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DIVISÕES BRITÂNICAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL 
Por Reinaldo V. Theodoro 

 
A divisão era a base da maioria dos Exércitos 
envolvidos na 2ª Guerra Mundial. E, como a mai-
oria das divisões entre todas as nações beligeran-
tes, as britânicas eram normalmente compostas 
por três elementos de manobra (brigadas), com 
diversas unidades de apoio diretamente ligadas à 
divisão, chamadas de “orgânicas” (unidades de 
engenharia, artilharia de campanha, anti-tanque e 
anti-aérea, reconhecimento, polícia militar, servi-
ços médicos, etc.). 
Além do Exército Regular, os britânicos tinham 
ainda o Exército Territorial. Este era formado por 
unidades organizadas em cada condado do Reino 
Unido, com reservistas de tempo parcial. Chega-
ram a ser criadas 14 divisões de infantaria territo-
riais. Inicialmente, as divisões territoriais eram 
identificadas por um título designando o condado 
de origem (Northumbrian, Wessex, Welsh, etc.), 
mas, em 1915, elas passaram a ser numeradas, 
embora não descartassem os títulos. 
Em 1942, os britânicos fizeram uma experiência 
com a criação da “Divisão Mista”, que seria for-
mada por duas brigadas de infantaria e uma de 
tanques. Porém, a experiência não foi à frente e 
as divisões de infantaria foram restabelecidas à 
medida que se aproximava o “Dia-D”. 
As divisões blindadas britânicas tiveram diversas 
organizações ao longo da guerra, mas, ao tempo 
do “Dia-D”, ela já estava definida como tendo uma 
brigada blindada e uma de infantaria motorizada. 
O sucesso das tropas pára-quedistas alemãs na 
Bélgica e na Holanda levou os britânicos a criar 
as suas próprias forças aeroterrestres. Inicialmen-
te apenas na forma de brigadas independentes, 
mas, em fins de 1941, foi criada a sua 1ª Divisão 
Pára-Quedista. Esta teria duas brigadas de pára-
quedistas e uma de planadoristas. 
 
 
 

 
 Divisão Blindada de Guardas →→→→ Essa divi-
são foi criada a 17/06/41 no Reino Unido. De-
sembarcou na Normandia a 28/06/44, comba-
tendo na França, na Bélgica, na Holanda e na 
Alemanha, com destaque na “Operação Mar-
ket-Garden”. Foi reorganizada como divisão 
de infantaria em 12/06/45. Era composta pela 
5ª Brigada Blindada de Guardas e pela 32ª 
Brigada de Infantaria de Guardas. 

 

 
 1ª Divisão Aeroterrestre →→→→ Criada a 
31/10/41, a 1ª Divisão Aeroterrestre (Airbor-
ne) era formada pela 1ª Brigada Pára-
Quedista e pela 1ª Brigada Aerotransportada 
(Airlanding - Planadores). A 2ª Brigada Pára-
Quedista se uniu à divisão a 30/07/42 e a 4ª a 
31/06/43. A 1ª Brigada PQD participou da 
“Operação Tocha”, a invasão da África do 
Norte, saltando sobre o aeródromo de Bone. 
A divisão então se reagrupou na África do 
Norte em maio de 1943. A 1ª Brigada PQD e 
a 1ª Aeroterrestre participaram da “Operação 
Husky”, a invasão da Sicília. A 09/09/43, as 2ª 
e 4ª Brigadas PQD desembarcaram em Ta-
ranto e capturaram Foggia. Em novembro de 
1943, a divisão voltou para a Inglaterra, dei-
xando a 2ª Brigada como unidade indepen-
dente no Mediterrâneo. A 17/09/44, ela parti-
cipou da “Operação Market-Garden”, sendo 
lançada em Arnhem, onde foi quase aniquila-
da. Entre 21/05/45 e 24/08/45, o seu QG foi 
designado Comando na Noruega. 

 
 

 
 1ª Divisão Blindada →→→→ Divisão regular já 
existente em 1939, originalmente chamada 
de Divisão Móvel. Essa divisão participou da 
campanha da França em 1940, onde perdeu 
todos os seus tanques. Em 1942, lutou na 
África do Norte, tomando parte nas batalhas 
de Gazala e de El Alamein. Participou ainda 
da Campanha da Tunísia. Foi levada então 
para a Itália, onde foi dissolvida a 11/01/45. A 
2ª Brigada integrou a divisão desde a sua cri-
ação até 25/09/44; a 3ª Brigada (criada como 
1ª Brigada Blindada Pesada a 03/09/39, mas 
rebatizada a 14/04/40) ficou na divisão até 
04/10/40. A 22ª Brigada Blindada fez parte da 
divisão de 14/10/40 a 07/11/41. O 1º Grupo 
de Apoio integrou a divisão até 11/02/42, 
sendo substituída, sucessivamente, pela 200ª 
Brigada de Guardas (12/02/42), 201ª Brigada 
de Guardas (21/05/42), 7ª Brigada Motorizada 
(23/09/42) e 18ª Brigada (20/07/43 a 16/02/44 
e de 17/08/44 a 28/10/44). 
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 1ª Divisão de Cavalaria →→→→ Divisão regular 
ativada na Inglaterra a 31/10/39. Partiu para a 
Palestina em janeiro de 1940, servindo então 
no Oriente Médio. Fez contato com os sovié-
ticos no Irã, libertou a guarnição sitiada da 
RAF em Habanniya, ocupou Bagdá e comba-
teu na Síria contra os franceses de Vichy. Foi 
transformada na 10ª Divisão Blindada a 
01/08/41, na Palestina. Ela era formada pelas 
4ª, 5ª e 6ª Brigadas de Cavalaria. 

