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Captain Mario Euricio Álvaro
Ministry of War, D. G A.
Army Directory of Health
Rio de Janeiro, Brazil
Dear Captain Mario:
As Commanding General Fifth Army ãuring the
final months of the Italian Campaign and ãuring the
period in which the brief record "19 Days from the
Apennines to the Alps" was prepared by the Fifth
Army staff at my áirection, it gives me pleasure to
authorize publication of your translation of that
document for printing by the "Biblioteca Militar"
and distribution to officers of the Brazilian Army
without profit to any individual.
It was my desire and intention to have every
member of the Fifth Army during those stirring days
receive a copy of the book as a personal souvenir.
The Brazilian Expeditionary Force as part of the IV
Corps of the Fifth Army, had an important part in
these final operations, and rendered most important
services that contributed in no small measure to
our successful operations. It is a record that every
Brazilian should treasure, and which should remam
an inspiration to ali members of Brazilian Armed
Forces.
With warm personal regarãs and good wishes to
ali members of the Brazilian Expeditionary Force,
l am
Sincerely,
L. K. TRUSCOTT, JK.
Lt. Gen, USA, Ret

(TRADUÇÃO DA AUTORIZAÇÃO ORIGINAL)

Bluemont,, Virgínia
l, Novembro, 1948

Capitão Mário Eurício Álvaro
Ministério da Guerra, D. G. A.
Diretoria de Saúde do Exército
Rio de Janeiro, Brasil
Estimado Cap. Mário:
Como General Comandante do Quinto Exército, durante os meses finais da Campanha da Itália e o período em que o breve trabalho — "19 Dias
dos Apeninos aos Alpes" — foi preparado pelo Estado Maior do Quinto Exército, sob minha orientação, tenho o prazer de autorizar a publicação de
vossa tradução daquele trabalho, para ser impresso
pela Biblioteca Militar e para ser distribuído aos
Oficiais do Exército Brasileiro, sem objetivo de lucro
•pecuniário para quem quer que seja.
Era meu desejo e intenção que cada um, que
fez parte do Quinto Exército durante aqueles agitados dias, recebesse um exemplar, como uma recordação pessoal. A Forca Expedicionária Brasileira,
como parte integrante do Quarto Corpo do Quinto
Exército, desempenhou um importante papel naquelas Operações finais, e prestou os mais relevantes
serviços, que contribuíram, acentuadamerite, para
o êxito das no-ssas operações. Isto constitui o registro de iim feito que todo o brasileiro deve guar-
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dar como um tesouro, e que deve permanecer como
fonte de inspiração para todos os que pertencem às
Forças Armadas Brasileiras.
Com as minhas calorosas saudações pessoais e
melhores votos para todos os membros da Força
Expedicionária Brasileira, firmo-me

Rio de Janeiro, 17-V 1-1948.

Sinceramente
Prezado camarada Capitão Mário Eurício Álvaro.
L. K. TRUSCOTT JR.
Lt. Gen, USA, Ret

Li, com imenso prazer, a vossa tradução de os
"19 Dias dos Apeninos aos Alpes". O vosso trabalho,
que é excelente, veio proporcionar aos nossos patrícios o conhecimento de um dos feitos mais brilhantes da última guerra.
Nós, que tomamos parte em tão arrojados empreendimentos, sentimo-nos pagos dos sacrifícios que,
•fizemos para que os povos pudessem, novamente,
respirar o ar balsâmico da liberdade. Os obstáculos
a vencer foram grandes, mas os objetivos das forças
aliadas — a felicidade e a grandeza do homem —
compensaram, sobejamente, todos os esforços para
atingi-los.
Felicito-vos, pois, pelo vosso magnífico trabalho. Os brasileiros, por ele, ficarão conhecendo melhor os principais pontos da surpreendente arremetida levada a efeito pelas tropas aliadas na Itália,
que concorreu, poderosamente, para acelerar a queda do inimigo.
Gen. Div. EUCLYDES ZENÓBIO DA COSTA.
Cmt. da Z. M. L. e l.a R. M.

A autorização acima loi tornada extensiva ao "Mensário de Cultura Militar"
órgão de divulgação técnica da 2.a Seção do E. M. ,E., para. distribuição, em
caráter nominal e reservado, aos oficiais de E. M.
Náo serão permitidas, quaisquer outras publicações e transcrições parciais
ou totais da presente obra, em língua portuguesa, além da presente e daquela
citada.

Ao dar à publicidade a tradução de "19 Dias
dos Apeninos aos Alpes", obra do Exmo. Sr. General
L. K. Truscott, sobre as diversas fases da ofensiva
aliada em terras de Itália, sinto-me na obrigação
de agradecer ao Exmo. Sr. General Morris, Chefe da
Missão Militar Americana, pela boa vontade com
que acolheu a minha idéia e pelos esforços no sentido de conseguir a devida permissão do- autor para
que fosse publicada em idioma portuguêsO objetivo da publicação deste pequeno volume
é o de divulgação do plano conjunto da ação das
Forças Aliadas no teatro de operações, sobretudo
entre os que, não possuindo o conhecimento do idioma inglês, não tiveram possibilidades de nele estar
presentes.
Esta é a minha modesta contribuição, como
expedicionário, aos companheiros das classes armadas, objetivando a participação da nossa gloriosa
F. E. B. na arrancada heróica por um mundo melhor, rendendo, ao mesmo tempo a minha homenagem aos bravos que tombaram na luta, dignificando o nome de suas pátrias e que, como heróis,
permanecem na nossa lembrança e nas nossas preces, repousando no sono glorioso da imortalidade.
O TRADUTOR.

AOS OFICIAIS

E SOLDADOS DO 5.°

EXÉRCITO

Vós fizestes este livro.
Ele foi feito com a neve e as geadas dos Apeninos; com a lama persistente dos vales montanhosos;
com as ardentias do verão em terra estranha e
com o frio do inverno. Ele foi escrito com o sangue
dos vossos camaradas e está preso à glória imperecível de sua memória.
Vós lutastes ousada e longamente, mas conseguistes uma vitória memorável. Sinto-me orgulhoso em ter sido um dos vossos.
Nenhum General jamais comandou uma tropa
tão bem organizada e penso que nenhum General
jamais o fará.
L. K. TRUSCOTT
Tenente General Comandante de Exército dos EE. UU.

CAPÍTULO I

SEIS MESES NAS MONTANHAS
\ s últimas neves já haviam desaparecido das encostas
Ã.~\ dos Apeninos e os camponeses italianos, certos de que
a guerra já havia por eles passado, começavam a arar os
campos. As gencianas e as violetas começavam a florescer
nas cristas dos montes, onde, havia meio ano, o estampido
dos grandes explosivos atroava os ares.
No entanto, dez milhas mais ao norte, a guerra se processava na dura realidade. Ranúnculos amarelos floresciam atrevidamente entre as peças e as trincheiras e se assemelhavam a aventureiros temerários, como o punhado de
lavradores que pouco a pouco buscavam os seus lares destruídos, na enganosa quietude das zonas da frente- O sol
brilhava intensamente e sopravam os ventos frios dos Alpes.
Os morteiros vomitavam intermitentemente, as metralhadoras duelavam-se nervosamente e as peças de 105 mm
distribuíam, com precisão, a morte sobre o inimigo invisível.
"Pouco a referir", era o que informavam os comunicados, mas algumas das nossas patrulhas não haviam regressado; havia também soldados alemães que não mais se afligiriam com a infiel Lilí Marlene. (*) A linha de frente distendia-se como um gigante adormecido, nas horas de atividade e meia vigília que precedem a aurora, resmoneando e
murmurando nos dédalos de um sono agitado.
(*) Lilí Marlene, conta a crônica, era uma bailarina que,
durante a campanha do Norte da África, acompanhava o General
Von Rommel e tinha sobre ele domínio absoluto. Abandonou-o
depois. Há mesmo uma pequena canção, relatando a história desse
amor, muito popular na Itália. (Nota do tradutor) .
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Neste meio ano foi dormido o sono do cansaço. Durante os seis meses anteriores, o 5.° Exército lutara para abrir
caminho, desde as montanhas escarpadas do sul de Roma e
da planície deserta da cabeça de praia de Anzio até um
ponto a poucas milhas ao sul de Bolonha, porta de entrada
para o imenso Vale do Pó, onde, ao alcance dos nossos binóculos, o inimigo se locupletava na riqueza das fazendas férteis da planície. Roma havia caído, Florença também e a
famosa Linha Gótica havia sido apagada do mapa da Itália.
O Exército lutara ousada, longamente e com pouco descanso. Milhares de homens aguerridos haviam sucumbido
em demanda da Península; muitos milhares haviam sido retirados para o assalto aos bastiões do sul da'França. As
linhas de abastecimento eram longas e intensamente percorridas e o inverno se aproximava. O inimigo estava ainda
de posse das cristas e picos estratégicos, desde a planície
costeira e estreita da Ligúria, a oeste, ao escarpado Monte
Grande, a leste, onde o 5.° Exército se encontrava ombro a
ombro com o 8.° Exército Inglês.

Durante os meses de inverno, o Exército havia repousado, treinado e organizado seu equipamento de combate,
precavendo-se contra eventual embate. Procedia-se às substituições e aos reforços; os veículos danificados eram reparados ou substituídos e foi feito o remuniciamento, do qual
constavam tipos de armas novos e aperfeiçoados.
Para os homens da linha de frente não havia trégua.
Empenhavam-se extenuadamente em patrulhas através de
caminhos em que a neve lhes atingia a cintura; suportavam
a umidade, e o frio cortante e a lama escorregadia dos Ape-

Máquinas de retirar a neve limpavam as estradas, a fim de permitir
que os suprimentos pudessem passar

:

*

•

Homens e mulas extenuam-se na lama dos caminhos dos Apeninos

ninos fazia parte de suas labutas diárias. Alguns deles
começavam a esquecer de terem tido, em qualquer tempo,
outro modo de vida. Os correspondentes de guerra, em
Roma, começavam a se referir em suas mensagens ao "Front
Esquecido".
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Numa área de cerca de 90 milhas, do mais árduo tipo de
terreno para operações militares, distendia-se um equivalente a 10 divisões; a oeste, uma estreita faixa de planície
costeira e o restante um formidável labirinto de montanhas
tortuosas. O IV Corpo, comandado pelo General de Divisão
(agora Tenente General) Willis D. Crittenberger, no flanco
esquerdo, estendido do Mar da Ligúria ao Rio Reno, formava
um arco de 70 milhas, enquanto o II Corpo, sob o comando
.do General de Divisão (agora Tenente General) Geoffrey
Keyes, se dispunha numa frente de 25 milhas, do Rio Reno
ao ídice e às vertentes do Monte Grande. O 5.° Exército era
constituído, aproximadamente, de 270.000 homens, de todas
as armas e serviços. A tropa compreendia unidades de americanos brancos, de americanos negros, de americanos descendentes de japoneses, bem como brasileiros, sul-africanos
e italianos. (Uma Divisão das índias Orientais Inglesas
tinha passado ao 8.° Exército pouco tempo antes).
Â linha conjunta dos dois exércitos seguia uma direção oblíqua para nordeste, cruzando o mapa da Itália, desde
as proximidades de Viareggio, nas regiões hospitaleiras do
Mar da Ligúria, até às praias pantanosas ao sul do Lago
Comacchio, no Adriático, passando a menos de 12 milhas
ao sul de Bolonha.
O gigante dormira, mas despertara brevemente por várias vezes.
Foram realizados ataques a objetivos limitados, nos últimos dias do inverno e nos primeiros dias da primavera.
A 92.a Divisão de Infantaria, nos primeiros dias de fevereiro, havia avançado ao longo da costa ocidental, mas o
inimigo estava vigilante, contra-atacou e recuperou a maior
parte do terreno conquistado pelas nossas tropas.
A 19 de fevereiro, a 10.a Divisão de Montanha, recentemente chegada ao Teatro de Operações, atacou, juntamente
com a Força Expedicionária Brasileira, o Monte Belvedere
e as posições inimigas ao longo da Rodovia 64. Aqui devia
iniciar-se mais tarde a ofensiva da primavera. Às tropas
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frescas de montanha, treinadas em alto grau de especialização, mas distituídas ainda de longa experiência de combate, foi confiada a missão de limpar as elevações de terreno,
ainda de posse dos alemães.

Patrulhas ãe esquiadores surgiam aqui e ali, nas encostas desoladas
das montanhas, em busca das posições inimigas

Com ardor e entusiasmo, que bem demonstravam a sua
fibra, o seu treinamento e que prediziam sua atuação futura,
a 10.a de Montanha apoderou-se da crista de Serrasiccia-Campiano, do Monte Belvedere e do Monte Torraccia, posiçõeschaves a cavaleiro da rodovia 64, ao norte de Porreta, e continuou a avançar para nordeste. Conseguiu limpar uma
área, dentro do seu setor, de 5 a 7 milhas adiante da linha de
frente anteriormente mantida. A F. E. B. acompanhou o
movimento, deslocando-se no flanco da 10.a Divisão de Montanha, quando esta se lançou ao ataque em ponta de lança.
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Após 16 dias, o Gal. Truscott fez alto. Ainda não era tempo
para o desencadeamento da grande ofensiva da primavera
e não era aconselhável chamar, de maneira incisiva, a atenção do inimigo, nessa ocasião, para este setor da linha de
frente.
Era esta a posição do 5.° Exército, no começo de abril
de 1945, quando se preparava para o avanço que devia
culminar com a vitória completa na Itália.
À esquerda encontrava-se a 92.a Div., comandada pelo
General de Divisão Edward M. Almond e sob o comando do
Exército. A Divisão foi reforçada pelo 473.° Regimento de
Infantaria, constituído, durante o inverno, por unidades
antiaéreas e pelo 442.° Regimento de Infantaria, a famosa
unidade nipo-americana, já veterana em dois teatros de operações. Sob o comando do Gal. Almond, o 370.° R. I., o
442.° R. I. e o 473.° R. I. foram dispostos, nesta ordem, da
esquerda para a direita. O 365.° R. I. e o 371.° R. I., retirados da 92 a Divisão de Infantaria, mantinham posições nas
desoladas montanhas à direita.
Aqui, quando a linha do Exército se deslocou acentuadamente para nordeste, ao longo das cordilheiras, a F. E. B.,
comandada pelo Gal. João Batista Mascarenhas de Morais,
tomou posição, tendo a 10.a de Montanha, sob o comando do
Gen. Divisão George P. Hays, à sua direita. À direita da
10.a de Montanha, e prolongando a linha de frente do IV
Corpo até o Rio Reno, encontrava-se a l.a Divisão Blindada,
comandada pelo Gen. Divisão Vernon E. Prichard.
No setor do II Corpo, a 6.a Divisão Blindada Sul Africana, sob o comando do Gen. Divisão W. H. E. Poole, dispunha-se à esquerda. Próxima dela estava a 88.a Div., comandada pelo Gen. Divisão Paul W Kendall. Seguiam-se
a 91.a Div., sob o comando do Gen Divisão William G. Livesay e a 34.a Div., comandada pelo Gen. Divisão Charles L.
Bolte. Finalmente, próximo ao 8.° Exército, e como elemento de ligação entre as duas forças, encontrava-se o Grupo
Italiano Legnano, unidade de combate com efetivo equiva-

i.
Patrulha da F. E. B. em missão de reconhecimento
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lente à metade de uma Divisão de Infantaria americana,
sob as ordens do Gen. Divisão Umberto Utili. A 85.a Div.,
sob o comando do Gen. Divisão John B. Coulter, constituía
a reserva do Exército.
CAPÍTULO II

BALAS E FEIJÕES
veteranas em combate, que defrontavam o
A 5.°s tropas
Exército, eram as melhores. Na Europa, entre as
gigantescas pinças da armadilha que se estendia do Reno ao
Oder, comprimia-se o remanescente da força que fora o terror
do mundo civilizado. Toda a força, exceto os dois exércitos
que se encontravam na Itália.

