DIVISÕES AMERICANAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL
Por Reinaldo V. Theodoro
Em 1939, o United States Army (Exército dos
Estados Unidos) passou por uma grande reorganização, visando a uma rápida expansão para o
caso dos EUA entrarem na guerra. O regimento
de infantaria passou a ter 3 batalhões (ao invés
de 4) e surgiu a chamada "divisão triangular",
formada por 3 regimentos. A Guarda Nacional era
formada pelos Estados e controlada por eles.
Porém, a partir de 1903, suas unidades tiveram
que ser organizadas e equipadas segundo os
padrões federais. Ao todo, foram ativadas 67
divisões de infantaria (entre tropas federais e da
Guarda Nacional).
A Divisão Blindada americana surgiu pouco mais
de um ano antes da entrada dos EUA na guerra.
Em março de 1942, foi definida a sua organização
como constando de 2 regimentos blindados, cada
um com 2 batalhões médios e 1 leve (totalizando
368 tanques) e 1 regimento de infantaria blindada. Porém, apenas as divisões de 1 a 3 seguiram
essa organização (conhecida como “Divisão Pesada”). Da 4ª em diante, conforme o padrão estabelecido a 15/09/43, os 2 regimentos blindados
foram substituídos por apenas 3 Batalhões de
Tanques, cada um contando 3 companhias de
tanques médios e uma de tanques leves, totalizando 263 tanques. A 1ª Blindada foi reorganizada nesses moldes em julho de 1944, mas as 2ª e
3ª mantiveram suas organizações originais por
toda a guerra. Contudo, as divisões blindadas
americanas não lutavam com regimentos: elas
tinham os chamados "Comandos de Combate":
cada divisão tinha dois comandos independentes,
denominados "A" e "B", que eram organizados
conforme a missão. Um comando de combate
típico compunha-se de 1 batalhão de tanques, 1
de infantaria blindada e 1 de artilharia autopropulsada, mais elementos de apoio. Outro comando,
o "R" (Reserva), normalmente comandava os
elementos que estavam fora de linha. Os batalhões não eram fixos nos Comandos, pois o "R"
muitas vezes ficava responsável pelos batalhões
mais desfalcados, mantendo-se os batalhões em
melhores condições em ação. Ao todo, foram
ativadas 16 divisões blindadas.
Duas divisões de cavalaria foram ativadas durante a guerra, mas enquanto uma foi logo dissolvida, a outra foi reorganizada como cavalaria
"desmontada" (de fato, lutando como infantaria).
Elas eram constituídas por duas brigadas, cada
uma com dois regimentos de cavalaria.
O sucesso alemão com tropas aerotransportadas
levou os americanos a constituir as suas próprias
divisões de paraquedistas. Originalmente teriam 1

regimento paraquedista e 2 aerotransportados
(planadoristas), mas a composição delas variou
muito ao longo da guerra, em função de anexações e transferências. Ao todo, foram ativadas 5
divisões aeroterrestres.
Os americanos criaram apenas uma Divisão de
Montanha, a 10ª, que se compunha de 3 regimentos de infantaria de montanha e esquiadores.
O United States Marine Corps (USMC) constitui
até hoje uma arma separada das forças armadas
americanas, mas a organização de suas unidades
terrestres pouco diferia da de uma divisão do
Exército. Ao todo, foram ativadas 6 divisões de
"Marines", todas empenhadas no Teatro de Operações do Pacífico. Uma peculiaridade da organização das unidades do USMC é que os regimentos recebiam apenas números, sem qualquer
distinção de arma. Por exemplo, o seu 11º Regimento era de artilharia, mas isso não constava de
sua designação. Porém, nessa matéria, serão
informadas as unidades de infantaria como “de
marines” e os regimentos de artilharia serão assim discriminados.
US ARMY

1ª Divisão Blindada
"Old Ironsides"
Ativada a 15/07/40 a partir da 7ª Brigada Mecanizada, a 1ª Divisão Blindada participou da “Operação Tocha”, a invasão da África do Norte francesa
(08/11/42), entrando em Oran a 10/11/42. Participou de toda a Campanha da Tunísia, engajando
pela primeira vez com os alemães a 03/12/42 em
El Guessa (onde sofreu pesadas baixas). Após a
rendição alemã na Tunísia (13/05/43), ela foi levada para a Itália, aonde chegou a 28/10/43. Ela
foi levada por partes para Ânzio a partir de
24/01/44, participando dos combates pela cabeça
de praia. A 23/05/44, ela deu início à ofensiva
para romper o perímetro de Ânzio, sofrendo pesadas baixas. A divisão entrou em Roma a
04/06/44 e ela então perseguiu os alemães em
retirada. Após ocupar Viterbo (09/06/44), ela foi
retirada de linha para ser reorganizada. Ela retornou à frente a 20/08/44. Passado o inverno, a 1ª
Divisão Blindada partiu para a ofensiva a
08/03/45, avançou celeremente pelo vale do Pó,
atingiu o rio Pó a 23/04/45 e o atravessou dois
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dias depois para interceptar os alemães em retirada. Chegou a Milão a 29/04/45, que já estava
ocupada por partisans e onde foi alcançada pelo
fim da guerra na Itália (02/05/45). Retornou aos
EUA a 24/04/46 e foi desativada no dia seguinte.
Originalmente, a divisão era constituída pelos 1º e
13º Regimentos Blindados e pelo 6º Regimento
de Infantaria Blindada. Em julho de 1944, os regimentos foram extintos e a divisão passou a se
constituir dos 1º, 4º e 13º Batalhões de Tanques e
6º, 11º e 14º Batalhões de Infantaria Blindada.

1ª Divisão de Cavalaria (Especial)
"The First Team"
Divisão da ativa, a 1ª de Cavalaria chegou à Austrália a 11/07/43, onde recebeu a designação
“Especial” a 04/12/43. Ela participou da conquista
das Ilhas do Almirantado, começando a 29/02/44,
quando um esquadrão (batalhão) dela desembarcou na ilha de Los Negros. As Ilhas do Almirantado foram asseguradas por volta de 18/05/44. A
divisão então desembarcou na ilha de Leyte (Filipinas) a 20/10/44. Elementos dela desembarcaram ainda em Samar a 24/10/44. A divisão, reforçada pelo 112º Regimento de Cavalaria, combateu para atingir a costa Oeste da ilha, que foi
alcançada a 28/12/44. Desembarcou em Luzon a
27/01/45, sendo imediatamente empenhada em
abrir caminho para Manila, aonde chegou a
03/02/45, se envolvendo nos combates pela capital filipina. Continuou combatendo em Luzon até
ser retirada a 26/06/45 para se preparar para a
futura invasão do Japão. Chegou ao Japão a
02/09/45 e aí permaneceu na ativa ao longo de
1946. Ela era formada pelas 1ª e 2ª Brigadas de
Cavalaria, sendo a 1ª composta pelos 5º e 12º
Regimentos de Cavalaria e a 2ª pelos 7º e 8º
Regimentos de Cavalaria.

1ª Divisão de Infantaria
"The Big Red One"
Divisão da ativa, a “Grande Um Vermelho” desembarcou na África do Norte a 08/11/42 (“Operação Tocha”), ocupando Oran a 10/11/42. Lutou
na Tunísia (incluindo a Batalha do Passo Kasserine) até 09/05/43. Desembarcou então na Sicília
a 10/07/43 (“Operação Husky”). Retornou à Inglaterra a 11/11/43 para treinar para o “Dia-D”

(06/06/44). Desembarcou na Normandia na praia
“Omaha” e, após sofrer pesadas baixas, rompeu
as defesas alemãs. A 26/07/44, voltou à ofensiva
como parte da “Operação Cobra”. Ela avançou
celeremente em direção à Bélgica, atravessando
o rio Mosa em Liége a 09/09/44. Atacou Aachen a
12/09/44, que foi finalmente conquistada a
21/10/44, a primeira cidade alemã capturada pelos aliados ocidentais. A divisão foi levada às
pressas para a área de Malmédy devido à ofensiva alemã nas Ardenas (16/12/44). Ela resistiu aos
ataques alemães e manteve a posse da crista de
Elsenborn. A divisão atravessou o rio Roer a
25/02/45, capturando Bonn a 09/03/45. Ela assaltou o rio Reno a 15/03/45. Em seguida, participou
do cerco ao Bolsão do Ruhr. A 08/04/45, a divisão
forçou o rio Weser, realizando em seguida o cerco às Montanhas Harz. A 06/05/45, ela avançou
na direção de Karlsbad, sendo surpreendida pelo
fim das hostilidades durante esse movimento.
Permaneceu como tropa de ocupação na Alemanha durante 1946. Ela era constituída pelos 16º,
18º e 26º Regimentos de Infantaria.

2ª Divisão Blindada
"Hell on Wheels"
Ativada a 15/07/40, a “Inferno Sobre Rodas” desembarcou na África do Norte a 25/12/42. Alguns
de seus componentes participaram de batalhas
na Tunísia, mas foi apenas na invasão da Sicília
(“Operação Husky”, 10/07/43) que a divisão atuou
como uma unidade completa, realizando uma
impressionante arremetida através da costa Oeste da ilha até Palermo, aonde chegou a 22/07/43.
Partiu para a Inglaterra a 12/11/43, aonde chegou
a 25/11/43. Desembarcou na Normandia a
09/06/44, participando da “Operação Cobra”
(26/07/44). Avançou velozmente através da França, atravessando o Canal Alberto a 13/09/44, e
atingiu o rio Maas no dia seguinte. Ela atacou
através da brecha de Aachen a partir de 13/10/44
e atingiu o rio Roer a 28/11/44. Depois disso, foi
empenhada na Batalha das Ardenas. Ela atacou
na direção de Houffalize a 03/01/45, atingindo o
rio Ourthe a 15/01/45 e ocupando Houffalize no
dia seguinte. Atravessou o rio Roer a 27/02/45 e
atingiu o Reno a 04/03/45. Atravessou o rio a
27/03/45 e avançou para Lippstadt, onde fez contato com a 3ª Divisão Blindada, fechando assim o
Bolsão do Ruhr. Ela atravessou o rio Weser a
05/04/45 e alcançou o rio Elba a 11/04/45. Porém,
a cabeça de ponte da divisão acabou repelida por
contra-ataques alemães. Magdeburg caiu a
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18/04/45, num ataque conjunto com a 30ª Divisão. Ela foi então retirada de linha até 07/05/45,
quando as hostilidades cessaram. Retornou aos
EUA a 29/01/46 e permaneceu na ativa ao longo
de 1946. Ela era composta pelos 66º e 67º Regimentos Blindados e pelo 41º Regimento de Infantaria Blindada.

2ª Divisão de Cavalaria
Ativada a 25/02/43, a 2ª de Cavalaria foi enviada
para a África do Norte, aonde chegou a 09/03/44,
mas foi dissolvida a 10/05/44 para formar unidades de engenharia. Era integrada exclusivamente
por soldados negros. Ela era formada pelas 4ª e
5ª Brigadas de Cavalaria, sendo a 4ª composta
pelos 9º e 10º Regimentos de Cavalaria e a 5ª
pelos 27º e 28º Regimentos de Cavalaria.

2ª Divisão de Infantaria
"Warrior Division"
Divisão da ativa, a 2ª de Infantaria estreou na
campanha da Normandia, desembarcando a
07/06/44. Ela progrediu em direção a Saint Lô,
envolvendo-se em combate com paraquedistas
alemães. A divisão foi então empenhada na ruptura da linha alemã proporcionada pela “Operação Cobra”, a 27/07/44. Ela avançou até o rio Vire
e então foi enviada para a Bretanha, onde, a
25/08/44, começou a atacar a cidade-fortaleza de
Brest, que foi libertada a 17/09/44. A divisão então foi levada para a região da Floresta de
Hurtgen, onde começou uma ofensiva para capturar as represas do Roer a 13/12/44. Porém, a
ofensiva alemã nas Ardenas fez com que esse
ataque fosse cancelado e a divisão ocupou posições defensivas na crista de Elsenborn, onde se
manteve a despeito dos ataques alemães. A divisão só retomou a ofensiva a 30/01/45, atacando a
“Linha Siegfried” e abrindo caminho para as represas do Roer. A divisão atravessou o rio Roer a
03/03/45 e, posteriormente, foi encarregada de
defender a ponte de Remagen (12-20/03/45).
Progredindo rapidamente em conjunto com a 9ª
Divisão Blindada, ela atravessou o Weser e conquistou Leipzig a 19/04/45 (porém, ela logo recebeu ordens de se retirar). Ela estava avançando
na direção de Pilsen quando a guerra acabou.
Retornou aos EUA a 20/07/45 e permaneceu na

ativa durante 1946. Era constituída pelos 9º, 23º e
38º Regimentos de Infantaria.

3ª Divisão Blindada
"Spearhead"
Ativada a 15/04/41, a 3ª Blindada desembarcou
na Normandia a 23/06/44 e estreou em combate
na área de Saint Lô a 29/06/44. Em seguida, participou da “Operação Cobra” (24/07/44). A
15/08/44, a 3ª capturou Ranes, fechando assim o
bolsão de Falaise. A 25/08/44, ela atravessou o
rio Sena abaixo de Paris, atravessou o Marne e
prosseguiu em perseguição aos alemães em
retirada. Atravessou o Aisne a 29/08/44, atingiu a
“Linha Siegfried” a 12/09/44 e alcançou os subúrbios de Aachen a 14/09/44. Em resposta à ofensiva alemã nas Ardenas, o CCA foi enviado para
defender Eupen e o CCB foi anexado à 30ª Divisão de Infantaria. A “Spearhead” libertou Grandménil a 26/12/44 e atacou na direção de Houffalize a 03/01/45. Foi retirada de linha em fins de
janeiro e voltou ao combate apenas a 26/02/45. A
04/03/45, a 3ª atingiu o rio Reno e lutou por Colônia entre 05 e 07/03/45, juntamente com a 104ª
Divisão. Atravessou o Reno a 23/03/45 e atingiu o
rio Lahr a 28/03/45, fechando o Bolsão do Ruhr. A
divisão alcançou o rio Weser a 07/04/45 e o Mulde a 15/04/45. Após 23/04/45, foi retirada para
reabilitação. A 3ª Divisão Blindada tem uma série
de distinções na 2ª Guerra Mundial: foi a primeira
divisão americana a disparar contra o território
alemão, a primeira a entrar na Alemanha, a primeira a capturar uma cidade alemã, a primeira a
penetrar na “Linha Siegfried”, a primeira a abater
um avião alemão com canhões antiaéreos posicionados na Alemanha, a primeira a capturar uma
grande cidade alemã (Colônia) e foi a divisão que
realizou o maior avanço em território inimigo em
um único dia na História (mais de 162 km, através
da Alemanha Central, a 29/03/45). Foi desativada
na Alemanha a 10/11/45. Era composta pelos 32º
e 33º Regimentos Blindados e pelo 36º Regimento de Infantaria Blindada.

3ª Divisão de Infantaria
"Rock of the Marne"
Divisão da ativa, a 3ª de Infantaria participou da
“Operação Tocha”, o desembarque na África do
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Norte (08/11/42), entrando em Casablanca a
11/11/42. Apelidada “Rochedo do Marne” ainda
na 1ª Guerra Mundial, ela participou da “Operação Husky”, a invasão da Sicília (10/07/43).
Avançou velozmente pela costa Oeste da ilha,
entrando em Palermo (22/07/43) e em Messina
(16/08/43), encerrando a campanha da Sicília.
Desembarcou na Itália a 18/09/43. Participou da
“Operação Shingle”, o desembarque em Ânzio, a
22/01/44, e da batalha pela cabeça de praia. Foi
destacada para servir como guarnição de Roma a
04/06/44. Em seguida, a divisão participou da
invasão na Provença (“Operação Dragoon”), a
15/08/44. A 3ª avançou ao longo do vale do Ródano, chegando ao rio Rhône a 24/08/44 e capturando Besançon a 07/09/44. Avançando para o
Leste, ela abriu caminho pelas Montanhas Vosges até atingir a planície da Alsácia, entrando em
Strasbourg a 27/11/44. Participou da eliminação
do Bolsão de Colmar, com o apoio da 5ª Divisão
Blindada francesa, entrando na cidade no final de
janeiro. Ela atravessou o rio Reno a 26/03/45 e
seguiu rapidamente para o rio Main, que ela atravessou a 30/03/45. Capturou Nuremberg a
21/04/45 e Augsburg a 28/04/45. A 04/05/45, a
divisão entrou na Áustria, onde a divisão estava
ao cessarem as hostilidades. Retornou aos EUA
a 04/09/46 e permaneceu na ativa durante 1946.
Era constituída pelos 7º, 15º e 30º Regimentos de
Infantaria.

4ª Divisão de Infantaria
"Ivy1"
Ativada a 01/06/40, a 4ª de Infantaria estreou no
“Dia-D” (06/06/44), assaltando a praia de “Utah”,
na Normandia. Ela então avançou pela Península
de Cotentin e capturou Cherburgo a 25/06/44.
Depois, ela participou da “Operação Cobra”
(25/07/44), entrando em Paris junto com unidades
francesas a 25/08/44. Ela avançou rapidamente
para a Bélgica, atingindo o rio Mosa a 06/09/44. A
14/09/44, ela penetrou na “Linha Siegfried” na
região do Schnee Eifel. Substituiu a 28ª Divisão
de Infantaria após esta ser quase destruída, participando então da Batalha de Hurtgen, culminando
na captura de Grosshau a 29/11/44. Esgotada, a
divisão foi levada para o Luxemburgo para descanso. Porém, aqui ela suportou a ofensiva alemã
nas Ardenas (16/12/44). Depois, a divisão rumou
para o Leste, atravessando o rio Our a 22/01/45 e
entrando na Alemanha a 01/02/45, atingindo a
“Linha Siegfried” a 04/02/45. Atravessou o rio
Reno a 30/03/45 e então a divisão seguiu a 12ª
Divisão Blindada, atravessando o rio Main a
02/04/45. A divisão rumou para o rio Danúbio e o
atravessou a 25/04/45. No início de maio, a divisão passou para missões de guarnição até o fim
da guerra. Retornou aos EUA a 10/07/45 e foi
desativada a 13/03/46. Era formada pelos 8º, 12º
e 22º Regimentos.

4ª Divisão Blindada
"Breakthrough"
Ativada a 15/04/41, a 4ª Blindada desembarcou
na Normandia a 13/07/44, entrando em linha quatro dias depois. Participou da fase de exploração
da “Operação Cobra”, tomando Coutances
(28/07/44), Avranches (30/07/44) e Vannes
(05/08/44), isolando a Bretanha do resto da França. Lutou através da França, tomando Nantes
(11/08/44) e Orléans (16/08/44). Em 20/12/44, a
divisão foi levada para as Ardenas, onde resgatou
a 101ª Divisão Aeroterrestre, então cercada em
Bastogne (26/12/44). A 22/02/45, ela retomou o
avanço para a Alemanha, atingindo o rio Reno a
08/03/45. Atravessou o rio a 24/03/45, continuando a avançar até entrar na Tchecoslováquia, onde
terminou a guerra. Foi convertida a 1ª Brigada
Regulamentar (Constabulary) a 01/05/46. Ela era
formada pelos 8º, 35º e 37º Batalhões de Tanques e pelos 10º, 51º e 53º Batalhões de Infantaria Blindada.

