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FEB - FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA
“Conspira contra sua própria grandeza, o povo que não cultiva seus feitos heróicos”

INAUGURAÇÃO DO BUSTO DO MARECHAL JOÃO BATISTA MASCARENHAS
DE MORAES – COMANDANTE DA FEB, EM PORRETA TERME, ITÁLIA
No domingo, dia 27 de setembro de
2020, na cidade de Porreta Terme, na Emilia
Romagna, o Coronel de Comunicações,
André Luiz dos Santos Franco, Adido do
Exército (AdiEX) junto à embaixada do
Brasil na Itália, realizou uma das mais
importantes solenidades em homenagem
à Força Expedicionária Brasileira (FEB)
dentro do projeto “Memória FEB” na Itália.
As tratativas começaram em junho
deste quando o Cel. Santos Franco participou de reuniões com os presidentes das
províncias e prefeitos dos municípios italianos que possuem algum monumento
em homenagem à FEB. Nesses encontros
foram planejados os eventos relativos à
presença das tropas brasileiras na Itália
durante a Segunda Guerra Mundial. As
populações das cidades onde atuaram os
nossos heroicos pracinhas, ainda hoje,
fazem questão de manter vivos o respeito
e a admiração por tudo que o soldado
brasileiro fez ali, a favor de sua liberdade
e paz.
Dentro deste contexto, o município
de Porreta Terme, a Embaixada do Brasil
em Roma e o Lions Club Itália promoveram a inauguração do monumento em homenagem ao Marechal Mascarenhas de
Moraes. Uma comovente solenidade que,
mesmo em tempos de pandemia, contou
com a participação do Embaixador Brasileiro na Itália, Hélio Vitor Ramos Filho, do
Prefeito da cidade, Giuseppe Nanni, de
diversas autoridades civis e militares,
sócios do Lions Club, reencenadores italianos que se trajam com fardamento da
FEB, entusiastas brasileiros da FEB e
populares locais.
O busto do Marechal Mascarenhas
de Moraes foi entregue oficialmente à
Prefeitura de Porreta Terme em 23 de abril
de 2018, mas a sua destinação final só se
deu agora, em uma pequena praça remodelada para esta finalidade, propositalmente localizada a poucos metros de onde
se instalou o Quartel General da FEB nos
últimos meses do ano de 1944.
Na ocasião, dentre outras autoridades do Brasil e da Itália, estiveram presentes à solenidade de entrega do busto, o
então Ministro da Defesa, General de Exército Joaquim da Silva e Luna; o Ministro
do Turismo, Vinícius Lummertz; o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República, General de Exército Sérgio Westphalen
Etchegoyen; o Comandante Militar do
Sudeste, General de Exército João Camilo
Pires de Campos, representando o Comandante do Exército Brasileiro; o Embaixador do Brasil na Itália, Antônio de Aguiar
Patriota, o Prefeito da cidade, Sr. Giuseppe
Nanni, o historiador Giovanni Sulla, entusiastas e integrantes do Grupo Histórico
FEB.
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* Presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira –
Regional BH - Membro da Academia de História Militar Terrestre do Brasil Sócio Correspondente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil Pesquisador Associado ao CEPHiMEx

Visite o Museu da FEB
Aberto ao público de 2ª a 6ª feira de 09:30 às 16:30 h.
Sábado / Domingo de 09:30 às 13:00 h.

Belo Horizonte - Rua Tupis, 723 - Centro
Agendamos visitas e palestras somente no Museu. Tel. (31) 3224-9891

www.anvfeb.com.br

O Prefeito de Porreta Terme discursa para os presentes à solenidade

Juiz de Fora - Rua Howian, 40 - Centro
São João Del Rei - Área do Círculo Militar - Centro
PRESTIGIE NOSSOS VETERANOS COM A SUA VISITA

