ocidente de Clève. 

 

11) Travam-se violentos combates em Cleve e Prum. 

(1) 

_________ 

2.Uma esquadra americana prepara-se para forçar a 

entrada da Baía de Manila onde os japoneses resistem 

mais. 

 

12) 1. Cleve e Hekkens foram ocupadas pelo 1º ex. 

canadiano 

___________ 

2. A grande Conferência dos “três” realizou-se em 

Ialta, na costa da Crimeia, no palácio dos antigos 

czars e solucionou o problema polaco, resolveu exigir 
a rend. incond. nazi. 

 

13) Não houve notícias devido ao Carnaval 

 

 

 

 

14) 1. A guarnição de Budapeste, alemã e húngara, 

abandonou a cidade a coberto do nevoeiro. 

__________ 

2. Os aliados entraram em [Zrncen]. Os alemães 

reocuparam Prum 

__________ 

3. O governo polaco não aceitou as condições da 

conferência dos três 

 

15) 1. Os canadianos conquistaram numa semana 400 

[km] 

Kessel foi ocupada. 

_________ 

2. Na maior ofensiva aérea contra a Alemanha 7.000 

aviões realizaram 10.000 surtidas em 36 horas. 

16) 1. Tóquio ficou parcialmente destruída depois do 

ataque Norte americano. 

Uma enorme armada com 1500 aparelhos [e] porta-

aviões paira a 300 milhas de Tóquio. 

_________ 

2. Os americanos entraram nas cidades de 

Wasserbillig e Bonn. Ocuparam Huisbernen e 

libertaram RIMLING (Alsácia) 

 

17) 1. Os americanos tentaram desembarcar em 

Iwogima (Japão) mas foram repelidos. 

__________ 

2. Entre o Mosa e o Reno, Montgomery passou à 

ofensiva. 

_________ 

3. Os americanos começaram o desembarque em 

Corregidor, ilha fortaleza de Manila. 

 

18) As defesas exteriores de Goch foram perfuradas 

pelos britânicos. 

_________ 

“A tarefa que defrontamos agora é a de penetrar até 

ao coração do território inimigo” – Disse Churchill 

antes de sair da Crimeia. 

 

19) Duas divisões de fuzileiros navais americanos 

invadiram a ilha de Iwogima. 

_________ 

2/3 da cidade de Goch estão ocupados pelos 

canadianos 

****** 

 

20) As vanguardas aliadas atingiram as defesas 

alemãs do monte Eiffel. 

__________ 

O aeródromo do Sul da ilha de Iwogima foi ocupado 

por fusileiros americanos. 

***** 

 

 

21) O [7º] Exército está a menos de 3 Km de 

Sarrebruque e Farbach. 

_________ 

O 3º Exército entrou em Sarreburgo. 

_________ 

Em Itália o 5º Exército ocupou os montes de 

Belvedere e Gorgolesco. 

***** 

22) Os aliados atravessaram o Sarre e ocuparam 

Vianden e Duisburgo. 

_________ 

23) Os alemães retiram parte das suas forças da Itália 

para o Reich. 

_________ 



Os americanos desembarcaram na ilha de Capul 

(Filipinas). 

_________ 

Na Prussia Oriental a batalha aumentou de violência. 

 

Começou a grande ofensiva aliada no ocidente da 

Europa 

*para lhe resistir são precisas tôdas as fôrças e todos 

os meios – diz [Berlgen] 

_________ 

A Turquia declarou guerra ao “EIXO” 

 

24) O Egipto declarou guerra ao Japão e ao “Reich”. 

Durante a sessão da declaração de guerra foi morto a 

tiro o 1º Ministro Ahmer Pasha. 

_________ 

O 9º Ex. Americano ocupa agora uma frente de 100 

km. 

 

25) Um quadrimotor dos Estados-Unidos atacou 

Macau 11.05 h (Hora local) 

_________ 

O 1º exército americano está a 25 km de Colónia. 

Duren foi ocupada. 