5ª Divisão Blindada
"Victory"
Ativada a 01/10/41, a 5ª Blindada desembarcou
na Normandia a 25/07/44, participando da batalha
do Bolsão de Falaise e da corrida para libertar
Paris, tomando Le Mans a 08/08/44. Entrou na
Bélgica a 02/09/44, atravessando o rio Mosa, em
Sedan, a 05/09/44. Libertou Luxemburgo a
10/09/44. Uma patrulha da divisão entrou na Alemanha a 11/09/44, tornando-se a primeira tropa
aliada a entrar na Alemanha desde 1940. Penetrou a “Linha Siegfried” a 15/09/44 e, depois,
apoiou a 4ª Divisão de Infantaria na Floresta de
Hurtgen, tomando Kleinhau a 29/11/44 e atingindo o rio Roer a 16/12/44. Logo depois, passou
1

“Ivy” significa simplesmente “IV”, ou seja, quatro em
algarismos romanos.
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para a reserva em função da ofensiva alemã nas
Ardenas. Transferida para o Sul, lutou no Bolsão
de Colmar, cidade que ela tomou a 02/02/45.
Atravessou o rio Roer a 25/02/45 e atingiu o Reno
a 05/03/45, atravessando-o a 30/03/45. Avançou
pela Alemanha, atingindo o rio Elba a 12/04/45.
Retornou aos EUA a 10/10/45 e foi desativada no
dia seguinte. Ela era formada pelos 10º, 34º e 81º
Batalhões de Tanques e pelos 15º, 46º e 47º Batalhões de Infantaria Blindada.

5ª Divisão de Infantaria
"Red Diamonds"
Ativada a 16/10/39, a 5ª de Infantaria desembarcou na Normandia a 11/07/44, passando à ofensiva a 26/07/44 durante a “Operação Cobra”. A
divisão iniciou uma ofensiva a 08/08/44 na direção de Nantes, libertando Rheims a 30/08/44 e
estabelecendo uma cabeça de ponte sobre o rio
Mosa em Verdun no fim do mês. A divisão foi
levada para Metz e investiu a cidade-fortaleza a
07/09/44, conseguindo cercá-la a 19/11/44. Com
a ofensiva alemã nas Ardenas, a divisão foi levada para lá, atacando a partir de 18/12/44. Ela
atacou através do rio Sauer em Echternach (Luxemburgo) a 07/02/45. Ela atingiu a “Linha Siegfried” a 10/02/45 e limpou a margem Oeste do rio
Prüm até 19/02/45. A divisão atravessou o rio
(25/02/45) e avançou para o Leste, atingindo o rio
Mosela a 10/03/45. Em conjunto com a 4ª Divisão
de Infantaria, ela atingiu o rio Reno a 21/03/45,
atravessando o rio no dia seguinte. A 26/03/45, a
5ª Divisão chegou a Frankfurt-am-Main, terminando de limpar a cidade a 04/04/45, permanecendo como guarnição dela até 09/04/45. Participou então da redução do Bolsão do Ruhr até
22/04/45. A 01/05/45, a divisão entrou na Tchecoslováquia e na Áustria e progrediu, com o apoio
dos tanques da 4ª Divisão Blindada, até que o fim
da guerra suspendesse a ofensiva. Retornou aos
EUA a 19/07/45 e foi desativada a 20/09/46. Era
formada pelos 2º, 10º e 11º Regimentos.

a “Operação Cobra”, penetrando na Bretanha a
01/08/44 e atingiu Brest a 07/08/44. Ela retomou
o avanço para o Leste a 08/10/44, mas acabou
detida pela lama, pela falta de combustível e pela
obstinação da defesa alemã. Tomou Sarreguemines a 06/12/44. Participou da Batalha das Ardenas a partir de 31/12/44, a Leste de Bastogne. A
divisão atravessou o rio Our a 07/02/45, atacando
então a “Linha Siegfried” a partir de 20/02/45,
penetrando-a a dois dias depois. Atingiu o rio
Reno a 21/03/45 e o atravessou a 25/03/45.
Avançou pela Alemanha até 16/04/45, onde assumiu posições defensivas até o fim da guerra.
Retornou aos EUA a 18/09/45 e foi desativada no
mesmo dia. Ela era formada pelos 15º, 68º e 69º
Batalhões de Tanques e pelos 9º, 44º e 50º Batalhões de Infantaria Blindada.

6ª Divisão de Infantaria
"Red Star"
Ativada a 10/10/39, a 6ª de Infantaria desembarcou na Nova Guiné a 31/01/44 e estreou em
combate a 20/06/44, na área de Hollandia-Aitape.
A 30/07/44, a divisão invadiu Sansapor e as ilhas
vizinhas e manteve-se em missão de guarnição
até dezembro. Então, a divisão participou da invasão de Luzon, a 09/01/45, atingindo a costa
Leste da ilha no início de fevereiro de 1945, dividindo as forças japonesas. Depois, parte da divisão lutou na península de Bataan. Em fins de
fevereiro de 1945, a divisão foi concentrada contra a “Linha Shimbu”, a Nordeste de Manila, onde
a divisão combateu até abril. Embora a campanha
de Luzon fosse declarada oficialmente encerrada
a 30/06/45, a divisão manteve operações de cerco às forças japonesas até o fim da guerra. Foi
levada para a Coréia a 18/10/45, onde permaneceu na ativa durante 1946. Era formada pelos 1º,
20º e 63º Regimentos.

7ª Divisão Blindada
"Lucky Seventh"
6ª Divisão Blindada
"Super Sixth"
Ativada a 15/02/42, a 6ª Blindada desembarcou
na Normandia a 19/07/44, entrando em linha a
27/07/44. A divisão participou da exploração após

Ativada a 01/03/42, a 7ª Blindada desembarcou
na Normandia a 11/08/44 e participou da libertação da França. Atravessou o rio Marne a 27/08/44
e o Mosa, em Verdun, a 31/08/44. A divisão atravessou o rio Mosela, cercando Metz a 08/09/44.
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Depois, ela foi transferida para a Holanda, onde
entrou a 08/10/44. Em dezembro, ela foi enviada
para as Ardenas. Apesar de parcialmente cercada, conseguiu deter os alemães em Saint Vith por
quatro dias críticos (17 a 20/12/44). Tendo se
retirado, ela perdeu e recuperou Manhay (2427/12/44) e retomou Saint Vith a 23/01/45. A
07/03/45, a "Sete da Sorte" começou a limpeza
da margem Oeste do rio Reno entre Bonn e Remagen. Ela atravessou o rio a 25/03/45, participando então da eliminação do Bolsão do Ruhr,
que entrou em colapso a 16/04/45. A 30/04/45, a
divisão retomou o avanço para o Leste, atingindo
o Mar Báltico a 03/05/45 e fazendo contato com
os soviéticos a 07/05/45. Retornou aos EUA a
09/10/45 e foi desativada no mesmo dia. Ela era
formada pelos 17º, 31º e 40º Batalhões de Tanques e pelos 23º, 38º e 48º Batalhões de Infantaria Blindada.

8ª Divisão Blindada
"Tornado"
Ativada a 01/04/42, a 8ª Blindada chegou à França a 05/01/45. O seu CCA apoiou a 94ª Divisão
de Infantaria no ataque ao saliente do MoselaSaar (19-25/01/45). Foi então transferida para a
Holanda, onde realizou alguns ataques. Atravessou o rio Roer a 27/02/45 e combateu na margem
Oeste do Reno apoiando a 35ª Divisão de Infantaria. Atravessou o Reno a 26/03/45, participando
então da eliminação do Bolsão do Ruhr. Em
18/04/45, a divisão voltou-se para o Leste, atingindo as Montanhas Harz a 21/04/45. Retornou
aos EUA a 13/11/45 e foi desativada no mesmo
dia. Ela era formada pelos 18º, 36º e 80º Batalhões de Tanques e pelos 7º, 49º e 58º Batalhões
de Infantaria Blindada.

7ª Divisão de Infantaria
"Bayonet Division"
Ativada a 01/07/40, a 7ª de Infantaria estreou em
combate a 11/05/43, desembarcando na ilha de
Attu (Aleútas). Em seguida, a divisão desembarcou na ilha de Kiska, sem oposição, a 15/08/43. A
próxima ação da divisão foi a conquista das ilhas
Marshall, cujo atol de Kwajalein foi invadido por
ela a 01/02/44. Em 20/10/44, a divisão desembarcou na ilha de Leyte, nas Filipinas. Após atingir a
costa Oeste da ilha, ela passou para a defensiva.
A 05/12/44, a divisão atacou na direção de Ormoc, fazendo contato com a 11ª Divisão Aeroterrestre a 15/12/44. Em janeiro, a divisão ocupou
algumas ilhas que não estavam sendo defendidas
pelos japoneses. Então, a 01/04/45, a 7ª desembarcou em Okinawa (“Operação Iceberg”), onde
avançou com dificuldade, inclusive detendo a
principal contraofensiva japonesa, a 04/05/45. A
09/05/45, a 96ª Divisão a substituiu, mas, a
22/05/45, a 7ª retornou ao front, atingindo a costa
Sudeste da ilha a 03/06/45. Com o apoio da Marinha, artilharia pesada e tanques lança-chamas, a
divisão rompeu as últimas defesas japonesas
entre os dias 11 e 21/06/45. A 05/08/45, ela recebeu a missão de guarnecer o Sul da ilha até o fim
da guerra. Foi levada para a Coréia a 08/09/45,
onde permaneceu na ativa durante 1946. Era
formada pelos 17º, 32º e 184º Regimentos.

8ª Divisão de Infantaria
"Golden Arrow"
Ativada a 01/07/40, essa divisão desembarcou a
03/07/44 na Normandia, tendo seu batismo de
fogo a 12/07/44. Atingiu Rennes a 08/08/44 e,
entre 25/08/44 e 08/09/44, lutou para libertar a
cidade-fortaleza de Brest. A Divisão então seguiu
para a área de Hurtgen, onde substituiu a 28ª
Divisão de Infantaria a 19/11/44. Ela iniciou o seu
ataque a 21/11/44 e, apesar de pesadas baixas,
conseguiu atravessar a floresta e abrir caminho
para a 5ª Divisão Blindada. Ela manteve a defensiva na região durante a Batalha das Ardenas. A
seguir, a divisão atravessou o rio Roer em Duren,
a 23/02/45, e o Erft, a 01/03/45. Manteve a linha
do Reno em Colônia, atravessando o rio no fim do
mês. A divisão então participou da destruição do
Bolsão do Ruhr, atacando a partir de 06/04/45. A
25/04/45, a divisão foi colocada sob o comando
do 2º Exército britânico para a arrancada final até
o Mar Báltico, atacando através do rio Elba a
30/04/45. A divisão atingiu Schwerin, onde estava
ao fim das hostilidades. Retornou aos EUA a
10/07/45 e foi desativada a 20/11/45. Era constituída pelos 13º, 28º e 121º Regimentos de Infantaria.
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9ª Divisão Blindada
"Phantom"
Ativada a 15/07/42, a 9ª Blindada chegou à França a 03/10/44, mas só teve seu batismo de fogo
na Batalha das Ardenas, onde sofreu pesadas
baixas. Ela atravessou o rio Roer a 28/02/45,
avançando na direção do Reno. A divisão se destacou pelo extraordinário feito de capturar a ponte
de Remagen, a 07/03/45. Ela renovou o ataque
para o Leste a 26/03/45, atingindo o rio Lahr e
fazendo contato com o 3º Exército. A “Divisão
Fantasma” atacou novamente a 10/04/45, atingindo o rio Saale dois dias depois. Atingiu o rio
Mulde e capturou suas pontes na área de Colditz
a 15/04/45. O seu CCA foi anexado à 1ª Divisão
de Infantaria a 03/05/45 para o avanço para Karlsbad. Retornou aos EUA a 13/10/45 e foi desativada no mesmo dia. Ela era formada pelos 2º,
14º e 19º Batalhões de Tanques e pelos 27º, 52º
e 60º Batalhões de Infantaria Blindada.

9ª Divisão de Infantaria
"Old Reliables"
Ativada a 01/08/40, a 9ª de Infantaria desembarcou na África do Norte a 08/11/42 (“Operação
Tocha”). Foi então para a Tunísia, onde estreou
em combate como uma divisão a 28/03/43, participando então da campanha tunisina até o seu
final. O seu 39º Regimento chegou à Sicília a
15/07/43, seguido pelo resto da divisão a
01/08/43. Ela entrou em linha a 07/08/43, avançando então para Messina. Foi depois transferida
para a Inglaterra, para participar da campanha da
Normandia, onde desembarcou a 10/06/44. Rompeu a linha alemã na Península de Cotentin, atingindo a costa Oeste a 17/06/44 e partindo então
para a conquista de Cherburgo, o que conseguiu
a 27/06/44. Seguindo no rastro da “Operação
Cobra”, ela ajudou a fechar o Bolsão de Falaise a
17/08/44. A divisão atravessou o rio Marne a
27/08/44 e estabeleceu uma cabeça de ponte em
Dinant a 06/09/44. Prosseguiu depois no seu
avanço em direção à Alemanha, aonde entrou a
14/09/44. Rompeu a “Linha Siegfried” durante
setembro e depois penetrou na Floresta de
Hurtgen. Deteve o seu avanço devido à ofensiva
alemã nas Ardenas (16/12/44). Ela defendeu
então a região de Monschau, só retomando a

ofensiva a 30/01/45, avançando contra as represas do Roer. Capturou a represa de Schwammenauel a 09/02/45. Atravessou o rio Roer a
26/02/45, seguindo para o Reno. A 07/03/45, a
divisão assumiu a defesa da cabeça de ponte de
Remagen. A 01/04/45, a divisão ajudou a selar o
Bolsão do Ruhr e atacou as Montanhas Harz a
14/04/45. Ao fim das hostilidades, ela estava defendendo a linha do rio Mulde. Permaneceu na
ativa na Alemanha durante 1946. Ela era constituída pelos 39º, 47º e 60º Regimentos de Infantaria.

10ª Divisão Blindada
"Tiger Division"
Ativada a 15/07/42, a 10ª Blindada chegou à
França a 23/09/44, mas só entrou em linha a
02/11/44. Lutou no Sarre entre 14/11/44 e
02/12/44. Foi enviada às pressas para as Ardenas a 17/12/44, onde sofreu pesadas baixas.
Depois lutou no triângulo Saar-Mosela entre
20/02/45 e 02/03/45, tomando Trier a 27/02/45. A
divisão voltou ao ataque a 16/03/45, tomou Landau (22/03/45) e atravessou o rio Reno a
28/03/45. Prosseguindo para o Leste, atravessou
o rio Danúbio a 24/04/45, cruzando a fronteira
austríaca a 28/04/45. Ela terminou a guerra em
Innsbruck, Áustria. Retornou aos EUA a 13/10/45
e foi desativada no mesmo dia. Ela era formada
pelos 3º, 11º e 21º Batalhões de Tanques e pelos
20º, 54º e 61º Batalhões de Infantaria Blindada.

10ª Divisão de Montanha
"Mountaineer"
Ativada a 15/07/43, a 10ª de Montanha era composta por esquiadores e alpinistas experientes. A
divisão chegou à Itália a 18/01/45 e escalou o
penhasco de Sarasiccia-Campania na noite de
18-19/02/45, apanhando os defensores alemães
pela retaguarda. Investiu então contra Monte
Belvedere e Monte Gorgolesco, que foram conquistados a 20/02/45. Com o apoio da 1ª Divisão
brasileira, atacou Monte Torraccia, que caiu a
24/02/45. A divisão prosseguiu abrindo caminho à
força em direção ao vale do Pó. A 14/04/45, ela
participou da ofensiva final na Itália, alcançando a
planície a 20/04/45. Assaltou o rio Pó em
23/04/45 na região de Verona. A divisão fez ainda
a travessia do Lago Garda. Retornou aos EUA a
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11/08/45 e foi desativada a 30/11/45. Era constituída pelos 85º, 86º e 87º Regimentos de Infantaria de Montanha.

e 63º Batalhões de Infantaria Blindada.

12ª Divisão Blindada
"Hellcat"

11ª Divisão Aeroterrestre
"Angels"
Ativada a 25/02/43, a divisão desembarcou em
Leyte (Filipinas) a 18/11/44. Entrou em linha a
28/11/44 e estreou em combate a 06/12/44, combatendo paraquedistas japoneses que haviam
saltado atrás das linhas americanas. Ela avançou
na direção da Baía de Ormoc, fazendo contato
com a 7ª de Infantaria a 15/12/44. Em seguida, a
divisão desembarcou em Nasugbu, Luzon (Filipinas) a 31/01/45. A 03/02/45, o seu 511º Regimento saltou sobre uma crista e, com o restante da
divisão, avançou para Manila. A divisão lutou pelo
Campo Nichols em 07-13/02/45. Depois, realizou
um ousado ataque por terra, mar e ar para libertar
prisioneiros americanos no campo de Los Banos,
a 23/02/45. A 23/06/45, o 511º saltou no Norte de
Luzon em apoio à 37ª Divisão de Infantaria. A 11ª
foi levada para Okinawa a 14/08/45 em preparação para a invasão do Japão, mas a guerra terminou no dia seguinte. Chegou ao Japão a
30/08/45 e permaneceu na ativa durante 1946.
Era constituída pelos 187º e 188º Regimentos de
Planadoristas e pelo 511º Regimento de Paraquedistas.

Ativada a 15/09/42, a 12ª Blindada chegou à
França a 09/11/44 e entrou em linha a 05/12/44.
Atacou a Linha Maginot e entrou na Alemanha a
21/12/44. Em Herrlisheim, o seu CCB foi cercado
e teve que abrir caminho à força para escapar. O
CCA então atacou Herrlisheim a 17/01/45, mas o
seu 43º Batalhão de Tanques foi destruído e a
divisão, rechaçada. A “Hellcat” voltou a atacar a
03/02/45, agora em Colmar. Fez contato com as
forças francesas a 05/02/45, fechando o bolsão
nas Montanhas Vosges. Em seguida, apoiou a
70ª Divisão de Infantaria em 02-08/03/45. A 12ª
atingiu o rio Reno a 20/03/45 e, em seguida, participou da limpeza do Palatinado. A divisão atravessou o Reno a 28/03/45, participou da captura
de Schweinfurt a 11/04/45 e progrediu na direção
do rio Danúbio, capturando uma ponte intacta
sobre ele a 22/04/45. Entrou na Áustria a
03/05/45 e estava rumando para Innsbruck quando foi retirada de linha. Retornou aos EUA a
01/12/45 e foi desativada dois dias depois. Ela
era formada pelos 23º, 43º e 714º Batalhões de
Tanques e pelos 17º, 56º e 66º Batalhões de Infantaria Blindada.

13ª Divisão Aeroterrestre

11ª Divisão Blindada
"Thunderbolt"
Ativada a 15/08/42, a 11ª Blindada chegou à
França a 17/12/44, tendo sido trazida em resposta à ofensiva alemã nas Ardenas. Entrou em linha
a 23/12/44, protegendo o setor Givet-Sedan. A
30/12/44, ela passou para o ataque, na direção
de Houffalize, entrando no Luxemburgo a
22/01/45. Penetrou a “Linha Siegfried” a 06/02/45
e avançou para o Leste, atingindo o rio Reno a
09/03/45. A 17/03/45, ela atravessou o rio e progrediu para o Leste, entrando em Worms
(21/03/45) e tomando Bayreuth (14/04/45). Avançou então na direção da Áustria, ocupando a
região de Urfahr-Linz a 05/05/45. Fez contato
com tropas soviéticas a 08/05/45. Foi desativada
na Alemanha a 31/08/45. Elementos dela perpetraram o massacre de prisioneiros de guerra de
Chenogne (01/01/45). Ela era formada pelos 22º,
41º e 42º Batalhões de Tanques e pelos 21º, 55º

Ativada a 13/08/43, essa divisão chegou à França
a 06/02/45, mas nunca foi ao front. Foi a única
divisão do Teatro de Operações Europeu que não
entrou em combate. Retornou aos EUA a
23/08/45 e foi desativada a 25/02/46. Era constituída pelos 88º e 326º Regimentos de Planadoristas e pelo 515º Regimento de Paraquedistas. O
517º Regimento de Paraquedistas foi anexado à
divisão à 01/03/45 em substituição ao 88º, que foi
desativado na mesma data.

