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ESPECIAL

Conquista de Collecchio e Fornovo di Taro
Após a mais difícil batalha da Esquadrão de Reconhecimento da FEB, Maj Cordeiro
Força Expedicionária Brasileira (FEB) Oeste, procurando uma conquista mais pacífica, tentou
em terras italianas e a consequente propor, através de um vigário local, que os alemães se
conquista de Montese, em 19 de abril rendessem de acordo com os termos das convenções
de 1945, vitória que desequilibrou o internacionais de guerra, pois estavam cercados. No
dispositivo defensivo alemão na área, entanto, ante uma resposta inconsistente, o ataque
teve início uma nova etapa da impetuosa ofensiva dos foi a única solução para o conflito. Com manobra de
Aliados na Itália.

duplo envolvimento, os corajosos Pracinhas brasileiros

Ao amanhecer do dia 21, a 1ª Divisão de Infantaria atingiram rápida e vigorosamente as cercanias de
Expedicionária (1ª DIE), mesmo sob pesado fogo da Fornovo di Taro, travando um intenso combate, que
artilharia inimiga, conseguiu conquistar e ocupar Zocca, ocasionou na tomada da cidade ainda na madrugada do
um importante nó rodoviário da região, e prosseguiu no dia 29, com a capitulação do inimigo, nada menos do
avanço contra o inimigo que recuava, derrubando as que três divisões inteiras.
resistências nazistas uma a uma. Consolidava-se, assim,

Assim, na virada de 29 para 30 de abril de 1945,

a presença da FEB na Planície do Pó no dia 23 e, a partir na região de Collecchio e Fornovo di Taro, no Norte da
de então, principiaram as operações que viriam a levar Itália, a ação de cerca de 200 brasileiros, com 13 carros
ao maior triunfo isolado da tropa brasileira em solo blindados e o apoio do 6º Regimento de Infantaria,
europeu e um dos maiores da campanha da Itália como culminou na rendição de 14.779 militares de três divisões
um todo.

alemãs (a 148º Divisão Alemã, a 90ª Panzergrenadier e

Em 26 de abril, foi a vez de enfrentar os alemães a Divisão Bersaglieri Itália), além de 4.000 animais e
na área compreendida entre os Rios Enza e Taro. No dia 2.500 viaturas. Esse feito é considerado único em todo
seguinte, a região de Colecchio foi ocupada após uma o teatro de operações europeu durante a Segunda Guerra
rápida batalha, porém não menos sangrenta, que durou Mundial.
três horas e impediu o inimigo de prosseguir até Parma.
Foram capturados 588 prisioneiros, além de canhões e
material bélico e logístico, incluindo uma cozinha de
campanha.
Logo em seguida, a tropa brasileira que se deslocava
em direção a Fornovo di Taro, uma comuna italiana da
província de Parma, vizinha de Colecchio, surpreendeu
uma grossa coluna inimiga na Estrada 62 e obteve nova
conquista.
A próxima grande vitória estava muito próxima, pois
se daria na noite de 27 para 28 de abril. O comandante do
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