 

 
 1ª Divisão de Infantaria →→→→ Divisão regular, 
ativada a 03/09/39 na Inglaterra. Transferida 
para a França a 20/09/39, integrou a BEF 
(British Expeditionary Force) e foi evacuada 
por Dunquerque a 02/06/40. Foi convertida a 
Divisão Mista em junho de 1942, retornando à 
configuração original em novembro do mes-
mo ano. Chegou à África do Norte a 09/03/43, 
ficando em linha de 23/04/43 a 12/05/43 na 
Tunísia. Desembarcou na ilha de Pantelleria 
(11/06/43) e em Ânzio (22/01/44), em cuja 
cabeça-de-praia lutou até 22/05/44, partici-
pando então da ruptura e perseguição até 
Roma. Foi empenhada na Linha Gótica de 
25/08/44 a 22/09/44. Foi retirada da Itália a 
28/01/45, indo para a Palestina, onde chegou 
a 02/02/45. Foi desativada a 31/08/45. Duran-
te a campanha da França (1940), ela era for-
mada pela 1ª Brigada de Guardas e pelas 2ª 
e 3ª Brigadas (nesse período, seu comandan-
te foi o Major-General Sir Harold Alexander). 
Em 01/06/41, a 1ª Brigada deixou a divisão, 
sendo substituída, sucessivamente, pela 210ª 
Brigada (25/11/41), 38ª (13/01/42), 34ª de 
Tanques (08/06/42), 25ª de Tanques 
(03/09/42), 24ª de Guardas (06/12/42), 18ª 
(08/03/44) e 66ª (19/08/44). 

 
 

 
 2ª Divisão Blindada →→→→ Criada a 15/12/39 na 
Inglaterra. Foi para a África do Norte, onde 
entrou em linha a partir de janeiro de 1941. 
Foi destruída no seu combate de estréia, em 
fevereiro de 1941. Seu QG foi capturado a 
08/04/41. Não foi reconstituída. Ela era for-
mada pelas 1ª e 3ª Brigadas Blindadas e 
Grupo de Apoio. 

 
 2ª Divisão de Infantaria →→→→ Divisão regular, 
ativada a 03/09/39 na Inglaterra. Foi enviada 
para a França a 21/09/39. Lutou em St. Omer 
e La Bassée entre 23 e 29/05/40. Foi evacu-
ada por Dunquerque a 31/05/40. Chegou à 
Índia a 07/06/42 e na Birmânia a 02/04/44. 
Lutou em Kohima (de 27/03/44 a 22/06/44), 
em Mandalay (de 12/02/45 a 21/03/45) e no 
Irrawaddy (29-30/03/44). Voltou para a Índia a 
12/04/45 e foi desativada a 31/08/45. Durante 
toda a guerra, ela foi formada pelas 4ª, 5ª e 
6ª Brigadas de Infantaria. 

 

 
 3ª Divisão de Infantaria →→→→ Divisão regular. 
Fez parte da BEF durante a campanha da 
França (1940), sendo evacuada por Dun-
querque (na ocasião, ela era comandada pelo 
Major-General Bernard L. Montgomery). Foi 
convertida em Divisão Mista em junho de 
1942, revertendo à configuração original em 
abril de 1943. Desembarcou no “Dia-D” em 
“Sword” e lutou o restante da guerra no Noro-
este Europeu. Em 1940, ela era formada pe-
las 7ª, 8ª e 9ª Brigadas. A 04/06/42, a 7ª Bri-
gada deixou a divisão, devido a ela ser con-
vertida em divisão mista (em seu lugar entrou 
a 33ª Brigada de Tanques, que ficou na divi-
são até 28/04/43). A 10/04/43, a 185ª Brigada 
foi incorporada à divisão. A 3ª Divisão foi de-
sativada a 31/08/45. 

