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ASPIRANTE FRANCISCO MEGA
O PATRONO DA TURMA DA AMAN DE 15 FEVEREIRO DE 1955

Cel CLÁUDIO MOREIRA BENTO
Historiador Militra e Jornalista .Presidente e Fundador da Federação de Academias
de História Militar Terrestre do Brasil (FAHIMTB),do Instituto de História e Tradições do
Rio Grande do Sul (IHTRGS) e da Academia Canguçuense de História (ACANDHIS) e
sócio benemérito do Instituto de História e Geografia Militar e História Militar do Brasil
(IGHMB) e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e integrou a Comissão de
História do Exército do Estado- Maior do Exército 1971/1974.E foi instrutor de História
Militar na AMAN 1978-1980 Presidente emérito fundador das academias Resendense e
Itatiaiense de História e sócio dos Institutos Históricos de São Paulo ,Rio de Janeiro e
Sorocaba. Foi o 3º vice presidente do IEV no seu 13º Encontro do IEV em Resende e
Itatiaia que coordenou o Simpósio sobre a Presença Militar no Vale do Paraíba, cujas
comunicações reuniu em volumes dos quais existe exemplar no acervo da FAHIMTB
doado a Academia Militar das Agulhas Negras.É Acadêmico e Presidente Emérito
fundador das Academias Resende e Itatiaiense de História,sendo que da última é
Presidente emérito vitalício e também Presidente de Honra.Aspirante da Arma de
Engenharia de 15 fev 1955- Turma Francisco Mega que completou em 15 de fevereiro de
2015 na AMAN, cujo encontro na AMAN ajudou o Cel Cav Athos Amorim a coordenar e
como historiador produzimos o texto a seguir que foi publicado no Jornal Inconfidência
junto com materia qua ajudamos o seu editor Cel Carlos Claudio Miguez Artilheiro da
Turma Asp Mega a produzir e publicar marcando registrando assim a expressiva data.
Artigo digitalizado para ser colocado em Livros e Plaquetas no site da FAHIMTB
www.ahimtb.org.br e cópia impressa no acervo da FAHIMTB ma AMAN, ora em
levantamento para inclusão no Sistema de Bibliotecas do Exército.Pergamium.
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ASPIRANTE FRANCISCO MEGA
O PATRONO DA TURMA DA AMAN DE 15 FEVEREIRO DE 1955

Pelo Cel Eng Claudio Moreira Bento
Turma Asp Mega e Presidente da FAHIMTB e AHIMTB Resende
Marechal Mário Travassos
“Os que morrem por seu país, o servem mais num só dia,
do que os demais em todas as suas vidas",
Afirmação esta de Péricles, o estadista e general grego do século V
antes de Cristo, que recebeu o seu nome, como o grande artífice do apogeu
da Grécia Antiga, berço da Arte Militar Ocidental.
E o Aspirante Francisco Mega, carioca do Regimento Sampaio, bem se
enquadrou no abalizado pensamento de Péricles, ao tombar em ação a frente
de seu pelotão no disputadlssimo e sangrento combate de Montese, em 15 abr
1945, na conquista da conta 778, tendo antes incentivado seus homens com
estas palavras:
Í
" A minha vida nada vale, a minha morte nada

significa diante do que vocês ainda tem para
fazer.Prossigam na luta”!

E expirou, sendo o único aspirante a oficial tombado em combate, egresso
da Escola Militar do Realengo, de onde saíra fazia três meses, ao tempo. em
que a AMAN já funcionava, junto com a Escola do Realengo. no ano de
transição entre as duas que funcionaram juntas em 1944.

-62-

3

Por seu heroísmo foi agraciado com a Cruz de Combate de 1aClasse,
destinada a premiar “ atos de bravura ou espírito de sacrifício no
cumprimento de missões de combate".
O decreto que lhe concedeu esta condecoração mencionou:
" Concluiu o curso da Escola Militar do Realengo em sua última turma e
incorporou-se ao Regimento Sampaio na véspera do ataque a Monte
Castelo em que tomou parte. Comandava o Pelotão do 1 o Escalão no
ataque a Montese.
Apesar da forte resistência do inimigo que
procurava deter nosso avanço com tiros ajustados, de metralhadoras e
impulsionou infatigavelmente seu Pelotão, cujos homens eram
empolgados pelo seu exemplo de bravura
sangue frio.Ferido
mortalmente, a frente dos seus homens, em pleno ataque, em um só
momento deu provas de franqueza. Assistido por seus soldados, com
admirável serenidade, sentindo que ia morrer, rezou! E isto depois de
ter confiado ao Pelotão uma lembrança a ser entregue para sua mãe
Dona Angélina Garofalo Mega. E continuou falando a seus homens,
incitando-os a prosseguirem no cumprimento do dever. Calmo e
conformado, compenetrado das suas responsabilidades de chefe, a
quem cabia estimular os seus subordinados naquele momento crítico,
pronunciando palavras de entusiasmo e confiança na vitória. E exalou
o último suspiro.”
Conquistado Montese em 14 abr 1945, a leste desta posição os alemães
resistiam, em especial na cota 778. Coube ao 2° BI do Regimento Sampaio ao
comando do Major Sizeno Sarmento atacar na manhã de 15 de abril a cota
778. Missão confiada ao pelotão ao comando do Aspirante Francisco Mega.
E ele partiu para ataque sob intenso fogo inimigo, quando foi ferido
mortalmente por uma rajada de metralhadora,quando ia iniciar o assalto.
Pressentindo a morte, determinou Sargento Agenor, auxiliar que assumiu o
comando do Pelotão, muito desolado e paralisado. Mas Aspirante Mega
encontrou forças para incentivá-los, com bom humor, disfarçando aos olhos
dos seus comandados sua tragédia pessoal.
"Porque estão parados em torno de min? A guerra é lá na frente.
Quem esta no fogo e é para se queimar! Estou aqui porque quis l Se
vocês estão sentidos com o que me aconteceu, vinguem-se acertando o
comandante deles! De nada valerá o meu sacrifício
se não
conquistarem o objetivo. A minha vida nada vale, a minha morte nada
significa diante do que vocês ainda tem para fazer, prossigam na luta..."
E a cota 778 foi conquistada ao final da tarde.
Em 1953, por seu heroísmo e comovente exemplo, foi escolhido para
nome da Turma formada em 15 fev 1955 sob este argumento:

-62-

4

" Os cadetes de 1953 da AMAN (1 0 Ano), ao homenagearem o herói
expedicionário da última campanha da Itália, não tomaram a si, somente
um exemplo de abnegado patriotismo, mas se integraram no dever da
nação de eternizar a memória histórica dos nomes dos que tombaram
em defesa do Brasil. "(Revista Agulhas Negras, 1953)
Os ¨60 anos de formatura da Turma Asp Mega em 15 fev 2015, na AMAN
transcorreu no ano dos 70 anos de sua morte heróica.Evento coberto pelo
Cel Carlos Claudio Miguens, da Turma Aspirante Francisco Mega como editor
do jornal Inconfidência que publicou este nosso artigo.
O Curso de Infantaria da AMAN conserva em seu acervo valiosos
subsídios sobre o herói Aspirante de Infantaria Francisco Mega,
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