13ª Divisão Blindada
"Black Cat"
Ativada a 15/10/42, a 13ª Blindada desembarcou
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em Le Havre (França) a 30/01/45 e foi usada
como tropa de ocupação. Foi então levada para a
área de Kassel, onde, a 08/04/45, iniciou uma
ofensiva contra o Bolsão do Ruhr. Chegou a Duisburg a 17/04/45 e prosseguiu até chegar ao rio
Reno no dia seguinte. A divisão então foi levada
para a Bavária, avançando ao longo do rio Danúbio a partir de 27/04/45, chegando ao rio Inn.
Recebeu a rendição da cidade de Bräunau (onde
nasceu Hitler) a 02/05/45. Retornou aos EUA a
23/07/45 (foi a primeira divisão blindada a retornar aos EUA) e foi desativada a 15/11/45. Ela era
formada pelos 24º, 45º e 46º Batalhões de Tanques e pelos 16º, 59º e 67º Batalhões de Infantaria Blindada.

16ª Divisão Blindada
Ativada a 15/07/43, a 16ª Blindada chegou à
França a 17/02/45. Foi levada para Nuremberg,
aonde chegou a 28/04/45. Seu regimento de reconhecimento combateu apoiando a 86ª Divisão
até 30/04/45. A divisão serviu então como guarnição de Nuremberg até 06/05/45, quando ela atacou na direção de Pilsen, na Tchecoslováquia,
para capturar a fábrica de armamentos Skoda, o
que ela conseguiu no mesmo dia. Retornou aos
EUA a 13/10/45 e foi desativada dois dias depois.
Ela era formada pelos 5º, 16º e 26º Batalhões de
Tanques e pelos 18º, 64º e 69º Batalhões de Infantaria Blindada.

14ª Divisão Blindada
"Liberators"
Ativada a 15/11/42, a 14ª Blindada desembarcou
em Marselha (França) a 30/10/44, sendo empenhada na guarda da fronteira franco-italiana. A
21/11/44, a divisão atacou para o Norte, fazendo
contato com a 3ª Divisão de Infantaria a 25/11/44.
Ela continuou atacando para fechar as saídas das
Montanhas Vosges e chegou à planície da Alsácia a 30/11/44. A 15/12/44, a divisão assumiu
posições defensivas ao Sul de Bithe e foi atingida
pela ofensiva alemã “Nordwind” a 01/01/45, sendo obrigada a se retirar. A 11/01/45, a divisão
atacou em auxílio à 79ª Divisão, que estava em
dificuldades. Lutou na região até 04/02/45, quando foi posta na defensiva e reabilitada. A divisão
voltou a atacar a 15/03/45, atravessando os rios
Rothbach, Moder e Lauter e atingindo a “Linha
Siegfried” a 20/03/45. Chegou ao Reno a
23/03/45 e atravessou o rio a 01/04/45. Tomou
Gemünden a 05/04/45 e entrou em Neustadt a
07/04/45. Após se reagrupar, a divisão retomou o
avanço para o Leste a 24/04/45, atingindo o rio
Danúbio a 26/04/45. Atravessou o rio dois dias
depois e chegou ao rio Isar a 29/04/45, o qual ela
atravessou no dia seguinte, e prosseguiu para o
rio Inn, onde capturou uma ponte intacta a
02/05/45. Com o fim da guerra, a divisão foi incumbida de guardar prisioneiros de guerra. Retornou aos EUA a 16/09/45 e foi desativada no
mesmo dia. Ela era formada pelos 25º, 47º e 48º
Batalhões de Tanques e pelos 19º, 62º e 68º Batalhões de Infantaria Blindada.

17ª Divisão Aeroterrestre
Ativada a 15/04/43, a divisão chegou à Inglaterra
a 25/08/44 e a 24/12/44 foi levada às pressas
para a França em função da Batalha das Ardenas. Entrou em linha a 27/12/44, defendendo a
linha do rio Mosa entre Givet e Verdun. Atacou a
03/01/45 na área de Neufchâteau, capturando
Flamierge a 07/01/45 (de onde foi expulsa no dia
seguinte). Retomando o avanço, a divisão atingiu
o rio Ourthe a 13/01/45. A 26/01/45, foi retirada
de linha. Ela então forçou uma travessia no rio
Our a 06/02/45, onde lutou até ser retirada a
10/02/45. A 24/03/45, a divisão participou da Operação “Varsity”, saltando ao Norte de Wesel, além
do rio Reno, garantindo o terreno elevado na
região. A 17ª retornou à margem ocidental do
Reno a 31/03/45 e limpou Munster a 03/04/45.
Depois, a divisão envolveu-se na eliminação do
Bolsão do Ruhr, capturando Essen sem oposição
e recebendo a rendição de Duisburg. Ela estava
envolvida em ações de segurança interna quando
do fim das hostilidades. Retornou aos EUA a
15/09/45 e foi desativada no dia seguinte. Era
constituída pelos 193º e 194º Regimentos de
Planadoristas e pelo 513º Regimento de Paraquedistas. O 193º foi dissolvido a 01/03/45 e o
507º Regimento de Paraquedistas foi anexado à
divisão a 27/08/44, continuando ligado a ela pelo
restante da guerra.
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20ª Divisão Blindada
"Armoraiders"

25ª Divisão de Infantaria
“Lightning"

Ativada a 15/03/43, a 20ª Blindada chegou à
França a 17/02/45, mas só entrou em linha a
10/04/45, já na Alemanha. Atacou a 25/04/45 e
rumou para Munique a 28/04/45, atravessando o
rio Danúbio. Entrou na cidade a 30/04/45. Ela
então atravessou o rio Inn a 03/05/45 e estava
rumando para Salzburg quando a guerra terminou. Retornou aos EUA a 06/08/45 e foi desativada a 02/04/46. Ela era formada pelos 9º, 20º e 27º
Batalhões de Tanques e pelos 8º, 65º e 70º Batalhões de Infantaria Blindada.

Ativada no Havaí a 01/10/41, a 25ª Divisão foi
responsável pela defesa de Oahu até 02/11/42,
tendo sofrido o ataque japonês a Pearl Harbor.
Começou a desembarcar em Guadalcanal a
17/12/42, capturando o Monte Austen a 10/01/43
e avançando até a extremidade Oeste da ilha,
aonde chegou no início de fevereiro. O seu 161º
Regimento desembarcou na Nova Geórgia a
22/07/43 em apoio à 37ª Divisão. O restante da
divisão chegou a 02/08/43 e logo avançou para o
aeródromo de Munda, que caiu a 05/08/43 (a ilha
foi declarada segura a 25/08/43). O 35º Regimento desembarcou em Vella La Vella a 15/08/43,
lutando então pela ilha durante um mês. O 27º
desembarcou em Arundel e, a 06/10/43, desembarcou sem oposição em Kolombangara, encerrando a campanha das Salomão Central. A divisão desembarcou em Luzon a 11/01/45, passando a lutar nas planícies centrais da ilha. Com a
conquista de San Isidro, a 04/02/45, a ilha foi
dividida em duas. Em seguida, a divisão lutou nas
Montanhas Caraballo, que começou a atacar a
21/02/45. Com o prolongamento da luta, os 126º
e 148º Regimentos (respectivamente, 32ª e 37ª
Divisões) foram anexados à 25ª Divisão. Ela continuou atuando no Norte de Luzon e substituiu a
37ª Divisão a 10/06/45, mantendo o cerco de
pequenos bolsões japoneses até 30/06/45, quando foi retirada de linha para descanso e recuperação, situação em que estava quando a guerra
terminou. A divisão foi então levada para o Japão,
desembarcando a 28/10/45, permanecendo na
ativa durante 1946. Era constituída pelos 27º, 35º
e 161º Regimentos de Infantaria.

24ª Divisão de Infantaria
"Victory"
Originalmente “Divisão Havaiana”, a 24ª Divisão
de Infantaria foi rebatizada a 01/10/41 e passou o
primeiro ano da guerra responsável pela defesa
do Havaí. Assaltou a Baía de Tanahmerah, na
Nova Guiné, a 22/04/44, capturando Hollandia a
26/04/44. O seu 34º Regimento atacou a ilha de
Biak a 15/06/44, capturando os seus aeródromos
a 20/06/44. A divisão invadiu Leyte (Filipinas) a
20/10/44, penetrou no vale de Leyte a 26/10/44 e
avançou para a entrada Norte do vale de Ormoc,
ao lado da 1ª Divisão de Cavalaria, enfrentando,
inclusive, um tufão. Lutou por “Breakneck Ridge”
em 08-12/11/44. Depois, o 19º Regimento desembarcou em Mindoro (15/12/44), logo seguido
pelo 21º, enquanto o 34º ficou em Leyte anexado
à 32ª Divisão. O 34º desembarcou em San Antonio (Luzon) e participou da batalha do Passo de
Zig-Zag (fevereiro de 1945), sofrendo pesadas
baixas. O 19º foi levado para Luzon, onde foi
anexado à 11ª Divisão Aeroterrestre (um de seus
batalhões desembarcou em Corregidor, em apoio
ao salto de paraquedistas do 503º Regimento
independente). A divisão invadiu Mindanao a
17/04/45, onde os guerrilheiros filipinos já dominavam algumas áreas. A 24ª passou o restante
da guerra eliminando bolsões de resistência japoneses na ilha, declarando-a segura a 30/06/45. A
divisão foi levada para o Japão, desembarcando
a 22/10/45, e permaneceu na ativa durante 1946.
Era constituída pelos 19º, 21º e 34º Regimentos
de Infantaria.

26ª Divisão de Infantaria
"Yankee"
Divisão da Guarda Nacional de Massachusetts,
foi colocada em serviço federal a 16/01/41. Desembarcou na França a 07/09/44, mas só atacou
a 22/10/44. Em 21/11/44, elementos da divisão
foram cercados em Albestroff, mas a cidade foi
afinal conquistada a 23/11/44. O seu 101º Regimento acompanhou a 4ª Divisão Blindada no seu
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avanço pelo Sarre. A 26ª conquistou a cidade de
Sarre-Union a 04/12/44 e reagrupou-se quando
atingiu a Linha Maginot a 07/12/44. Quando começou a Batalha das Ardenas (16/12/44), a 26ª
estava em Metz e foi enviada para lá no dia 20. A
22/12/44, a divisão iniciou o ataque para libertar
Bastogne, então cercada. Ela atingiu o rio Wiltz
no Natal, mas foi repelida. Uma travessia foi realizada a 20/01/45 e, dois dias depois, a cidade de
Wiltz foi recapturada. A divisão então se manteve
na defensiva em Saarlautern até 06/03/45. A
13/03/45, ela atacou na direção do Reno, atingindo-o a 21/03/45, e realizou a sua travessia a
26/03/45. Seguindo os passos da 11ª Divisão
Blindada, ela tomou Fulda a 02/04/45 e atravessou o rio Werra dois dias depois. Prosseguindo
para o Leste, a divisão marchou ao longo do rio
Danúbio e chegou ao rio Ilz a 30/04/45, onde
estabeleceu uma cabeça de ponte. A divisão
entrou na Áustria a 02/05/45, em conjunto com a
11ª Divisão Blindada. Participou da tomada de
Linz a 04/05/45 e entrou na Tchecoslováquia a
06/05/45, onde estava ao terminar a guerra. Foi
desativada na Alemanha a 29/12/45. Era constituída pelos 101º, 104º e 328º Regimentos de Infantaria.

27ª Divisão de Infantaria
"New York"
Divisão da Guarda Nacional de New York, foi
colocada em serviço federal a 15/10/40. A 27ª
chegou ao Havaí a 20/03/42, fazendo então parte
de suas defesas. Um grupo de batalha formado
em torno do 165º Regimento participou da campanha das ilhas Marshalls, invadindo o Atol de
Makin a 20/11/43. O 106º assaltou Majuro, também nas Marshalls, a 01/02/44, e Eniwetok, a
19/02/44. Em junho, os 105º e 165º Regimentos
desembarcaram em Saipan para apoiar a 4ª Divisão de “Marines”. A 20/06/44, o 106º Regimento
também desembarcou e então a 27ª Divisão se
encarregou da conquista do restante da ilha. Um
contra-ataque japonês derrotou o 105º Regimento
a 07/07/44 e tropas isoladas dele tiveram que ser
evacuadas por mar. Após Saipan, a divisão foi
levada para as ilhas Ryukyu, desembarcando em
Okinawa a 09/04/45. A 27ª iniciou os ataques
contra a “Linha Shuri” a 19/04/45. O 106º Regimento foi detido e o 105º foi rechaçado com pesadas baixas. O 165º Regimento foi então empenhado e, apesar das baixas, capturou o aeródromo de Machinato a 28/04/45. Dizimada, a 27ª foi

substituída pela 1ª Divisão de “Marines” a
01/05/45. Recuperada, a divisão atacou o Istmo
Ishikawa para limpar o Norte de Okinawa, atingindo a extremidade Norte da ilha a 04/08/45.
Ficou então em missão de guarnição até o fim da
guerra. Retornou aos EUA a 24/12/45 e foi desativada a 31/12/45. Era constituída pelos 105º,
106º e 165º Regimentos de Infantaria.

28ª Divisão de Infantaria
"Keystone"
Divisão da Guarda Nacional da Pensilvânia, foi
colocada em serviço federal a 17/02/41. A “Keystone” (Pedra Angular) desembarcou na Normandia a 22/07/44, sendo imediatamente engajada
em combate nos bocages. Com a ruptura da frente da Normandia, avançou rapidamente para o
Sul e desfilou por Paris a 29/08/44 no caminho
para o front. Atravessou o rio Oise a 31/08/44,
entrou na Bélgica a 07/09/44 e na Alemanha quatro dias depois, capturando a ponte de rio Our
intacta. A 28ª começou a atacar a “Linha Siegfried” a 12/09/44. Ela foi então engajada na Batalha da Floresta de Hurtgen, entrando em linha a
25/10/44. Ela atacou na direção de Schmidt a
02/11/44, mas um contra-ataque feito pela 116ª
Divisão Panzer quase aniquilou o seu 110º Regimento. Dizimada, a divisão foi levada para a área
do rio Our para descanso e reabilitação no final
de novembro. Aí foi apanhada em cheio pela
ofensiva alemã nas Ardenas a 16/12/44, sendo
despedaçada. O 112º Regimento conseguiu recuar em ordem de Saint Vith a 23/12/44, mas o
restante da divisão acabou tendo que escapar em
pequenos grupos através das linhas alemãs.
Apesar disso, seus esforços desesperados foram
vitais para fazer fracassar o ataque alemão. A 28ª
foi retirada de linha a 01/01/45 e seus remanescentes ocuparam posições defensivas no rio Mosa entre Verdun e Givet. A divisão teve que ser
reconstituída e só voltou a entrar em linha a
18/01/45, diante do Bolsão de Colmar. A 28ª atacou a 01/02/45 e tomou a cidade no dia seguinte.
Apoiada por blindados franceses, atravessou o
canal Reno-Rhone a 06/02/45. Depois, ela avançou para o rio Ahr, alcançando-o a 07/03/45. A
divisão manteve posições defensivas no rio Reno
e assumiu o governo militar no Sarre a 24/04/45.
Retornou aos EUA a 02/08/45 e foi desativada a
13/12/45. Era constituída pelos 109º, 110º e 112º
Regimentos de Infantaria.
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29ª Divisão de Infantaria
"Blue and Gray"
Divisão da Guarda Nacional da Virginia, Maryland e Pensilvânia (Distrito de Columbia), foi
colocada em serviço federal a 03/02/41. Seu símbolo e título destacam o fato de que a divisão era
formada com pessoal vindo de Estados no Norte
(azul) e do Sul (cinza). Ela desembarcou na Normandia no “Dia-D”, na praia “Omaha”, ao lado da
1ª Divisão de Infantaria, sofrendo pesadas baixas.
Dois dias depois, tomou Isigny e atingiu o rio Aure. Progrediu ao longo do rio Vire até ser detida
em 13/06/44. Continuou lutando nos bocages da
Normandia na direção de Saint Lô. A 07/08/44,
ela libertou Vire. A divisão foi então levada para a
Bretanha, onde cercou e atacou a cidadefortaleza de Brest a partir de 25/08/44. A resistência alemã na cidade só foi vencida a 18/09/44.
Em seguida, a 29ª foi levada para a Holanda e
participou da luta por Aachen. Começou a sua
ofensiva na direção do rio Roer a 16/11/44, realizando o trabalho de limpeza da margem Oeste do
rio. Entre 08/12/44 e 23/02/45, a divisão manteve
uma postura defensiva em função da Batalha das
Ardenas. Ela atravessou o rio Roer com o apoio
de tanques lança-chamas e tomou Jülich a
24/02/45. Prosseguindo no avanço, a 29ª capturou Munchen-Gladbach a 01/03/45. A 17/04/45,
ela moveu-se para o Leste para apoiar a ofensiva
da 5ª Divisão Blindada. Ela atingiu o rio Elba a
24/04/45 e, a 02/05/45, estabeleceu contato com
o Exército soviético. Ela foi então transferida para
Bremen a 06/05/45 e passou a cumprir tarefas de
governo militar. Retornou aos EUA a 16/01/46 e
foi desativada no dia seguinte. Era constituída
pelos 115º, 116º e 175º Regimentos de Infantaria.

30ª Divisão de Infantaria
”Old Hickory"
Divisão da Guarda Nacional da Carolina do Norte,
Carolina do Sul, Georgia e Tennessee, ela foi
colocada em serviço federal a 16/09/40. A divisão
desembarcou na Normandia a 10/06/44 e assaltou o Canal Vire-Taute a 07/07/44. Atingiu a rodovia Periers-Saint Lô a 18/07/44 e, em seguida,
participou da “Operação Cobra”, a ruptura da
frente da Normandia (25/07/44). A 30ª Divisão
enfrentou o contra-ataque alemão em Mortain

(07/08/44), tendo algumas de suas unidades ficado isoladas e passaram a receber suprimentos
por meio de granadas de artilharia. A divisão retomou o avanço a 11/08/44, recuperando o terreno perdido e avançou então através da França
nos passos da 2ª Divisão Blindada. Entrou na
Bélgica a 02/09/44, cruzou o rio Mosa em Liége a
11/09/44 e entrou em Maastricht a 14/09/44. Atacou em direção à “Linha Siegfried” ao Norte de
Aachen e atingiu o rio Wurm a 18/09/44, que foi
atravessado sob fogo a 02/10/44. Apesar de contra-ataques alemães, a 30ª fechou o cerco sobre
Aachen a 16/10/44. Ela atingiu o rio Inde a
28/11/44 e limpou a região entre os rios Inde e
Roer até 14/12/44. Ao começar a Batalha das
Ardenas, a divisão foi levada para o setor Malmédy-Stavelot, aonde chegou a 17/12/44. Ela conseguiu manter Stavelot, mas perdeu Stoumont a
19/12/44 (conseguiu recapturar a cidade a
22/12/44). A 13/01/45, ela iniciou uma ofensiva e
estava a pouco mais de 3 quilômetros de Saint
Vith quando foi retirada de linha a 26/01/45. Entrou em linha novamente no rio Roer a 07/02/45 e
assaltou o rio a 23/02/45 como parte da Operação
"Granade”. Atravessou o Reno a 24/03/45 e fez
contato com a 1ª Brigada de Commandos britânica no dia seguinte. A 30ª retomou o seu avanço
para o Leste a partir de 06/04/45. A divisão atravessou o rio Weser e atingiu Hamelin (a cidade
do famoso flautista) no dia seguinte. Atingiu o rio
Elba a 13/04/45 e lutou pela captura de Magdeburg, que caiu a 18/04/45. Ela fez contato com os
soviéticos a 05/05/45. Retornou aos EUA a
21/08/45 e foi desativada a 25/11/45. Era constituída pelos 117º, 119º e 120º Regimentos de
Infantaria.