 

 
 4ª Divisão de Infantaria →→→→ Divisão regular, 
ativada a 03/09/39. Transferida para a França 
a 01/10/39, lutou em Ypres e no Canal Comi-
nes (26-28/05/40), sendo evacuada por Dun-
querque a 01/06/40. Convertida em Divisão 
Mista em junho de 1942, reverteu à configu-
ração original em dezembro do mesmo ano. 
Chegou à África do Norte a 23/03/43, lutando 
na Tunísia até o fim da campanha. Depois de 
passar quase dois meses no Egito, chegou à 
Itália a 21/02/44, onde participou de importan-
tes batalhas até setembro, inclusive em Mon-
te Cassino (11-18/05/44). A 13/12/44, foi en-
viada à Grécia. Durante a campanha da 
França (1940), ela era composta pelas 10ª, 
11ª e 12ª Brigadas de Infantaria. A 11ª Briga-
da foi substituída pela 21ª Brigada de Tan-
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ques a 06/06/42 que, por sua vez, foi substi-
tuída pela 28ª Brigada de Infantaria em 
24/12/43. A divisão foi desativada a 31/08/45. 

 

 
 5ª Divisão de Infantaria →→→→ Divisão regular, 
ativada a 03/09/39. Duas brigadas da divisão 
(13ª e 17ª) foram para a França em outubro 
de 1939 como brigadas independentes. A 
19/12/39, a divisão foi reagrupada na França 
com seu QG. Participou da campanha de 
1940 (Ypres e Canal Comines em 26-
28/05/40) e da evacuação de Dunquerque 
(01/06/40). Em abril de 1942, as 13ª e 17ª 
Brigadas, com outros elementos da divisão, 
integraram a “Força 121”, que invadiu Mada-
gascar, enquanto seu QG permanecia na Ín-
dia. A divisão só se reuniu novamente em 
agosto de 1942. Ela serviu na Índia, Iraque, 
Irã, Síria e Egito antes de participar da inva-
são da Sicília (10/07/43) e da Itália 
(03/09/43), onde atuou até 03/07/44. Partici-
pou dos combates do rio Sangro (19/11/43 a 
03/12/43), rio Garigliano (17 a 31/01/44) e de 
Ânzio (15/03/44 a 22/05/44). Foi então para o 
Egito e, depois, para a Palestina. Em feverei-
ro de 1945, voltou para a Itália, de onde ru-
mou para o Noroeste Europeu, aonde chegou 
a 02/03/45 e ficou até o fim da guerra. Foi de-
sativada a 31/08/45. Ela era composta pelas 
13ª, 15ª e 17ª Brigadas.  

 

 
 6ª Divisão Aeroterrestre →→→→ Formada a 
03/05/43, embora só atingisse o efetivo de 
guerra em 23/09/43. Participou do “Dia-D”, lu-
tando na Normandia  por mais de 8 semanas, 
e da “Operação Varsity”, a travessia do Reno 
(24/03/45). Ela era formada pelas 3ª e 5ª Bri-
gadas Pára-Quedistas e pela 6ª Brigada Ae-
rotransportada. Um de seus batalhões era 
canadense. A divisão foi desativada a 
31/08/45. 

 
 6ª Divisão Blindada →→→→ Criada a 12/09/40 na 
Inglaterra. Chegou na África do Norte a 
22/11/42, onde participou da campanha da 
Tunísia, incluindo Kasserine (14 a 25/02/43) e 
Tunis (5 a 12/05/43). Chegou à Itália em 
18/03/44, onde participou da batalha por 
Monte Cassino (11 a 18/05/44) e na Linha 

Gótica (25/08/44 a 22/09/44), terminando a 
guerra na Áustria. Seu elemento blindado era 
a 26ª Brigada Blindada, mas seu complemen-
to de infantaria variou ao longo da guerra: 6º 
Grupo de Apoio (de 01/11/40 a 31/05/42), 38ª 
Brigada irlandesa (de 09/06/42 a 16/02/43), 
1ª Brigada de Guardas (de 24/03/43 a 
29/05/44) e 61ª Brigada de Infantaria 
(29/05/44 até o fim da guerra). A divisão foi 
desativada a 31/08/45. 

   

 
 6ª Divisão de Infantaria →→→→ Formada no Egito 
a 03/11/39 pela redesignação da 7ª Divisão 
de Infantaria. Em 17/06/40, o seu QG tornou-
se o QG da Força do Deserto Ocidental e a 
divisão deixou de existir. Foi reformada a 
17/02/41, sendo a sua 14ª Brigada enviada 
para Creta em maio. Em junho-julho, a divi-
são participou da luta contra as forças da 
França de Vichy no Levante. A divisão foi 
transferida para Tobruk em outubro de 1941, 
onde foi rebatizada 70ª Divisão de Infantaria a 
10/10/41. Fizeram parte dela as brigadas 14ª 
(29/03/40 a 30/05/40 e 10/07/41 a 10/10/41), 
16ª (28/03/40 a 07/06/40, 19/02/41 a 17/05/41 
e 19/06/41 a 19/09/41), 22ª (03/11/39 a 
11/03/40 e 10/06/40 a 17/06/40), 22ª de 
Guardas (17/02/41 a 06/04/41) e 23ª 
(29/06/41 a 10/10/41). 

