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O COMBATE DE MONTE CASTELO - 65°. ANIVERSÁRIO 
Cel Cláudio Moreira Bento 

Presidente da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, Instituto de Histórias e Tradições do Rio Grande do Sul e Academia 
Canguçuense de História, sob cuja égide foi editada a obra Bicentenária do Brigadeiro Antônio de Sampaio 

 
        O COMBATE DE MONTE CASTELO, EXEMPLO DE HISTÒRIA MILITAR CRITICA E UMA HOMENAGEM 
AO REGIMENTO SAMPAIO, EM 22 FEVEREIRO DE 2010 NA COMEMORAÇÂO DOS 65 ANOS DESTE 
COMBATE EM QUE ELE TEVE A SEU CARGO O ATAQUE PRINCIPAL. E MAIS O LANÇAMENTO DO LIVRO 
DO AUTOR, BICENTENÀRIO DO BRIGADEIRO ANTÔNIO DE SAMPAIO O PATRONO DA INFANTARIA. 
PATRONO TAMBÉM DO 1º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA DA 1ª DIVISÂO DE EXERCITO, 
DIVISÂO MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS DO COMANDO MILITAR DO LESTE. 

 
 

1ª e 4ª capa da obra do Cel Bento, figurando na 4ª capa suas principais obras publicadas sobre  
História Militar Terrestre do Brasil. 

 

 A razão dos insucessos dos 4 ataques frontais de Monte Castello por forças brasileira e americanas 

tem a seguinte explicação:  Foi a 232a Divisão de Infantaria alemã que fez frente à FEB  nos Apeninos. E 

foi  em Monte Belvedere, que dominava e flanqueava o   Monte Castello, que o comandante alemão,  

veterano comandante de  Corpo de Exército na Batalha de Stalingrado,  concentrou todo o seu esforço 

defensivo da ampla frente que  lhe coube defender, por ser Belvedere  o pivô da defesa alemã nos Apeninos. 

      Daí a resistência enorme que os alemães ofereceram aos americanos frente a Monte Belvedere e aos 

americanos e brasileiros em Monte Castello, que só caiu após o 5º  ataque aliado em 21 fevereiro de 1945, 

 



 

desfechado pela FEB, com o Regimento Sampaio no Ataque Principal  quando Monte Belvedere já havia sido 

conquistado pela 10ª Divisão de Montanha dos EÜA. 

        Do contrário, ataques frontais americanos e brasileiros, não teriam nenhuma possibilidade de surpresa e  

continuariam a serem  mal-sucedidos. Pela dominância sobre ele de vistas e fogos de Belvedere, o Pivot da 

defesa alemã nos Apeninos. 

Detalhamos esta considerações em artigo As Duas Faces da Glória na revista A Defesa Nacional nº 

755, jan/jun 1992, p 52/62, em resposta ao livro do repórter William Waack de mesmo nome (Rio 

de Janeiro, Editora Nova Fronteira,1985) 

 
Poema dedicado aos bravos pracinhas da FEB, que para sempre serão lembrados 

José Maria de Azevedo Paiva,  Veterano Pára-quedista militar n.º 20986 – 1970, pqdt1970@hotmail.com 
 

OS VETERANOS DA F.E.B. 
Rostos franzidos, olhares perdidos no horizonte, 

Curvados pelo peso da idade 
Outrora jovens idealistas 

Expedicionários 
Combatentes 

Soldados de um passado não muito distante. 
 

Forjados no calor das batalhas 
Dos campos minados 

As casamatas assassinas 
Nada deteve o bravo guerreiro 
Os tormentos da metralha 
Os horrores da guerra 
Os amigos perdidos 

Finalmente volta para casa. 
 

Hoje como está este guerreiro 
Nossos heróis estão morrendo. 

As memórias estão sendo esquecidas 
A História está se perdendo. 

Estamos esquecendo nossos filhos. 
 

No passado coroava-se com louros os bravos 
As referências sempre presente 

Hoje esquecidos, como esquecidos. 
Lembramos a epopéia do Paraguai; 
Os campos de batalha da Itália. 
Todo este sacrifício pela liberdade 
Parece que caiu no esquecimento. 

 
Povo da nossa terra, acordai! 

Não se esqueçam de nossos heróis 
Oh! Brasil lembre-se de nossos filhos. 