A Rodovia 65 '-faz uma curva depois de Loiano, Monte Aãone e leva
a0 Vale do Pó

Estes exércitos, se bem que tivessem sido forçados a
recuar firmemente, sofressem sérias baixas e arcassem com
as conseqüências das falhas de suprimentos e da falta de
transportes, nunca haviam sido derrotados, Suas divisões
estavam intactas e tinham tido tempo mais que suficiente
para fazer seu treinamento e as substituições necessárias ao
combate e ao momento. Entre estás unidades figuravam
algumas das melhores que tinha a Wehrmacht. Seu efetivo
total de combate era, aproximadamente, igual ao dos 5.°
Exército americano e 8.° Exército inglês, contra os quais
elas haviam lutado desde a ponta da bota da Itália até à
Linha Gótica, no cimo dos Apeninos.
Estas forças alemães bastavam-se praticamente a si
mesmas, no rico Vale do Pó. O que as nossas tropas denominaram de "Terra Prometida" era, ria verdade, uma "terra
de leite e mel", sem citar o trigo, o arroz, as frutas e o gado.
Enquanto o sul da Itália possuia uma alimentação semicarenciada, os habitantes do Vale do Pó tinham tudo que
precisavam e mais ainda, faltando somente fumo, açúcar e
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poucos outros recursos. Os Krauts (*) tinham, portanto,
tudo o que podiam comer, mas em virtude da destruição de
suas fábricas de combustíveis e da falta de ferrovias e rodovias, o transporte da Alemanha e para a Alemanha se tornara um processo demorado e arriscado, não lhes sendo possível saquear completamente o país, como o fizeram na Dinamarca e nos Países Baixos.
O transporte motorizado do inimigo ressentia-se de deficiência de peças sobressalentes e do racionamento de combustível. Nossa força aérea havia transformado quase todo
o Vale do Pó numa terra de ninguém. As viaturas e os
trens, durante o dia, moviam-se com grande risco. Não
havia mais ponte alguma sobre o Rio Pó e todos os suprimentos tinham que ser transportados em barcos. Mesmo à
noite, os deslocamentos pelas estradas, no Vale do Pó, eram
perigosos, devido à ação dos nossos bombardeiros noturnos.
O excelente trabalho realizado por nossas forças aéreas
de apoio, tornava-se claramente evidente a quem se aventurasse a sobrevoar o Vale do Pó, em dia claro. Na direção do
norte, na imensa perspectiva representada pelas pequenas
fazendas, vinhedos e pomares, ligados pela faixa branca das
estradas, e pontilhada de cidades e aldeias, dificilmente se
poderia descobrir um sinal de vida ou mesmo um pequeno
movimento, acontecendo o mesmo com as grandes cidades
como Bolonha e Modena.
No entanto, voltando para o sul e passando aquém da
frente aliada, o aspecto mudava subitamente e tinha-se uma
impressão de intensa atividade. Nuvens de pó levantavamse das estradas, veículos motorizados, peças de artilharia
e tanques aglomeravam-se nas vizinhanças de cada herdade
e das edificações das aldeias. Pequenas silhuetas podiam
ser vistas andando por toda a parte, empilhando suprimen-

tos, treinando com ardor ou jogando futebol ou pelota; o
medo da uma vez famosa Luftwaffe (Força Aérea Alemã)
era mínimo.
O inimigo estava bem abastecido de armas e munições
para operações defensivas, mas, à vista da dificuldade de
transportá-las em quantidade necessária para aumentar suas
reservas, era-lhe necessário economizar o mais possível os
suprimentos de que dispunha. Poupava cuidadosamente
sua artilharia, empregando-a somente quando a julgava
absolutamente necessária ou de grande proveito. Também
só transportava tropas, em veículos motorizados, em casos
de extrema necessidade.
Apesar disso, o inimigo não estava em situação de desespero e nem estaria enquanto não o atacássemos vigorosamente. No começo de abril, calculou-se que o inimigo tinha
em mão suprimentos para cerca de 15 dias, de todos os tipos,
estando ainda de posse de toda a região de intensa atividade
industrial do noroeste, inclusive das cidades fabris de Milão
e Turim, com suas fábricas de automóveis e aviões. Na
preparação, talvez, do "Reduto Nacional" de Hitler, nos Alpes
Bávaros, o inimigo havia transportado dessas cidades, para
o interior de túneis nas rodovias da praia ocidental do Lago
Garda, grande número de prensas perfuradoras, tornos e
outras ferramentas de maquinaria. Nestes recintos, seguramente abrigado, era o material empregado na montagem
de aviões. Mas o inimigo, para deslocar uma divisão de um
setor para outro, levava um tempo demasiadamente longo.
Suas tropas só viajavam à noite e a pé. Em fins de fevereiro, o Gal. Crittenberger, interrogando um prisioneiro alemão de que modo havia percorrido todo o trajeto, desde uma
localidade situada na extrema direita do 8.° Exército, indagou :
- "Como conseguiste chegar até aqui ?
— A pé.
— Todo trajeto ? Não viajou absolutamente em condução alguma?
— Não. A pé.

(*) As tropas americanas denominavam os alemães pelo apelido genérico de Krauts, talvez pela popularidade da conserva Sauerkraut, muito conhecida e apreciada nos EE. UU. Denominavamno nos também de Jerries, corrutela de German, e de Boches. — (Nota
do tradutor) .
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Era o efeito reconhecido da Força Aérea Aliada sobre a
Wehrmacht, na Itália. Nossas forças .aéreas haviam bombardeado de modo tão persistente suas fontes de combustível e fábricas de gasolina sintética, que a havia forçado
a adotar os mais drásticos métodos de conservação. L>so
significava, que a própria Luftwaffe tinha passado ao rol
das lembranças. Por outro lado, significava que as possibilidades de deslocamentos da Wehrmacht restringiram-se
sensivelmente. Nossos pilotos, com freqüência, referiam ter
visto caminhões e viaturas de combate, puxadas por bois üu
cavalos.

Hitler, do seu refúgio na Wilhelmstrasse, havia anunciado
ao mundo que os exércitos alemães combateriam até o último homem. À vista do desmoronamento progressivo do
exército alemão nas frentes este e oeste, frente ao ataque
aliado, surgiu a indagação a respeito da oportunidade da
realização de um ataque de grande envergadura na Itália.

. . . . , . . . . . . , ..

Pátios ferroviários destruídos, trilhos torcidos davam aos alemães
uma idéia, de seus próprios métodos

t
Os pilotos da Força Aérea converteram as estações ferroviárias em
montões de ferro retorcido
»

Seria esta a ocasião oportuna ? Os exércitos aliados,
em França, avançavam; os canhões russos castigavam a
frente oriental e os exércitos na Itália estavam prontos.

"Porque atacar agora ?", perguntava-se. "Porque não
sentar e esperar o colapso alemão, poupando, assim, as vidas
que perderíamos na ação ?"
A estas conjeturas o Gal. Truscott deu a seguinte resposta : "Trata-se evidentemente da questão de saber onde
as vidas serão salvas. Será preciso outro tanto de empenho
para destruir o espírito combativo alemão. O ataque deste
Exército ao único Exército alemão ainda restante pode constituir o fator preponderante, se for lançado agora, em coordenação com os ataques nas frentes ocidental e oriental, no
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norte da Europa, o que acarretará o colapso final alemão;
penso haver grande possibilidade de ser esse o caso.
"A segunda consideração é que o Exército alemão, que
nos defronta, encontra-se em melhores condições que qualquer Exército alemão que tenha estado na Itália, no que se
refere ao efetivo. Sabemos que existe deficiência de determinados suprimentos importantes, mas o exército está em boa
forma, provavelmente melhor que qualquer outra força alemã posta em combate. Se lograrmos destruir os alemães
aqui, ficarão incapacitados de se retirar para os Alpes e
prolongar a campanha.
"Um terceiro ponto : se nos sentarmos e esperarmos,
permitiremos que eles continuem a explorar o norte da Itália. Batendo-os aqui, completaremos rapidamente a libertação de toda Itália. Reduziremos ao mínimo a destruição
que possam fazer, ao mesmo tempo que lhes privaremos
das fontes que lhes permitem continuar a luta onde quer que
seja ou a prolongá-la aqui. Estas considerações mostram
que as tropas na Itália devem se reunir e atacar desde logo".

CAPITULO III

PLANEJANDO A DERROTA
Em 12 de fevereiro de 1045, o 15.° Grupo de Exercite,
comandado pelo Gal. Mark W. Clark, deu a conhecer sua
Ordem de Operações n.° 3. Esta diretiva estabelecia os objetivos da ofensiva a ser empreendida e delineava sua estratégia fundamental.
A estratégia que orientava as operações era essencialmente a mesma que havia sido empregada nos rencontros anteriores, quando foi concebida uma cunha que devia dividir
o norte da Itália, e ser seguida de um desbordamento dos
Apeninos para o Vale do Pó.
A ofensiva devia ser dividida em 3 fases gerais: l.a) —
Captura e consolidação de uma posição à volta de Bolonha;
2.a) — Consolidação das posições do Rio Pó; 3.a) — Travessia do Rio Pó e bloqueio do Passo de Brenner, principal
via de escoamento do inimigo, da Itália, com captura das
posições no Rio Adige. (O Rio Adige, que corre para o sul,
atravessando Verona e daí para sudeste, em direção ao Adriático, era tido como a principal linha alemã de defesa).
A Ordem de Operações n.° 4, dada a conhecer pelo 15.°
Grupo de Exército, em 24 de março, constituía a ampliação
do plano preliminar geral, na parte referente aos dois Exércitos, e abrangia planos mais detalhados para a ofensiva.
Ela assinalava o dia 10 de abril como o dia D (mais tarde
modificado para 9 de abril) e estabelecia que o 5.° Exército
deveria realizar o ataque principal, em seguida a ataques
preliminares desfechados pelo 8.° Exército, que tinha por

— 26 —

norte da Europa, o que acarretará o colapso final alemão;
penso haver grande possibilidade de ser esse o caso.
"A segunda consideração é que o Exército alemão, que
nos defronta, encontra-se em melhores condições que qualquer Exército alemão que tenha estado na Itália, no que se
refere ao efetivo. Sabemos que existe deficiência de determinados suprimentos importantes, mas o exército está em boa
forma, provavelmente melhor que qualquer outra força alemã posta em combate. Se lograrmos destruir os alemães
aqui, ficarão incapacitados de se retirar para os Alpes e
prolongar a campanha.
"Um terceiro ponto : se nos sentarmos e esperarmos,
permitiremos que eles continuem a explorar o norte da Itália. Batendo-os aqui, completaremos rapidamente a libertação de toda Itália. Reduziremos ao mínimo a destruição
que possam fazer, ao mesmo tempo que lhes privaremos
das fontes que lhes permitem continuar a luta onde quer que
seja ou a prolongá-la aqui. Estas considerações mostram
que as tropas na Itália devem se reunir e atacar desde logo".

CAPÍTULO III

PLANEJANDO A DERROTA
Em 12 de fevereiro de 1645, o 15.° Grupo de Exercite,
comandado pelo Gal. Mark W. Clark, deu a conhecer sua
Ordem de Operações n.° 3. Esta diretiva estabelecia os objetivos da ofensiva a ser empreendida e delineava sua estratégia fundamental.
A estratégia que orientava as operações era essencialmente a mesma que havia sido empregada nos rencontros anteriores, quando foi concebida uma cunha que devia dividir
o norte da Itália, e ser seguida de um desbordamento dos
Apeninos para o Vale do Pó.
A ofensiva devia ser dividida em 3 fases gerais: l.a) —
Captura e consolidação de uma posição à volta de Bolonha;
2.a) — Consolidação das posições do Rio Pó; 3.a) — Travessia do Rio Pó e bloqueio do Passo de Brenner, principal
via de escoamento do inimigo, da Itália, com captura das
posições no Rio Adige. (O Rio Adige, que corre para o sul,
atravessando Verona e daí para sudeste, em direção ao Adriático, era tido como a principal linha alemã de defesa).
A Ordem de Operações n.° 4, dada a conhecer pelo 15.°
Grupo de Exército, em 24 de março, constituía a ampliação
do plano preliminar geral, na parte referente aos dois Exércitos, e abrangia planos mais detalhados para a ofensiva.
Ela assinalava o dia 10 de abril como o dia D (mais tarde
modificado para 9 de abril) e estabelecia que o 5.° Exército
deveria realizar o ataque principal, em seguida a ataques
preliminares desfechados pelo 8.° Exército, que tinha por
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missão limpar a planície a leste de Bolonha. Deviam ser
realizados grandes envolvimentos por ambos os Exércitos,
num esforço para isolar e destruir o grosso das forças inimigas, ao sul do Pó, devendo o 8.° Exército operar a leste de
Bolonha, o 5.° Exército a oeste, e suas pontas de lança se
juntarem nalgum ponto da margem sul do Rio Pó.
As três fases achavam-se descritas detalhadamente. Na
primeira fase, o 8.° Exército deveria irromper pelas defesas
do Rio Santerno, enquanto o 5° Exército desbordaria das
montanhas para o vale, capturando e isolando Bolonha. A
segunda fase consistia numa arremetida de um ou de ambos
os Exércitos, cora a finalidade de envolver as forças inimigas ao sul do Pó, ao passo que a terceira fase consistia na
travessia do rio e na captura de Verona, via de acesso ao
Passo do Brenner.