 

 
 7ª Divisão Blindada “Desert Rats” →→→→ Divi-
são regular existente em 1939 no Egito como 
Divisão Móvel e depois Divisão Blindada (Egi-
to), sendo designada 7ª Divisão Blindada a 
16/02/40. Participou de todas as principais 
batalhas da campanha da África do Norte 
(Beda Fomm, Gazala, El Alamein, etc.). Parti-
cipou ainda das campanhas da Tunísia e do 
início da campanha italiana. Em fins de 1943, 
foi levada para a Inglaterra, em preparação 
para o “Dia-D”. Desembarcou na Normandia 
a 08/06/44 e participou da campanha do No-
roeste Europeu até o fim da guerra. Ela per-
maneceu na Alemanha como parte das forças 
de ocupação. A sua composição variou 
enormemente durante a guerra. A 4ª Brigada 
Blindada integrou a divisão entre 03/09/39 a 
15/02/40 (nesse período era chamada de Bri-
gada Blindada Pesada), 16/02/40 a 29/07/41, 
01/11/1941 a 19/12/1941 e 04/01/42 a 
25/06/1942; a 7ª Brigada Blindada fez parte 
da divisão nos períodos de 03/09/39 a 
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15/02/40 (nesse período era chamada de Bri-
gada Blindada Leve), 16/02/40 a 18/05/40, 
02/07/40 a 30/04/41 e 20/05/41 a 27/11/41; a 
22ª Brigada Blindada integrou a divisão entre 
04/01/42 e 08/02/42 e de 26/07/42 a 
31/08/45. O complemento de infantaria no 
início foi o 7º Grupo de Apoio (22/01/40 a 
12/04/41, 06/06/41 a 04/01/42 e 19/01/42 a 
08/02/42), depois a 7ª Brigada Motorizada 
(09/02/42 a 26/06/42 e 05/07/42 a 11/09/42) 
e, finalmente, a 131ª Brigada de Infantaria 
(01/11/42 a 31/08/45). A divisão foi desativa-
da a 31/08/45. 

 
 7ª Divisão de Infantaria →→→→ Divisão regular 
estacionada na Palestina em agosto de 1939, 
destinada à segurança interna. Em 03/11/39, 
foi rebatizada 6ª Divisão de Infantaria.  

 

 
 8ª Divisão Blindada →→→→ Criada na Inglaterra a 
04/11/40, a 8ª Divisão Blindada era composta 
originalmente pelas 23ª e 24ª Brigadas Blin-
dadas mais o 8º Grupo de Apoio. Serviu no 
Egito, mas nunca atuou como uma divisão, 
sendo dissolvida a 01/01/43. 

 

 
 8ª Divisão de Infantaria →→→→ Divisão regular 
em serviço de segurança interna na Palestina 
em setembro de 1939. Originalmente, era 
formada pelas 14ª e 16ª Brigadas. Foi dissol-
vida a 28/02/40. 

 

 
 9ª Divisão Blindada →→→→ Criada a 01/12/40 na 
Inglaterra. Nunca serviu fora do país e foi dis-
solvida a 31/07/44. Era composta original-
mente pelas 27ª e 28ª Brigadas Blindadas e 
pelo 7º Grupo de Apoio. 

 

 
 9ª Divisão de Infantaria Highland →→→→ Divisão 
territorial de 2ª linha em setembro de 1939. A 

07/08/40, ela foi rebatizada 51ª Divisão de In-
fantaria depois que a 51ª original foi captura-
da na França. Originalmente, compunha-se 
das brigadas 26ª, 27ª e 28ª. 

 

 
 10ª Divisão Blindada →→→→ Formada na Palesti-
na a 01/08/41 pela reorganização da 1ª Divi-
são de Cavalaria. Serviu na África do Norte, 
Palestina e Síria. Ela era composta original-
mente pelas 8ª e 9ª Brigadas Blindadas e pe-
la 7ª Motorizada, mas, para a Batalha de El 
Alamein, a sua composição foi alterada, pas-
sando a contar com as 8ª e 24ª Brigadas 
Blindadas e a 133ª Brigada de Infantaria. 
Permaneceu no Egito até ser dissolvida a 
15/06/44.  

 

 
 11ª Divisão Blindada →→→→ Criada na Inglaterra 
a 09/03/41, a 11ª desembarcou na Normandia 
a 13/06/44 e foi a ponta-de-lança da “Opera-
ção Goodwood” (18/07/44). Depois, lutou 
através da França, Bélgica, Holanda e Ale-
manha. Era composta pela 29ª Brigada Blin-
dada e pela 159ª Brigada de Infantaria Moto-
rizada. 