31ª Divisão de Infantaria
"Dixie"
Divisão da Guarda Nacional da Louisiana, Mississipi, Alabama e Flórida, foi colocada em serviço
federal a 25/11/40. Durante os primeiros meses
de 1944, a 31ª Divisão ficou encarregada de
ações de guarnição na Nova Guiné. O seu 124º
Regimento foi destacado para participar da luta
por Aitape a 13/07/44. O batismo de fogo da divisão se deu a 15/09/44 com a invasão de Morotai.
Após ocupar Morotai e algumas ilhas adjacentes,
a divisão foi retirada. A 31ª chegou a Mindanao a
22/04/45 e iniciou uma ofensiva a 27/04/45 contra
decidida oposição inimiga, chuvas torrenciais e
muita lama. A divisão capturou a base japonesa
de Malaybalay a 21/05/45 e atingiu Pinamola a
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26/06/45, assegurando a proteção da cidade de
Davao. Ela prosseguiu em operações de limpeza
em Mindanao até o fim da guerra, quando a 31ª
Divisão aceitou a rendição de todos os japoneses
na ilha. Retornou aos EUA a 19/12/45 e foi desativada dois dias depois. Era constituída pelos
124º, 155º e 167º Regimentos de Infantaria.

32ª Divisão de Infantaria
"Red Arrow"
Divisão da Guarda Nacional de Michigan e Wisconsin, foi colocada em serviço federal a
15/10/40. A 32ª Divisão teve seu batismo de fogo
na Nova Guiné em setembro de 1942, flanqueando a área Buna-Sanananda. Ocupou Buna a
14/12/42 e avançou pela costa, fazendo ligação
com os australianos a 23/01/43, encerrando a
campanha de Buna-Sanananda. Em outubro de
1943, retornou à região da Nova Guiné e realizou
desembarques em Saidor (02/01/44), Aitape
(23/04/44) e Morotai (16/09/44). Até então, a divisão atuou na maior parte do tempo com seus
regimentos atuando separadamente. Ela chegou
a Leyte a 14/11/44 e logo a divisão empenhou-se
em renhido combate para abrir caminho para o
vale de Ormoc, incluindo a batalha de “Breakneck
Ridge”. Atingiu Limon a 22/11/44 e fez contato
com a 1ª Divisão de Cavalaria a 03/12/44. Depois, a divisão foi enviada para Luzon, onde desembarcou a 27/01/45, tomando parte na arremetida para libertar Manila. Foi retirada de linha a
04/06/45, retornando ao combate em julho, sendo
empenhada na redução de bolsões de resistência
japoneses no Norte de Luzon até o fim da guerra.
Foi levada para o Japão, onde desembarcou a
14/10/45, onde foi desativada a 28/02/46. Era
constituída pelos 126º, 127º e 128º Regimentos
de Infantaria.

33ª Divisão de Infantaria
"Illinois"
Divisão da Guarda Nacional de Illinois, foi colocada em serviço federal a 05/03/41. Foi levada para
a Nova Guiné a 11/05/44. A maior parte da 33ª
Divisão desembarcou em Morotai sem oposição a
18/12/44, realizando então operações de erradicação de bolsões de resistência japoneses. De-

pois, ela foi levada para Luzon, onde desembarcou a 10/02/45. A 19/02/45, a divisão iniciou uma
ofensiva nas Montanhas Caraballo, em direção a
Baguio, onde ficava o QG japonês nas Filipinas.
Recebendo o 129º Regimento (37ª Divisão) como
reforço, a 33ª prosseguiu atacando, enfrentando
uma linha de túneis fortificados que tiveram que
ser tomados um por um. A 27/04/45, Baguio caiu
pelo ataque convergente das 33ª e 37ª Divisões.
A 33ª então foi empenhada em operações de
limpeza no Norte de Luzon até ser substituída a
30/06/45. Foi levada para o Japão, onde desembarcou a 25/09/45, onde foi desativada a
05/02/46. Era constituída pelos 123º, 130º e 136º
Regimentos de Infantaria.

34ª Divisão de Infantaria
"Red Bull"
Divisão da Guarda Nacional de Dakota do Norte,
Dakota do Sul, Iowa e Minnesota, foi colocada em
serviço federal a 10/02/41. O seu 168º Regimento
participou da “Operação Tocha”, a invasão da
África do Norte francesa, desembarcando em
Argel (08/11/42). O restante da divisão desembarcou a 03/01/43 e ela foi então levada para a
Tunísia. O 168º Regimento foi isolado em DjebelLessouda durante a Batalha de Passo Kasserine,
tendo que escapar por infiltração. A divisão participou do restante da campanha tunisina. Em seguida, a divisão foi levada para Salerno, onde
desembarcou em fins de setembro, e conquistou
uma cabeça de ponte sobre o rio Calore a
03/10/43. A divisão conseguiu um extraordinário
feito ao atravessar o rio Volturno a 13/10/43, contra forte oposição e muita chuva. Engajou a “Linha de Inverno” a 05/11/43 e a 30/12/43 entrou
em linha diante da “Linha Gustav”. Iniciou seus
ataques a 05/01/44, conquistando as elevações
diante do rio Rapido em meados de janeiro. Conseguiu ainda atravessar o rio Rapido ao Norte de
Cassino a 25/01/44. Chegou aos muros da abadia
de Monte Cassino, mas teve que se retirar. A
25/03/44, ela desembarcou na cabeça de praia de
Ânzio e manteve posições defensivas até
23/05/44, quando passou para a ofensiva. Após a
ruptura do front de Ânzio, ela seguiu os passos da
1ª Divisão Blindada, atravessou o rio Albano em
Roma a 04/06/44 e atingiu Civitavecchia
(07/06/44) e Tarquinia (09/06/44). Prosseguindo
no avanço para o Norte, atingiu Livorno e o rio
Arno a 22/07/44. Ela começou a atacar a “Linha
Gótica” a 10/09/44, rompendo-a a 23/09/44. Mon-
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te Belmonte caiu a 23/10/44 com o auxílio de um
“luar artificial”, feito com holofotes. A participação
da 34ª na “Ofensiva de Primavera” começou a
15/04/45. Atingiu Bolonha a 21/04/45 e prosseguiu protegendo o flanco do 5º Exército e tomando Reggio. Chegou a Brescia a 28/04/45, continuando a perseguir as forças alemãs em retirada
até 02/05/45, dia do fim da guerra na Itália. Retornou aos EUA a 03/11/45 e foi desativada no
mesmo dia. Era constituída pelos 133º, 135º e
168º Regimentos de Infantaria.

onde manteve a margem ocidental até o fim do
mês. A 26/04/45, a 35ª foi deslocada para Hannover para fins de ocupação, missão que ela
estava cumprindo ao se encerrar a guerra. Retornou aos EUA a 10/09/45 e foi desativada a
07/12/45. Era constituída pelos 134º, 137º e 320º
Regimentos de Infantaria.

36ª Divisão de Infantaria
"Texas"
35ª Divisão de Infantaria
"Santa Fe"
Divisão da Guarda Nacional de Kansas, Missouri
e Nebraska, foi colocada em serviço federal a
23/12/40. A 35ª Divisão desembarcou na Normandia entre 05 e 08/07/44 e no dia 11/07/44
começou a atacar ao longo do rio Vire. A
14/07/44, a divisão avançou para Saint Lô, entrando na cidade a 18/07/44, após rechaçar nada
menos que 12 diferentes contra-ataques alemães.
Em seguida, ela atravessou o rio Vire a 02/08/44
e foi desviada para a área de Mortain em função
do contra-ataque alemão, conseguindo resgatar
um batalhão da 30ª Divisão que havia ficado cercado. A 35ª então avançou para o Leste, no rastro da 4ª Divisão Blindada, atingindo Orléans a
18/08/44. Forçou o rio Mosela a 11/09/44 e retomou Agincourt a 21/09/44. Ela atingiu o rio Seille
a 01/10/44 e permaneceu na defensiva até
08/11/44, quando forçou o Seille e avançou para
Sarreguemines. Atravessou o rio Saar a 07/12/44
e manteve a cabeça de ponte apesar de contraataques alemães. Sarreguemines caiu para a 35ª
a 11/12/44. A divisão então atravessou o rio Blies
a 12/12/44. A 26/12/44, ela foi levada para Arlon,
na Bélgica, de onde atacou para libertar a sitiada
cidade de Bastogne. A 35ª chegou a Maastricht
(Holanda) a 03/02/45, substituindo a 52ª Divisão
Lowland britânica e mantendo posições defensivas ao longo do rio Roer até 22/02/45. A
25/02/45, a divisão atacou através do rio Roer e
avançou rapidamente, tomando Venlo a 01/03/45.
A 06/03/45, a divisão atingiu o rio Reno e avançou para o rio Wesel. Ela atravessou o Reno na
noite de 25-26/03/45 e ficou empenhada em
combate em Kirchellen até o fim do mês. Atingiu o
Canal Zweig a 02/04/45 e defendeu o Canal
Rhein-Herne. A 09/04/45, ela atravessou o canal,
atingiu Gelsenkirchen a 09/04/45 e atingiu o rio
Ruhr a 11/04/45. Foi então levada para o rio Elba,

Divisão da Guarda Nacional do Texas, foi colocada em serviço federal a 25/11/40. A 36ª desembarcou em Salerno, Itália, a 09/09/43 (“Operação
Avalanche”). A 20/01/44, a divisão realizou a desastrosa tentativa de travessia do rio Rapido,
onde foi rechaçada e sofreu 1.681 baixas. A
12/03/44, a divisão foi retirada de linha para descanso e reabilitação. Em seguida, foi levada para
a cabeça de praia de Ânzio a 22/05/44 e tomou
Velletri a 01/06/44. A 36ª entrou em Roma a
04/06/44 e avançou para o Norte, tomando Piombino a 26/06/44. Desembarcou na Provença
(“Operação Dragoon”) a 15/08/44 e avançou para
o Norte pelo vale do Ródano. Combateu em Montélimar a partir de 23/08/44. Atingiu Livron a
28/08/44, fechando a linha de retirada do 19º
Exército alemão, mas a maior parte dele já havia
escapado. Atingiu a junção dos rios Drôme e
Rhône a 30/08/44, encerrando a campanha no
vale do Ródano. A 02/09/44, a divisão se deteve
para permitir que forças francesas entrassem
primeiro em Lyon e conquistou Vesoul a 13/09/44.
A divisão atravessou o rio Mosela a 21/09/44,
chegando assim ao sopé das Montanhas Vosges.
A 23/10/44, um batalhão da divisão foi cercado e
teve que ser resgatado pelo 442º Regimento (nipo-americano) a 30/10/44. A 36ª atingiu o rio
Meurthe a 21/11/44, tendo o atravessado no
mesmo dia. Rompeu a oposição alemã no Passo
de St. Marie para a Alsácia a 25/11/44 e rumou
para o Bolsão de Colmar. A 16/03/45, a divisão
retomou a ofensiva através da Floresta de Haguenau e do rio Zintzel e atravessou o rio Bieberbach a 18/03/45. Evitando pontos-fortes, conseguiu atingir o rio Reno a 24/03/45. Ela atravessou
o rio Lecht a 29/04/45, avançando então para o
Leste na esteira da 10ª Divisão Blindada até chegar a Bad Toelz a 01/05/45. A 36ª atravessou o
rio Iser a 02/05/45 e atingiu a Áustria quando a
guerra terminou. Retornou aos EUA a 15/12/45 e
foi desativada no mesmo dia. Era constituída
pelos 141º, 142º e 143º Regimentos de Infantaria.
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37ª Divisão de Infantaria
"Buckeye"
Divisão da Guarda Nacional de Ohio, foi colocada
em serviço federal a 15/10/40. Chegou às Ilhas
Fiji a 11/06/42 e alguns de seus elementos participaram de ações nas Ilhas Russel e Nova Georgia. A divisão chegou a Rendova a 07/07/43,
onde foi engajada no combate pelo aeródromo de
Munda, que caiu a 05/08/43. Prosseguiu em operações na ilha até fins de setembro. O 129º Regimento de Infantaria (Guarda Nacional de Illinois)
chegou a Guadalcanal a 04/11/43 para integrarse à divisão. Ela então foi transferida para Bougainville em novembro de 1943, onde repeliu oito
grandes ataques japoneses durante março de
1944. A 09/01/45, a divisão desembarcou no Golfo de Lingayen contra ligeira oposição. Avançou
para o Campo Clark e Forte Stotsenberg, capturando-os a 31/01/45. A divisão então se voltou
para o Sul na direção de Manila, atingindo a cidade a 04/02/45. Empenhou-se em combate na
cidade e, a 23/02/45, assaltou Intramuros, a parte
antiga dela. Manila foi declarada segura a
03/03/45 e a divisão ficou servindo como guarnição dela até 26/03/45. O 129º Regimento foi anexado à 33ª Divisão em Bauang entre 26/03/45 e
10/04/45. Em seguida, deixando o 145º Regimento em Manila, a 37ª rumou para o Norte de Luzon,
onde iniciou a ofensiva contra Baguio a 10/04/45,
que foi libertada por um ataque concêntrico das
33ª e 37ª Divisões a 27/04/45. Embora a campanha de Luzon fosse oficialmente encerrada a
30/06/45, ela continuou atuando em operações de
cerco e patrulhamento até o fim da guerra. Retornou aos EUA a 18/12/45 e foi desativada no
mesmo dia. Originalmente, era constituída pelos
145º, 147º e 148º Regimentos de Infantaria, mas
o 147º foi desligado da divisão em abril de 1942 e
substituído pelo 129º Regimento a 31/07/43.

38ª Divisão de Infantaria
"Cyclone"
Divisão da Guarda Nacional de Indiana, Kentucky
e West Virginia, foi colocada em serviço federal a
17/01/41. A 38ª Divisão chegou a Leyte a
16/12/44, onde ajudou a eliminar grupos de para-

quedistas japoneses que haviam saltado na retaguarda americana. Guarneceu ainda a ilha de
Samar. A 29/01/45, desembarcou em Luzon, sem
oposição. Conquistou Olongapo e a Baía de Subic a 30/01/45. Avançou para o interior da ilha,
lutando na batalha do Passo de Zig-Zag (0114/02/45). O seu 151º Regimento desembarcou
em Bataan a 15/02/45 e garantiu a posse da península a 21/02/45. Elementos da divisão realizaram pequenos desembarques em ilhas próximas,
enquanto o grosso da 38ª prosseguiu no avanço
pela ilha. Depois de repetidos fracassos, a crista
Pica-Pau foi conquistada, com o apoio de tanques
lança-chamas, a 22/05/45. A represa Wawa foi
capturada a 28/05/45. Ao fim da guerra, ela estava cercando bolsões de resistência japoneses a
Leste de Luzon. Retornou aos EUA a 09/11/45 e
foi desativada no mesmo dia. Era constituída
pelos 149º, 151º e 152º Regimentos de Infantaria.

40ª Divisão de Infantaria
"Sunburst"
Divisão da Guarda Nacional da Califórnia, Nevada e Utah, foi colocada em serviço federal a
03/03/41. A 40ª Divisão defendeu o Havaí entre
01/09/42 e 25/12/43. A 28/04/44, ela substituiu a
1ª Divisão de “Marines” na Nova Bretanha e capturou o aeródromo de Cabo Hoskins sem oposição a 07/05/44. A 40ª invadiu a Baía de Lingayen,
em Luzon, a 09/01/45, e atingiu o aeródromo de
Lingayen. Avançando para o interior, a divisão
forçou uma cabeça de ponte em Bamban
(23/01/45) e investiu a Montanha Storm King
(06/02/45). Conquistou uma série de cristas até
02/03/45. O seu 108º Regimento foi então destacado para o 8º Exército para ajudar a limpar bolsões de resistência em Leyte, reconhecer a ilha
de Masbate e invadir a ilha de Mindanao (só retornou ao comando da 40ª Divisão a 28/06/45). O
restante da divisão desembarcou em Panay a
18/03/45. Após um rápido avanço, tomou Iloilo a
20/03/45. Elementos da divisão desembarcaram
em Los Negros a 29/03/45, assegurando Bacolod
a 30/03/45. A divisão, tendo o 503º Regimento
Paraquedista anexado a ela, atacou a área de
Negritos-Patog a 09/04/45. A resistência organizada em Los Negros foi eliminada a 31/05/45. A
divisão retornou aos EUA a 06/04/46 e foi desativada no dia seguinte. Era constituída pelos 108º,
160º e 185º Regimentos de Infantaria.
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41ª Divisão de Infantaria
"Sunset"

42ª Divisão de Infantaria
"Rainbow"

Divisão da Guarda Nacional de Washington, Oregon, Idaho e Montana, foi colocada em serviço
federal a 16/09/40. A 41ª Divisão foi levada para a
Austrália entre 09/04/42 e 13/05/42. O seu 163º
Regimento desembarcou na Nova Guiné a
27/12/42 e atingiu Sanananda a 22/01/43, encerrando a campanha da Papua. O restante da divisão também foi levado para a Nova Guiné, aonde
o 186º Regimento chegou de avião a 25/01/43. O
162º Regimento chegou a Port Moresby a
08/02/43 e realizou operações de limpeza na
costa Norte da ilha. A divisão realizou um desembarque sem oposição na Baía de Nassau a
30/06/43 e avançou para Salamaua junto com
forças australianas. O 162º Regimento continuou
em ação na Nova Guiné, capturando a Crista
Roosevelt a 14/08/43, enquanto o restante da
divisão retornou à Austrália. A divisão voltou à
Nova Guiné, em Finschhafen, a 20/03/44. Seus
regimentos receberam missões separadas, desembarcando em Wapil, Baía de Humboldt (ambos a 22/04/44), capturando Aitape a 24/04/44 e
os aeródromos de Hollandia e Sentani. O 163º
Regimento desembarcou contra ligeira oposição
em Arara (Nova Guiné) a 17/05/44. O próximo
alvo foi a ilha de Wakde, conquistada em 1820/05/44. Após mais algumas ações, o 163º foi
levado para Biak, onde o restante da divisão havia desembarcado a 27/05/44. Aqui, o 162º foi
rechaçado pelos japoneses e teve que empreender difícil retirada por terra e mar. A luta prosseguiu e o aeródromo de Mokmar foi capturado a
07/06/44 (a ilha foi assegurada a 20/08/44). A
divisão desembarcou em Mindoro (Filipinas) a
08/02/45. O 186º Regimento desembarcou em
Palawan a 28/02/45 e tomou Puerto Princesa e
seu aeródromo a 08/03/45. A 27/03/45, reuniu-se
à divisão na península de Zamboanga (Mindanao), onde a divisão havia desembarcado a
10/03/45. A cidade de Zamboanga foi rapidamente libertada, mas o Monte Capisan só caiu a
24/03/45. A divisão então limpou diversas ilhas
próximas. A 04/05/45, o 162º Regimento foi levado para Parang. O 163º capturou Monte Daho a
22/04/45, marcando o fim da resistência organizada em Jolo. A divisão estava ainda realizando
operações de limpeza quando a guerra terminou.
Foi levada para o Japão a 06/10/45, onde foi desativada a 31/12/45. Era constituída pelos 162º,
163º e 186º Regimentos de Infantaria.