O esboço geral da Manobra de Arte — designação dada
à ação que cabia ao 5.° Exército na'Ofensiva — já estava
pronto em meados de março. O 5.° Exército deveria atacar
com ambos os Corpos, fazendo convergir, de início, o principal esforço sobre ambos os lados da Rodovia 64, até que
o Vale do Setta tivesse sido limpo e capturado o entroncamento rodoviário de Praduro, 15 milhas ao norte de Vergato. Um esforço secundário deveria ser feito ao longo da
Rodovia 65, para leste da 64, e, em linhas gerais, a ela paralelo, enquanto as unidades do IV Corpo subjugavam as posições dominantes, a leste da estrada, reunindo-se novamente.
Consequentemente, o principal esforço do Exército deveria
se concentrar a oeste da Rodovia 65.
Cinco dias antes do Dia D, deveria ser lançado um ataque preparatório ao longo do Mar da Ligúria, a fim de desorientar o inimigo e manter a pressão sobre seu flanco direito.
Os planos de operações, que só podiam ser traçados à vista da
situação reinante, depois de rompida a principal linha inimiga, não eram delineados nas instruções detalhadas para
o avanço.
A aprovação deste plano, descrita aqui em breves linhas,
só foi conseguida depois de uma análise e discussão completas de meia dúzia de planos, que íoram considerados numa
ou noutra fase do inverno. O ponto capital era se o ataque
Principal deveria visar a Rodovia 65, caminho mais direto
para Bolonha, ou a Rodovia 64, partindo do sudoeste.
Na Rodovia 65, nossas forças já estavam a 12 milhas
da cidade, enquanto na Rodovia 64, estavam a 20 milhas.
Ao longo da Rodovia 65, o terreno era mais favorável e a
rede de estradas, a melhor na área do Exército, podia conter
5 divisões. Mas foi nas vizinhanças de Bolonha e na entrada para o Vale do Pó que o inimigo construiu seu mais forte
sistema defensivo e no Q. G. do 5.° Exército sua natureza
era bem conhecida. Praticamente, cada jarda quadrada do
terreno estava minada e cheia de embasamentos de artilharia e de outros artifícios destinados a malograr o assalto.

O comandante do exército observa um mapa com o Gal. Crittemberger, no dia D
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A Rodovia 64, apesar de mais longa, era menos fortificada e dava margem a um envolvimento estreito de Bolonha,
partindo do noroeste, depois que nossas tropas tivessem descido das montanhas; podia também ser utilizada no abastecimento de 5 divisões. Esta estrada, ao longo do Rio Reno
e parcialmente protegida pelo oeste, na maior parte do seu
trajeto, era a mais protegida das duas. Pôr outro lado, ela
era dominada por uma crista de 15 milhas de comprimento,
ainda na posse do inimigo. Esta crista deveria ser limpa,
assim como o Monte Sole, a leste, antes que a estrada pudesse ser utilizada em toda a sua extensão.
Um estudo minucioso de todos os aspectos da situação,
Inclusive de alguns que foram relegados quase imediatamente,
levou à convicção de que um ataque em massa, direto, à Rodovia 65, custaria muito em homens e material e poderia
exigir um tempo considerável. Conseqüentemente, todos os
planos, de então por diante, referiam-se a operações na zona
ocidental da Rodovia 65 e imediatamente a oeste da 64. Na
extrema esquerda dessa área, havia uma rede de estradas
que levava à Rodovia 9, a grande via transpeninsular, que
passa através de Bolonha, em pontos que distam apenas 5 ou
6 milhas a oeste da cidade.

O IV Corpo deveria iniciar o ataque com a 10.a de Montanha à esquerda, na escarpada região a oeste da Rodovia 64
e com a l.a Div. Blindada à direita, ao longo e à esquerda da
Rodovia. A Força Expedicionária Brasileira, a 92 .a Div. de
Infantaria e unidades de assalto deveriam proteger o flanco
esquerdo e perseguir o inimigo em suas retiradas, nos seus
respectivos setores.
Quando o IV Corpo tivesse atingido a linha da Fase Verde,
que compreendia a limpeza da crista pela 10a de Montanha,
a captura do Monte Pero e da cidade de Vergato, pela l.a Div.
Blindada, o II Corpo empenhar-se-ia no ataque, de maneira
que ambos os corpos participassem da 2.a Fase ou Fase Marron. O IV Corpo continuaria avançando para o nordeste,
seguindo paralelamente à Rodovia 64, até um ponto a cerca
de 6 milhas ao norte de Vergato e capturaria certo número de
montes e aldeias a oeste.
O II Corpo deveria atacar com todas as suas divisões em
linha, os Sul-Africanos deveriam tomar Monte Sole, a 88>
Div. de Infantaria deveria capturar Monterumici, diretamente
a leste, e a 91.a Div. de Infantaria, juntamente com a 34.a
Div., colocada a leste da Rodovia 65, deveriam tornar o Monte
Adone e a aldeia de Pianoro, sobre a mesma rodovia. O
Grupo Legnano deveria atacar na extrema direita, mantendo
contato com o 8.° Exército.
A terceira Fase ou Fase Preta compreendia avanços posteriores, de 3 a 5 milhas, feitos pelo IV Corpo, enquanto o II
Corpo se encarregaria da captura de Praduro. Nessa ocasião,
a 85.a Div. de Infantaria, depois de ter ficado em absoluta
reserva, durante as duas primeiras fases, deveria ultrapassar
a l.a Div. Blindada imediatamente antes ou depois de ter
atingido a linha marron, tudo dependendo da situação no
momento.
Deveria ser estabelecida durante a Fase Preta uma reserva móvel de unidades blindadas, composta da l.a Div. Americana Blindada e da 6.a Div. Sul-Africana Blindada que, utilizando todas as estradas disponíveis, deveriam arremeter na

O ataque preliminar da 10.a de Montanha, nos últimos
dias de fevereiro e no começo de março, tinha por fim limpar,
o mais possível, a crista que dominava a Rodovia 64, a oeste,
pois, realmente, ao ficar assentada aquela operação isolada,
cerca de 3/4 da crista montanhosa estavam em nossas mãos.
Foi então de bom alvitre cessar as operações, a fim de não
chamar muito a atenção do inimigo, para aquele setor da
linha de frente.
A Ordem de Operações n.° 7 foi distribuída a 1.° de abril
e expunha a operação que deveria irromper no centro da resistência inimiga. Para fins de controle, foram estabelecidas
3 linhas — Verde, Marron e Preta — correspondentes às
diversas fases.
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direção do Vale e auxiliar no rápido envolvimento de Bolonha.
Uma vez no Vale, forças de deslocamento rápido, compostas
de elementos de infantaria e elementos blindados, deveriam
fazer pressão sobre as principais vias de retirada do inimigo
e capturar os cruzamentos rodoviários do Pó, inutilizando,
assim, toda a retirada inimiga.
Este era, em resumo, o plano. Como ele se desenrolou;
como os homens do 5.° Exército lutaram para abrir caminho
em sua descida das montanhas e contra a mais terrível oposição inimiga; como conseguiram irromper no Vale juntamente
com seus valorosos companheiros do 8.° Exército Inglês, forçando a rendição de todas as forças inimigas na Itália, tal é a
história dos curtos 19 dias necessários à arrancada dos Apeninos aos Alpes, depois de 19 longos meses de luta, de sul a
norte da Península, até chegar a este objetivo final.
Foi estabelecido e posto em execução um plano para enganar o inimigo, como fase preliminar para o grande ataque.
Consistia, inicialmente, em fazer crer ao inimigo que todo o
II Corpo, composto da 85.a e da 88.a Div. de Infantaria, assim
como todas as unidades de apoio, estivesse se deslocando para
se unir ao 8.° Exército, com o objetivo de desencadear um
ataque maior à direita, enquanto o IV Corpo se encarregava
do controle de toda a área do V Exército. Se bem que a
mor parte do "movimento" fosse simulado, alguns empreendimentos verdadeiros foram realizados. Elementos avançados
da 88.a Div. de Infantaria foram trazidos para a retaguarda,
sob a proteção de outras unidades do II Corpo, enquanto elementos de reconhecimento da Divisão foram enviados a Forli,
na zona do 8.° Exército. Em Forli, foi montado um P. C.
falso do II Corpo e os comandos puzeram-se em comunicação '
com o Comando britânico. Entrementes, o IV Corpo instalou um P. C. falso, na zona do II Corpo.
Dez dias antes do exército iniciar o ataque, determinadas
unidades suprimiram suas ligações pelo rádio, mas o falso
P. C. continuava a receber mensagens falsas, enquanto o
Comando real mantinha todas as suas comunicações telefô-

nicas. As baterias de artilharia, que tomavam parte nesse
movimento, silenciaram e cumpriam sua missão de fogo pelo
telefone. A 9 de abril, antes do 5.° Exé'rcito se lançar ao ataque, um pequeno grupo de operadores da 85.a Div. de Infantaria instalou uma falsa rede de rádio, na zona do 8.° Exército e continuou nela operando até que o II Corpo iniciasse o
ataque.
Para dissimular a hora real do início das operações, um
programa de 20 dias, de fogo de artilharia, a aumentar progressivamente de intensidade, foi substituído pelo fogo de
barragem preparatório habitual, com um ritmo de fogo acelerado em três fases. Na execução dessa barragem, 342.105
peças de artilharia de campanha (Howitzers) dispararam
7.840 projetis nos primeiros 5 dias, 19.152 nos 8 dias seguintes e 799.390 nos últimos 7 dias. Para ocultar os reforços da
artilharia pesada, deslocados no início da primavera, essa
arma não participou do programa de aceleração. Ao serem
deslocadas para suas posições de ataque, as baterias conservavam-se silenciosas, enquanto as que permaneciam nas posições defensivas de inverno incrementavam o fogo.
Durante todo o inverno, os correspondentes de guerra
referiram-se com pesar ao "Front Esquecido". Durante todo
o inverno, os observadores de artilharia, na linha de frente,
maldisseram sua incapacidade de escolher os alvos ao alcance
de seus binóculos e lamentaram a retirada da Itália da artilharia de longo alcance.
Mas, com a chegada da primavera, o material começou
a se deslocar ao longo das Rodovias 64 e 65. Foram estabelecidos grandes depósitos de suprimentos e grandes estoques de
munição, enquanto comboios encorajantes de tanques, canhões anti-tanques e artilharia, rolavam constantemente
pelas estradas. Oficiais e soldados prorromperam em vivas
espontâneos ao verem de novo o rodar pesado dos Howitzers
de 8 polegadas. Havia chegado o momento de descer das
.montanhas.
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Frígido, limpando os pontos fortificados do inimigo, à proporção que avançavam. A oposição havia sido tenaz e as
baixas elevadas, mas a missão estava sendo cumprida.

CAPÍTULO IV

LESTE E OESTE
Ao alvorecer de 5 de abril, no setor da 92.a Divisão, os
nipo-americanos da 442.° Regimento de Infantaria atacaram
nas montanhas, imediatamente a leste da planície costeira
da Ligúria. Em hora mais avançada da manhã, o 370.° R. I.
recebeu sua missão e, a 7 de abril, passados dois dias do momento em que o 442.° R. I. devia irromper, os primeiros homens das unidades anti-aéreas do 473.° R. I. passaram pelo
370.° R. I., que havia sido detido por barragem de morteiros.
Massa, Carrara, a Base Naval de La Spezia e, eventualmente, o grande porto de Gênova, eram os objetivos; estes
três regimentos deviam entreter o inimigo à esquerda, enquanto uma partida maior era levada a efeito mais para leste.
Desde o início, foi encontrada tenaz oposição. Os vigorosos e experimentados guerreiros do 442.° R. I., que regressara havia pouco da França, avançavam vagarosamente, mas
firmemente, combatendo em cada lanço do caminho, suportando suas baixas sem desânimo. À sua esquerda, o 473.°
R. I., retido pelos meses invernosos na parte mais agreste
e acidentada da linha, achava dificuldades em prosseguir.
Na tarde do 2.° dia, o 442° R. I. havia tomado duas elevações — O Monte Cerrata e o Monte Belvedere (não confundir com o Monte Belvedere situado mais para leste, que já
tinha sido capturado havia mais de mês pela 10.a de Montanha). O 473.° R. I., 24 horas mais tarde, conquistou, depois
de árduos combates, mais terreno. A 9 de abril, nossas tropas progrediam bem em direção de Massa e da linha do Rio
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Naquele dia, com o grosso do 5.° Exército empenhado na
luta, o 8.° Exército Inglês atacou, levando à frente o 5.° Corpo
e o 2.° Corpo Polonês. Uma extraordinária preparação de
artilharia precedeu ao ataque desfechado ao anoitecer. Nenhuma semelhante havia sido vista anteriormente na Itália.
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Durante todo o dia, centenas de bombardeiros médios e
•
pesados operaram imediatamente à frente da linha, alternando seus ataques com as barragens intensas da artilharia, que
varriam os terrenos planos e pantanosos da planície costeira.

Toda a tarde de 9 de abril, os homens da ala direita do 5."
Exército puderam ouvir o troar permanente da artilharia no
setor inglês. Um frêmito de entusiasmo percorreu o exército,
Todos sentiam que bem podia ser o início da grande arraricada; poucos avaliavam da magnitude da atuação que o 5.c
Exército devia desenvolver; poucos sabiam, com certeza, o que
era esperado do esforço de cada um.
O fracasso teria sobrevindo se o lema das tropas americanas não fosse adotar um critério em tudo. Algumas divisões haviam sido propositadamente suprimidas. A 85.a e a
88.a Div. de Infantaria haviam dispendido algum tempo, na
extrema esquerda do setor do IV Corpo, identificando os alvos
removidos e empenhadas ativamente em operações anfíbias.
Um correspondente do Stars and Stripes, (*) junto ao G. G. tio
5.° Exército, ao saber disso, protestou energicamente contra c
fato do seu jornal não ter sido convidado a enviar um correspondente, para assistir ao desembarque, que ele supunha
dever ser realizado pela 85.a Div. de Infantaria
Um oficial do 5.° Exército, quando dirigia sua viatura
para o Q. G. da 85.a Div. de Infantaria, aonde ia a serviço.
pediu informações a um policial:
— Você é polícia da 85.a Div. de Infantaria ?

Infantaria Brasileira avançando no flanco da 10.a de Montanha

Finalmente uma nova esquadrilha de bombardeiros pesados passou, mas não deixou cair bombas. Nesse Ínterim, os
alemães haviam se tornado peritos em vôos de mergulho, mas
sempre que os praticavam eram destruídos pelo 8.° Exército
Inglês.
Havia começado a ofensiva da primavera. O 8.° Exercito Inglês, sob o comando do Tenente Gal. Richard L. Mac.
Creery, atravessou o Senio, numa manifestação de força e
avançou firmemente nos primeiros dias. Um exército, dos
mais cosmopolitas, como há mais de um século não se via,
demandava o Grande Reich.

- Não, senhor.
— E' este o caminho que leva ao P. C. da 85.a Div. de
Infantaria ?
- Não sei, senhor.
- Sabe onde se encontra a 85a Div. de Infantaria?
- Nunca ouvi falar dela, senhor.
A duzentas jardas mais adiante, na estrada, o oficial en
controu-o. Todos sabiam que qualquer coisa de extraordi(*) "Estrelas e Listas", símbolo da bandeira americana, era o
título de um pequeno jornal que circulava entre as tropas aliadas,
na Itália, no qual eram publicadas as notícias da linha de frente, das
outras frentes da Europa e do Pacífico.
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nárip estava para acontecer. Mas os preparativos para uma
campanha de grande envergadura deviam ser mantidos no
maior sigilo possível; apenas um número muito reduzido de
pessoas devia conhecer o plano em todos os seus detalhes.
Não obstante, os comboios de suprimentos e material, que desfilavam dia e noite, pelas duas principais rodovias, não podiam
deixar de ser considerados na sua significação, sendo de eloqüente evidência os imensos depósitos feitos imediatamente
atrás da linha de frente.

ação dos bombardeiros pesados. As condições atmosféricas
tornaram-se muito duvidosas, de modo que o oficial encarregado das previsões do tempo afirmou que "se uma esquadrilha de bombardeiros pesados cruzasse a atmosfera,
crearia uma nova condição de tempo por si só".