 
Nós somos os soldados da Pátria 

O atual, 
O defensor, 
O guardião, 
O patriota, 
O guerreiro 

O que está pronto a dar a vida pela Pátria. 



 

 
Hoje estes heróis combatentes já velhos 

Sempre serão atuais 
Ostentam em seus lábios 
As últimas palavras: 

Democracia e liberdade. 
Esperança no Brasil. 

 
Oh! Brasil! Oh! Brasil! 

Lembremos do único exército invicto. 
 
 
 

Passagem de Comando da AD / 1 - Fortaleza de Santa Cruz 
 

22 dez 2009 - AD Mar Cordeiro de Farias 
 
O Gen Sergio Tavares Carneiro passou o comando para o Gen Amauri Pereira Leite. Estiveram presentes o 
Presidente da ANVFEB, Ten Dalvaro, uma representação dos ex-alunos do CPOR, o Presidente do Conselho 
Nacional dos Ex-Combatentes do Brasil, Ten Medlchisedech Affonso de Carvalho 
 
 
 
 

    
 

     
 

   
 



 

 
Missa 

 

 
 
 

Messa in Memoria dei Caduti Brasiliani della II Guerra nella lotta contro il 
Nazifascismo e per la Liberta  -   Messa in ricordo Generale Meira Matos, combatente 
della II Guerra, con presenza dei rapresentanti della Escola Superior de Guerra 

   
De: "J.L. Pedross" <jlpedross@yahoo.it> 
PARA: "UOL" <anvfeb@uol.com.br> 
Assunto: Missa em Lembrança dos Heróis Brasileiros Tombados na luta contra o Nazifascismo e pela Liberdade 
Data: terça-feira, 9 de fevereiro de 2010 13:33 
 
Dia 23 de fevereiro ,às 10:00 horas Igreja Santa Maria dei Servi ,strada Maggiore 44, Bologna  
 
Excelentíssimos Febianos,  Ilustríssimos amigos, 
 
É com orgulho que venho informar-lhes que as comemorações dos 65 anos da vitoriosa atuação da FEB na Itália 
vão iniciar da cidade Bologna, a minha cidade de residência onde a tempos eu estava preparando os alicerces 
para que isto acontecesse comunicando e transmitindo o entusiasmo desta parte de historia italiana e brasileira. 
 
Somente para lembrar em poucas palavras, na avançada em direção ao norte da Europa, libertar Bologna antes 
do inverno de 1944/1945, que se encontrava ocupada pelas tropas alemãs,   foi colocado como objetivo das 
tropas aliadas, a adiar a derrota dos alemães, foram o  inverno nunca visto assim rigoroso nem mesmo pelos 
europeus e as duras batalhas forjaram com sangue brasileiro a espada que derrubou a linha de defesa alemã dos 
apeninos, estes acontecimentos são lembrados a cada em numerosas localidades italianas. 
 
Bologna é a capital da omonima província,e até então as comemorações estavam restritas as localidades 
internas, sítios das vitoriosas batalhas  e cidades  libertas. Com o fato a derrubada da defesa alemã nos apeninos 
os alemães abandonaram Bologna permitindo às tropas de rumarem em direção noroeste em vitoriosa marcha 
triunfal, conclusão que eu adoraria escrever mais mas no's todos já conhecemos. 
 
O fato que hoje a cidade mais importante que exerce governo sobre os territórios libertados pela Força 
Expedicionária Brasileira comemora a sua libertação mesmo em maneira indireta é um fato de relevantissima 
importância.  
 
Viva a FEB!  Viva o BRASIL!   J.Luiz Pedross    -     Medalha do Pacificador     -    Medalha Três Heróis 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

Colabore com a preservação da memória de nossa Pátria e prestigie aqueles que deram o 
sangue pela liberdade das gerações futuras: nossos pracinhas! 

O atendimento ao público é realizado as terças e quintas-feiras, das 13h às 17h. Para mais 
informações, acesse a página eletrônica http://www.veteranos.org.br ou envie uma mensagem 
para anvfeb@uol.com.br.  Conheça a Casa da FEB e contribua com a sua manutenção! 