Divisão ativada a 14/07/43, ela desembarcou um
destacamento avançado em Marselha (Sul da
França) a 09/12/44. Esse destacamento ficou
conhecido como Força-Tarefa Linden. Estreou em
combate na véspera de Natal, na frente de Strasburgo. Foi atacada pelos alemães no início de
1945, perdendo terreno. A 14/02/45, a “Divisão
Arco-Íris2”, agora com todos os seus elementos,
ocupou posições defensivas próximo a Haguenau
nas Montanhas Hardt. Após um mês na defensiva, atacou a “Linha Siegfried” a 15/03/45 e avançou rapidamente. Entrou na Alemanha a 18/03/45
e atravessou o rio Reno a 31/03/45, avançando
então para o Leste atrás da 12ª Divisão Blindada.
A 01/04/45, limpou a região a Oeste do rio Main e
forçou uma travessia sobre ele. Conquistou Marienburg a 02/04/45 e lutou em 03-05/04/45 pela
posse de Würzburg. A seguir, a divisão rumou
para Schweinfurt, onde se envolveu em combate
de 08 a 12/04/45. Em seguida, atacou Nuremberg, em conjunto com as 3ª e 45ª Divisões. A
cidade caiu a 20/04/45. A 42ª seguiu então para o
Sul, na direção do rio Danúbio, que ela atingiu a
25/04/45, estabelecendo uma cabeça de ponte no
dia seguinte. A divisão então iniciou uma marcha
para Munique, na esteira da 20ª Divisão Blindada,
a 28/04/45, e passou pela cidade a 30/04/45. A
42ª entrou na Áustria ao Norte de Salzburg a
05/05/45 e permaneceu aí até o fim da guerra. Foi
desativado na Áustria a 29/06/46. Era constituída
pelos 222º, 232º e 242º Regimentos de Infantaria.

43ª Divisão de Infantaria
"Winged Victory"
Divisão da Guarda Nacional do Maine, Vermont,
Connecticut e Rhode Island, foi colocada em serviço federal a 24/02/41. A 43ª chegou à Nova
Zelândia a 22/10/42, excetuando o seu 172º Regimento, que serviu de guarnição em Espiritu
Santo. O 103º Regimento desembarcou nas Ilhas
Russell sem oposição a 21/02/43. O 172º Regimento invadiu Rendova, sem oposição, a
2

Ela era assim chamada desde a 1ª Guerra Mundial,
quando foi ativada pela primeira vez, incorporando
unidades de várias regiões do país, daí o seu apelido.
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30/06/43. A divisão moveu-se para a Nova Georgia a 06/07/43 e iniciou o avanço pela trilha de
Munda, sendo detida a 10/07/43. O 172º Regimento, sem comida nem água, conseguiu atingir
a costa a 13/07/43. Tendo os 145º e 148º Regimentos (37ª Divisão) anexados a ela, a 43ª resistiu a um contra-ataque japonês a 17/07/43. O
aeródromo de Munda caiu a 05/08/43. O 172º
Regimento conquistou a ilha de Baanga a
20/08/43 e desembarcou em Arundel a 27/08/43
contra tenaz oposição. A luta aqui terminou a
20/09/43 e a 43ª foi para Aitape, na Nova Guiné,
ficando responsável pela defesa da linha do rio
Drinumor. Ela foi substituída por forças australianas a 10/10/44. A 43ª desembarcou em Luzon a
09/01/45. Reforçada com os 63º (6ª Divisão) e
158º Regimentos, superou tenaz resistência numa série de cristas durante todo o mês de janeiro.
A 43ª voltou ao ataque a 28/02/45 e moveu-se
para as Montanhas Zambales a 02/03/45. A
14/03/45, a divisão atacou a “Linha Shimbu”,
rompendo as últimas defesas japonesas a
16/03/45. A divisão atacou na direção de Ipo a
06/05/45, atingindo a represa intacta a 17/05/45.
A divisão foi então transferida para lutar na área
de Wawa em 26-30/06/45. Retornou aos EUA a
09/10/45 e foi desativada a 01/11/45. Era constituída pelos 103º, 169º e 172º Regimentos de
Infantaria.

44ª Divisão de Infantaria
Divisão da Guarda Nacional de New York e New
Jersey, foi colocada em serviço federal a
16/09/40. A 44ª Divisão desembarcou em Cherburgo a 15/09/44 e entrou em linha a 18/10/44, na
Fôret de Parroy. A divisão forçou a passagem nas
Montanhas Vosges a 13/11/44 e tomou Avricourt
a 17/11/44, seguindo depois para a captura de
Sarrebourg a 21/11/44. Iniciou uma ofensiva a
05/12/44 contra a Linha Maginot. A divisão assumiu postura defensiva a Leste de Sarreguemines
a 23/12/44. A ofensiva alemã “Nordwind” atingiu
em cheio a divisão a 01/01/45, que foi forçada a
recuar. Reforçada com os 253º e 255º Regimentos (63ª Divisão), a 44ª atacou para eliminar o
saliente alemão a 15/02/45. A 27/03/45, a divisão
atravessou o rio Reno e seguiu para o Sul. Atravessou o rio Main no início de abril e cedeu o
324º Regimento para apoiar a 10ª Divisão Blindada e a 4ª de Infantaria. A divisão reuniu-se a
19/04/45 e avançou nos rastros da 10ª Blindada.
A 44ª atravessou o rio Danúbio a 23/04/45 e
avançou até ser detida no rio Iller. Ela prosseguiu

ocupando diversas cidades em perseguição aos
alemães em retirada. A 28/04/45 entrou na Áustria. A 05/05/45, a guerra terminou nessa região,
devido à rendição do 19º Exército alemão em
Innsbruck. Retornou aos EUA a 30/04/45 e foi
desativada a 30/11/45. Era constituída pelos 71º,
114º e 324º Regimentos de Infantaria.

45ª Divisão de Infantaria
"Thunderbird"
Divisão da Guarda Nacional do Arizona, Colorado, New México e Oklahoma, foi colocada em
serviço federal a 16/02/40. A 45ª desembarcou na
Sicília (“Operação Husky”) a 10/07/43. Capturou o
aeródromo de Ragusa, atravessou o rio Salso em
Caltanissetta a 18/07/43 e cortou a estrada na
costa Norte da ilha a 22/07/43. Ela desembarcou
em Salerno, a 09/09/43 (“Operação Avalanche”).
Conquistou Oliveto a 22/09/43, atravessou o rio
Calore a 27/09/43 e conquistou Piedimonte d’Alife
a 20/10/43. A 03/11/43, ela retomou a ofensiva,
cruzando o rio Volturno e rompendo a “Linha Hitler”. Avançou então contra a “Linha Gustav”, mas
foi detida ao Norte de Cassino. A 45ª Divisão foi
levada para Ânzio a 22/01/44 e se manteve na
defensiva durante quatro meses, suportando ataques alemães, sendo repelida até quase a linha
da praia. A 23/05/44, a 45ª iniciou a ofensiva para
romper a cabeça de praia de Ânzio, atingindo as
travessias do rio Tibre ao Norte de Roma a
04/06/44. A 15/08/44, ela invadiu a Provença
(“Operação Dragoon”). A divisão avançou rapidamente, atravessando o rio Durance a 20/08/44.
A 30/08/44, ela atravessou os rios Rhône e Ain a
Nordeste de Lyon. Atravessou o rio Mosela a
21/09/44 e capturou Epinal a 25/09/44. Bruyerès
caiu a 19/10/44, e, a 23/10/44, a divisão conseguiu estabelecer uma cabeça de ponte sobre o
Mortagne após várias tentativas fracassadas. A
23/11/44, ela voltou à ofensiva, contra a “Brecha
de Saverne”. Penetrou a Linha Maginot a
25/11/44, avançou para o rio Moder e atravessou
o rio Lauter a 18/12/44. A 01/01/45, a divisão
suportou a ofensiva alemã “Nordwind”. A seguir, a
divisão bateu-se no Bolsão de Bitchie, onde um
de seus batalhões foi quase aniquilado. A
15/03/45, a divisão foi levada para a região de
Sarreguemines e atingiu a “Linha Siegfried” a
17/03/45. A 45ª atravessou o rio Reno a 26/03/45
e avançou rapidamente até o rio Main, estabelecendo uma cabeça de ponte a 28/03/45. A divisão
conquistou Nuremberg a 20/04/45 e atacou através do Danúbio a 26/04/45. Ela chegou a Muni-

Clube SOMNIUM – 2007
Página 17 de 31

DIVISÕES AMERICANAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL

que a 29/04/45 e aí ficou até o fim da guerra.
Retornou aos EUA a 10/09/45 e foi desativada a
07/12/45. Elementos dela perpetraram os massacres de prisioneiros de guerra de Biscari
(14/07/43) e Dachau (29/04/45). Era constituída
pelos 157º, 179º e 180º Regimentos de Infantaria.

63ª Divisão de Infantaria
"Blood and Fire"
Ativada a 15/06/43, a 63ª Divisão teve seus regimentos enviados como unidades independentes
para a França. Com seus elementos avançados,
foi criada a “Força-Tarefa Harris”, que entrou em
linha entre 22 e 30/12/44, defendendo a Linha
Maginot e as Montanhas Vosges. Suportou a
ofensiva “Nordwind” alemã entre 01 e 09/01/45,
sofrendo pesadas baixas. A divisão só foi consolidada a 02/02/45 e passou para o ataque a
17/02/45, eliminando o saliente de Welferding a
24/02/45. A 63ª atacou a “Linha Siegfried” em
Saarbrücken a 15/03/45, rompendo-a a 18/03/45.
A divisão atravessou o rio Reno a 28/03/45 e o rio
Neckar a 30/03/45, atingindo Heidelberg. Ela
seguiu para o Leste na esteira da 10ª Divisão
Blindada e forçou o rio Jagst a 04/04/45. A seguir,
a divisão atingiu o rio Kocher e estabeleceu uma
cabeça de ponte a 09/04/45. A 63ª prosseguiu no
avanço para o Leste e atingiu o rio Danúbio a
25/04/45, estabelecendo uma cabeça de ponte. A
divisão saiu de linha a 28/04/45 e foi destinada a
missões de segurança na retaguarda até o fim da
guerra. Retornou aos EUA a 26/09/45 e foi desativada no dia seguinte. Era constituída pelos 253º,
254º e 255º Regimentos de Infantaria.

65ª Divisão de Infantaria
"Battle Axe"
Ativada a 16/08/43, a 65ª Divisão chegou a Le
Havre a 21/01/45, só entrando em linha a
09/03/45, na cabeça de ponte de Saarlautern.
Após alguns ataques diversionistas, a divisão
atravessou o rio Saar a 17/03/45 e capturou Dillingen no dia seguinte. A divisão capturou também Saarlautern a 19/03/45. A 65ª abriu caminho
através da “Linha Siegfried” a 21/03/45. Atravessou o rio Reno a 29/03/45, o Fulda a 02/04/45 e o
Werra no dia seguinte. A divisão prosseguiu no

avanço para o Leste, mas um contra-ataque alemão destruiu um batalhão dela em Struth a
07/04/45. A 18/04/45, ela voltou ao ataque, forçando o Danúbio a 26/04/45 nas imediações de
Regensburg, que caiu no dia seguinte. A divisão
atravessou o rio Isar a 01/05/45 e atingiu o rio Inn,
realizando a sua travessia a 02/05/45. Passau
caiu no dia seguinte e a divisão avançou na direção de Linz. Enquanto o seu 260º Regimento
permanecia como guarnição de Linz, o restante
da divisão cerrou sobre o rio Enns e fez contato
com os soviéticos a 08/05/45. A guerra acabou no
dia seguinte. Ela foi dissolvida na Alemanha a
31/08/45. Era constituída pelos 259º, 260º e 261º
Regimentos de Infantaria.

66ª Divisão de Infantaria
"Black Panther"
Ativada a 15/04/43, a 66ª Divisão chegou a Cherburgo (França) a 25/12/44, após seu transporte
ter sido torpedeado no Canal da Mancha, com a
perda de 762 homens. A 66ª foi designada como
o comando do setor costeiro do 12º Grupo-deExércitos, controlando diversas unidades francesas na região. Ela substituiu a 94ª Divisão na
região da Bretanha a 29/12/44 e assumiu a missão de conter as guarnições alemãs em Saint
Nazaire e Lorient. A divisão passou a maior parte
da guerra efetuando patrulhas e realizando ataques limitados. Entre 15/04/45 e 15/05/45, os
regimentos 422º e 423º (106ª Divisão) foram anexados a ela. Entre 19 e 29/04/45, vários pontosfortes alemães foram capturados. A 08/05/45, as
guarnições de Saint Nazaire e Lorient se renderam à divisão e ela então foi transferida para Coblença para tarefas de ocupação. Retornou aos
EUA a 06/11/45 e foi desativada dois dias depois.
Era constituída pelos 262º, 263º e 264º Regimentos de Infantaria.

69ª Divisão de Infantaria
"Fighting 69th”
Ativada a 15/05/43, a 69ª Divisão desembarcou
em Le Havre a 24/01/45 e seus elementos avançados entraram em linha a 11/02/45. Ela manteve
posições defensivas na “Linha Siegfried” e realizou um ataque limitado a 27/02/45. A divisão
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atacou com todos os seus elementos a 06/03/45
e avançou rapidamente para Dahlem, que caiu no
dia seguinte. A 21/03/45, a 69ª deslocou-se para
o rio Reno, atravessando-o a 26/03/45 e capturando Bad Ems e Nassau no dia seguinte. A
07/04/45, a 69ª atingiu o rio Werra, atravessandoo imediatamente e avançando para o Leste na
esteira da 9ª Divisão Blindada. Atingiu o rio Weisse a 14/04/45 e Leipizig a 16/04/45, capturando a
cidade a 19/04/45. Ela assumiu posição ao longo
do rio Mulde a 21/04/45. A 25/04/45, uma patrulha
da 69ª Divisão fez o histórico contato com o Exército Soviético perto da cidade de Torgau. Depois
disso, ela permaneceu em missão de segurança
e patrulha até o fim da guerra. Retornou aos EUA
a 16/09/45 e foi desativada dois dias depois. Era
constituída pelos 271º, 272º e 273º Regimentos
de Infantaria.

06/02/45 e entrou em linha a 11/03/45. Atacou
através da “Linha Siegfried” a 21/03/45 e atravessou o rio Reno a 30/03/45. A 71ª Divisão participou da eliminação do bolsão de Budingen Wald,
concluída a 04/04/45. No dia seguinte, a divisão
moveu-se para a área de Fulda e então avançou
rapidamente na esteira da 11ª Divisão Blindada,
cortando a rodovia Munique-Berlim a 13/04/45. A
71ª capturou Bayreuth a 16/04/45 e então se moveu para o Sul, eliminando um bolsão alemão na
área de Haag a 20/04/45 e atravessando o rio
Naab a 24/04/45. Atingiu o rio Danúbio e atacou
Regensburg a 25/04/45 (a cidade se rendeu dois
dias depois). Atravessou o Danúbio a 26/04/45 e
assaltou o rio Isar a 30/04/45, estabelecendo uma
cabeça de ponte. Atingiu as represas do rio Inn e
entrou na Áustria a 02/05/45. Entrou sem oposição em Steyr a 05/05/45 e assegurou as represas
do rio Enns no dia seguinte. Ela fez contato com o
Exército soviético a Leste de Linz a 08/05/45.
Retornou aos EUA a 10/03/46 e foi desativada
dois dias depois. Era constituída pelos 5º, 14º e
66º Regimentos de Infantaria.

70ª Divisão de Infantaria
"Trailblazer"
Ativada a 15/06/43, a 70ª Divisão chegou por
partes à Marselha (França) entre 10 e 15/12/44,
com seus regimentos formando a Força-Tarefa
Herren e ocupando posições defensivas ao longo
do rio Reno a 28/12/44. Com a ofensiva “Nordwind” alemã ganhando terreno, a Força-Tarefa
foi enviada como reforço à 45ª Divisão. A
17/02/45, a divisão entrou em linha ao Sul de
Saarbrücken. Ela atacou para o Leste a 03/03/45,
com o apoio da 12ª Divisão Blindada, atingindo a
“Linha Siegfried” a 06/03/45. A divisão entrou na
Alemanha a 14/03/45 e ocupou Saarbrücken sem
oposição a 20/03/45. Ela então ficou como guarnição de Coblença até 19/04/45, quando participou da redução do Saar Basin. Ela estava atuando nessa missão quando a guerra terminou. Retornou aos EUA a 09/10/45 e foi desativada dois
dias depois. Era constituída pelos 274º, 275º e
276º Regimentos de Infantaria.

71ª Divisão de Infantaria
"Red Circle"
Ativada a 15/07/43 como “Divisão Ligeira”, a 71ª
Divisão foi redesignada “Divisão de Infantaria” a
26/05/44. Ela desembarcou em Le Havre a

75ª Divisão de Infantaria
Ativada a 15/04/43, a 75ª Divisão chegou à França a 13/12/44 e foi rapidamente enviada para a
frente das Ardenas para enfrentar a ofensiva alemã, entrando em linha no rio Ourthe a 23/12/44. A
divisão então atacou através do rio Salm a
15/01/45. Ela foi levada para a Alsácia-Lorena a
28/01/45, cruzou o Canal de Colmar a 01/02/45 e
atingiu o Canal Reno-Rhône a 06/02/45. Ela entrou em Colmar e atingiu o Reno a 07/02/45. A
21/02/45, ela substituiu a 6ª Divisão Aeroterrestre
britânica no rio Maas perto de Roermond (Holanda). Em seguida, a 75ª entrou em linha ao longo
do rio Reno a 12/03/45. Cruzou o Reno a
24/03/45 e atingiu Canal Dortmund-Ems a
01/04/45. Ela atacou através do canal a 04/04/45
e avançou na direção de Dortmund. Atingiu o rio
Ruhr, capturando duas pontes intactas a
11/04/45. A divisão aceitou a rendição de Herdecke a 14/04/45. Voltou à linha a 22/04/45, diante do Ruhr. Logo depois, ela foi designada para
funções no governo militar na Westfália, missão
que cumpria por ocasião da cessação das hostilidades. Retornou aos EUA a 14/11/45 e foi desativada no mesmo dia. Era constituída pelos 289º,
290º e 291º Regimentos de Infantaria.
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rada em fins de junho. Foi levada para Cebu (Filipinas) onde estava ao se encerrarem as hostilidades. Foi para o Japão, onde desembarcou a
05/10/45, e foi desativada a 15/03/46. Era constituída pelos 305º, 306º e 307º Regimentos de
Infantaria.

76ª Divisão de Infantaria
"Onaway"
Ativada a 15/06/42, a 76ª Divisão desembarcou
em Le Havre a 12/01/45, indo para a Bélgica a
23/01/45. Entrou em linha nos rios Sauer e Mosela perto de Echternach a 25/01/45 e assaltou o
Sauer a 07/02/45, penetrando na “Linha Siegfried”
a 14/02/45. A divisão atravessou o rio Prüm a
24/02/45 e o Nims no dia seguinte. A 76ª renovou
o seu ataque na direção de Trier a 27/02/45 e
atingiu o rio Kyll a 01/03/45, atravessando-o dois
dias depois. O seu 417º Regimento ajudou a 10ª
Divisão Blindada a defender a sua cabeça de
ponte no rio Ruwer até 11/03/45. Prosseguindo
no avanço, a 76ª atingiu os rios Klein Kyll-Lieser,
eliminando a resistência no local a 14/03/45. Cruzou o Mosela nesse dia e entrou em linha no rio
Reno a 21/03/45, cruzando-o a 26/03/45. Ela
então seguiu para o Leste, atingindo o rio Wehre
a 05/04/45, capturando uma ponte. A seguir, a
divisão assumiu a responsabilidade pela cabeça
de ponte da 6ª Divisão Blindada sobre o rio Mulde
até o fim da guerra. Foi dissolvida na Alemanha a
31/08/45. Era constituída pelos 304º, 385º e 417º
Regimentos de Infantaria.