_________ 

Nokrasky Pasha foi nomeado 1º Ministro egípcio 

pelo Rei Faruk 

_________ 

Houve distúrbios em Bucareste. 

Foi atacado o palácio Real. 

 

26) A Síria declarou guerra às potências do “eixo”. 

___________ 

2000 aviões americanos efectuaram o maior ataque 

diurno contra Berlim.  

Foi hoje o 14º dia sucessivo de ataques à capital 

alemã. 

__________ 

Os aliados estão a 22 km de Colónia. 

27) A cidade alemã de Calcar foi ocupada. 

________ 

Mac Arthur entregou ao presidente [os mena] o 

governo das Filipinas. 

_______ 

Churchill falou nos Comuns. 

O Líbano declarou guerra ao Eixo. 

Leipzig e Malta foram bombardeadas por F. 

Voadores e Leberators. 

 

28) Os americanos estão a 12 km de Colónia. 

 

Colónia e Dusseldorf são agora os objectivos 

imediatos das fôrças americanas. 

__________ 

Na frente do Oder os russos alargaram as testas de 

ponte ao sul de Kustrin. 

__________ 

Goebels declarou que o potencial de armazenamento 

e abast. da Alemanha foi muito [...] 

 

Dia 28) Goebels declarou também que a situação do 

Reich é muito grave mas que a das N. Unidas não o é 

menos 

* 

FIM DO 

DIÁRIO 

*DE* 

GUERRA 

*DE* 

FEVREIRO 

* 

 

 
 

Dia - 26 

Os americanos desembarcaram na ilha Verde a SE da Baía de 

Manila. 

*** 

A cidade de Oran foi entregue à França (R) 

*** 

Dia-27 Estamos dispostos a tornar qualquer ofensiva alemã 

absolutamente impossível durante algumas gerações. 

As grandes nações devem reunir-se e formar 1 organização mundial 

que defenderá os direitos de estados grandes e pequenos – Disse 

Churchill. 



 

Apontamentos sôbre  

o diário da guerra 

 

Dia 12 – (2) – O problema da Polónia foi estudado na conferência, que diz: “A fronteira oriental da Polónia 

deve seguir a linha Cruzon com avantajamento de 5 km ou 8 km a favor da Polónia, e que esta deve receber 

aumentos territoriais a norte e oeste. 

 

A fronteira ocidental será estudada e marcada nas conferências de paz e em que será pedida opinião ao 

Govêrno Provisório Polaco de Unidade Nacional. 

** 

 

A 25 de Abril de 1945 reünir-se-ão de novo os 3 chefes em S. Francisco para elaborarem “A CARTA DE 

PAZ” 

 

******* 

 

A França foi convidada a tomar parte na ocupação da Alemanha e a ser membro da Comissão de Berlim. 

 

******* 

 

Dia – 14 – São considerados eminentes desembarques aliados na Noruega e na Dinamarca. 

 

*** 

 

3) O Governo polaco estabelecido em Londres não reconhece as decisões da Crimeia sôbre as fronteiras 

polacas. 

 

Dia – 15 – Kreiszewski 1º Ministro polaco de Londres disse aos jornalistas: 

“A decisão da Crimeia foi um grande golpe para a nação polaca. Nunca 

admitiremos a nova partilha da Polónia feita pelos nossos aliados... 

 

**** 

 

Dia 16 – Tuchel foi abandonada pelos alemães mas a guarnição de 

Schneidemahl quebrou o cerco russo e ligou-se às outras fôrças. 

 

*** 

 

Os iugolasvos libertaram a Importante cidade de Mostar 

 

**** 

 

 

Dia 24 – Numa reünião de correspondentes de Guerra, Eisenhower disse: 

Estou convencido de que só há uma maneira de derrotar os alemães e essa é 

a junção dos anglo-americanos com os russos no centro da Alemanha. 

Esperamos destruir todos os alemães que se encontrem a W do Reno. 

Hitler disse: A vitória alemã tem de ser o fim desta Guerra. Nenhuma 

potência da terra nos levará a fraquejar. 

 

 

 

 

 

 