 

Banco Bradesco  -  237 
Agência 3176-3   -   Cinelândia 

C/C  84.692-9 
CNPJ  33.856.7758/0001-85 

 

 

 

 

 

 

 

Posse Honorifica de Acadêmicos e Lançamento de Livro 

22 fev as 10h - Regimento Sampaio 

 

ACADEMIA DE HISTÓRIA MILITAR TERRESTRE DO BRASIL - AHIMTB 

Fundada em 1º. de março de 1996 

Delegacia Rio de Janeiro - Marechal João Baptista de Mattos 

Durante a solenidade  de Monte Castelo, realizada no Regimento Sampaio, 
segunda-feira 22 Fev 2010, às 10:00 horas, foi lançado o livro de autoria do Cel 
BENTO "Bicentenário do Brigadeiro Sampaio - Patrono da Infantaria” , com 
abas de autoria do Gen M. A. Farias, Cmt da 1ª DE e Prefacio e Posfacio dos 
Acadêmicos Infantes Coronéis Caminha e Soriano.  

Seguiu-se Sessão Solene com a finalidade de empossar o Gen Rui Monarca da 
Silveira como 2º. Presidente de Honra da AHIMTB, e o Gen Rui Alves Catão como 
Delegado de Honra da AHIMTB no Rio de Janeiro, Títulos outorgados nos termos 
do Estatuto em vigor, que concede respectivamente ao Chefe do DECEx e ao 
Comandante Militar do Leste  tais distinções 

Inauguração da Casa da FEB - 10 dez 2009 
Veja o filme e entrevista 

http://exposureroom.com/members/rotaaerea.aspx/assets/d5120d7f4ed04188a9fe4a128a2a491c/ 

http://www.rotaaerea.com.br/home.php?mod=articles&page=eventos&idc=5&id=10029 

 

 

“Conspira contra a sua própria grandeza o povo que não 

cultiva os seus feitos heróicos.” 



 

Publicações Recebidas 
O MONTESE - da ANVFEB-MS, fev/2010 

RESERVA FORTE, jan/2010. da AMIRPE/FA de Campinas-SP 

O ADESGUIANO, fev 2010 e JORNAL INCONFIDENCIA, fev 2010 

Noticias do Front 
Nosso estimado Sócio-Especial, Major de Infantaria WELLINGTON CORLET DOS 
SANTOS, servindo no CMDO 12ª BDA INF L (AMV) Foi promovido ao posto de Ten 
Cel em 25 dez 2009.  

Também promovido o nosso amigo Major MAGNUS COPETTI WEBER, do 
CPOR/SP. 

A ANVFEB envia Parabéns e muito sucesso no novo posto  aos recém promovidos! 

 

Visitantes 

Recebemos em dezembro ultimo a visita do Ten Cel PM/CE  

Ghiorgiony Franklin da Silva, Diretor de Pessoal Adjunto e Diretor do Instituto 
Histórico Cultural da PMCE, e também Diretor da ANVFEB=CE 

 

Nota publicada em 02 jan 2010 na Coluna Gente Boa de O GLOBO 

“Ajude o Pracinha  -  Barone "passa o chapéu" 

João Barone esta passando o capacete para finalizar o documentário O Caminho 
dos Heróis, sobre a participação da FEB nos campos da Itália. Ele quer o filme 
pronto até abril, quando serão comemorados os 65 anos do fim da Segunda 
Guerra.” 

 
Mensagens Recebidas – 04 jan 2010 

  
    Prezado amigo e confrade Prof Israel Blajberg, 
  
    Retornei esta manhã do Forte Imbuhy, no qual estive de 30 Dez 09 até hoje. Ao 
chegar, tomei conhecimento da partida do Veterano Dr. Joaquim Manoel Xavier da 
Silveira. Não me foi possível estar presente à missa que se celebrou por sua alma. A 
todos os veteranos e integrantes da ANVFEB meus sinceros sentimentos. 
  
    Com o apreço de sempre, renovado neste Ano Novo. 
  
    Gen Castro....    
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

21 de fevereiro – Tomada de Monte Castello 

O passado não pode ser esquecido 

Neste 21 de fevereiro, quando em 1945 os bravos da FEB foram vitoriosos no quinto e 
ultimo assalto a Monte Castello, nossos pensamentos voltam-se para aqueles heróis, 
transcorridos 65 anos. 
  