77ª Divisão de Infantaria
"Statue of Liberty"
Ativada a 25/03/42, a 77ª Divisão chegou ao Havaí a 30/03/44. Levada para Guam (Ilhas Marianas) a partir de 21/07/44, ela rompeu a cabeça de
praia na ilha e limpou o terço Norte dela. Desembarcou em Leyte a 07/12/44, capturando Ormoc a
10/12/44 e o aeródromo de Valencia a 17/12/44.
A divisão limpou a rodovia de Palompon a
31/12/44 e participou de operações no Norte e
Oeste da ilha até ser retirada a 09/02/45. A 77ª foi
levada para as Ilhas Ryukyus, onde seus regimentos realizaram uma série de desembarques
nas ilhas circundantes a Okinawa em março de
1945. A divisão desembarcou em Ie Shima a
16/04/45 e concluiu a conquista da ilha a
21/04/45. Ela foi então levada para Okinawa,
onde, a 30/04/45, substituiu a 96ª Divisão diante
da “Linha Shuri”, a qual ela conseguiu romper, a
despeito de pesadas baixas, entrando no castelo
Shuri a 31/05/45. Continuou em linha até ser reti-

78ª Divisão de Infantaria
"Lightning"
Ativada a 15/08/42, a 78ª Divisão chegou à França a 22/11/44 e foi levada para a Alemanha. No
início de dezembro, o seu 311º Regimento foi
anexado à 8ª Divisão de Infantaria durante a Batalha de Hurtgen. A 78ª atacou na direção das
represas dos rios Roer e Urft a 12/12/44. Depois,
a divisão defendeu a região de Monschau durante
a Batalha das Ardenas e atacou a 30/01/45. A
seguir, a divisão atravessou o inundado rio Roer a
03/02/45. Os seus 309º e 311º Regimentos foram
então anexados à 9ª Divisão de Infantaria e assim
capturaram Schmidt e a sua represa a 09/02/45.
Ela atravessou novamente o rio Roer a 28/02/45
e rapidamente avançou para o rio Reno, atravessando-o através da ponte de Remagen, e forçou
uma travessia no rio Ahr. A 16/03/45, a divisão
cortou a autoestrada Colônia-Frankfurt. Ela progrediu ao longo da margem Leste do Reno, atingindo o rio Sieg em Meindorf a 21/03/45. Ela forçou a travessia do Sieg a 06/04/45 para eliminar o
Bolsão do Ruhr. Avançou junto com a 13ª Divisão
Blindada e capturou Wuppertal a 16/04/45. Ela
estava acantonada próximo a Marburg quando a
guerra terminou. Foi desativada na Alemanha a
22/05/46. Era constituída pelos 309º, 310º e 311º
Regimentos de Infantaria.

79ª Divisão de Infantaria
"Cross of Lorraine"
Ativada a 15/06/42, a 79ª Divisão desembarcou
na Normandia a 14/06/44, sendo imediatamente
empenhada na luta por Cherburgo. A 26/06/44, os
fortes externos haviam sido capturados e a divisão então rumou para o Sul. Ela avançou pela
costa Oeste, atravessou o rio Ay a 26/07/44 e
capturou Laval a 06/08/44. Atravessou Le Mans e
estabeleceu uma cabeça de ponte sobre o rio
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Seine a 20/08/44. Ela seguiu adiante com a 2ª
Divisão Blindada e atravessou o rio Therain antes
do fim do mês. A divisão voltou a atacar para o
Leste, libertando Charmes (12/09/44) e Neufchâteau (13/09/44) e forçou o rio Mosela, mas foi
rechaçada do rio Meurthe. A divisão prosseguiu
para o Leste, tendo perdido e recuperado Lunéville a 22/09/44. A divisão então conquistou a floresta de Parroy. A 79ª voltou ao ataque a 13/11/44,
lutou por Haguenau em 09-11/12/44 e atingiu o
rio Lauter a 15/12/44. Ela conseguiu libertar a
“Força-Tarefa Linden” (42ª Divisão), que havia
sido cercada, a 06/01/45. A “Cruz de Lorena”
atravessou o rio Reno a 24/03/45 e atingiu o canal Reno-Herne a 29/03/45. Ela atacou através
dos canais Emser e Reno-Herne a 07/04/45 e
atingiu o Ruhr a 09/04/45, movendo-se ao longo
do rio e estabelecendo uma cabeça de ponte a
11/04/45. Ela foi colocada em missão de ocupação em Dortmund a 12/04/45, onde estava ao
terminar a guerra. Retornou aos EUA a 10/12/45
e foi desativada no dia seguinte. Era constituída
pelos 313º, 314º e 315º Regimentos de Infantaria.

80ª Divisão de Infantaria
"Blue Ridge"
Ativada a 15/07/42, a 80ª Divisão desembarcou
na Normandia a 03/08/44. Ela participou da eliminação do Bolsão de Falaise, capturando Argentan
a 20/08/44. Ela então atravessou o rio Mosa a
01/09/44. Foi repelida do rio Mosela a 06/09/44,
mas conseguiu atravessar o rio a 12/09/44. A
08/11/44, a divisão forçou a travessia do rio Seille
e conseguiu capturar a ponte sobre o rio Nied
Allemande a 20/11/44. Voltou ao ataque a
20/12/44 para levantar o cerco de Bastogne durante a Batalha das Ardenas. Avançou até o rio
Sauer na véspera de Natal e, a 06/01/45, atravessou o rio Sure. Conseguiu realizar a travessia
do rio Wiltz a 23/01/45, do rio Clerf a 27/01/45 e
forçou a travessia dos rios Our e Sauer a
07/02/45. A divisão retomou a ofensiva a 18/02/45
e atravessou o rio Prüm a 27/02/45. A 17/03/45, a
divisão estabeleceu uma cabeça de ponte sobre o
rio Prims e seguiu junto com a 10ª Divisão Blindada para capturar Kaiserlautern a 20/03/45. A
divisão atravessou o rio Reno a 27/03/45 e, no dia
seguinte, realizou mais duas travessias (nos rios
Reno e Main). A 80ª conquistou Kassel em 0204/04/45 e capturou Erfurt a 12/04/45, enquanto
Weimar rendia-se a ela no mesmo dia. Jena foi
capturada a 13/04/45 e a divisão então ocupou a

cabeça de ponte da 4ª Blindada sobre o Zwick
Mulde a 16/04/45. A 29/04/45, ela atravessou o
rio Danúbio e no dia seguinte atravessou o Isar.
Atingiu o rio Inn a 02/05/45 e o atravessou no dia
seguinte. Ela estava sobre o rio Enns quando as
hostilidades se encerraram. Retornou aos EUA a
03/01/46 e foi desativada no dia seguinte. Era
constituída pelos 317º, 318º e 319º Regimentos
de Infantaria.

81ª Divisão de Infantaria
"Wildcat"
Ativada a 15/06/42, a 81ª Divisão invadiu a ilha de
Angaur a 17/09/44. Embora a ilha fosse declarada
segura a 20/09/44, o seu 322º Regimento continuou a combater nela até 21/10/44. Enquanto
isso, o 323º Regimento (que não desembarcou
em Angaur) ocupou o Atol Ulithi sem oposição a
22/09/44. O 321º partiu de Angaur a 22/09/44 e
desembarcou em Peleliu no dia seguinte, sendo
anexado à 1ª Divisão de “Marines”. Ele participou
então do combate pelo maciço do Umurbrogol. A
09/10/44, o 321º ocupou a ilha de Garakayo e o
323º tomou o atol de Ngulu. O QG da 81ª Divisão
assumiu o comando das forças em Peleliu a
20/10/44 e os 321º e 323º Regimentos iniciaram a
eliminação do bastião de Umurbrogol a 26/10/44,
que só foi concluída a 27/11/44. O 321º tomou
ainda a ilha de Fais, entre 01 e 04/01/45. A
16/05/45, a divisão chegou a Leyte, onde se empenhou contra focos de resistência no Noroeste
da ilha até o fim da guerra. Foi levada para o
Japão, onde desembarcou a 23/09/45, e foi desativada a 20/01/46. Era constituída pelos 321º,
322º e 323º Regimentos de Infantaria.

82ª Divisão Aeroterrestre
"All-Americans"
Ativada a 25/03/42 como uma divisão de infantaria comum, ela foi escolhida para ser a primeira
divisão paraquedista americana e foi redesignada
“Aeroterrestre” a 15/08/42. A “All-American” (“Totalmente Americana”) estreou na invasão da Sicília (“Operação Husky”), a 09/07/43, quando seu
505º Regimento e um batalhão do 504º saltaram
perto do aeródromo de Ponte Olivo. Apesar de
muito dispersos e de sofrerem sérios contra-
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ataques, os paraquedistas conquistaram o objetivo e a divisão fez contato com a 1ª Divisão de
Infantaria no dia seguinte. O restante do 504º
saltou sobre Gela no dia 11/07/43 e sofreu pesadas baixas provocadas pelo próprio fogo antiaéreo aliado. A seguir, o 504º saltou ao Sul do rio
Sele, perto de Salerno, a 13/09/43, enquanto o
325º desembarcou na cabeça de praia a 15/09/43
e o 505º saltou na noite seguinte. A divisão ocupou Nápoles a 01/10/43 e investiu a “Linha de
Inverno” a 15/12/43. A 22/01/44, o 504º desembarcou na cabeça de praia de Ânzio, onde combateu até 10/04/44. Foi então retirado para se
reunir à divisão, levada para a Inglaterra a
09/12/43. Em seguida, a 82ª participou da Operação "Overlord”, a invasão da Normandia
(06/06/44), saltando sobre a região da base da
península de Cotentin. Conseguiu manter a linha
do rio Merderet e conquistar uma cabeça de ponte sobre ele a 09/06/44. Também capturou Montebourg no dia seguinte. A divisão então atacou
na direção Oeste, para isolar a península. A
04/07/44, a divisão conquistou a crista 95, dominando La Haye-du-Puits, e foi levada de volta à
Inglaterra a 13/07/44. A próxima batalha da 82ª
foi na Holanda (Operação "Market-Garden”), saltando na área de Grave-Nijmegen a 17/09/44.
Tendo capturado as pontes sobre o Maas e sobre
o canal Maas-Waal e tomado a crista de Nijmegen-Groesbeek, ela, contudo, não conseguiu
tomar a ponte de Nijmegen. A 19/09/44, a divisão
fez contato com a Divisão Blindada de Guardas
britânica. O 504º então realizou uma audaciosa
travessia do rio Waal em botes de assalto a
20/09/44 e a ponte foi afinal capturada. A divisão
então manteve a posição na crista de NijmegenGroesbeek até ser retirada a 11/11/44. A
17/12/44, porém, foi apressadamente levada para
a frente das Ardenas. A 20/12/44, ela atacou na
região de Vielsalm, forçando os alemães a recuar
no rio Ambléve. Novo ataque alemão atingiu a
divisão em Trois Points a 22/12/44 e a 24/12/44 a
divisão perdeu Manhay. No dia seguinte, a divisão retirou-se do saliente em Vielsalm e atacou a
27/12/44. A divisão voltou ao ataque, dessa vez
contra a “Linha Siegfried”, a 02/02/45. Ela atravessou o rio Roer a 17/02/45. Voltou à linha a
04/04/45, diante do rio Reno. Guarneceu a área
de Colônia até 25/04/45, atacando a 30/04/45 e
avançando para o rio Elba até a guerra terminar.
Retornou aos EUA a 03/01/46 e permaneceu na
ativa durante 1946. Era composta pelos 504º e
505º Regimentos de Paraquedistas e pelo 325º
Regimento Planadorista. Além disso, o 507º Regimento Paraquedista foi anexado à divisão de
14/01/44 a 01/03/45; o 508º foi anexado de
14/01/44 a 09/05/45 e o 517º foi anexado de
01/01/45 a 10/02/45.

83ª Divisão de Infantaria
"Thunderbolt"
Ativada a 15/08/42, a 83ª Divisão desembarcou
na Normandia a 19/06/44 e a 04/07/44 atacou na
direção de Périers. A “Thunderbolt” retomou a
ofensiva a 26/07/44 como parte da “Operação
Cobra” e atravessou o rio Taute no dia seguinte.
Em seguida, ela seguiu a 6ª Divisão Blindada e
atingiu a cidade fortificada de Saint Malô a
04/08/44. A luta aqui se estendeu até 17/08/44,
quando a cidade se rendeu. A divisão então protegeu o flanco aliado no rio Loire. Elementos da
divisão realizaram um assalto anfíbio contra a ilha
de Cézembre, ao largo de St. Malô, a 02/09/44. A
16/09/44, a 83ª Divisão aceitou a rendição de
grande quantidade de tropas alemãs encurraladas ao Sul do Loire. A divisão foi levada para o rio
Mosela a 25/09/44 e atacou a “Linha Siegfried”
através do rio Sauer, capturando Echternach a
07/10/44. A 83ª atacou para limpar a margem
Oeste do rio Roer a 10/12/44. Moveu-se para as
Ardenas a 27/12/44, onde se empenhou na eliminação do saliente de Rochefort. A 12/01/45, conquistou uma cabeça de ponte sobre o rio LanglirRonce. A 83ª atacou a 01/03/45 como parte da
“Operação Granade”, atingindo o rio Erft a
02/03/45. Quando ela se aproximava da ponte
sobre o Reno em Oberkassel, os alemães a explodiram. A divisão atravessou o Reno a
29/03/45, avançou rapidamente pela planície de
Münster e estabeleceu uma cabeça de ponte
sobre o rio Lippe a 02/04/45. Prosseguindo no
avanço para o Leste, atravessou o rio Weser a
06/04/45, o rio Leine a 08/04/45, as Montanhas
Harz a 10/04/45 e atingiu o rio Elba a 12/04/45. A
divisão estabeleceu uma cabeça de ponte sobre o
Elba a 13/04/45 e fez contato com as forças soviéticas a 28/04/45. Foi retirada de linha a 06/05/45
e as hostilidades se encerraram no dia seguinte.
Retornou aos EUA a 26/03/46 e foi desativada no
dia seguinte. Era constituída pelos 329º, 330º e
331º Regimentos de Infantaria.

84ª Divisão de Infantaria
"Railsplitters"
Ativada a 15/10/42, a 84ª Divisão chegou à França a 01/11/44 e foi levada para a Holanda. A divisão então atacou ao Norte de Aachen para redu-
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zir o saliente de Geilenkirchen, apoiada por holofotes e tanques ingleses, a partir de 18/11/44. Ela
sofreu um duro revés, perdendo seus elementos
de vanguarda no ataque a Müllendorf a 22/11/44.
A 29/11/44, a divisão retomou a ofensiva, atacando na direção do rio Roer e tomando Beek no dia
seguinte. A 18/12/44, a divisão capturou Wurm e
Müllendorf. Em resposta à ofensiva alemã nas
Ardenas, a 84ª foi levada para a área de Marche,
na Bélgica, onde suportou os ataques alemães
até 26/12/44. A divisão então atacou para extirpar
o saliente entre Bourdon e Verdenne a 27/12/44.
Ela participou da redução do bolsão das Ardenas
a partir de 03/01/45, capturando Laroche a
11/01/45. A 84ª cruzou o rio Roer a 23/02/45,
atingiu o canal Niers a 01/03/45 e o atravessou no
dia seguinte. Ela capturou Krefeld a 03/03/45 e
atingiu o rio Reno a 05/03/45. A divisão atravessou o Reno a 01/04/45 e forçou o rio Weser a
06/04/45, capturando uma ponte sobre o rio Leine
a 08/04/45. Em seguida, a divisão capturou Hannover a 10/04/45 e atingiu o Elba a 14/04/45. A
02/05/45, fez contato com forças soviéticas. Retornou aos EUA a 20/01/46 e foi desativada no
dia seguinte. Era constituída pelos 333º, 334º e
335º Regimentos de Infantaria.

85ª Divisão de Infantaria
"Custer"
Ativada a 15/05/42, a 85ª Divisão desembarcou
na Itália entre 15 e 27/03/44 e entrou em linha na
região de Minturno a 10/04/44. Ela iniciou uma
ofensiva contra a “Linha Gustav” a 11/05/44, atingindo a Rodovia Nº 7 e a estrada de Ausonia a
15/05/44. Tomou Formia a 18/05/45, desembarcou em Sperlonga sem oposição e avançou através de um túnel ferroviário. Capturou Terracina a
24/05/44, abrindo assim a rodovia para Ânzio.
Prosseguindo no avanço, ela atravessou o rio
Amaseno a 25/05/44. Ela voltou ao ataque a
31/05/44, atingindo a Rodovia Nº 6 a 02/06/44.
Frascati caiu no dia seguinte e a divisão entrou
em Roma a 05/06/44. A divisão foi retirada de
linha a 10/06/44. Substituiu a 2ª Divisão Neozelandesa na linha do rio Arno a 16/08/44. Ela então
atacou para tomar o Passo Il Giogo, na “Linha
Gótica”, a 13/09/44. A 18/09/44, tendo a divisão
rompido a “Linha Gótica”, atravessou o rio Santerno a 20/09/44. A chuva, a lama e a crescente
oposição começaram a retardar a progressão da
divisão. Ainda assim, a 85ª conquistou Monte
Mezzano, já diante do vale do rio Pó, a 24/10/44.
A ofensiva foi então suspensa e a 85ª foi retirada

a 23/11/44, só retornando à linha a 09/01/45. Ela
atingiu Bolonha a 20/04/45 e, com o colapso da
frente alemã, atravessou o rio Panaro através de
uma ponte intacta a 22/04/45. Ela atingiu o rio Pó
e estabeleceu uma cabeça de ponte sem oposição a 24/04/45. A 26/04/45, ela atravessou o rio
Adige em Verona. Retornou aos EUA a 25/08/45
e foi desativada no mesmo dia. Era constituída
pelos 337º, 338º e 339º Regimentos de Infantaria.

86ª Divisão de Infantaria
"Blackhawk"
Ativada a 15/12/42, a 86ª Divisão chegou à França a 01/03/45, sendo levada para a Alemanha,
onde entrou em linha a 28/03/45. O seu 341º
Regimento foi anexado à 97ª Divisão para o assalto ao rio Sieg a 05/04/45. A 86ª atravessou o
rio Reno no mesmo dia e fez seu primeiro ataque
a 09/04/45, capturando Attendorn a 11/04/45. A
divisão participou da redução do bolsão do Ruhr,
atingindo o rio Altmuhl e estabelecendo uma cabeça de ponte sobre ele a 25/04/45. Atingiu o rio
Danúbio e atravessou-o a 26/04/45 em Ingolstadt.
A divisão assegurou a ponte sobre o canal Amper
a 29/04/45 e prosseguiu para o rio Isar, que ela
assaltou na noite de 29-30/04/45. Ela atingiu o
canal Mittl Isar e o atravessou a 30/04/45, sendo
dirigida para Wasserburg a 02/05/45 e depois
para Salzburg. A 86ª estava nessa área quando a
guerra terminou. Foi então levada para os EUA,
aonde chegou a 17/06/45, sendo então transferida para o Pacífico. Chegou às Filipinas a
27/09/45, onde foi desativada a 30/12/46. Era
constituída pelos 341º, 342º e 343º Regimentos
de Infantaria.

87ª Divisão de Infantaria
"Golden Acorn"
Ativada a 15/12/42, a 87ª Divisão desembarcou
na França entre 01 e 05/12/44 e assumiu o setor
de Metz a 08/12/44. Ela passou ao ataque a
14/12/44 até que, a 18/12/44, foi transferida para
a região das Ardenas. A 03/01/45, ela cercou os
bosques a Leste de Saint Hubert. Ela atravessou
o rio Ronce a 10/01/45 e fez contato com o 30º
Corpo britânico no rio Ourthe a 13/01/45. Em
seguida, foi para o Luxemburgo, onde se estabeleceu ao longo do rio Sauer a 17/01/45. A
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29/01/45, a 87ª assaltou a “Linha Siegfried” e
entrou na Alemanha, conquistando Manderfeld e
Auw, a 01/02/45. Ela voltou ao ataque a 26/02/45,
contra posições remanescentes da “Linha Siegfried”. A 87ª limpou então a margem do rio Kyll a
04/03/45. Ela atravessou o Kyll a 06/03/45 e
avançou rapidamente, conquistando a ponte sobre o rio Ahr a 08/03/45. Ela cruzou o rio Mosela
a 16/03/45 e lutou por Coblença em 17-19/03/45.
Ela assaltou o Reno a 25/03/45 e expandiu o seu
perímetro até o rio Lahr. Ela atacou a 07/04/45
para limpar Thuringer Wald. A divisão atravessou
o rio Saale a 13/04/45 e assaltou o rio WeisseElster a 16/04/45, tomando Plauen no dia seguinte. A divisão então ocupou posições defensivas a
4 km da fronteira da Tchecoslováquia entre
20/04/45 e 04/05/45. A guerra terminou três dias
depois. Retornou aos EUA a 11/07/45 e foi desativada a 21/09/45. Era constituída pelos 345º,
346º e 347º Regimentos de Infantaria.