DISPOSITIVO DAS TROPAS
DOSSEGUNOOEOUARÍOCORPCÍ

Os preparativos do exército para o ataque tomaram-se
mais fáceis em virtude da ausência quase completa de observação aérea, por parte do inimigo e de sua reduzida capacidade
para efetuar ataques aéreos Apesar disso, não se facilitou.
A fim de apoiar as operações no setor do IV Corpo, foi necessário estabelecer depósitos bem afastados, no vale. seguindo
ao longo da rodovia 64.
Os locais desses depósitos foram assinalados, mas não
receberam estoque até a noite anterior ao ataque, quando,
então, todo caminhão que era encontrado era mandado até
eles. Na tarde do dia D, regulares distribuições tinham sido
feitas pelos novos depósitos. Engenheiros, auxiliados pelo trabalho dos nativos, trabalharam sem descanso, aguando e oleando as estradas, mas, apesar de seu trabalho exaustivo, o solo
fino das montanhas converteu-se rapidamente em nuvens de
poeira sufocante, que se levantavam a grande altura do chão.
Não se podia esperar que o inimigo não estivesse alerta
aos preparativos do ataque; a questão era mantê-lo na dúvida
sobre onde e quando seria desencadeado.
O 5.° Exército devia atacar em 12 de abril, três dias depois
do engajamento do 8.° Exército na luta, tendo à frente o
IV Corpo. Mas as previsões do tempo eram desfavoráveis à

O dia 12 passou, não melhorando as previsões para o
dia 13. Finalmente o Gal. Truscott decidiu não esperar mais:
se as condições fossem favoráveis, mesmo para os bombardeiros de caça, daria o sinal. Na manhã do dia 14, nossas tropas, na costa ocidental, haviam progredido notavelmente
para o norte e combatiam para abrir caminho através de rios
e canais, limpando as elevações, visto como capturaram
Massa, Garrara e outras cidades, que se encontravam em seu
caminho.
À nossa direita, tropas do 8.° Exército, avançando para
noroeste, na direção de Bolonha, apinhavam-se em nosso
flanco. O 5.° Exército aguardava apenas o soar do gongc.

Legenda do mapa da página anterior
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R — Rodovia (ou autoestrada)
E — Estrada
II — // Corpo de Exército
— Q.G. do II Corpo de Exército
IV -=- IV Corpo de Exército
— Q.G. do IV Corpo de Exército
LEG — Grupo Legno.no
IDB — l.a Divisão Blindada
l — Q.G. da l;a Divisão Blindada
— Q.G. do V Exército
6SA — 6.a Divisão Sul-Africana Blindada
6SA — Q.G. da, 6.a Divisão Sul-Africana Blindada
lOMt — 10.a Divisão de Montanha
10 — Q.G. da 10.a Divisão de Montanha
FEB — Força Expedicionária Brasileira
FEB — Q.G. da Força Expedicionária Brasileira
34 — 34.a Divisão de Infantaria
34 — Q.G. da 34.a Divisão de Infantaria
85 — Q.G. da 35.a Divisão de Infantaria
— Q.G. da 85.a Divisão de Infantaria, em reserva
(Reserva)
91 — 91.a Divisão de Infantaria
91 — Q.G. da 91.a Divisão de Infaiitaria.
S2 — 92.a Divisão de Infajitaria
365 — 365.° R.I.
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CAPÍTULO V

O GONGO E AS PRIMEIRAS FASES
Eram quatro horas da madrugada de 14 de abril e o
comandante do 5.° Exército estava sentado na sua pequena
barraca de rancho. Com ele encontravam-se o seu Chefe de
Estado-Maior, o Brigadeiro Don E. Carleton e o BrigadeiroThomas Darcy, comandante da XXII Força Aérea Tática. Um
rapazelho chinês servia o café; o ouvido do Gal. Darcy estava
colado ao telefone. À proporção que registrava, repetia as
informações que lhe chegavam de suas bases aéreas de Pisa,.
Florença e Grosseto.
"Diz-se que as nuvens se acumulam nas vertentes sul das
montanhas e que a cerração está vindo do mar".
O Gal. Truscott voltou-se para o seu Chefe de EstadoMaior .
"Chame Critt (Gal. Crittenberger, comandante do IV
Corpo) e diga-lhe que os aviões não podem ainda largar e que
temos que protelar o ataque de George. Não quero deixá-lo
sem apoio aéreo''. (George era o General de Divisão Hays. comandante da 10.a de Montanha).
As horas passavam-se lentamente; muitas xícaras de café
eram sorvidas; o fone continuava colado ao ouvido do General Darcy.
— "Florença está coberta de neblina; a visibilidade em
Pisa é de meia milha; ondas de neblina, vindas do ocidente, invadem Grosseto".
Em todos os campos de pouso, havia filas e mais filas de
bombardeiros de caça com os motores em funcionamento e ospilotos na direção, aguardando ordens.
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O ataque foi transferido para as 8 horas da manhã.
Eram 6,45 e os aviões ainda não tinham deixado o campo.
Sete horas e quinze minutos e o ataque foi novamenet transferido de meia hora, para as 8.30, quando à face do Gal. Darcy
aflorou um sorriso :
"O 57.° Grupo de Combate está no ar". Ao que o General Truscott replicou :
"Avise a Critt. Começou a função Atacaremos às 8,30".
Começara a última grande batalha do 5.° Exército, na Itália.

Abetaia

Precisamente às 8,30, ondas sucessivas de bombardeiros
«urgiram sobre as montanhas, vindas do Sul. Os soldados
da 10.a de Montanha seguiram-nas com a vista de suas posições de assalto e estavam imóveis; eles também sabiam
•que a função havia começado. À sua direita, na rodovia 64,
.a veterana l.a Div. Blindada estava a postos. Durante
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40 minutos o céu se encheu de aviões, enquanto os alemães
detinham a respiração à vista do ataque.
Às 9,10 a artilharia rompeu fogo, estabelecendo uma barragem intensa que durou 30 minutos, obrigando o inimigo a
refugiar-se nas suas casamatas de concreto, arrebentando-lhe
os tímpanos com o troar dos canhões de grosso calibre e abalando-lhe os nervos à vista do que de pior podia vir.
A 10.a de Montanha entrou em ação às 9,35, com dois
regimentos, enquanto os aviões de caça, dirigidos por Rover
Pete (*) (controlador de terreno) e Horsefly (*) (controlador de avião), voavam a grande altura e depois se abatiam, metralhavam e danificavam a todo momento os alvos escolhidos.
Pó e fumarada mesclavam-se no solo e formavam um crepúsculo artificial.
O inimigo já havia travado conhecimento com a 10.a de
Montanha sete semanas antes; havia tido contato por longo
tempo com as outras unidades, como a l.a Div. Blindada e,
por longo tempo, com a 34.a Div. de Infantaria Ele sabia
o que devia esperar e estava tão preparado quanto lhe era
possível. Defendeu o terreno polegada por polegada, tornando extremamente difícil o avanço da 10.a de Montanha e impondo pesado tributo em baixas. Mas à meia-noite do primeiro dia de combate, a 10.a havia alcançado o seu objetivo e
tinha aberto caminho para o Vale do Pó.
Às 4,45 da tarde, com seu flanco esquerdo então firme,
a l.a Div. Blindada deslocou-se para a aldeia de Suzzano e
o 81.° Esquadrão de Cavalaria de Reconhecimento, que iniciara o ataque às 5,50, já se dirigia, às 8 da noite, para a
zona sul de Vergato. Durante longo tempo, os alemães defenderam altivamente este entroncamento rodoviário e agora
recuavam lutando com tanta tenacidade, com armas de pequeno calibre e morteiros, que a tropa A teve que parar e
aguardar a chegada de reforços.
(*) Rover Pete, Pedrinho Vagabundo e Horsefly, Mosca varejeira, eram os nomes dos pequenos aviões de observação.
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À esquerda da 10.a de Montanha, a P. E. B., o 371.° R I.
e o 365 R. I. tomaram suas posições de apoio. A F. E. B.,
avançando em direção de Montese, enviou um batalhão através de um cemitério, a leste da cidade, empenhou-se em
vigorosa luta, mas continuou a avançar firmemente até
tomar a posição e, com ela, logarejos da vizinhança, como
Paravento e Cerreto.

Nossos homens, naquela noite, reconheceram que estavam
empenhados em verdadeira luta
Na manhã de 15 de Abril, a l.a Div. Blindada capturou
Suzzano e continuou na árdua luta pela posse das ruínas
de Vergato, ao passo que a 10.a de Montanha, obrigada ainda
a lutar tenazmente para transpor cada elevação que encontrava em seu caminho, forçou lentamente o seu avanço pelas
cristas.

O fumo da 'batalha pairava, qual cerracão, sobre as elevações
próximas da Rodovia 64

Durante toda a noite, nossas tropas aguardaram o "inevitável" contra-ataque, mas, desta vez, ele não veio. Fogo
de artilharia e foguetes constituíram a única resposta do
inimigo no 1.° dia do ataque final do 5.° Exército.
O esforço inicial havia sido bem sucedido, mas veio confirmar as expectativas do Marechal de Campo Alexander,.
do General Clark e do Gal. Truscott de que o inimigo não
seria facilmente desalojado das suas posições de montanha.

A selvageria da explosão das granadas obstava a passagem para
Bolonha e Vale do Pó

Pouco antes do meio dia daquele claro e quente Domingo,
os camponeses moradores na Rodovia 65, descansando à
porta de suas casas, após a última missa, viraram a cabeça
para trás e apontaram para cima. Muito no alto, grandes
e graciosas silhuetas de prata deslocavam-se, majestosamente,
para a linha de frente; o ruído de suas máquinas transfor-
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mava-se num leve sussurro quando chegava ao solo, a mais
de três milhas abaixo. A função do II Corpo estava prestes
a iniciar-se.
O ataque aéreo prosseguiu durante toda a tarde. Setecentas e sessenta e cinco Fortalezas Voadoras e Liberators
bombardearam os alvos das principais rodovias ao sul de
Bolonha, seguindo um esmerado sistema de marcação terrestre de suas rotas e orientando-se por uma "linha de
flocos", enviada a 3.000 metros pela artilharia anti-aérea.
Duzentos bombardeiros médios atacaram a Rodovia 64, poucas
milhas ao sul de Bolonha, e 120 bombardeiros de caça operaram sobre o Monte Sole, desde 4,30 da tarde até às 7,45
da noite, quando começava a faltar claridade. Bombas incendiárias, foguetes e fogo de metralhadoras, obumbravam
a encosta do monte e faziam com que o inimigo procurasse
abrigo nas profundezas das cavernas, na rocha.
"Eu desejava saber se eles se lembram de Rotterdam",
comentou um observador da 88.a Div. de Infantaria.
Naquela noite, depois de uma violenta preparação de
artilharia, iniciada às 10,30 e que durou 30 minutos, os sulafricanos e a 88.a Div. de Infantaria atacaram. Cinco horas
e meia mais tarde, às 3 da madrugada de Domingo, as
91.a e 34,a Div. de Infantaria atacaram também, apoiadas,
à direita, pelo Grupo Legnano. Todo o 5.° Exército estava
então martelando a passagem para o Vale do Pó. Finalmente
os alemães compreenderam.
Ao romper do dia, na segunda-feira, os sul-africanos,
companheiros de longa data das tropas americanas, haviam
capturado o Monte Sole, elevação que dominava a parte leste
da Rodovia 64. Os alemães empenharam-se em terrível combate pela posse dessa posição crítica, mas os Antílopes
(Springboks) ( * ), experimentados por quase seis anos de
!;

( ) Antílopes — nome com que os americanos denominavam
os sul-africanos, como tratamento entre camaradas. Era comum
cada tropa ter uma designação especial. Os Brasileiros eram, por ex.(
"os cobra-fumando". (Nota do tradutor) .
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guerra e inspirados pelo pensamento de um regresso vitorioso ao "Velho Transvaal", conseguiram desalojá-los de suas
cavernas. Monte Sole fora conquistado, mas muitos componentes da Divisão não mais tornariam a ver Capetown, em
conseqüência da atuação heróica daquela noite. Não muito
distante de Monte Sole, a oeste da Rodovia 65, ficavam dois
montes, dos quais, durante todo o inverno, os alemães observaram nossos movimentos e dirigiram o seu fogo de artilharia. Nenhum infante do 5.° Exército jamais esquecerá os
nomes de Monterumici e Monte Adone. Nenhum deixará de
se lembrar da cidade fantasma de Livergnano (Fígado e
Cebolas) ( *•'*), situada logo atrás da linha de frente, mantida por nossas tropas, mas reduzida a um montão fantástico de destroços por meses de bombardeio a que a submeteu a artilharia alemã.
Monterumici e Monte Adone converteram-se em símbolos para o soldado americano. Ele sabia quem estava
naquelas elevações; sabia que ali estavam homens invisíveis,
vestidos de cinza, munidos de binóculos, observando-o em
seus menores movimentos. Rumici e Adone precisavam cair
antes de qualquer progressão no setor do II Corpo.
A 16 de abril, os bombardeios pesados, médios e de
caça voltaram ao ataque, mas, desta vez, visitaram Adone.
No dia seguinte Monterumici caiu em poder da 88.a Div. de
Infantaria e a linha inimiga começou a flutuar, Adone caiu
em poder da 91.a Div. de Infantaria, 110 dia 18, quarta-feira,
e os guerreiros jubilosos do 361.° R. I. celebraram o acontecimento hasteando no seu cimo, enegrecido pelo fumo, o
pavilhão americano. Nesse ínterim, o 363.° Regimento da
31.a Div. de Infantaria capturou Monte Arnigo e avançou
pela Rodovia 65 até Pianoro, ou o que os bombardeiros dela
( ** j Livergnano — A pronúncia americana do nome daquela
cidade italiana soava como se estivessem dizendo, em sua língua,,
Liver and Onions — Fígado e Cebolas; e, para simplificar, assim
ficou conhecida entre as tropas americanas na Itália. (Nota do
tradutor) .
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deixaram, e, do mesmo modo, Livergnano tornara-se apenas
uma vaga lembrança.
O pessoal das 88.a e 91.a Div. de Infantaria bem sabia
a significação da captura daqueles montes. Significava cessação da observação constante, da direção esmerada do fogo
de artilharia, suportado por eles e por outras divisões durante todo o inverno. Significava mais do que isso: queria
dizer que as posições inimigas mais fortes, existentes na
Rodovia 65, tinham sido eliminadas.
O pessoal recolheu seus mortos e feridos, naquelas duas
noites, com um sentimento de que eles não haviam tombado
em vão. Assim como em Monte Sole, o inimigo se empenhara
a fundo na defesa dessas posições de suma importância e os
soldados do 5.° Exército quando, das encostas distantes desses
montes fragosos, derramavam os seus olhares, sentiram que
miravam finalmente a "Terra Prometida",
Mais além, na zona do IV Corpo, a 10.a de Montanha
continuava abrindo caminho pelas cristas, vencendo uma
oposição sem desfalecimento. As baixas foram pesadas, mas
a execução de um sistema de recompletamento manteve, aqui
como em outras divisões, as fileiras com os seus efetivos,
roubando aos alemães a última oportunidade de disporeni
da vida dos americanos. Monte Mosca foi tomado ao inimigo
e cerca de dez contra-ataques foram rechassados.
A l.a Div. Blindada, limpando Vergato, depois de uma
batalha de três dias de duração, deslocou-se pela Rodovia 64,
obstruindo as crateras deixadas pela nossa preparação aérea,
contornando as demolições inimigas, lutando nas vertentes
escarpadas e rochosas dos Montes Pero e Radicchio, sob a
ação de mortífero fogo, na procura de espaço para a movimentação de seus tanques.

elevação, o inimigo era obrigado a defender um terreno cada
vez menos favorável; além disso, nós o olhávamos agora de
cima para baixo.