O nazismo foi derrotado, entretanto mesmo após tanto sofrimento, ainda hoje se  
enxergam aspectos positivos na ditadura de Hitler, conforme estudo de uma universidade 
alemã. 

A partir de 1942 o Brasil foi covardemente agredido pela Alemanha Nazista. 38 navios 
mercantes torpedeados, 549 tripulantes e 502 passageiros afogados, 1051 preciosas 
vidas brasileiras. 

O Monte Castello havia sido atacado 4 vezes por tropas brasileiras e pela Divisão de 
Montanha americana, em novembro e dezembro de 1944. 

A infantaria avançava penosamente pela neve e lama, sob um fogo pesado. Clássica 
situação dos manuais: o inimigo tem a vantagem da altura. Mesmo assim alguns pelotões 
conseguiram atingir o cume do monte, tendo de se retirar após sofrer pesadas perdas. 
Um dos batalhões teve 15% de baixas entre mortos, feridos e desaparecidos.  

A vitória final veio ao cair da tarde do dia 21, com apoio do 1°. Grupo de Caça, o Senta-
a-Pua, e da Artilharia Divisionária. 

O 1°. RI - Regimento Sampaio finalmente conquistou as casamatas da cota 977 do Monte 
Castello, resistindo à fadiga, a estafa e ao frio, e ainda tendo de cavar fox-holes para a 
eventualidade do contra-ataque alemão que jamais chegou. 

O Brasil se orgulhou dos seus pracinhas, que enfrentaram os nazistas na neve das 
escarpas sob fogo de metralhadoras e morteiros do alto, levando apenas o armamento, a 
própria ração, e a coragem exemplar. 

Neste 2010 que marca os 65 anos do final da 2ª. Guerra Mundial, o 21 de Fevereiro 
ganha significado ainda mais relevante. Como farol na escuridão lembra tantos anos 
depois que o mesmo perigo ainda ronda ameaçador. 

Quando um chefe de estado emula novamente os pérfidos postulados nazistas, cabe 
perguntar se as lideranças democráticas mundiais pretendem novamente esperar até que 
seja tarde demais. Hitler não tinha a bomba atômica. 

As datas recordatorias se sucedem,  Noite dos Cristais de novembro de 1938, invasão da 
Polônia em setembro de 1939, sem que o Mundo desperte. 

Elie Wiesel, Premio Nobel da Paz de 1986 e sobrevivente de Auschwitz, em sua obra 
interpreta o canto de uma geração perdida: 

 



 

 “... desde o fim do pesadelo rebusco o passado ... quanto mais longe vou, menos 
compreendo ... talvez não haja nada a compreender...” 

A Humanidade segue na corda bamba, sem conseguir entender que o compromisso de 
Wiesel, originado no sofrimento do seu povo, se amplia para abarcar todos os povos e 
raças oprimidas, e não se prende apenas ao passado, mas, o que é pior, ao futuro. 

Passadas mais de 6 décadas, o significado da batalha de Monte Castelo está cada vez 
mais atual.  

Mas ainda há tempo. Novamente, é como se a cada dia estejamos lutando contra os 
mesmos inimigos, lançando outra vez as 4 primeiras investidas contra o mal encastelado 
no alto da crista, tentativas plenas de sacrifícios e perdas, mas com a certeza de que a 
vitória sofrida um dia chegará. 

Por isso é tão importante que a cada ano sejam lembrados os combatentes de Monte 
Castelo, que com destemor ensinaram preciosa lição, deixando-nos seu legado para 
defender. 

POSSE DO NOSSO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO NA AHIMTB 

A ANVFEB cumprimenta o valoroso Tenente R/2 de Artilharia Sergio Pinto MONTEIRO , que será 
empossado como Acadêmico na Cadeira Especial Major R/2 APOLLO Miguel Rezk. Ten MONTEIRO  
é autor do livro RESGATE DO TENENTE APOLLO sobre o maior herói da FEB, fazendo justiça ao 
único brasileiro condecorado com a Distinguished Services Cross – DSC, pelo V Exército – EUA. 

__._, 

 

 

Editor do Boletim Informativo e Diretor de Relações Públicas 

Israel Blajberg – Ten R/2 Art          [  iblaj@telecom.uff.br  ] 
_.___ 

 

 

 