88ª Divisão de Infantaria
"Blue Devils"
Ativada a 15/07/42, a 88ª Divisão desembarcou
em Nápoles (Itália) a 06/02/44. Ocupou o Monte
Castellone a 28/02/44 e depois substituiu os britânicos na linha do rio Garigliano em Minturno
(05/03/44). A 11/05/44, a 88ª atacou, perdendo
uma companhia no dia seguinte. A 26/05/44, a
88ª foi rechaçada de Monte Grande, mas avançou pelo vale do Amaseno. A divisão foi substituída a 29/05/44, mas seu 349º Regimento foi destacado para o 6º Corpo-de-Exército em Ânzio. A
02/06/44, a 88ª cortou a Rodovia Nº 6. Dois dias
depois, ela entrou em Roma e, em seguida, atravessou o rio Tibre. Ela atacou a 08/07/44, capturando Volterra no dia seguinte. A divisão lutou
para atingir o rio Arno e limpar a sua margem Sul
até 25/07/44. Ela então enviou o 350º Regimento
para ajudar nas operações em Livorno a
21/08/44. O 442º Regimento nipo-americano foi
anexado à 88ª entre 20/08/44 e 02/09/44. A divisão atravessou o rio Arno a 01/09/44 e continuou
avançando para o Norte até 06/09/44. Ela voltou
ao ataque a 21/09/44 e avançou rapidamente
pelo vale do rio Santerno na direção de Imola.
Com a 88ª esgotada, a ofensiva foi suspensa a
26/10/44. Retornou à linha a 24/01/45, no setor
Lojano-Livergnano. A 15/04/45, a 88ª participou
da Ofensiva da Primavera, atingindo posições a
Oeste do rio Reno a 19/04/45. Ela voltou ao ataque a 20/04/45 e atravessou o rio Panaro a
22/04/45. A 88ª chegou ao vale do Pó a 23/04/45

e capturou grande quantidade de alemães. Ela
atravessou o rio Pó no dia seguinte e capturou
Verona a 26/04/45. Ela limpou Vicenza a 28/04/45
e atravessou o rio Brenta a 30/04/45. A divisão
estava avançando pelos Alpes na direção de
Innsbruck (Áustria) quando as forças alemãs se
renderam na Itália a 02/05/45. Permaneceu na
ativa durante 1946. Era constituída pelos 349º,
350º e 351º Regimentos de Infantaria.

89ª Divisão de Infantaria
"Rolling 'W'"
Ativada a 15/07/42, a 89ª foi criada como Divisão
de Infantaria, depois foi designada como “Divisão
Ligeira” (01/08/43) e novamente “Divisão de Infantaria” (15/06/44). Ela desembarcou em Le
Havre a 15/01/45 e foi levada para rio Sauer,
perto de Echternach. Conquistou uma cabeça de
ponte sobre o rio Mosela a 16/03/45 e fez nova
travessia a 18/03/45, avançando na esteira da 11ª
Divisão Blindada. Ela limpou a margem do rio
Nahe e atravessou o rio a 20/03/45. Ela atacou
através do rio Reno a 26/03/45, avançando na
direção de Wiesbaden. Ela atacou a 05/04/45,
limpou a Floresta de Thuringer, tomando posse
de Friedrichroda, considerada um reduto nazista,
a 08/04/45. A 89ª atingiu o rio Gera a 10/04/45 e
o rio Saale a 12/04/45. A divisão prosseguiu no
avanço para o Leste, atravessando os rios Weisse-Elster e Weida a 15/04/45, atingindo o rio Plisser a 16/04/45 e capturando Werdau no dia seguinte. Ela estabeleceu uma cabeça de ponte no
rio Zwick Mulde a 18/04/45. A divisão passou a
atuar como força de segurança até o fim da guerra. Retornou aos EUA a 16/12/45 e foi desativada
no dia seguinte. Era constituída pelos 353º, 354º
e 355º Regimentos de Infantaria.

90ª Divisão de Infantaria
"Tough 'Ombres’"
Ativada a 25/03/42, a 90ª Divisão de Infantaria
desembarcou na Normandia a 08/06/44. Ela atacou a 10/06/44, detendo-se na área de GollevilleUrville a 17/06/44. Atacou para o Sul a 03/07/44
ao longo da costa Oeste da península de Cotentin, lutando por La Haye-du-Puits e na Floresta
Mont Castre entre 06 e 10/07/44. Ela conseguiu
estabelecer uma cabeça de ponte sobre o Sèves
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a 26/07/44 e atravessou o rio Taute em Péries no
dia seguinte. A divisão então participou da Batalha do Bolsão de Falaise, fechando-o a 19/08/44.
Durante a campanha da Normandia, o comando
americano considerou o desempenho da 90ª Divisão tão lastimável que cogitou de dissolvê-la.
Todavia, ela voltou ao ataque a 27/08/44 e atravessou o rio Mosa a 06/09/44. A divisão limpou
então Thionville a 12/09/44 e engajou as fortificações de Metz entre 15 e 17/09/44. A 90ª atravessou o rio Mosela a 09/11/44 e atingiu o rio Nied a
18/11/44. A 09/01/45, a divisão iniciou a sua participação na Batalha das Ardenas, cortando a
estrada Bastogne-Wiltz a 11/01/45. Ela capturou
Bras a 13/01/45 e Oberwampach a 18/01/45. A
seguir, ela atacou através do rio Clerf a 23/01/45
e atravessou o rio Our a 29/01/45. A divisão retomou o seu avanço a 05/02/45 e penetrou na
“Linha Siegfried” a 07/02/45. A 18/02/45, ela voltou ao ataque através da “Linha Siegfried” até o
rio Prüm, que ela atingiu a 23/02/45. A 90ª voltou
ao ataque a 04/03/45, atravessando o rio Kyll no
dia seguinte. Ela atravessou o rio Mosela a
14/03/45 e o rio Nahe a 19/03/45, capturando
Mainz a 22/03/45. Ela atravessou o Reno a
24/03/45 e o rio Main a 28/03/45. Prosseguindo
no seu avanço, ela atravessou o rio Werra a
02/04/45, limpou a Floresta Thuringer e cerrou
sobre o rio Saal a 15/04/45. Ela entrou na Tchecoslováquia a 18/04/45 e estava avançando na
direção de Praga quando a guerra terminou. Retornou aos EUA a 24/12/45 e foi desativada a
27/12/45. Era constituída pelos 357º, 358º e 359º
Regimentos de Infantaria.

91ª Divisão de Infantaria
"Powder River"
Ativada a 15/08/42, a 91ª Divisão chegou à Itália
a 19/06/44 e o seu 361º Regimento desembarcou
em Ânzio a 01/06/44. Ele foi para Velletri reforçar
a 36ª Divisão a 09/06/44 e atacou ao Norte de
Roma a 12/06/44. Em seguida, o 361º apoiou o
avanço da 1ª Divisão Blindada. A 91ª Divisão
atacou pela primeira vez como uma unidade
completa a 13/07/44, na direção do rio Arno, ocupando Chianni no dia seguinte. Ela atravessou o
rio Era a 17/07/44, atingindo Livorno a 18/07/44 e
ocupando Pisa a 24/07/44. A divisão atingiu o rio
Arno a 21/07/44, atravessou o rio Sieve a
10/09/44 e investiu a “Linha Gótica”. Ela atravessou o Passo de Futa e atingiu o rio Santerno a
21/09/44. A divisão atacou na direção de Lojano a
partir de 01/10/44 (a cidade caiu a 05/10/44).

Livergnano caiu a 14/10/44 e a divisão passou
para a defensiva a 31/10/44. O Grupamento italiano Legnano foi anexado à divisão a 18/03/45.
Voltou à linha a 05/04/45 e passou à ofensiva a
17/04/45. Ela iniciou a perseguição ao inimigo em
retirada a 20/04/45 e atravessou o rio Pó a
24/04/45, avançando velozmente para o Nordeste. Atravessou o rio Adige a 26/04/45, o rio Brenta
a 29/04/45 e capturou Treviso a 30/04/45. Ela
estava na região de Veneza quando os alemães
se renderam na Itália, a 02/05/45. Retornou aos
EUA a 10/09/45 e foi desativada a 01/12/45. Era
constituída pelos 361º, 362º e 363º Regimentos
de Infantaria.

92ª Divisão de Infantaria
"Buffalo"
Ativada a 15/10/42, a 92ª era uma divisão exclusivamente composta por soldados negros (com
oficiais brancos). Ela chegou por partes à Itália: o
370º Regimento a 01/08/44, o 371º a 18/10/44 e o
365º a 27/10/44. O 370º apoiou o avanço da 1ª
Divisão Blindada através do rio Arno a 23/08/44,
ocupando Lucca. A Força-Tarefa 92 (370º Regimento mais o CCB da 1ª Blindada) continuou a
avançar pelo vale do rio Serchio a 25/09/44. Ela
assumiu a responsabilidade pelo setor costeiro
próximo a Massa a 05/10/44 e a Força-Tarefa foi
extinta a 06/11/44, com a chegada do restante da
92ª Divisão. Ela então atacou o Monte Cauala
várias vezes ao longo do mês de outubro até que,
a 17/10/44, o monte foi ocupado sem oposição. O
restante da divisão entrou em linha até 09/11/44 e
a 26/11/44 o 366º Regimento (também de negros)
foi anexado à divisão. A 26/12/44, um forte ataque alemão atingiu a 92ª, levando a uma retirada
geral no vale do Serchio. Parte do 366º debandou, levando o comando aliado a enviar a 8ª Divisão indiana para restabelecer a situação. A divisão hindu saiu de linha a 10/01/45, com a 92ª
assumindo novamente a responsabilidade pelo
setor. Ela atacou a 04/02/45 e recuperou Gallicano, Castelvecchio e Albiano. A “Buffalo” iniciou
uma série de ataques para tomar as elevações ao
longo do rio Serchio, culminando na travessia do
rio a 08/02/45. Ela também capturou uma cabeça
de ponte sobre o Canal Cinquale, mas foi obrigada a se retirar a 11/02/45. No início de março de
1945, a 92ª foi reorganizada, mantendo apenas
um regimento negro (o 370º), recebendo um regimento nipo-americano (442º) e um de exartilheiros antiaéreos brancos (473º). Devido a
isso, ela foi apelidada de “Arco-Íris”. A nova divi-
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são foi aprestada a 03/04/45 e atacou dois dias
depois, ao longo da costa da Ligúria, com a infantaria do 370º Regimento utilizando o engenhoso
expediente de montar em tanques e avançar
através do mar para evitar os campos minados na
areia. No entanto, o ataque do 370º falhou, mas o
restante da divisão conseguiu avançar. A 92ª
ocupou Massa a 10/04/45, sem oposição, mas foi
detida aí. A divisão capturou Aulla a 25/04/45 e
entrou em Gênova a 27/04/45. Ela tomou ainda
Alessandria a 28/04/45, fazendo contato com as
forças francesas na fronteira ítalo-francesa a
30/04/45. Retornou aos EUA a 26/11/45 e foi
desativada dois dias depois. Originalmente, ela
era constituída pelos 365º, 370º e 371º Regimentos de Infantaria, com o 366º anexado. No início
de 1945, o 370º absorveu elementos dos 365º e
371º Regimentos, devido à carência de recompletamentos de infantaria negra. O 366º foi dissolvido a 28/03/45. O 442º Regimento foi incorporado
à divisão a 24/02/45 e o 473º Regimento, a
30/03/45.

93ª Divisão de Infantaria
Ativada a 15/05/42, a 93ª era outra divisão exclusivamente composta por negros. No início de
1944, seus elementos foram distribuídos entre
diversas ilhas do Pacífico para servir de guarnição. O seu 25º Regimento foi anexado à Divisão
Americal na Baía Imperatriz Augusta, em Bougainville, a 28/03/45, onde realizou ofensivas
limitadas e atravessou o rio Laruma a 02/04/44. O
368º Regimento foi levado para Morotai em abril
de 1945, onde realizou operações de limpeza.
Retornou aos EUA a 01/02/46 e foi desativada
dois dias depois. Era constituída pelos 25º, 368º e
369º Regimentos de Infantaria.

94ª Divisão de Infantaria
"Neuf Cats"
Ativada a 15/09/42, a 94ª Divisão chegou à França a 08/09/44 e assumiu o cerco a Saint Nazaire
e Lorient. Ela permaneceu nessa missão até
01/01/45. Ela então foi levada para o Triângulo
Saar-Mosela a 07/01/45 e atacou a “Linha Siegfried” a 14/01/45. A 19/02/45, ela voltou ao ataque, rompendo a “Linha Siegfried”. A divisão então seguiu no rastro da 10ª Divisão Blindada e
limpou o triângulo Saar-Mosela a 21/02/45. A

divisão atravessou o rio Mosela no dia seguinte e
a luta pela cabeça de ponte prosseguiu até
08/03/45. A 94ª continuou a avançar, atravessando o rio Ruwer a 13/03/45. Seguindo os passos
da 12ª Divisão Blindada, ela atingiu o Reno a
21/03/45, lutando então por Ludwigshafen em 2224/03/45. A 03/04/45, ela assumiu posição a Oeste do Bolsão do Ruhr. Ela então assumiu funções
de Governo Militar até o fim da guerra. Retornou
aos EUA a 06/02/46 e foi desativada no dia seguinte. Era constituída pelos 301º, 302º e 376º
Regimentos de Infantaria.

95ª Divisão de Infantaria
"Iron Men of Metz"
Ativada a 15/07/42, a 95ª Divisão chegou à França a 15/09/44 e entrou em linha a 19/10/44 na
cabeça de ponte do rio Mosela e Sul de Metz. A
08/11/44, ela atacou através do Mosela e iniciou a
eliminação de um bolsão alemão perto de Maizières. Também estabeleceu outra cabeça de ponte
no Mosela em Thionville a 11/11/44. A divisão
conseguiu entrar na cidade de Metz a 18/11/44,
embora continuasse a lutar para eliminar bolsões
de resistência na cidade até 22/11/44. A 95ª atravessou o rio Nied a 25/11/44, penetrando na Linha Maginot. Ela entrou na Alemanha a 28/11/44
e conseguiu conquistar as alturas de Saar a
30/11/44. Ela atravessou o rio Saar a 01/12/44,
atingindo Saarlautern a 02/12/44 e a “Linha Siegfried” a 04/12/44. A 29/01/45, ela foi levada para
Maastricht (Holanda) onde ficou em reserva. Entrou em linha na área de Jülich (Alemanha) a
01/03/45 e atacou a 04/03/45 na direção do rio
Reno. Ela voltou ao ataque a 04/04/45, através do
rio Lippe, para erradicar o Bolsão do Ruhr. Tomou
Hamm (07/04/45) e Dortmund (13/04/45). Ela
então passou para tarefas de Governo Militar a
15/04/45, missão que cumpria ao se encerrarem
as hostilidades. Retornou aos EUA a 29/06/45 e
foi desativada a 15/10/45. Era constituída pelos
377º, 378º e 379º Regimentos de Infantaria.

96ª Divisão de Infantaria
"Deadeye"
Ativada a 15/08/42, a 96ª Divisão desembarcou
na ilha de Leyte a 20/10/44 e conquistou o Monte
Catmon a 29/10/44. Ela assumiu a responsabili-
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dade pela guarnição da ilha a 14/01/45, realizando diversas ações contra bolsões de resistência
japoneses. Dois batalhões também foram enviados para fazer a guarnição da ilha de Samar. A
01/04/45, ela desembarcou em Okinawa e capturou Uchitomari a 07/04/45. Ela voltou ao ataque a
19/04/45. Entrou em linha novamente a 10/05/45
e, pelo final de maio, a divisão havia penetrado a
“Linha Shuri”. Limpou Chan a 01/06/45 e avançou
para o Sudoeste. Prosseguiu nas operações de
limpeza do Sul da ilha até depois de Okinawa ser
declarada segura (22/06/45). Foi levada para
Mindoro a 01/08/45, onde estava quando se encerraram as hostilidades. Retornou aos EUA a
02/02/46 e foi desativada no dia seguinte. Era
constituída pelos 381º, 382º e 383º Regimentos
de Infantaria.

97ª Divisão de Infantaria
"Trident"
Ativada a 25/02/43, a 97ª Divisão desembarcou
em Le Havre a 01/03/45 e atravessou a fronteira
alemã a 28/03/45, entrando em linha a 01/04/45.
Atravessou o rio Sieg a 07/04/45 e capturou a
indústria química I. G. Farben a 15/04/45. A divisão limpou Solingen a 17/04/45 e entrou em Düsseldorf virtualmente sem oposição, concluindo a
erradicação do Bolsão do Ruhr. A 26/04/45, ela
conquistou a cidade tcheca de Cherb. A divisão
atacou na direção de Pilsen a 05/05/45. Com o
fim da guerra na Europa, a 97ª foi levada de volta
aos EUA, onde desembarcou a 26/06/45, e foi
mandada para o Pacífico, chegando às Filipinas a
14/09/45. Foi então levada para o Japão, aonde
chegou a 24/09/45 e foi desativada a 31/03/46.
Era constituída pelos 303º, 386º e 387º Regimentos de Infantaria.

99ª Divisão de Infantaria
“Checkerboard"
Ativada a 15/11/42, a 99ª Divisão desembarcou
em Le Havre a 03/11/44, entrando em linha a
09/11/44. Atacou na direção das represas dos
rios Roer e Urft a 13/12/44, lutando através da
“Linha Siegfried”. A 16/12/44, foi duramente atingida pela ofensiva alemã nas Ardenas, sofrendo
pesadas baixas e cedendo terreno. Ela estabeleceu uma linha defensiva próxima a Elsenborn a
19/12/44. A 99ª tomou a ofensiva a 30/01/45,
penetrando na Floresta de Monschau a 01/02/45.
A 99ª voltou ao ataque a 02/03/45, reforçada pelo
4º Grupo de Cavalaria Mecanizada. Avançou ao
longo da margem do rio Erft e atingiu o rio Reno a
05/03/45. Atravessou o Reno pela ponte de Remagen a 10/03/45 e atingiu o rio Wied a 17/03/45,
atacando através dele a 22/03/45. Cortou a rodovia Colônia-Frankfurt a 25/03/45 e seguiu para o
Leste na esteira da 9ª Divisão Blindada. A 99ª
iniciou a sua participação na eliminação do Bolsão do Ruhr a 06/04/45 e atravessou o rio Lenne
a 09/04/45. A 16/04/45, a guarnição de Iserlohn
se rendeu à 99ª Divisão. Ela voltou ao ataque a
23/04/45 e atingiu o rio Altmuhr a 25/04/45, avançando então em direção ao rio Danúbio, que ela
atravessou a 27/04/45. Ela então atravessou o rio
Isar na noite de 30/04/45, continuando o avanço
até o rio Inn. Retornou aos EUA a 26/09/45 e foi
desativada no dia seguinte. Era constituída pelos
393º, 394º e 395º Regimentos de Infantaria.

100ª Divisão de Infantaria
"Century"
98ª Divisão de Infantaria
"Iroquois"
Ativada a 15/09/42, a 98ª Divisão chegou ao Havaí entre 19/04/44 e 04/05/44. A 28/07/45, foi
avisada de que participaria da invasão do Japão,
mas a guerra terminou a 15/08/45 sem que a
divisão tivesse deixado o Havaí. Foi então levada
para o Japão, aonde chegou a 27/09/45, sendo
desativada a 16/12/46. Era constituída pelos
389º, 390º e 391º Regimentos de Infantaria.