 

   
 12ª Divisão de Infantaria Eastern →→→→ Divisão 
territorial de 2ª linha formada em setem-
bro/outubro de 1939. Transferida para a 
França em abril de 1940 para tarefas de trei-
namento e trabalho em linhas de comunica-
ções, deixando diversas unidades para trás. 
Destruída durante a campanha de 1940. Dis-
solvida no Reino Unido a 11/07/40. Ela era 
formada pelas 35ª, 36ª e 37ª Brigadas.  

 

 
 15ª Divisão de Infantaria Escocesa →→→→ Em 
setembro de 1939, esta era uma divisão terri-
torial de 2ª linha. Foi colocada em “Low Esta-
blishment” (LE) em novembro de 1941, sendo 
restabelecida em março de 1943 e reorgani-
zada como divisão mista. Em setembro de 
1943, ela foi reorganizada como divisão de in-
fantaria. Desembarcou na França a 14/06/44, 
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participando da Campanha da Normandia. 
Depois participou da Campanha do Noroeste 
Europeu, com destaque na Batalha do Rei-
chswald. Durante a Campanha do Noroeste 
Europeu, ela era constituída pelas 44ª, 46ª e 
227ª Brigadas de Infantaria. Foi desativada a 
31/08/45. 

 
 18ª Divisão de Infantaria →→→→ Criada em 
30/09/39 como uma divisão territorial de 2ª li-
nha. Ela serviu na Inglaterra, Índia e Malásia. 
Foi capturada com a queda de Cingapura a 
15/02/42. Era composta pelas brigadas 53ª, 
54ª e 55ª. 

 

 
 23ª Divisão de Infantaria Northern →→→→ Criada 
a 02/10/39 como uma divisão territorial de 2ª 
linha, composta apenas pelas 69ª e 70ª Bri-
gadas. Transferiu-se para a França em abril 
de 1940 para tarefas de treinamento e traba-
lho, deixando diversas unidades para trás. Foi 
destruída durante a campanha de 1940 e dis-
solvida no Reino Unido a 30/06/40. 

 
 

 
 36ª Divisão de Infantaria →→→→ Originalmente 
criada como divisão indiana a 15/12/42. Foi 
rebatizada 36ª britânica em 01/09/44. Ela lu-
tou na campanha da Birmânia, tomando parte 
nas batalhas de Mandalay (12/02/45 a 
21/03/45) e na Estrada de Rangum (01/04/45 
a 06/05/45). Compunha-se das 26ª, 29ª e 72ª 
Brigadas (a 26ª era indiana até 05/04/45, de-
pois passando a ser britânica). Foi desativada 
a 31/08/45. 

 

 
 38ª Divisão de Infantaria Welsh →→→→ Em se-
tembro de 1939, esta era uma divisão territo-
rial de 2ª linha, mas foi colocada em “Low Es-
tablishment” a 15/08/41. Em 15/08/44, seu 
QG não comandava mais nenhuma tropa. Em 
01/09/44, ela foi reorganizada e redesignada 
38ª Divisão de Infantaria (Reserva). Não saiu 
do Reino Unido. Originalmente, ela era for-

mada pelas brigadas 113ª, 114ª e 115ª. 

 
 40ª Divisão de Infantaria →→→→ QG criado na 
Sicília pela redesignação do QG da 43ª Bri-
gada de Infantaria para efeito de engodo. 
Deixou de existir a 17/06/44. 

 

 
 42ª Divisão Blindada →→→→ Criada a 01/11/41 
pela conversão da 42ª Divisão de Infantaria. 
As brigadas originais (125ª, 126ª e 127ª) fo-
ram transformadas, respectivamente, nas 10ª 
e 11ª Brigadas Blindadas e no 42º Grupo de 
Apoio. Nunca serviu fora do Reino Unido e foi 
dissolvida a 17/10/43. 

 

 
 42ª Divisão de Infantaria East Lancashire 
→→→→ Em setembro de 1939, a 42ª era uma divi-
são territorial de 1ª linha. Participou da cam-
panha da França (maio de 1940) e foi evacu-
ada em Dunquerque.  Foi reorganizada e re-
designada 42ª Divisão Blindada a 01/11/41. 
Ela era formada pelas 125ª, 126ª e 127ª Bri-
gadas. 