A ponta de lança do IV Corpo havia então ultrapassado
-a mor parte dos campos minados pelo inimigo e, no ritmo
que o inimigo estava lançando mão de suas reservas, era
•evidente que estava começando a ceder. Na perda de cada

Bombas e artilharia pesada transformaram Vergato numa ciãadefantasma das mais horríveis

À esquerda, a 92.a Divisão, juntamente com os 442 e
473 R. L, continuavam a avançar, encontrando uma resistência inimiga tão grande quanto no começo. Na planície
costeira, os alemães possuíam grandes concentrações de artilharia e de armas automáticas, que, apoiadas pelas peças
de grande calibre da defesa costeira, em La Spezia, dirigiam
um mortífero fogo cruzado contra nossas tropas, que avançavam, não só nas planícies, como nas elevações imediatamente adjacentes. No Vale do Serchio, a retirada inimiga,
no dia 18, foi seguida pelo 370.° R. I.
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NO dia 18, também, dia em que Monte Adone caiu em
poder da 91.a Diy- de Infantaria, a 85.a Div. de Infantaria,
mantida como reserva, foi encorporada ao IV Corpo e tomou
posição no setor da l.a Div. Blindada, passando a guarnição
dos tanques para a esquerda da 10.a de Montanha. No dia
imediato, a 88.a Div. de Infantaria, que tinha estado à direita
dos sul-africanos, na zona do II Corpo, passou para a esquerda e ambas atacaram o Vale do Rio Reno, situado abaixo.
A 91.a Div. de Infantaria passou para o antigo setor da
88.a e a 34.a que, depois de alguns dos mais renhidos combates desde Cassino, havia capturado as cristas da Igreja
de Gargognano e de Cevizzano, acidentes que controlavam
o Vale do ídice, no flanco direito do II Corpo, distendeu seu
flanco esquerdo para interceptar a passagem. Deste modo,
a pressão do 5.° Exército passou para oeste da Rodovia 64,
onde o inimigo começava a enfraquecer.

Padioleiros conduziam com dedicação os feridos através
das tortuosas vertentes

51

A pressão terrível de sete divisões de assalto completas
convergia então para a cidade de Bolonha, que constituía o
vértice de um gigantesco triângulo. Da esquerda para a direita, encontravam-se a l.a Div. Blindada, a 10-a de Montenha, as 88.a e 6.a Divisões Sul-Africanas e as 91.a e 34,a
Div. de Infantaria. À esquerda da l.a Div. Blindada, os Brasileiros e, à direita da 34.a Div. de Infantaria, os Italianos,
que haviam avançado com o fim de proteger, cobrir os flancos das tropas de assalto e apoiar o avanço com sua artilharia.
A leste, o 8.° Exército Inglês progredia vencendo tenaz
resistência, lutando com inúmeros diques e canais de drenagem que se opunham ao seu avanço, pois cada dique e
cada canal constituía uma linha de defesa inimiga. O avanço
era cada vez mais árduo; não obstante, na Rodovia 9, larga
e bem pavimentada auto-estrada, que corria em diagonal,
de sudeste para nordeste, passando por Bolonha, o II Corpo
Polonês avançava para esta cidade, sendo feitas mesmo apostas sobre que exército e que divisão entrariam na cidade em
primeiro lugar.

CAPÍTULO VI

A 34.a Div de Infantaria deslocava-se para a frente, pela
Rodovia 65, com dois batalhões, logo à saída de Bolonha,
acompanhada, em seu flanco direito, pelo Grupo Legnano.
Mais para a esquerda, do mesmo modo, os brasileiros abriam
caminho para a frente, enquanto o 365 R. I., à esquerda,
avançava, vagarosamente, para Modena, na Rodovia 12, que
corre obliquamente para nordeste, partindo da costa da
Ligúria.

BOLONHA E MARCHA PARA O NORTE
Na noite de 18 de abril, mensagens cada vez mais otimistas começaram a chegar ao Q. G. do Exército e quando
o próprio Q G. se preparava para se deslocar para uma zona
imediatamente ao norte de Vergato, os otimistas se convenceram de que isso representava o tão esperado rompimento
das linhas inimigas. Os maiores otimistas eram os aviadores.
Os alemães foram forçados a movimentar-se e cada vez maior
número de objetivos ficava ao alcance de suas metralhadoras
de calibre 50 e de seus morteiros e bombas. A batalha havia
começado bem, mas ainda estava longe de ser ganha. Havia
rios a cruzar, montes a serem tomados e os alemães continuavam neles combatendo. Alguns se haviam rendido, mas
só quando forçados pela falta de munição ou quando vencidos pela pressão e pela rapidez do avanço.
Mas a ameaça de uma imensa e esmagadora ponta de
lança que pairava sobre a cidade guardiã do Vale do Pó, aumantava de hora para hora. Na quinta-feira, dia 19, elementos das 91.a e 6.a Divisões Blindadas Sul-Africanas atravessaram o Reno, cujo vale se dilata imediatamente, a sudoeste de Bolonha num terreno próprio para operações de
guerra. Na tarde deste mesmo dia, a 85.a Div. de Infantaria
penetrou em Casalecchio, sobre o Reno, nos arredores ao
sudoeste de Bolonha e a manteve a despeito dos vigorosos
contra-ataques. No dia seguinte, a Div. Blindada dos Antílopes alcançou a mesma cidade, enquanto a 88.a Div. de Infantaria, vencendo uma resistência decrescente, atingiu
Riale, a oeste de Casalecchio.
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Todo o 5.° Exército deslocava-se através de 3/4 partes
da largura da Península Italiana.
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Legenda do mapa da página anterior

x x

R — Rodovia (ou autoestraãa)
E — Estrada
FEB — Força Expedicionária Brasileira
FEB — Q.G. da Força Expedicionária Brasileira
IV — IV Corpo de Exército
II — II- Corpo de Exército
LG — Q.G. do Grupo Legna.no
— Q.G. do II Corpo Polonês
l _ Q.G. da l.a Divisão Blindada
6SA — Q.G. da 6a Divisão Sul-Africana Blindada
10 — Q.G. da 10.a Divisão de Montanha
34 — Q.G. da 34.a Divisão de Infantaria
85 — Q.G. da 85.a Divisão de Infantaria
88 — Q.G. da 88.a Divisão de Infantaria
91 — Q.G. da 91.a Divisão de Infantaria
365 — P.C. ao 365.° R.I.
371 — P.C. do 371.° R.I.

A resistência variava então grandemente de setor para
setor. O 442.° R.I., na planície costeira, podia se deslocar
rapidamente, em perseguição a um inimigo que se retirava
a toda pressa. O inimigo o fazia o mais depressa possível,
mas criava toda a sorte de impecilhos aos nossos homens que
o perseguiam. Bolonha estava flanqueada, convulsionada
pela ação dos partisans e começava a ser insustentável.
De manhã cedo, no sábado, 21 de abril, infantes do
133.° R.I. da 34.a Divisão de Infantaria, conduzindo tanques
do 752.° Batalhão de Tanques, entraram em Bolonha pela
Rodovia 65. Elementos da 91.a Divisão de Infantaria a eles
se juntaram, no intuito de limpar a cidade, enquanto o
II Corpo Polonês, do 8.° Exército, entrava às pressas, vindo
de sudeste, pela Rodovia 9. O restante da 91.a Divisão de
Infantaria deslocou-se para o norte, além de Bolonha, no
encalço dos alemães, que agora se retiravam precipitadamente para o Pó.

Canhões disparavam por sobre o Pó, a fim de preparar terreno para
nossos desembarques

Era o começo real de uma corrida. Em toda a extensão
da frente do 5." Exército, o inimigo lutava desesperadamerite
para desembaraçar-se, precipitando-se para o norte, a fim
de alcançar o rio e, se possível, além das nossas pontas de
lança. Não havia tempo a perder. A 10.a de Montanha,
depois de cortar, no dia 20, a Rodovia 9, deslocou-se rapidamente para o norte é, no dia seguinte, sua ponta de lança,
a "Task Force Duff", cruzou o Rio Panaro, a leste de Modena
e prosseguiu em direção ao Pó.
No dia imediato, Domingo, 22 de abril, mais divisões
cruzaram o Panaro - - a 85.a e a 88.a Divisões de Infantaria,
a 6.a e a 91.a Divisão de Infantaria Sul-Africanas e a 1." Divisão Blindada, tendo esta última se apoderado, em sua passagem, da importante cidade de Modena, na sua arrancada
irresistível para noroeste. A 34.a Divisão de Infantaria ficara temporariamente para trás, a fim de proceder a operações de limpeza em Bolonha. A captura da ponte de Camposaiito, intacta, foi um dos êxitos surpreendentes desse dia.
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Legenda do mapa da página anterior

x x

R — Rodovia (ou autoestrada^
E — Estrada
FEB — Força Expedicionária Brasileira
FEB — Q.G. da Força Expedicionária Brasileira
IV — IV Corpo de Exército
II — II- Corpo de Exército
LG — Q.G. do Grupo Legnano
— Q.G. do II Corpo Polonês
l — Q.G. da l.a Divisão Blindada
6SA — Q.G. da 6.a Divisão Sul-Africana Blindada
10 — Q.G. da 10.a Divisão de Montanha
34 — Q.G. da 34.a Divisão de Infantaria
85 — Q.G. da 85.a Divisão de Infantaria
88 — Q.G. da 88.a Divisão de Infantaria
91 — Q.G. da 91.a Divisão de Infantaria
365 — P.C. do 365° R.I.
371 — P.C. do 371.° R.I.

A resistência variava então grandemente de setor para
setor. O 442.° R.I., na planície costeira, podia se deslocar
rapidamente, em perseguição a um inimigo que se retirava
a toda pressa. O inimigo o fazia o mais depressa possível,
mas criava toda a sorte de impecilhos aos nossos homens que
o perseguiam. Bolonha estava flanqueada, convulsionada
pela ação dos partisans e começava a ser insustentável.
De manhã cedo, no sábado, 21 de abril, infantes do
133.° R,I. da 34.a Divisão de Infantaria, conduzindo tanques
do 752.° Batalhão de Tanques, entraram em Bolonha pela
Rodovia 65. Elementos da 91.a Divisão de Infantaria a eles
se juntaram, no intuito de limpar a cidade, enquanto o
II Corpo Polonês, do 8.° Exército, entrava às pressas, vindo
de sudeste, pela Rodovia 9. O restante da 91.a Divisão de
Infantaria deslocou-se para o norte, além de Bolonha, no
encalço dos alemães, que agora se retiravam precipitadamente para o Pó.

Canhões disparavam por sobre o Pó, a fim de preparar terreno para
nossos desembarques

Era o começo real de uma corrida. Em toda a extensão
da frente do 5." Exército, o inimigo lutava desesperadamerite
para desembaraçar-se, precipitando-se para o norte, a fim
de alcançar o rio e, se possível, além das nossas pontas de
lança. Não havia tempo a perder. A 10." de Montanha,
depois de cortar, no dia 20, a Rodovia 9, deslocou-se rapidamente para o norte e, no dia seguinte, sua ponta de lança,
a "Task Force Duff", cruzou o Rio Panaro, a leste de Modena
e prosseguiu em direção ao Pó.
No dia imediato, Domingo, 22 de abril, mais divisões
cruzaram o Panaro — a 85.a e a 88.a Divisões de Infantaria,
a 6.a e a 91.a Divisão de Infantaria Sul-Africanas e a l.a Divisão Blindada, tendo esta última se apoderado, em sua passagem, da importante cidade de Modena, na sua arrancada
irresistível para noroeste. A 34.a Divisão de Infantaria ficara temporariamente para trás, a fim de proceder a operações de limpeza em Bolonha. A captura da ponte de Camposanto, intacta, foi um dos êxitos surpreendentes desse dia.
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Às 8,30 da noite daquele mesmo Domingo, a Task Force
Duff, comandada pelo Brigadeiro Robison Duff, comandante
da 10.a de Montanha, alcançou o Pó, à altura da cidade de
San Benedetto. Na manhã seguinte, sob um terrível fogo
de armas de pequeno calibre, morteiros e peças de 88 mm,, o
resto da divisão avançou, estabeleceu uma firme cabeça de
ponte na margem norte do rio e o atravessou em barcos de
assalto, (alligators) * num contacto estreito com o inimigo.
O Pó é largo, de margens escarpadas, mas a 10.° de Montanha
não esperou por apoio. Começou, desde logo, o lançamento

dia, a 91." Divisão de Infantaria e os Sul-Africanos chegaram
à sua margem sul; a 91.a Divisão de Infantaria o transpôs
imediatamente e os Antílopes atrasaram-se um dia, a fim de
atravessar o seu formidável material blindado.
Entretanto, a 34.a Divisão de Infantaria, livre de sua
rápida missão em Bolonha, foi incorporada ao IV Corpo e, a
23 de abril, dirigiu-se para noroeste, pela Rodovia 9. Nos
cinco dias seguintes, esta divisão, com elementos do 91.° Esquadrão de Reconhecimento e, mais tarde, com a F.E.B.,
empenhou-se numa batalha confusa e árdua com unidades
de várias divisões alemães, que tentavam retirar-se das montanhas, ao sul da Rodovia 9, para o Rio Pó.
Na manhã do dia 24, ela travava luta com elementos de
três divisões alemães. Alguns foram repelidos para as montanhas e outros atirados contra o Rio Pó, que não podiam
atravessar. Em todo o vale, entre a Rodovia 9 e o Pó, tra-

Tropas em "Alligators" * dirigem-se para a margem norte, sol jogo
inimigo

de pontes e, pouco depois, artilharia pesada, tanques e caminhões passavam em demanda do norte.
No dia seguinte, as 85.a e 88.a Divisões de Infantaria
alcançaram o rio e o transpuzeram na terça-feira. No mesmo
Alligator diz-se de um gênero de saurios. entre os quais
figura o jacaré (nota do tradutor). Nome dado aos carros anfíbios.