Ativada a 15/11/42, a 100ª Divisão desembarcou
em Marselha a 20/10/44 e entrou em linha a
09/11/44. Ela então atacou através do rio Meurthe
a 12/11/44 e prosseguiu avançando até 26/11/44,
se detendo nas Montanhas Vosges. Ela então foi
levada para Saarebourg, onde iniciou nova ofensiva a 03/12/44 na direção de Bithe e conquistou
o Forte Schiesseck a 20/12/44. A divisão então
manteve suas posições, devido à batalha das
Ardenas. A ofensiva alemã “Nordwind” atingiu a
100ª Divisão a 01/01/45 e ela teve que ceder
terreno. Ela voltou à ofensiva contra Bithe a
15/03/45, vencendo as posições da “Linha Magi-
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not” e entrando na cidade a 16/03/45. A 100ª
chegou ao Reno a 24/03/45 e a 31/03/45 atravessou o rio. A 01/04/45, ela avançou, atrás da 10ª
Divisão Blindada, para o Sudeste, ao longo do rio
Neckar, e atravessou esse rio a 12/04/45. Prosseguindo em seu avanço, a 100ª atingiu o rio
Murr a 19/04/45. Este rio foi atravessado a
19/04/45 e a divisão chegou a Stuttgart a
21/04/45. A 30/04/45, passou a prestar serviços
para o Governo Militar, missão que cumpria ao se
encerrarem as hostilidades. Retornou aos EUA a
10/01/46 e foi desativada no mesmo dia. Era
constituída pelos 397º, 398º e 399º Regimentos
de Infantaria.

101ª Divisão Aeroterrestre
"Screaming Eagles"
Ativada a 15/08/42, a “Screaming Eagles”
(“Águias Gritadoras”) teve o seu batismo de fogo
na invasão da Normandia (“Operação Overlord”)
a 06/06/44. Após assegurar a posse das saídas
da praia “Utah”, a 101ª seguiu para o Sul, conquistando Carentan a 11/06/44. Ela manteve suas
posições até 27/06/44 e foi levada para a Inglaterra a 13/07/44. A próxima operação da 101ª foi a
“Market-Garden”, na Holanda, a 17/09/44. Saltando na região de Eindhoven, capturou a ponte de
Veghel. No dia seguinte, Eindhoven caiu e a 101ª
fez contato com a Divisão Blindada de Guardas
britânica. Ela forçou os alemães a se retirarem de
Veghel a 22/09/44 e a 28/09/44 foi retirada de
linha. A 17/12/44, em resposta à ofensiva alemã
nas Ardenas, ela foi enviada para a região. Ela foi
desviada para Bastogne, chegando à cidade pouco antes desta ser cercada pelos alemães, iniciando-se assim o épico cerco que durou de 19 a
26/12/44. Ela manteve o perímetro contra repetidos ataques alemães e recusou um ultimato de
rendição. A 4ª Divisão Blindada conseguiu romper
o cerco e alcançar a guarnição a 26/12/44. A
09/01/45, a divisão capturou Recogne e limpou
Bois Jacques. Ela ainda libertou várias localidades, como Foy (13/01/45) e Noville (15/01/45). A
31/03/45, ela foi deslocada para o “Bolsão do
Ruhr” e entrou em linha a 04/04/45. A 27/04/45, a
101ª recebeu a missão de policiar áreas de retaguarda. No último dia da guerra (07/05/45), ela
chegou a Berchtesgaden. Foi desativada na
França a 30/11/45. Era composta pelos 501º,
502º e 506º Regimentos de Paraquedistas e pelos 327º e 401º Regimentos Planadoristas (o 401º
foi dissolvido a 01/03/45).

102ª Divisão de Infantaria
"Ozark"
Ativada a 15/09/42, a 102ª Divisão desembarcou
em Cherburgo a 23/09/44, porém, entrou em
combate por partes: o 405º Regimento foi anexado à 2ª Divisão Blindada (26/10-03/11/44), o 406º
à 30ª Divisão (25/10-06/11/44) e o 407º à 29ª
Divisão (28/10-03/11/44). A 102ª afinal entrou em
linha a 03/11/44 e atacou na direção do rio Roer a
29/11/44. Tomou Linnich a 01/12/44 e manteve
postura defensiva entre 04 e 19/12/44. A divisão
atravessou o rio Roer em Wesel a 03/04/45 e
avançou rapidamente na direção do rio Weser. A
102ª atravessou esse rio a 09/04/45 e progrediu
na direção do rio Elba, atingindo-o a 14/04/45. Ela
então manteve posições defensivas no rio (a 80
km de Berlim) até o fim da guerra. Retornou aos
EUA a 11/03/46 e foi desativada no dia seguinte.
Era constituída pelos 405º, 406º e 407º Regimentos de Infantaria.

103ª Divisão de Infantaria
"Cactus"
Ativada a 15/11/42, a 103ª Divisão desembarcou
em Marselha a 20/10/44 e entrou em linha a
09/11/44. Ela atacou na direção das Montanhas
Vosges a 16/11/44 e atravessou o rio Meurthe a
21/11/44. A divisão então, seguindo na esteira da
14ª Divisão Blindada, atingiu Sélestat, que foi
libertada a 04/12/44. Ela atravessou o rio Zintzel a
10/12/44 e o rio Lauter, já na Alemanha, a
15/12/44. A 103ª foi então transferida para Sarreguemines. A 14/01/45, ela entrou em linha ao
longo do rio Sauer. A 15/03/45, a divisão tomou a
ofensiva, limpando a região a Oeste do Reno até
29/03/45, quando ocupou posições ao longo do
rio. Ela ficou em missão de ocupação até
21/04/45, quando iniciou nova ofensiva, seguindo
os passos da 10ª Divisão Blindada. A 23/04/45,
ela fechou a saída das forças alemãs em Stuttgart
e atingiu o Danúbio a 25/04/45. Atravessando o
rio no dia seguinte, ela continuou a seguir na
esteira da 10ª Blindada. Tomou Landsberg e atingiu o rio Lech a 28/04/45. A 103ª atingiu o rio Inn
a 03/05/45 e, no dia seguinte, aceitou a rendição
de Innsbruck (Áustria), enquanto o seu 409º Regimento seguia para o Passo de Brenner e efetuava junção com o 5º Exército americano vindo da
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Itália. As hostilidades no setor da divisão se encerraram a 05/05/45, com a rendição do 19º
Exército alemão. Retornou aos EUA a 18/09/45 e
foi desativada dois dias depois. Era constituída
pelos 409º, 410º e 411º Regimentos de Infantaria.

104ª Divisão de Infantaria
"Timberwolf"
Ativada a 15/09/42, a 104ª chegou à França a
07/09/44 e foi anexada ao 1º Exército Canadense, entrando em linha ao longo da estrada Antuérpia-Breda (Bélgica) a 23/10/44. Ela atacou
para o Norte a 25/10/44 com o apoio de tanques
britânicos. O rio Mark foi alcançado a 30/10/44 e
a divisão conseguiu atravessá-lo a 02/11/44. A
104ª atingiu o rio Maas a 05/11/44, concluindo
assim a sua missão junto aos britânicos. A maior
parte da divisão seguiu então para Aachen e a
16/11/44 atacou na direção de Eschweiller, forçando passagem através do complexo industrial
Eschweiller-Weisweiller em 19-25/11/44. Em seguida, a divisão seguiu para o rio Inden, tomando
uma ponte sobre ele a 28/11/44. A 104ª assaltou
o Inden a 02/12/44 e estabeleceu uma cabeça de
ponte. A "Timberwolf" renovou a sua ofensiva a
10/12/44, atingindo o rio Roer a 13/12/44. A 104ª
atacou através do rio a 23/02/45, atravessou o
Canal Erft a 01/03/45 e combateu por Colônia
(03-07/03/45). Ela atravessou o rio Reno a
22/03/45 e atacou para o Leste. A 104ª começou
os ataques contra o Bolsão do Ruhr a 25/03/45 e
capturou Paderborn a 01/04/45. A divisão então
seguiu para o rio Weser, que ela atravessou a
07/04/45. Ela então seguiu para as Montanhas
Harz, atravessou o rio Salle e atingiu o rio Mulde
a 21/04/45. Ela fez contato com as forças soviéticas a 26/04/45. Retornou aos EUA a 03/07/45 e
foi desativada a 20/12/45. Era constituída pelos
413º, 414º e 415º Regimentos de Infantaria.

106ª Divisão de Infantaria
"Golden Lion”
Ativada a 15/03/43, a 106ª Divisão chegou à
França a 06/12/44 e entrou em linha na região do
Schnee Eifel a 11/12/44. A 16/12/44, a ofensiva
alemã nas Ardenas atingiu a divisão, que teve
dois regimentos (422º e 423º) logo cercados e
forçados à rendição a 19/12/44. O regimento re-

manescente (424º) foi repelido através do rio Our
até Saint Vith, perdendo a maior parte do seu
equipamento. A 19/12/44, o 112º Regimento (28ª
Divisão) uniu-se a ele em Saint Vith, bem como a
7ª Divisão Blindada. A 21/12/44, Saint Vith teve
que ser abandonada e o 424º, agora anexado à
7ª Blindada, recuou para Manhay, que também
caiu a 24/12/44, mas foi recapturada a 27/12/44.
O regimento foi retirado de linha a 31/12/44 e
depois assumiu postura defensiva a 09/01/45. O
517º Regimento Paraquedista foi anexado à divisão entre 11 e 17/01/45, com o qual a 106ª atacou a 15/01/45. Em seguida, o 424º foi novamente anexado à 7ª Divisão Blindada entre 23 e
28/01/45, lutando em torno de Sant Vith. O 424º
foi anexado à 99ª Divisão entre 05 e 09/02/45. Ele
então recebeu a missão de fazer a segurança ao
longo do rio Reno até 15/03/45, quando a 106ª foi
retirada para ser reconstituída. A 18/03/45, os 3º
e 159º Regimentos de Infantaria independentes,
que haviam acabado de desembarcar na França,
foram incorporados à 106ª Divisão. Ela foi então
levada para a Alemanha a 25/04/45, mas não
retornou à linha de frente, sendo encarregada de
missões de segurança, ocupação e controle de
prisioneiros. Dois novos regimentos 422º e 423º
foram criados na França a 16/03/45 e foram anexados à 66ª Divisão a 15/04/45, condição ainda
vigente ao término da guerra na Europa. Retornou aos EUA a 01/10/45 e foi desativada no dia
seguinte. Era originalmente constituída pelos
422º, 423º e 424º Regimentos de Infantaria, porém, em março de 1945, passou a ser constituída
pelos 3º, 159º e 424º Regimentos.

Divisão de Infantaria
“Americal3”
A “Americal” (palavra formada pela aglutinação de
“America” e “Caledonia”) foi organizada na Nova
Caledônia a 27/05/42 pela união de diversos elementos independentes. O seu 164º Regimento
chegou a Guadalcanal a 13/10/42 e logo se empenhou na defesa do Campo Henderson. Resistiu
a um sério ataque japonês a 24/10/42 e então
atacou entre 05 e 11/11/42. O seu 182º Regimento chegou a Guadalcanal a 12/11/42 e passou à
ofensiva entre 18 e 23/11/42. O QG da divisão e o
132º Regimento desembarcaram a 08/12/42 e o
132º atacou o Monte Austen a 17/12/42 e o pon3

Algumas fontes mencionam a “Americal” como 23ª
Divisão de Infantaria, mas isso não é corroborado pelo
US Army Order of Battle.
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to-forte Gifu entre 24/12/42 e 09/01/43. A
16/01/43, o 182º participou do avanço ao longo
da costa Oeste e, a 01/02/43, o 132º desembarcou em Verahue e atingiu Tenaro a 09/02/43. A
divisão então foi levada para as ilhas Fiji, onde o
seu QG, que ainda era chamado de “51ª Brigada”, foi oficialmente designado “Divisão Americal”
a 01/05/43. A “Americal” foi levada para Bougainville entre 17/12/43 e 12/01/44. O 182º Regimento
entrou em linha a 02/01/44 e o 132º a 09/01/44.
Em abril, a divisão avançou para Leste do rio
Mavavia e estabeleceu postos avançados além
do rio Torokina. Ela foi levada para Leyte entre 08
e 28/01/45, onde realizou operações de limpeza
entre 05/02/45 e 10/03/45. A 19/02/45, o 1º Batalhão do 182º Regimento desembarcou em Samar
e limpou as ilhas do Estreito de San Bernardino.
Em seguida, elementos do 132º Regimento desembarcaram em Burias e Ticao (03/03/45). A
“Americal” desembarcou em Cebu a 24/03/45,
libertando a capital no dia seguinte. O grosso da
divisão continuou empenhado em Cebu até
20/06/45. O 3º Batalhão do 164º Regimento desembarcou em Bohol a 11/04/45 e o 164º Regimento desembarcou em Negros Oriental a
26/04/45, onde lutou até 28/05/45. A 21/06/45, a
divisão foi reagrupada em Cebu em preparação
para a invasão do Japão. Retornou aos EUA a
09/12/45 e foi desativada a 12/12/45. Era constituída pelos 132º, 164º e 182º Regimentos de
Infantaria.

são rendeu-se a 09/04/42. Era constituída pelos
31º, 45º e 57º Regimentos de Infantaria.
USMC

1ª Divisão de Fuzileiros Navais
"The Old Breed"
Ativada a 01/02/41 a bordo do encouraçado USS
Texas em Guantânamo (Cuba), a 1ª Divisão de
“Marines” teve seu batismo de fogo em Guadalcanal, onde desembarcou a 07/08/42 e combateu
durante 6 meses. Foi retirada de linha em dezembro de 1942. A 26/12/43, ela desembarcou
em Cabo Gloucester, na Nova Bretanha, onde
lutou até abril de 1944. Em 15/09/44, desembarcou na ilha de Peleliu (ilhas Palaus), onde a divisão sofreu mais de 6.000 baixas e foi substituída
pela 81ª Divisão de Infantaria do Exército a
19/10/44. Em 01/04/45, a divisão desembarcou
em Okinawa, onde combateu até 21/06/45 e ajudou a romper a “Linha Shuri”. Ao fim da guerra,
ela foi levada para a China para desarmar as
forças japonesas ali. Era constituída pelos 1º, 5º e
7º Regimentos de “Marines” e 11º de Artilharia.

2ª Divisão de Fuzileiros Navais
Divisão Filipina
Criada em Forte McKinley, Luzon a 08/06/21, a
Divisão Filipina fazia parte das Forças do Exército
dos EUA no Extremo Oriente. Com o início da
guerra, ela preparou posições defensivas na costa da Baía de Subic. A 24/12/41, ela passou a
fazer parte da Força de Defesa de Bataan, ocupando posições defensivas na península. O seu
31º Regimento conseguiu manter suas posições
até 07/01/42, perdendo, porém, uma companhia e
a maior parte de seus canhões. A 16/01/42, um
ataque japonês rompeu as linhas da 51ª Divisão
filipina e a divisão americana contra-atacou, sendo derrotada com pesadas baixas. A 28/01/42, o
principal ataque japonês atingiu duramente a
divisão, que sofreu pesadas baixas e foi obrigada
a recuar para trás do rio Mamala. Os remanescentes do 57º Regimento não conseguiram se
unir ao restante da divisão e o 31º foi praticamente destruído. A 08/04/42, o 57º Regimento foi
destruído no rio Alangan. O que restava da divi-

Ativada a 01/02/41 em San Diego (Califórnia), a
2ª de “Marines” estreou nas ilhas Salomão, quando o seu 2º Regimento desembarcou em Tulagi a
07/08/42 e depois ficou anexada à 1ª Divisão de
“Marines” em Guadalcanal. A divisão só atuou
como uma unidade coesa a partir de 04/01/43 e,
daí até o fim da campanha de Guadalcanal, participou da luta pela ilha. Depois desembarcou em
Tarawa, nas Ilhas Gilbert, a 20/11/43, sofrendo
baixas pesadíssimas. A luta aqui se encerrou a
04/12/43. A 15/06/44, a divisão voltou ao ataque,
desembarcando em Saipan, nas Ilhas Marianas,
onde lutou até 09/07/44. Em seguida, foi levada
para Tinian, onde lutou entre 26/07/44 e 01/08/44.
Estando em reserva por ocasião da campanha de
Okinawa, o seu 8º Regimento desembarcou ali a
01/06/45 para participar das batalhas finais pela
ilha. Com o fim da guerra, ela foi para Sasebo
(Japão), onde serviu como força de ocupação.
Era constituída pelos 2º, 6º e 8º Regimentos de
“Marines” e 10º de Artilharia.
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3ª Divisão de Fuzileiros Navais
"Fighting Third"
Ativada a 16/09/42, a 3ª de “Marines” estreou em
combate a 27/09/43 na luta por Bougainville, onde
permaneceu até 09/01/44. A 21/07/44, invadiu
Guam, nas Ilhas Marianas, onde combateu até
10/08/44. Como reserva do Corpo, ela não participou do desembarque inicial em Iwo Jima, mas o
seu 21º Regimento desembarcou a 20/02/45, logo
seguido pelo 9º a 25/02/45. Lutou ali até o fim da
batalha, a 16/03/45. A divisão retornou a Guam a
17/04/45, onde estava ao se encerrar a guerra.
Era constituída pelos 3º, 9º e 21º Regimentos de
“Marines” e 12º de Artilharia.

4ª Divisão de Fuzileiros Navais
"Fighting Fourth"
Ativada a 16/08/43, a 4ª Divisão de “Marines”
embarcou para a guerra a 13/01/44 e em 13 meses participou de 4 grandes desembarques: RoiNamur (ilhas Marshalls) a 01/02/44; Saipan e
Tinian (Ilhas Marianas) a 15/06/44 e 24/07/44,
respectivamente; e, finalmente, participou da luta
por Iwo Jima, onde desembarcou a 19/02/45 e
combateu até 16/03/45. Era constituída pelos 23º,
24º e 25º Regimentos de “Marines” e 14º de Artilharia.

5ª Divisão de Fuzileiros Navais
"The Spearhead"

Ativada a 11/11/43, a 5ª Divisão de “Marines” só
se tornou operacional a 21/01/44. Ela participou
apenas da batalha de Iwo Jima, onde desembarcou a 19/02/45 e combateu até 27/03/45. Seu 28º
Regimento (formado a partir do extinto batalhão
de paraquedistas dos “Marines”) conquistou o
Monte Suribachi a 23/02/45, onde hasteou a bandeira dos EUA, na mais conhecida foto da 2ª
Guerra Mundial. Ao fim da guerra, foi levada para
Nagasaki (Japão) como força de ocupação. Era
constituída pelos 26º, 27º e 28º Regimentos de
“Marines” e 13º de Artilharia.

6ª Divisão de Fuzileiros Navais
“The Striking Sixth”
Ativada em Guadalcanal a 07/09/44, a 6ª de “Marines” participou apenas da conquista de Okinawa, onde desembarcou a 01/04/45 e lutou até
21/06/45. Essa divisão tinha a peculiaridade de
ser formada por dois regimentos veteranos, o 4º e
o 22º. O 4º foi criado em torno dos batalhões de
Incursores (“Raiders”) que já estavam em ação
desde Guadalcanal e o 22º foi criado em 01/04/42
e lutou em Eniwetok. (17-23/02/44). Formando a
1ª Brigada Provisória de “Marines”, ambos lutaram ainda em Guam (Ilhas Marianas) entre
21/07/44 e 10/08/44. Ao fim da guerra, a maior
parte da divisão foi para a China receber a rendição das forças japonesas, enquanto o 4º Regimento, que originalmente havia sido destruído em
Bataan em 1942, teve a distinção de participar da
cerimônia de rendição em Tóquio. A 6ª Divisão
tem a peculiaridade de ser a única divisão de
“Marines” que nunca esteve nos EUA. Ela era
constituída pelos 4º, 22º e 29º Regimentos de
“Marines” e 15º de Artilharia.
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