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

80 ANOS DOS AFUNDAMENTOS DOS NAVIOS BRASILEIROS
P

ara lembrar os oitenta anos dos afundamentos dos navios brasileiros pelos submarinos alemães e italianos, nas costas de Sergipe, em agosto de 1942 - “gota d’água” para a entrada do Brasil na
Segunda Guerra Mundial, o Grupo Sergipano de Estudos da FEB,
nas pessoas do seu Presidente, o médico Cancerologista, Dr. William
E. N. Soares e do Cmd. André Almeida Aragão Cabral, Vice-Presidente
*Marcos Moretzsohn
do Grupo, organizou um importante e inédito seminário na capital
Renault Coelho
sergipana: “Sergipe na Segunda Guerra Mundial”.
O evento que teve início no sábado, dia 13 de agosto, aconteceu na sede do 28º
Batalhão de Caçadores, comandado pelo Coronel de Infantaria Marco Aurélio Magalhães Cavalcanti.

das primeiras missões de busca e salvamento realizadas por aquele aeroclube. Na
oportunidade foi inaugurado o novo portal de entrada da agremiação, uma placa
memorial e um painel de grafite, localizado
na Praça Ten. Av. Aurélio Sampaio.
Como complemento à programação, na terça-feira, dia 16, a Capitania dos
Portos de Sergipe, comandada pelo Capitão de Fragata Luciano Maciel Rodrigues e a Prefeitura Municipal de Aracajú,
realizaram no farol da praia da Coroa do
Meio, uma emocionante solenidade em
memória dos 551 náufragos de 1942 na
costa sergipana. Fizeram uso da palavra o
prefeito da cidade, Sr. Edvaldo Nogueira e
o Comandante da Capitania dos Portos já
nominado. Uma salva de tiros dos fuzileiros da Marinha precedeu a inauguração de
uma placa contendo os nomes de todos os
náufragos vitimados nos ataques dos submarinos inimigos aos navios Baependi,
Araraquara e Aníbal Benévolo.

Placa Memorial inaugurada
no Aeroclubre de Sergipe

Solenidade realizada
pela prefeitura em
parceria com a
Marinha do Brasil

Batalhão de Caçadores

No Salão de Honra daquela OM, foi organizada uma pequena, mas muito significativa exposição de dioramas construídos pelo artista plástico Francisco Leão e peças históricas, com destaque para a boia utilizada como salva-vidas do navio Araraquara, afundado pelo submarino alemão U-507 nas costas de Sergipe, em 15 de agosto de 1942.

Através de um grande painel de LED instalado especialmente para o evento, a plateia se
emocionou ao assistir ao vídeo
da deposição de uma coroa de
flores, embarcada em um dos
navios da capitania, navegando em mar bravio e com muito
vento, sobre o local onde jaz um
dos navios torpedeados em
agosto de 1942.
Muito impactante também foi o vídeo produzido pela FUNCAJU, sob a direção de
Pascoal Maynard.
Que a iniciativa do GRUSEF seja inspiradora para que autoridades civis, militares e integrantes de outros
grupos de estudo/pesquisa histórica possam multiplicar o número eventos como este,
que reverencia os nossos heróis, revive os nossos fatos históricos e fortalece a identidade do povo brasileiro!
Parabéns aos senhores William Soares, André Cabral e demais integrantes do
GRUSEF pela excelente iniciativa!

Exposição de itens históricos

A abertura
do ciclo de palestras foi feita de modo remoto pelo Dr.
Willian, que na
ocasião se encontrava nos Estados
Unidos cumprindo compromissos
familiares.
Foram abordados os seguintes temas: “Prelúdio da Guerra no
contexto do BraExposição de itens históricos
sil/Mundo”, por
Júlio César Guedes Antunes (Canal Sala de Guerra); “Marinha Mercante do Brasil
em 1942”, pelo Capitão de Longo Curso Francisco Gondar; “Marinha do Brasil
na Segunda Guerra Mundial: A permanente construção do Poder Naval Nacional”,
pelo Capitão de Fragata Carlos André LOPES da Silva (DPHDM); “Vitórias da FEB
na Campanha da Itália”, pelo Cel. Cláudio Skora Rosty (DPHCEx); “Expedicionários de Sergipe Mortos na Campanha da Itália”, pelo TC Durval Lourenço, Historiador; “Brigadeiro Paulo Costa e Sgt. Aloysio” (modo remoto), pelo Sr. Vicente Vasques (criador do site Jambok); “A FAB na Segunda Guerra” (modo remoto),
pelo Sr. João Medina (INCAER); “Em Busca do Aurélio” (modo remoto – Itália), pelo pesquisador italiano Raffaele Serio; “Cabo Eronides”, pelo Padre José Lima (GRUSEF);
“Homenagens na Itália”, pelo Gen. João Denison Maia Correa, ex-adido militar na
Itália; “As enfermeiras da FEB”, pela Sra. Socorro Sampaio, Presidente da ANVFEBDF; “Monumentos Históricos da Marinha”, pelo Capitão de Fragata Carlos André
LOPES da Silva (DPHDM); e “Memoria Nacional”, pelo Eng. Marcos Renault, Presidente da ANVFEB-BH.
No domingo, dia 14 de agosto, os seminaristas assistiram à Solenidade alusiva
aos 80 anos do “Torpedeamento realizado na Costa Sergipana” que culminou com uma

O auditório onde foram realizadas as palestras
* 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

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