 

 
 43ª Divisão de Infantaria Wessex →→→→ Em 
setembro de 1939, a 43ª era uma divisão ter-
ritorial de 1ª linha no Reino Unido. Foi reor-
ganizada como divisão mista em junho de 
1942 e revertida novamente à divisão de in-
fantaria em setembro de 1943. Até o “Dia-D”, 
serviu apenas no Reino Unido. Desembarcou 
na Normandia a 24/06/44, tendo ativa partici-
pação na campanha. A 17/09/44, participou 
da “Market-Garden”. Em fevereiro de 1945, 
lutou na Reichswald e em 23/03/45, atraves-
sou o Reno. Durante a campanha do Noroes-
te Europeu, ela era formada pelas 129ª, 130ª 
e 214ª Brigadas. Foi desativada a 31/08/45. 

 

 
 44ª Divisão de Infantaria Home Counties →→→→ 
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Em setembro de 1939, ela era uma divisão 
territorial de 2ª linha. Serviu no Reino Unido, 
na campanha da França (1940) e na África do 
Norte. Originalmente, era formada pelas 131ª, 
132ª e 133ª Brigadas, mas a 131ª deixou a 
divisão a 01/11/42 para ser incorporada à 7ª 
Divisão Blindada, enquanto a 133ª foi incor-
porada à 10ª Divisão Blindada. A 44ª foi dis-
solvida a 31/01/43. 

 
 

 
 45ª Divisão de Infantaria →→→→ Em setembro de 
1939, a 45ª era uma divisão territorial de 2ª li-
nha. Foi colocada em “Low Establishment” 
em dezembro de 1941. Em agosto de 1944, a 
divisão deixou de existir. Foi reformada como 
45ª Divisão “Holding”, no Reino Unido, a 
01/09/44, com pessoal da extinta 77ª Divisão 
de Infantaria. A 01/12/44, foi reclassificada 
como Divisão de Infantaria. Originalmente 
formada pelas brigadas 134ª, 135ª e 136ª, ela 
recebeu ainda as brigadas 137ª (28/03/45) e 
178ª (21/04/45). A divisão foi desativada a 
31/08/45. 

 
 

 
 46ª Divisão de Infantaria North Midland →→→→ 
Em outubro de 1939, a 46ª era uma divisão 
territorial de 2ª linha, originalmente formada 
pelas 137ª, 138ª e 139ª Brigadas. Foi para a 
França em abril de 1940 para tarefas de trei-
namento e trabalho, sendo destruída durante 
a campanha de 1940. Reconstituída, perdeu 
a 137ª Brigada, recebendo a 128ª no seu lu-
gar. Foi enviada para a África do Norte, aon-
de chegou a 03/01/43. Lutou na Tunísia, par-
ticipando de ferozes combates, inclusive Kas-
serine (14 a 25/02/43). A 46ª participou de-
pois da “Operação Avalanche”, a invasão de 
Salerno, na Itália (09/09/43). A divisão lutou 
então na Itália até o fim do ano. Em seguida, 
foi levada para o Oriente Médio para descan-
so, recompletamento e treinamento. A divisão 
retornou ao combate a 10/08/44, penetrando 
na Linha Gótica alemã (01/09/44). Em no-
vembro de 1944, a divisão foi levada para a 
Grécia, onde enfrentou os guerrilheiros co-
munistas gregos. Em abril de 1945, a divisão 
retornou à Itália, mas, antes que ela entrasse 
em linha, a guerra acabou. Ela serviu então 
como tropa de ocupação na Áustria. A divisão 

foi desativada a 31/08/45. 

 
 47ª Divisão de Infantaria (London) →→→→ Cria-
da como 2ª Divisão de Londres, em setembro 
de 1939 ela era uma unidade territorial de 2ª 
linha organizada como divisão motorizada. 
Em junho de 1940, foi reorganizada como di-
visão de infantaria e, em 21/11/40, foi rebati-
zada 47ª Divisão de Infantaria. Em dezembro 
de 1941, foi colocada em “Low Establish-
ment” e foi dissolvida a 31/08/44. A 01/09/44, 
ela foi reconstituída como 47ª Divisão de In-
fantaria (Reserva). Nunca saiu do Reino Uni-
do. Na maior parte de sua existência, ela era 
formada pelas 25ª, 140ª e 141ª Brigadas. 

 

 
 48ª Divisão de Infantaria South Midland →→→→ 
Em setembro de 1939, ela era uma divisão 
territorial de 1ª linha. Participou da campanha 
da França em 1940. Em novembro de 1941, 
foi colocada em “Low Establishment”, mas em 
20/12/42 foi rebatizada 48ª Divisão de Infan-
taria (Reserva). Em 1940, ela era formada pe-
las 143ª, 144ª e 145ª Brigadas. 

