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rmas em Funeral!  
Foi com enorme pesar que Itapetininga recebeu a notícia do falecimento do 
Veterano Sr. HIGINO MENDES DE ANDRADE, pracinha itapetiningano da Força 
Expedicionária Brasileira, na madrugada deste sábado para o domingo, dia 29 de 

junho de 2014. 
Seu HIGINO, como conhecido fora por toda a profícua vida de 93 anos, nascido foi a 

11 de maio de 1921, no Paraná, filho do Sr. José Mendes de Moraes e de D. Teodora A. de 
Andrade. 

Nos seus precoces 11 anos de idade, participou da Revolução Constitucionalista de 
1932 como auxiliar de piloto e por vezes como piloto de embarcação que transportava 
gêneros, armamentos, medicamentos, tropas e munições na rede fluvial entre os Estados de 
São Paulo e do Paraná durante os três meses que durou o conflito.   

Pouco após ter atingido a maioridade, ingressou no Exército Brasileiro como soldado 
em prestação do Serviço Militar Inicial no então 20° Regimento de Infantaria, atual 20° 
Batalhão de Infantaria Blindado (o histórico Batalhão Sargento Max Wolf Filho) existente em 
Curitiba, PR. Nesta unidade serviu durante os anos de 1943 e 1944 quando então a Força 
Expedicionária Brasileira foi organizada e para ela voluntariou-se, tendo seguido para a Itália 
no efetivo do 6° Regimento de Infantaria que embarcou para aquele destino a 2 de julho de 
1944. 

Participou de todas as ações de guerra vivenciadas pelo batalhão que pertenceu ao 6° 
Regimento de Infantaria, entre elas a conquista das cidades de Soprasasso-Castelnuovo, 
Braine, Rincoli, Santa Maria Villiana, Monte Guerro, Rochetta, Colechio, Fornovo di Taro, 
sendo que na libertação da cidade de Montese do poderio nazi-fascista, foi ferido em ação 
que mais tarde lhe renderam elogios em ordem do dia e, posteriormente, a honrosa Medalha 
de Campanha. 

De volta ao Brasil em fins de 1945, dedicou-se a profissão de agricultor, vindo a 
trabalhar no Departamento de Estradas de Rodagem de Itapetininga e também na Escola 

A 



Estadual Corina Caçapava Barth, onde se aposentou. Casou-se com D. Maria de Lourdes 
Mendes, com quem teve três filhos, vindo os cinco netos e os sete bisnetos completarem a 
família para a qual dedicou o restante de sua vida até o seu falecimento aos 93 anos de 
idade. 

Mas sua atuação patriótica na Segunda Guerra Mundial jamais foi esquecida.  
De fato, com a Constituição de 1988, ascendeu ao posto de segundo tenente das 

Forças Armadas para fins de pensão de guerra. Anos depois, nas comemorações do 67º Dia 
da Vitória em 8 de Maio de 2012, a Associação Nacional dos Veteranos da Força 
Expedicionária Brasileira, seção de São Bernardo do Campo/SP, concedeu-lhe a Medalha 
Heróis do Brasil, pelos assinalados serviços que prestou naquela guerra que foi o maior 
conflito armado do século XXI. 

Já em 9 de julho de 2012, foi ele homenageado pela Sociedade Veteranos de 
32/MMDC com o Diploma de Honra ao Mérito “Capitão Francisco Fabiano Alves” pela sua 
participação na Revolução Constitucionalista de 1932 quando ainda menino de 11 anos de 
idade no transporte fluvial de tropas e munições. 

Por fim, a 8 de maio de 2014, o Portal dos Ex-Combatentes de Itapetininga, prestou-
lhe aquela que, sem o saber, veio a ser a sua última homenagem em vida, ao conceder-lhe o 
Diploma de Honra ao Mérito “Dois Heróis Itapetininganos” em solenidade alusiva ao 69º Dia 
da Vitória realizada no Tiro de Guerra de Itapetininga, cidade da qual não foi cidadão de 
nascimento, mas de coração nos quase setenta anos em que nela viveu e constituiu sua 
digna família.  

Falecido e sepultado que foi no dia 29 de julho de 2014, deixa HIGINO MENDES DE 
ANDRADE o convívio de amigos e familiares, bem como de seus companheiros 
itapetininganos de Força Expedicionária Brasileira, os veteranos VICTÓRIO NALESSO e 
ARGEMIRO DE TOLEDO FILHO, os dois últimos pracinhas itapetininganos que em vida são 
os remanescentes partícipes dessa importante fase de nossa história pátria brasileira na luta 
pela Liberdade e pela Democracia. 

O Portal dos Ex-Combatentes de Itapetininga torna pública essa nota de 
falecimento imbuída das mais sinceras condolescências aos familiares e amigos de HIGINO 
MENDES DE ANDRADE, porquanto na sua data de falecimento um exemplar cidadão, 
honrado pai de família e dedicado patriota nos deixou e nos deixou como legado inestimável, 
o seu exemplo. 

 

 
Portal do Ex-Combatentes de Itapetininga 

http://pec.itapetininga.com.br 