Canhões de grosso calibre atravessam o rio, numa ponte
rapidamente construída

flutuante,
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vavam-se pequenos e grandes combates. Durante essa investida, a 34.a Divisão de Infantaria fez prisioneiros das
232.a e 148.a Divisões de Infantaria, da 90.a Divisão Blindada
e da Divisão Itália.
Na noite de quarta-feira, dia 25, a divisão havia atravessado a retaguarda de todo o exército e ultrapassado
Parma, a cerca de 60 milhas de Bolonha, cortando, assim, a
retirada, em direção ao norte, através das montanhas, de
todas as forças inimigas.
Na manhã do dia 28, Piacenza foi capturada depois de
violento combate, durante o qual a cidade duas vezes passou
de mão a mão.
r

DISPOSITIVO OAS.TROPAS
PARA A TRAVESSIA op PÓ
24 ABRIL 1945

x x

R — Rodovia (ou autoestrada)
E .— Estrada
II — // Corpo de Exército
IV — IV Corpo de Exército
1DB — l.a Divisão Blindada
l — Q.G. da 1a Divisão Blindada
5 — V Exército
8 — VIII Exército
6SA — 6.a Divisão Sul-Africana Blindada
6SA — Q.G. da 6.a Divisão Sul-Africana Blindada
34 — 34.a Divisão de Infantaria
34 — Q.G. da 34.a Divisão de Infantaria
10 — 10.a Divisão de Montanha
lOMt — Q.G. da 10.a Divisão de Montanha
85 — 85.a Divisão de Infantaria
85 — Q.G. da 85.a Divisão de Infantaria
88 — 88.a Divisão de Infantaria
88 — Q.G. da 88.a Divisão de Infantaria
91 — 91.a Divisão de Infantaria
91 — Q.G. da 91.a Divisão de Infantaria

Adiante estava Milão, mas muito mais importante para
o êxito da campanha eram as estradas por onde se retiravam
as forças inimigas, ao noroeste da Itália. Milão podia osperar, mas o bloqueio das importantes rodovias do nordeste
da Itália, não o podia. Nesta tarefa empenharam-se a
34.;i Divisão de Infantaria e a l.a Divisão Blindada.
A l.a Divisão Blindada deslocou-se rapidamente na direção do norte de Modena e atravessou o Pó, na zona da
10.a de Montanha, na noite de 25 de abril, justamente
quando os sul-africanos passavam mais adiante com seus
tanques, na direção de leste.
No dia seguinte, a l.a Divisão Blindada já tinha um destacamento em Montechiari e, ao cair da noite, empenhou-se
em terrível combate com uma coluna motorizada de tripas
SS alemães, de choque, nas adjacências de Bréscia.
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CAPÍTULO VII

PRESSENTIMENTO DA VITÓRIA
A sensação da vitória assaltou pouco a pouco os homens,
que haviam passado todo o inverno nas trincheiras frias e
lamacentas, fechando os olhos para protegê-los do vento
que varria os cumes, vigiando as patrulhas inimigas, abaixando-se à vista do fogo de morteiros e suportando com paciência a ação da artilharia inimiga.
Quando a linha inimiga cedeu ao peso do nosso ataque,
o rítimo do combate decresceu. Grupos de combate deslocavam-se para a frente, com menos precaução, depois mais
rapidamente e, por fim, em tanques, caminhões e jeeps,
avançando o mais rapidamente possível.
Os mesmos oficiais que, um dia antes, não teriam ordenado o avanço sem o apoio dos morteiros, da artilharia e da
aviação, desprezavam agora esses cuidados e se achavam
possuídos do desejo de avançar o mais depressa possível.
Poderia parecer confusão e desorganização, mas o sentimento
de vitória pairava no ar. A batalha mudara de um ataque
a um inimigo numa defensiva organizada para a perseguição a um adversário, ainda não derrotado, mas em retirada.
Pode-se, então, comprender por que os soldados da
34.aDivisão de Infantaria exclamavam:
"Pode lá ser! Hontem rastejávamos e atirávamos; hoje
corremos como ratos!"
Na frente do caminhão, infantes com a insígnia do Touro
Vermelho*, procuravam a explicação do que viam! Ho-

mens, mulheres, moçoilas rechonchudas e criancinhas dispunham-se aos lados da rodovia e das ruas da aldeia, exclamando: "Viva! "Adeus!" e atiravam à viatura flores da
primavera. Os soldados da 34.a Divisão de Infantaria recebiam-nas, pois eram fortes. Além disso, por que não librar-se nas azas de um sonho? Haviam despertado de manhã e parecia-lhes ainda ali estar no sopé das montanhas
com os alemães e observá-los do alto! Esta planície, esta
estrada lisa e pavimentada, não podia ser verdade!
Ao mesmo tempo, um dentre eles acreditava nisso. De
repente, levantou-se no caminhão, gritou "Whoopee!", **
atirou um beijo a uma lourinha e sentou-se de novo, bruscamente .
Assim sucedia em todo o Vale do Pó, durante aqueles dias
tremendos. Era preciso ver para crer e, mesmo assim, não
se tinha certeza do que se via. O 5.° Exército havia descido
dos Apeninos com tal ímpeto e com tal pujança que o inimigo
se viu na impossibilidade de organizar suas posições defensivas intermediárias, ao sul do Rio Pó. Ainda se travavam
lutas renhidas, mas a batalha assumia, cada vez mais, o
aspecto de uma caçada, de uma gigntesca operação de
limpeza.
Na noite de 18 de abril, o Gal. perguntou:
— "Você esteve na Tunísia?
- Sim, senhor, respondeu a sua visita.
— Pois bem, observou o General, se os meus carros
blindados estiverem onde suponho que devem estar, amanhã
à noite terão descido ao vale o suficiente para se espalharam
no terreno e, se tal acontecer, Domingo, à noite, terei tropas
em todo o vale. E, se assim for, você presenciará um drama
pior que o da Tunísia".
* Insígnia da 34.a Divisão de Infantaria (nota do tradutor).
** "Whoopee" — expressão de animação e alegria, que, originaria dos cow-boys, é, no entanto, empregada em todo o território
dos EE.UU. da América do Norte.
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Poucos dias mais tarde, o inimigo fugia para salvar a
vida. Muito poucas de suas unidades conservavam air.da
aparência de ordem; pouco comandantes tinham idéia exata
sobre a posição de suas próprias tropas ou das forças americanas. Os alemães receberam ordens para se dirigir para
o Pó e transpô-lo por todos os meios que pudessem. Uma
ordem emanada de uma divisão que caiu em poder do
5." Exército dizia o seguinte: "Cruzaremos o rio, individualmente, da melhor maneira que pudermos. Os veículos
motorizados serão deixados para trás e, se possível, destruídos.
As viaturas de tração serão transportadas, se possível, para
o outro lado, devendo os cavalos transpor o rio a nado. As
armas pesadas serão abandonadas e nos defenderemos individualmente com fuzis e pistolas automáticas".
Assim, a margem sul do Pó tornou-se teatro de uma
cena de indescritível confusão, um imenso monte de sucata.
Os veículos eram lançados em valas, virados de rodas para
cima e incendiados; outros eram abandonados intactos, à
proporção que lhes faltava combustível; outros ainda, inclusive de tração animal, estavam completamente destruídos no local em que a artilharia e os bombardeiros de caça
americanos os haviam atingido. Cavalos jaziam na rigidez
da morte.
Outros cavalos, em bom estado, vagavam, subindo e
descendo ao longo das margens do rio e, passado o contentamento dos primeiros momentos, os camponeses do Vale cio
Pó saíram de suas casas para apanhá-los e prover suas
cavalariças. Muitas vezes via-se um lavrador conduzindo
cerca de uma dúzia de vigorosos corcéis para a sua propriedade. Podia-se também apanhar um veículo coletivo,
um Volkswagen, o jeep alemão, com suficiente gasolina
para conduzi-lo.
Soldados americanos, muitos dos quais nunca haviam
montado, laçavam e montavam os cavalos extraviados, a
fim de percorrer as estradas, à procura do inimigo disperso.
Dois soldados da 85." Divisão de Infantaria, encontraram

— 63 -

cerca de quarenta alemães, desanimados, sentados à beira
da estrada, e outro agachado, sob uma árvore, a poucas
jardas adiante. Apeando-se, os infantes se. aproximaram
dos alemães e, com gestos significativos, deram-lhes a entender que estavam presos e que havia chegado o momento
de se dirigirem para a prisão. Todos se levantaram, exceto
o que estava afastado. Este, ao contrário, sentou-se.
- Vamos, disseram os americanos. Ele nada disse e
nada fez.
"Levante-se! Via! Andate! *, disse-lhe o soldado ao
mesmo tempo que o ameaçava com um "abridor de lata". **
- "Sou um General de Divisão", disse o super-homem
em inglês arrevesado, "e peço para ir a cavalo, como é devido
ao meu posto".
— "Ah! E' assim? Pois fique sabendo que somos o
Gal. Goulter e seu Chefe de Estado-Maior", disseram seus
aprisionadores.
O alemão ultrajado levantou-se e marchou firmemente
até o P.C., situado poucos milhas atrás, onde, em atitude
não menos enfática, defendeu os seus direitos. Ele era, de
fato, comandante de uma divisão alemã.
Ao longo de todas as estradas, nossos elementos avançados deslocavam-se com tanta rapidez que, em muitos casos,
não tinham nem tempo de proceder a operações de limpeza.
Sua primeira preocupação era cortar todas as vias de retirada do inimigo, visto como agora ele estava mais empenhado em escapar do que em lutar. A 22 de abril, as unidades alemães, que permaneciam ainda ao sul, notaram que
a retirada lhes estava sendo cortada; cansados e com muitc
pouca ou nenhuma munição, começaram a se entregar era
grandes grupos. Unidades organizadas, dispondo ainda de
meios de transporte, deslocavam-se para o norte, por estra* Vamos! Ande!, em italiano. (Nota do tradutor).
** Termo usado pelos soldados americanos para designar metralhadora de mão. (Nota do tradutor).
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das secundárias, com ordens para atravessar o rio, da melhor
forma que pudessem, ocupar as defesas preparadas na mar
gem norte e evitar, de qualquer forma, a nossa travessia.
Esta situação deu origem a singulares incidentes.
As rodovias estavam em relativa segurança, durante o
dia e nas vizinhanças das tropas, mas um oficial do EstadoMaior da divisão se aventurou a se afastar algumas centenas
de metros da estrada e foi aprisionado por um bando errante
de alemães. Partes de muitos grupos inimigos atravessavam
furtivamente a estrada protegidos pela escuridão, julgando
que fosse aquele o ponto mais avançado dos americanos e
iam cair noutro cerco; acontecia, porém, que se internavam
na zona de uma outra ponta de lança.
Um aviador alemão aterrisou no aeródromo de Villafranca, perto de Verona, pensando que estivesse ainda em
mão dos alemães, somente para ser saudado pelas armas
de um soldado americano e por um "alto lá, camarada!
Há já oito dias que estamos aqui".
O comandante do Exército, voando, nessa ocasião, sobre
o vale, contou, numa região, sete colunas alemães, a se
deslocarem em cinco diferentes direções.
Um alemão, receando os livres atiradores, mas desejando
entregar-se, vestiu roupas civis, dirigiu-se a um acampamento americano e perguntou no seu melhor italiaro:
"Dové M.P." (Onde há um polícia?). Um grupo de outros,
disfarçados de modo idêntico, andava cautelosamente pela
estrada, quando um polícia do exército lhes advertiu. Imediatamente seis pares de mãos foram erguidos.
Unidades inteiras sentavam-se e esperavam que alguém
as viesse capturar. As unidades americanas que passavam
apenas lhes apontavam na direção da retaguarda e estugavam o passo. Alguns tentavam render-se aos capelães, outros aos correspondentes de guerra. Quando as grandes
unidades começaram a se entregar, eram desarmadas, transportadas em seus próprios veículos e conduzidas à retaguarda
ao longo da estrada que devia levá-las ao campo de

prisioneiros. Todo um hospital de campanha, completo, com
enfermeiras e ambulâncias, foi capturado e enviado para a
retaguarda, por seus próprios meios, para o acampamento
de prisioneiros de guerra.
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CAPÍTULO VIII

FECHA-SE A ARMADILHA
A principal preocupação do inimigo não era então a de
estabelecer e manter posições e sim, como o fez uma vez
depois de El-Alamein, a de "livrar-se de uma situação que se
havia tornado confusa". Não mais havia coesão em suas
fileiras. Unidades misturavam-se desalentadas, umas às
outras, e os prisioneiros feitos numa pequena zona, geralmente compreendiam homens pertencentes a meia dúzia ou
mais unidades.
Os soldados do 5.° Exército, apesar de fatigados, sentiamse felizes, se bem que estivessem espalhados pelo norte da
Itália com suas unidades dispersas e as comunicações levadas
quase ao ponto interrupção.
No entanto, os alemães ainda lutavam: os que puderam
se retiraram para o Pó e alguns conseguiram transpô-lo.
Grande número deles, porém, estava metido numa armadilha,
ao sul do Pó, alguns mesmo nos Apeninos setentrionais, onde
o rápido cruzamento da 34.a Divisão de Infantaria lhes havia
cortado a retirada. A Rodovia 9 estava bloqueada, a F.E.B.
deslocava-se para o norte e grandes bolsões de tropas alemães e Italianas Fascistas caminhavam, em vão tentando
escapar. Estas tropas lutavam desesperadamente, em setores isolados, vendendo sua liberdade o mais caro que podiam.
Nos flancos direito e esquerdo do 5.° Exército, onde o inimigo
ainda não estava completamente cercado, a luta continuava
intensa.
Na quarta-feira, 25 de abril, no mesmo dia em que os
últimos elementos da 88.a Divisão de Infantaria atraves-