 

 
 49ª Divisão de Infantaria West Riding →→→→ 
Em setembro de 1939, ela era uma divisão 
territorial de 1ª linha. Em abril de 1940, seu 
QG foi transformado no QG da “Avonforce” 
(destinada à Noruega) e depois da “Alabas-
terforce” (na Islândia). A 146ª Brigada de In-
fantaria desembarcou em Namsos (Noruega) 
a 17/04/40 e a 148ª desembarcou em An-
dalsnes (Noruega) a 18/04/40. A divisão foi 
reconstituída em 26/04/42 e permaneceu no 
Reino Unido até 06/06/44, quando desembar-
cou na França. Lutou nas campanhas da 
Normandia e do Noroeste Europeu. Ao de-
sembarcar na Normandia, a divisão era com-
posta pelas 70ª, 146ª e 147ª Brigadas, mas, a 
20/08/44, a 70ª foi substituída pela 56ª. A di-
visão foi dissolvida na Alemanha em 1946. 

 

 
 50ª Divisão de Infantaria Northumbrian →→→→ 
Em setembro de 1939, a 50ª era uma divisão 
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territorial de 1ª linha, organizada como divisão 
motorizada. Ela integrou a BEF e participou 
da evacuação de Dunquerque (01/06/40), 
sendo reorganizada como divisão de infanta-
ria em junho de 1940. Serviu então no Reino 
Unido, indo depois para a África do Norte 
(chegou ao Egito a 14/06/41). Ficou em Chi-
pre entre 25/07/41 e 20/11/41, no Iraque en-
tre 21/11/41 e 19/01/42 e na Síria entre 
21/01/42 e 10/02/42. Participou das batalhas 
de Gazala e El Alamein e da campanha da 
Tunísia (02/01/43 a 24/04/43). Desembarcou 
na Sicília (“Operação Husky” – 10/07/43). A 
06/11/43, retornou à Inglaterra e desembar-
cou na Normandia no “Dia-D”, na praia de 
Gold. Lutou no Noroeste Europeu, participan-
do da Operação “Market-Garden”. Retornou 
ao Reino Unido a 12/12/44 devido às pesa-
das baixas que a divisão havia sofrido. Seu 
QG foi transferido para a Noruega em agosto 
de 1945, onde assumiu o título de “QG das 
Forças de Terra Britânicas na Noruega”. Ela 
era originalmente formada pelas 150ª e 151ª 
Brigadas. Após a campanha de 1940 na 
França, a 69ª Brigada passou a integrar a di-
visão. Após a destruição da 150ª Brigada em 
junho de 1942, ela foi substituída, sucessiva-
mente, pela 168ª Brigada (destacada da 56ª 
Divisão – 27/04/43) e pela 231ª (10/10/43). 

 

 
 51ª Divisão de Infantaria Highland →→→→ Ativa-
da a 03/09/39, a 51ª era uma divisão territorial 
de 1ª linha. Durante toda a guerra, ela foi 
formada pelas 152ª, 153ª e 154ª Brigadas. 
Enviada para a França, foi cercada e captu-
rada a 12/06/40 (menos a 154ª Brigada). Foi 
reconstituída pela redesignação da 9ª Divisão 
de Infantaria a 07/08/40. Combateu então na 
África do Norte (El Alamein – 23/10/42), Sicí-
lia (“Operação Husky” – 10/07/43), Norman-
dia (onde desembarcou a 06/06/44) e no No-
roeste Europeu, incluindo na Floresta de Rei-
chswald (08/02/45 a 10/03/45). Foi desativa-
da a 31/08/45. 

 
 52ª Divisão de Infantaria Lowland →→→→ Em 
setembro de 1939, a 52ª era uma divisão ter-
ritorial de 1ª linha. Teve uma apagada partici-
pação na campanha da França de 1940. Foi 
treinada como divisão de montanha entre 
maio de 1942 e junho de 1944, mas nunca foi 
usada nessa função. Entre agosto e setembro 
de 1944, foi treinada como divisão de trans-

porte aéreo, mas também não foi usada nes-
sa função (ficou na Inglaterra pronta para ser 
usada durante a “Market-Garden”). Serviu no 
Noroeste Europeu, participando, inclusive, 
das batalhas de Walcheren (26/10/44 a 
08/11/44) e do Reichswald (08/02/45 a 
10/03/45). Era composta pelas 155ª, 156ª e 
157ª Brigadas. Foi desativada a 31/08/45. 

 

 
 53ª Divisão de Infantaria Welsh →→→→ Em se-
tembro de 1939, a 53ª Welsh (Galesa) era 
uma divisão territorial de 1ª linha. Foi reorga-
nizada como divisão mista em maio de 1942 
e reverteu à organização original em outubro 
de 1943. Desembarcou na Normandia a 
27/06/44, combatendo em Caen (04 a 
18/07/44), Falaise (07 a 22/08/44), Holanda 
(17 a 27/09/44), Reichswald (08/02/45 a 
10/03/45) e no Reno (23/03/45 a 01/04/45). 
Na campanha do Noroeste Europeu, a 53ª 
era composta pelas 71ª, 158ª e 160ª Briga-
das. Foi desativada a 31/08/45. 