saram o Pó, sobre a Rodovia 12, o 351 R.I., daquela divisão,
após nove dias de luta, avançou a pé até cerca de 30 milhas
de Verona. Às 23 horas, patrulhas entraram na cidade, encontrando mínima resistência inimiga. Enquanto esses elementos avançados da 88.a Divisão de Infantaria lutavam na
parte sul da cidade, o 86.° R.I. de Montanha, pertencente à
10.a de Montanha, deslocou-se do sudoeste, pela Rodovia 62,
depois de ter capturado o importante aeródromo de VUlafranca.
No dia 26, a 85.a Divisão de Infantaria ultrapassou Verona e cruzou a Linha Adige, a última linha de defesa aléns ã,
ao sul dos Alpes. Durante a tarde, elementos do 339 R.I,
atrvessaram a ponte de pedestres no extremo ocidental de
Verona, enquanto o 338.° R.I. deslocava-se para o norte,
depois de atravessar uma ponte ferroviária ao sul da cidade.
Enquanto o 337 R.I. permanecia em Verona, os dois outro.3
regimentos deslocavam-se rapidamente para o norte e, antes
da meia noite, já se encontravam no sopé dos Alpes, depois
de terem rompido irremediavelmente a famosa Linha Adige.
Nesse ínterim, a 88.a Divisão de Infantaria deslocara-se várias milhas para leste, interceptando a Rodovia 11. A 6.!l c a
91.a Divisões Sul-Africanas cruzaram o Rio Adige no dia 27.
Doze dias depois do dia D do 5.° Exército, a Linha do
Rio Adige, que nossas tropas, juntamente com o 8.° Exército,
deveriam considerar como a 3.a fase do plano básico de campanha, não mais existia. Cinco divisões a haviam atravessado em dois dias e, no dia 28, o Exército inglês a atravessou
também, em direção ao sul do rio, após violentos combates.
A 26 de abril, a posição do 5.° Exército era, grosso modo,
a seguinte: a linha ou borda da área controlada, corria diretamente para noroeste, partindo de um ponto imediatamente ao norte de Ferrara, no setor inglês; deixava a leste
Verona e corria em grande extensão pela margem norte do
Rio Adige. Em Verona, a linha quebrava para oeste, passava
ao norte da cidade, contornava a costa sul do Lago Garda e
emitia um prolongamento ameaçador na direção da cidade
industrial da Brescia, a 6 milhas apenas da Rodovia 11.
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Desse ponto, ela retrocedia, na direção de sueste, para a
margem sul do Pó e seguia este rio a oeste, desde a grande
curva a sudoeste de Mantua até cerca de 20 milhas a sudoeste de Cremona. Aqui se projetava outra saliência, do
oeste da Rodovia 9 ao sul de Piacenza. Retrocedia novamente para sudeste, seguindo a Rodovia 9, e depois para o
sul desta, fazendo uma grande curvatura para trás, na direção da Rodovia 12, ao sul do Lago Garda. De então por
diante, encurvava-se geralmente para oeste, atravessando
os Apeninos Setentrionais, na direção de Chiavari, no Mar
da Ligúria, apenas a 27 milhas do porto de Gênova.
Uma enorme ponta de lança, estabelecida pela l.a Divisão Blindada, fora lançada para noroeste, ao longo da autoestrada, das vizinhanças de Mantua ao Lago Como. A 2C' de
abril, elementos da l.a Divisão Blindada atingiram Come,
vindo a saber que naquele dia, Mussolini havia sido capturado e fuzilado pelos partisans.
Desde então se havia fechado a última saída da parte
ocidental do Vale do Pó. O Exército da Ligúria e o remanescente do 14.° Exército tinham sido cercados. Mais para
o sul, a cavaleiro da Rodovia 9, a 34.a Divisão de Infantaria
e os brasileiros continuavam apertando o cerco de tropas
inimigas, existentes ainda ao sul da estrada. Nas montanhas, na costa ocidental, a 92.a Divisão de Infantaria e tropas
adidas temporariamente sob o comando do Q.G. do
15.° Grupo de Exército, continuavam progredindo constantemente para -o norte, na direção do último porto de mar
dos alemães.
O inimigo ficou metido em dois grandes becos sem saída:
entre os Apeninos e a Rodovia 9 e entre esta e a Rodovia II,
imediatamente ao sul do sopé dos Alpes.
De leste para oeste, as Unidades se dispunham na seguinte ordem: 6.a Divisão Blindada Sul-Africana, 91.a Divisão de Infantaria, 88.a Divisão de Infantaria, 10.a Divisão
de Montanha, 85.a Divisão de Infantaria, l.a Divisão Blindada, 34.a Divisão de Infantaria, F.E.B., a 92.a Divisão de
Infantaria, inclusive o 442.° R.I., que havia penetrado cm
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La Spezia no dia 24 e o 473 R.I. que estava lançando uma
ponta de lança na costa, na direção de Gênova.
A 85.a Divisão de Infantaria, depois de atravessar o Rio
Adige, tomou posição nas elevações existentes à retaguarda
e a cavaleiro da Linha Adige, quando passou a constituir
reserva do exército.
A 88.a Divisão de Infantaria atravessou o rio ao sul de
Verona, enquanto o faziam seus tanques por sobre a ponte
ferroviária, parcialmente destruída, no extremo sul da cidade
e continuou o avanço para Vicenza. Voltando-se para o
norte, esta divisão atravessou Bassano, Feltre e Fonzaso e
dirigiu-se para o Passo de Brenner, onde constituiu uma
ameaça, vinda de leste, para a cidade-chave nazista de
Bolzano.
Mais para o oeste, a 10.a de Montanha tinha-se envolvido num enredado de dificudades, nas cabeceiras do Lago
Garda, depois de percorrer 105 milhas em 15 dias. Seu
avanço ameaçava a fronteira meridional do Reduto Nacional,
onde, de acordo com o que se dizia, Hitler e os nazistas mais
fanáticos planejavam refugiar-se e desafiar todo e qualquer
atacante. Bolzano, a antiga cidade austríaca de Bolzen e
importante centro ferroviário, antes de ser destruída pela
nossa Força Aérea, tinha sido escolhida para ponto de concentração dos alemães. Aqui deviam eles se reorganizar,
restabelecer certa ordem nas suas fileiras e deslocar-se para
o norte, para os Altos Alpes.
A estrada, a leste da praia do Lago Garda, não passa,
em muitos pontos, de uma vereda ao longo de penhascos e
atravessa vários túneis. Aqui, à 10.a de Montanha se depararam obstáculos aparentemente intransponíveis. À direita, os penhascos se elevavam abruptamente a uma
altura de várias centenas de pés e as águas do lago tinham
centenas de pés de profundidade do lado direito da praia.
Foram encontrados túneis dinamitados, pontes destruídas,
tudo engenhosamente protegido por canhões de 88 min. e
metralhadoras ocultas em túneis e cavernas situadas mais
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além. Todavia, esta contingência havia sido prevista e os
homens da 10.a trouxeram da costa vários Dukws (caminhões
anfíbios de 2 1/2 toneladas) e barcos capazes de transportar
um tanque. Foram aqui efetuados dois desembarques anfíbios que permitiram o contornamento dos obstáculos da
rodovia e facultaram aos engenheiros a reparação dos danos.
Ainda assim, isso não foi realizado sem algum sacrifício.
O inimigo recuava lutando sistematicamente e dois Dukws
submergiram e jazem agora, com sua preciosa carga, a centenas de pés de uma água azul, no fundo do Lago Garda.
Depois de ter sido ferido o Gen. Duff, comandante assistente da divisão, o Cel. William O. Darby o substituiu. Um
pequeno grupo, enviado pelo Cel. Darby, atravessou o lago
em Dukws e invadiu a vila de Mussolini, em Gargnano, onde
se apoderou de valiosos documentos, mas não de Mussolini,
que pendia então enforcado em Milão.
Na cabeceira do lago, próximo de Riva, os alemães recuavam combatendo com uma energia oriunda do desespero
e a 10.a de Montanha sofreu pesadas baixas antes de poder
retornar à ação. Aqui, foi morto o Cel. Darby. Conforme
missão recebida de Washington, ele havia sido de repente
designado para auxiliar, na Itália, seu velho amigo, o General Hays e morreu em ação, depois de algums dias gloriosos de combate. Foi, post-mortem, promovido a General
de Brigada.
O limite do exército fora então trasladado para uma
linha que corria de norte a sul, passando por Treviso, a fim
de aliviar a enorme pressão que sofria o 8.° Exército. Imediatamente, a 91.a Divisão de Infantaria, avançando para
leste, ao sul do Rodovia 53, ultrapassou Vincenza, atravessou
o Rio Brenta e continuou a avançar para capturar Treviso,
apenas a 12 milhas ao norte de Veneza, antes de fazer alto
e iniciar as operações de limpeza. Foi nessa ocasião que os
remanescentes do 14.° Exército alemão, que retardou a ação
do 8.° Exército Inglês, no Vale do Pó, tentavam desesperadamente escapar pela estreita brecha entre Treviso e o mar.

Em 30 de abril, elementos da 91.a Divisão de Infantaria e da
de sul-africanos reuniram-se à 6.a Divisão Blindada Inglesa,
a este de Treviso, e fecharam a armadilha.
Na costa ocidental, o 473 R.I. capturou Gênova, logo
depois do café da manhã, em 27 de abril. Três dias depois,
o 442.° R.I. ocupou a cidade industrial de Turim, a noroeste, em direção da fronteira francesa. Patrulhas de combate alcançaram Impéria e Cuneo. Na manhã do dia 29, a
l.a Divisão Blindada enviou uma força üe reconhecimento
para a direita e através de Milão, força que não devia se
deter e que tinha recebido ordens de não se deixar envolver
em qualquer grande cidade até que as vias de retirada do
inimigo estivessem completamente interceptadas. No dia
seguinte, um pequeno grupo escolhido no IV Corpo, composto de tropas americanas, inglesas e brasileiras, penetrou
solenemente na cidade e permaneceu nela durante a noite.
A 34." Divisão de Infantaria, depois de sua espetacular
arrancada pela retaguarda do 5.° Exército, a fim de cortar a
retirada dos alemães ao sul da Rodovia 9, achava-se então
aliviada pela ação da F.E.B. Iniciou-se, então, um movimento mais espetacular ainda. Substituída pela F.E.B.,
nas primeiras horas do dia 28, a 34.a Divisão de Infantaria
regressou. Em marcha forçada, a F.E.B. atravessou o Pó e,
seguindo as pegadas da l.a Divisão Blindada, interceptou, na
noite do dia 29, a área de Brescia-Bergamo e foi bloquear as
vias de retirada, do vale para as montanhas, a oeste do Lago
Garda. Toda a divisão se havia empenhado em ferozes
combates em Piacenza e a custo avançou 156 milhas em
pouco mais de 24 horas.
A 29 de abril, ao Gal. Mascarenhas de Morais renderamse toda a 148.a Divisão alemã e o Comandante da Divisão Itália, italiana, com suas tropas, cuja retirada havia sido cortada
e que se achavam isoladas nas montanhas, ao sul de Parma.
Foram feitos mais de 6.000 prisioneiros e capturados cerca
de 4.000 cavalos e 1.000 caminhões. Foi um momento ile
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intenso júbilo para os "Cobra fumando" *, tanto mais quanto
a 148.a Divisão alemã tinha sido seu principal adversário
desde o início da luta. **
No mesmo domingo, o Tenente Gal. Max Joseph Pemsel,
chefe do Estado-Maior e comandante do Exército Italo-Germânico da Ligúria, rendia-se ao Gal. Crittenberger, no Q.G.
do IV Corpo. O Marechal Rodolfo Graziani, Comandante
de Exército, havia sido capturado pelos franco atiradores; o
Gal. Pemsel tinha vaga idéia onde se encontravam suas tropas e não via mais justificativas para continuar esse simulacro de luta. Naquela noite, Graziani, entregue ao IV Corpo
pelos atiradores, reafirmou a deposição de suas armas.
Todas as estradas que davam saída da Itália estavam,
então, interceptadas e as forças inimigas tinha se tornado
totalmente inativas. Somente ao norte, na estrada que levava ao Passo do Brenner, havia ainda certa resistência.

Nas montanhas, o comandante alemão esforçara se para
reagrupar suas tropas fragmentadas. Mas estas nunca conseguiram chegar lá em número suficiente; a área de BolzanoMerano-Cortina-Bressanone, no alto das Dolomitas, agitava-se como um incômodo refúgio, aonde foram ter, de qualquer forma, à frente da Wehrmacht, elementos da Gestapo,
das tropas SS alemães e da Juventude Alemã.

Distintivo dos soldados e oficiais da F.E.B. (nota do i.radutor).
* * Para esclarecer o equívoco do número de prisioneiros transcrevem-se excertos do livro "A P.E.B. PELO SEU COMANDANTE":
"A l.a D.I.E. encerrou a última fase de operações militares, realizando um singular feito darmas, que foi o cerco e aprisionamento
de uma Divisão inimiga, com a totalidade dos seus meios de vida e de
combate.
A região de Gaiano-Fornovo-Felegara-Neviano de Rossi foi o
palco desse notável acontecimento da Campanha da Itália.
Verificou-se tal fato no curso da jornada de 29 e 30 de abril e
resultou da derrota imposta à 148.a D.I. Alemã, aos
destroços da
Divisão Bersaglieri Itália e aos remanescentes da 90.a Divisão Panzer
Grenadier, como desfecho espetacular da manobra divisionária ao
Sul da famosa Via Emília (pág. 206).
Receberam esses oficiais do comandante da l.a D.I.E. a recomendação de parlamentarem com base na rendição incondicional,
oferecendo como garantia o cumprimento integral das leis de guerra.
A conferência realizada entre esses representantes das duas Divisões
inimigas no P.C. do 6.° R. I., em Collechio, por volta das zero horas
do dia 29 de abril, teve por objetivo estabelecer as bases essenciais
da rendição da tropa nazi-fascista.
Admitiram os oficiais inimigos a inutilidade de qualquer ação de
combate tendente à reunião de sua gente aos seus companheiros
situados ao Norte do rio Pó.

Um alemão morto jaz na rua, enquanto a batalha prossegue o seu
curso
Confessaram os parlamentares germânicos a incapacidade da
tropa para prosseguir na luta e acentuaram o ânimo deliberado do
seu chefe de render-se ao Comando Brasileiro.
A 148.a D.I. Alemã — declararam os representantes do general
Otto Fretter Pico — sentia-se esgotada fisicamente e à mingua de
recursos, principalmente de carburantes para os seus carros e produtos médicos para os seus doentes, em número de oitocentos.
Pediram amparo para os seus feridos de guerra, condescendência para o general comandante da 148.a D.I. e tratamento idêntico para o general Mário Carloni, comandante da Divisão Bersaglieri
Itália.
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Cerca de cinco horas e meia do dia 29 de abril, os parlamantários alemães se retiraram, ficando assentado, como ato inicial
da rendição, a apresentação de uma primeira coluna de ambulâncias,
conduzindo feridos.
Aproximadamente às doze horas do dia 29 apresentaram-se ao
P.C. do 1/6.° R.I. em Ponte Scodogna (vilarejo logo ao Sul de
Collechio), onde já se encontrava o comandante da Divisão Brasileira, acompanhado de alguns oficiais do seu Estado Maior, novos
parlamentários alemães, com os quais foram estabelecidos entendimentos complementares.
Nêíse encontro, o general Mascarenhas acentuou que não faria,
em . absoluto, qualquer concessão, mesmo de prazo, porque seria
desfigurar o propósito de rendição incondicional, base do entendimento anterior (págs. 207 e 208).
Finalmente às dezoito horas do dia 30, apresentou-se o general
Otto Fretter Pico, comandante da 148.a D.I. Alemã, acompanhado
de 31 oficiais de seu Estado Maior.
Encerrava-se assim a rendição total da 148.a D.I., cumprindo-se
integralmente todos os entendimentos realizados para esse magno
ato militar.
O total aprecentado nessas vinte horas de trabalho continue
ascendeu à 14.779 prisioneiros'' (pág. 210).

CAPÍTULO IX

NOSSOS ALIADOS NÃO OFICIAIS
As modernas campanhas militares podem ser relatadas
pelas cidades capturadas. A campanha russa, por exemplo,
caracterizou-se pela referência a uma série de cercos, primeiro pelos alemães e, depois, pelos russos.
A campanha do Vale do Pó foi a única a se salientar
pelo fato de não ter sido preciso sitiar nenhuma cidade
importante; nenhuma ofereceu uma resistência prolongada
e resoluta. Muitas foram antes "ocupadas" do que capturadas, algumas mesmo sem luta e outras depois de árduos
combates com as tropas da retaguarda inimiga. Em certos
casos, principalmente no de Milão, nossos elementos avançados por elas passavam sem se deter, à vista do principal objetivo de cortar e impossibilitar a retirada inimiga.
A campanha teria sido materialmente mais longa e maior
nünrero de vidas americanas teria sido sacrificado se o caso
não fosse esse. A série dessas cidades serve de guia aos
turistas, numa incursão ao norte da Itália. Nenhuma cidadã
de capital importância estava ainda nas mãos do inimigo, por
ocasião da rendição.
Inicialmente foi Bolonha, porta de entrada para o Vale
do Pó, importante centro ferroviário e símbolo de todos os
sacrifícios suportados pelo Exército durante o longo inverno
de 1944-45. Sua queda foi quase inesperada. Encontrandose os alemães em posição insustentável, retiraram-se e os
Aliados tomaram conta da cidade em poucas horas. Populares transitavam pelas ruas, organizavam desfiles, regosija-
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vam-se e observavam com curiosidade as tropas americanas
e o seu equipamento; de um modo geral, aceitavam a sua libertação tão calmamente como uma estrela de cinema aceita
uma carta do seu admirador.
E assim aconteceu de Bolonha a Verona, de Vincenza a
Milão. Para quem não conhecesse "como" e "por que" isso
acontecia, as circunstâncias poderiam parecer incríveis. Bolonha, Modena e Man tua; Verona, Vincenza, Treviso e Ciemona; Reggio, Parma, Piacenza; Brescia, Bergamo, Milão e
Turim; La Spezia e Gênova, todas, e outras mais, caíram em
poder do 5.° Exército em 17 dias e sem que se tivesse verificado
um cerco.
Como tal aconteceu? O que fez com que o inimigo
evacuasse cidade após cidade, até que, por fim, ele vagava,
desorientado, batido na sua maior parte, através dos campos?
Primeiramente, as forças que não podiam fugir e que
apinhavam o Vale do Pó, nos 10 dias compreendidos entre
21 de abril e 1.° de maio, perderam toda e qualquer esperança de uma defesa eficiente. Cidade após cidade era
flanqueada e ficava na impossibilidade de se manter por quaisquer táticas militares clássicas. Era questão de fugir ou cair
prisioneiro e os alemães preferiram fugir.
Mas a história desta guerra está cheia de exemplos de
guarnições suicidas, de nazistas fanáticos que, obedecendo ás
ordens de Hitler, combateram de rua em rua, de casa em
casa, dentro de um inexorável anel de aço, que se fechava
cada vez mais, sem qualquer esperança de vitória ou de salvação. Não houve tais episódios no norte da Itália.
Muito concorreram para isso os partisans ou ainda "patriotas", como muitos deles preferiam ser chamados. Foram
eles, em grande parte, que tornaram as cidades tão insuportáveis para os alemães que mesmo uma defesa suicida não
tinha cabimento. Em muitos dos centros de população
densa, o inimigo já havia perdido o controle eficiente antes
mesmo da chegada das nossas tropas..
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Por todo o norte da Itália, os partisans eram numerosos,
toem organizados e surpreendentemente bem disciplinados.
Seu órgão central de coordenação era o Comitê de Libertação
Nacional, que por sua vez representava uma organização militar de todos os partidos políticos principais, desde os comunistas aos democratas cristãos conservadores. Todos combatiam por uma mesma causa — a derrota do invasor, a libertação da Itália e a eliminação de um governo autocrático.
Quando os Aliados ascendiam pela Península, o número
deles e suas atividades aumentaram. Como acontece r,va
qualquer tipo de guerrilha, em suas fileiras encontravam-se
jovens em busca de aventuras e alguns desclassificados que,
sob um falso patriotismo, procuravam "um último refúgio
para a patifaria e a velhacaria". Já no fim da campanha, os
''oportunistas" começaram a usar lenços vermelhos e a desfilar com os verdadeiros patriotas, procurando por esse modo
conseguir uma posição firme nas fileiras da maioria.
Mas sempre houve uma organização central, de orientação inteligente e patriótica, a se esforçar por todos os meios
de que dispunha, para auxiliar a marcha dos libertadores.
Oficiais de ligação aliados atiraram-se de paraquedas para ?e
reunir a eles. Alimentos, roupas, armas e munições lhes chegaram de contrabando nos seus esconderijos nas montanhas
ou eram jogados de avião, a fim de aumentar o que podiam
roubar ou tomar ao inimigo. As estações de rádio, na zona
libertada do país, enviavam-lhes instruções em código, sempre precedidas pelo mesmo prefixo musical e da saudação
"Alio, Romo!"
Os partisans do norte da Itália, organizados em brigadas
de diversos tamanhos, demonstravam ser valiosos Aliados.
Criavam toda sorte de embaraços ao inimigo, cortando suas
linhas de abastecimento, incursionando nas cidades por ele
ocupadas, roubando-lhe o material e tornando a vida de cada
um ou dos pequenos grupos perigosa de tal sorte que era
muito temeroso o afastamento da base de ação. Em certas
cidades, as tropas inimigas não ousavam andar em determinados subúrbios.

CAPÍTULO X

RENDIÇÃO
. No dia 2 de maio, logo após o lanche, o Comandante do
Exército recebeu uma mensagem, em que era anunciada a
rendição incondicional do inimigo, na Itália, para aquele dia.
Ele havia tido conhecimento de que as negociações, que estavam em andamento, haviam chegado a um ponto crítico,
mas a hora exata da capitulação, se tivesse lugar, ninguém
sabia.
O comandante estava advertido para aguardar a chegada de emissários alemães, que viriam a pé, do seu quartelgeneral, em Bolzano, a fim de confirmar, da parte do General
Vietinghoff, a aceitação das condições da capitulação. Enquanto tal advertência não era era definitivamente confirmada, precauções foram tomadas para que não pairasse no
ar nenhum indício do que estava para acontecer, com receio
de que, planos cuidadosamente preparados, irrompessem
numa onda prematura de comemorações.
Havia sido ordenado um grande assalto aos redutos fortificados nas montanhas, na direção de Bolzano, às primeiras
horas da manhã do dia seguinte, devendo a 10.a de Montanha partir de Riva, para nordeste e a 88.a Divisão de Infantaria, de Fonzaso. Era preciso que este assalto só se verificasse se não fosse evidente a rendição. Mas quem poderia
afirmar que o comandante alemão e seus negociadores, nsste
meio tempo, não tivessem sido capturados? Poderiam também ter sido mortos. O General não ousava confiar no
telefone -para transmitir instruções tão importantes.

Naquela mesma tarde, ele levantou vôo, num avião do
serviço de ligação, para o Q.G. do II Corpo, ao norte, no
sopé dos Alpes, enquanto o Chefe do Estado-Maior dirigiu-se
para o Lago Garda, para o P.C. da 10.a de Montanha.
O Gal. Hays recebeu instruções para sustar o ataque,
até ordens posteriores, mas não estava definitivamente informado da expectativa da rendição para aquele mesmo dia.
Recebeu também instruções para estar alerta sobre a chegada dos emissários alemães.
Nesse ínterim, todavia, os que estavam em escuta permanente do rádio alemão, captaram irradiações para as tropas alemães, enviadas de Bolzano, não em código, ordenando-lhes cessar fogo às 6,30. Os emissários não haviam chegado ainda de Bolzano naquele dia, mas as irradiações
almães eram bem claras e explícitas.
Às 6,30, foi irradiada, sensacionalmente, para o mundo,
a notícia de que as forças inimigas, na Itália e na Áustria
Ocidental, haviam se rendido incondicionalmente e que hav:.a
terminado a longa e amarga campanha pela libertação da
Itália.
Mesmo assim, alguns soldados do 5.° Exército, principalmente elementos avançados das 85.a e 88.a Divisões de
Infantaria, que já haviam tido conhecimento da rendição
dos alemães, afrontaram fogo, da parte de bandos de nazistas fanáticos, que se recusavam a aceitar a decisão dos
seus generais.
Mas não durou muito tempo até que todos soubessem
da nova. A reação era curiosa, mas característica. A campanha no Teatro Mediterrneo de Operações terminara; havia
se realizado a rendição do primeiro grande teatro alemão de
operações, más a guerra não havia acabado, nem mesmo na
Europa e, assim, as manifestações de júbilo foram poucas
.e não passaram de uma sensação de alívio profunde.
Para o 5.° Exército, os acontecimentos se haviam sucedido com tão incrível rapidez, nestes últimos 19 dias, que
verdadeiramente não houve tempo para pensar. Oficiais e
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soldados, que se haviam entregue a um tremendo esforço, a
dias e noites de vigília, a diligências à primeira vista superiores a qualquer resistência humana, ficaram momentaneamente indiferentes, como se lhes envolvesse um silêncio
intolerável; como se, na verdade, tivessem sido repentinamente precipitados no vácuo.
No entanto, sabiam que qualquer coisa dessa natureza
devia acontecer e sem tardança. Corpos e Divisões inteiras
de fascitas alemães e italianos renderam-se nos últimos d:-as.
Não mais havia uma linha de defesa alemã, nem uma defensiva organizada: apenas restava uma corrida arriscada para
as montanhas e o mar! Os homens estavam por demais
cansados para pensar,
"Vocês sabiam que o fim se aproximava, vocês o esperavam a qualquer momento e, agora que chegou realmente,
quase não acreditam", disse um tenente de infantaria.
"Vocês sentem um como descanso, como se o fundo de tudo
tivesse caído".
"Isto é grandioso demais", observou um soldado da Chicago; "que é que vocês podem dizer agora, que tenha sentido, senão dar graças a Deus? ELE é o único que realmente
compreende como um "sujeito" se sente neste momento".
Um sargento disse: "Esperemos até que a guerra na
Europa tenha terminado; então será o momento para expansões de ânimo".
Mas os pensamentos de milhares de soldados foram claramente expressos por um artilheiro da 88.a Divisão que,
com um ar de admiração na voz, sentou-se no chão e disse:
"Graças a Deus! Eu o consegui!"
A notícia havia chegado às tropas com uma rapidez
dramática, mas assinalava o ponto culminante de negociações secretas, que vinham sendo feitas durante algumas semanas. Inicialmente, chegara ao Q.G. Aliado a comunicação de que o Gal. Karl Wolff, oficial superior das tropas 3S
alemães, no norte da Itália, se convencera de que seria
inútil Ko prolongamento de qualquer resistência e estava dis-

posto, com outros oficiais superiores nazistas, a discutir a
rendição. As negociações prosseguiram numa atmosfera
idêntica à de uma novela misteriosa. Em abril, nada havia
sido decidido e o ataque foi ordenado.
Mas às 2 horas da tarde do dia 29 de abril, emissários
do Alto Comando Alemão, na Itália, depois de muita palração, assinaram a capitulação, no Palácio Real de Caserta,
Q.G. das forças aliadas, ficando estipulado que a rendição
entraria realmente em vigor a 2 de maio. Os representantes alemães comunicaram-se imediatamente, pelo rádio, oom
o Q.G. do Gal. Vietinghoff.

Longas colunas de prisioneiros inimigos passavam por nossos comboios, em marcha para a frente

Segunda-feira, 30 de abril, foi ainda um dia de anciosa
expectativa. Conseguiriam os oficiais alemães chegar ao
Q.G. de Von Vietinghoff sem serem capturados pelas nossas
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tropas? Os Generais Von Vietinghoff e Wolff confirmariam
o ato de seus representantes? Far-se-iam públicas estas
notícias e ruiriam por terra as negociações?
Adotou-se um sistema de código para as comunicações
entre os quartéis generais aliado e inimigo e, na terça-feira,
p Marechal de Campo Alexander, Comandante das Tropas
Aliadas, enviou um radiograma a Von Vietinghoff, dado o
caso dos emissários não terem chegado. No dia seguinte
urna comunicação de Bolzano anunciou que os emissários
haviam chegado a salvo ao Q.G. dali e que a rendição seria
efetuada.
As tropas aliadas tinham ordens para não cessar fogo
enquanto o rádio alemão não emitisse ordens de rendição.
Na tarde de 2 de maio, quando os receptores começaram a
transmitir irradiações alemães, nossas tropas receberam instruções para permanecerem onde se encontravam.
A rendição alemã, a maior capitulação inimiga já verificada em guerra, iria exercer uma tremenda influência
sobre o término das hostilidades em toda a Europa, em
menos de uma semana.
Condicionaria a retirada da luta de cerca de um milhão
de soldados alemães e estimularia as condições morais para
o colapso nazista em todas as frentes. A rendição lançou
as bases para a volta da paz à Europa.
Comandantes inimigos, subalternos e dispersos, já se
haviam rendido ou tinham sido capturados com suas tropas,
em todo o norte da Itália, tendo sido feitos, somente pelo
5.° Exército, mais de 150.000 prisioneiros. No setor do
IV Corpo, onde foi coberta a maior extensão de território e
onde foram realizados os maio ?mplos avanços todos os
comandantes de divisão que se opuseram àquele Corpo,
quando ele entrou em ofensiva, em 14 de abril, foram capturados, exceto um, dado como morto.
A simples relação numérica das baixas sofridas pelos
bravos do 5.° Exército, durante aqueles últimos dias decisivos da campanha italiana, só indica de modo muito vago a

dureza da luta que caracterizou as suas ações e nada diz
absolutamente dos inúmeros atos de bravura e sacrifício
individuais. Nos 9 dias que se seguiram ao 5 de abril, quando
se iniciaram os ataques preliminares na costa ocidental,
compreendido o 13 de abril, véspera do grande ataque,
as baixas atingiram um total de 4.495. Compreendiam
195 mortos, 999 feridos, 45 desaparecidos e 3.256 feridos
por outras causas. De 14 de abril a 2 de maio, inclusive,
as baixas subiram a 12.059, com 1.304 mortos em ação, 5.009
feridos, 74 desaparecidos em combate e 5.582 por outras
causas.

Um soldado e seus prisioneiros jazem de um cemitério um macabro
ponto de descanso

Durante todo o período das operações e seguindo estreitamente as pontas de lança do exército, os oficiais do Go-
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vêrno Militar Aliado, integrantes do 5.° Exército, encarregaram-se dos problemas da administração civil. Com a
rápida expansão da área sob o controle do exército, estes
problemas cresceram enormemente. No final da campanha,
cerca de metade da Itália, isto é, uma área com uma população de perto de 23 milhões de pessoas, onde se achavam
incluídos os grandes centros financeiros e comerciais dá
Milão, Turim e Gênova, achava-se sob a orientação direta
do 5.° Exército.
Problemas complexos, como a movimentação de centenas de milhares de refugiados e de pessoas deslocadas; o
desarmamento dos partisans dos quais foram recolhidas
cerca de 200.000 armas, a conservação e o transporte de
alguns dos maiores trabalhos de arte da Itália, retomados
aos alemães; a alimentação de toda a população civil dessa
área; a administração da justiça e a aplicação do trabalho
civil no exército, eram apenas algumas das mais variadas
missões civis a serem levadas a efeito. Estas foram executadas com êxito, simultaneamente com o desenvolvimento
das operações militares e sempre com as alternativas de urna
situação rapidamente cambiante.
Do estreito de Messina ao Passo do Brenner, a Itália
estava livre.
Lutara-se e vencera-se a última grande batalha no Teatro Mediterrâneo de Operações. O 5.° Exército, transportado
para além-mar, estava vitorioso.
Foi como exclamou aquele pracinha da 88.a Divisão de
Infantaria:
"Nós o conseguimos".
E em 19 dias!
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