 

 
 54ª Divisão de Infantaria East Anglian →→→→ 
Em setembro de 1939, ela era uma divisão 
territorial de 1ª linha. Em janeiro de 1942, foi 
colocada em “Low Establishment”. Em 
14/12/43, seu QG foi redesignado LofC (Lines 
of Comunication). Ela nunca saiu do Reino 
Unido. Era formada originalmente pelas 161ª, 
162ª e 163ª Brigadas, mas, a 20/12/40, a 
161ª foi substituída pela 198ª Brigada. 

 

 
 55ª Divisão de Infantaria West Lancashire 

→→→→ Em setembro de 1939, ela era uma divisão 
territorial de 1ª linha organizada como divisão 
motorizada. Em junho de 1940, foi reorgani-
zada como divisão de infantaria. Em janeiro 
de 1942, foi colocada em “Low Establish-
ment”, mas reverteu à condição normal em 
maio de 1944. Ela nunca saiu do Reino Uni-
do. Originalmente, seria formada pelas briga-
das 164ª, 165ª e 166ª. 

 

 
 56ª Divisão de Infantaria London →→→→ Criada 
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como 1ª Divisão de Londres a 03/09/39, era 
uma divisão territorial motorizada de 1ª linha. 
Em junho de 1940, foi reorganizada como di-
visão de infantaria e em 16/11/40 foi designa-
da 56ª Divisão de Infantaria London. Deixou a 
Inglaterra a 25/08/42 e chegou ao Iraque a 
04/11/42. Serviu então no Iraque, na Palesti-
na e na África do Norte. Lutou na Tunísia de 
19/04/43 a 12/05/43. Desembarcou na Itália 
(Salerno) a 09/09/43 e capturou Nápoles 
(01/10/43). A 22/01/44, a sua 168ª Brigada 
desembarcou em Ânzio, onde permaneceu 
em linha até 28/03/44. Voltou ao Egito 
(03/04/44 a 11/07/44) e de volta à Itália a 
17/07/44, onde combateu na Linha Gótica, 
permanecendo na Itália até o fim da guerra. 
Ela era formada pelas 167ª (ex-1ª Brigada de 
Londres), 168ª (ex-2ª Brigada de Londres) e 
169ª (ex-35ª Brigada). A 168ª Brigada foi re-
duzida a seus quadros a 26/09/44 e dissolvi-
da a 01/01/45. Em contrapartida, a 201ª Bri-
gada de Guardas foi incorporada à divisão 
entre 23/07/43 e 17/10/43, a 43ª Brigada hin-
du entre 25/09/44 e 07/10/44 e a 24ª Brigada 
de Guardas de 10/03/45 até o fim da guerra. 
A divisão foi desativada a 31/08/45. 

 
 57ª Divisão de Infantaria →→→→ Em setembro de 
1939, a 57ª era uma divisão territorial de 2ª li-
nha, mas não chegou a ser ativada. Um QG 
com essa designação foi criado a 09/11/43 
pela redesignação do QG da 42ª Brigada pa-
ra fins de engodo. Deixou de existir em 
29/07/44. 

 

 
 59ª Divisão de Infantaria Staffordshire →→→→ 
Em setembro de 1939, ela era uma divisão 
territorial de 2ª linha organizada como divisão 
motorizada. Em junho de 1940 foi reorgani-
zada como divisão de infantaria. Era formada 
pelas 176ª, 177ª e 197ª Brigadas. Desembar-
cou na França a 27/06/44, combatendo nas 
campanhas da Normandia e do Noroeste Eu-
ropeu. A 26/08/44, ela foi despojada de seus 
efetivos para proporcionar recompletamentos 
para as outras divisões. Em 19/10/44, foi co-
locada em “animação suspensa”. 

 

 
 61ª Divisão de Infantaria →→→→ Em setembro de 
1939, ela era uma divisão territorial de 2ª li-
nha. Em 15/04/40, seu QG formou a “Maurice 
Force” e foi enviado para a Noruega. Um no-

vo QG foi criado a 26/04/40 e a divisão per-
maneceu no Reino Unido. Era formada origi-
nalmente pelas 182ª, 183ª e 184ª Brigadas. 
Em agosto de 1945, foi reorganizada como 
divisão ligeira, mas foi desativada a 31/08/45. 

 

 
 66ª Divisão de Infantaria →→→→ Em setembro de 
1939, ela era uma divisão territorial de 2ª li-
nha. Foi dissolvida a 23/06/40. Nunca saiu do 
Reino Unido. Era formada pelas 197ª, 198ª e 
199ª Brigadas. 

 

 
 70ª Divisão de Infantaria →→→→ Criada a 
10/10/41 em Tobruk pela redesignação da 6ª 
Divisão de Infantaria. Lutou ali até a extinção 
da fortaleza, a 13/12/41. Em 06/09/43, suas 
brigadas (14ª, 16ª e 23ª) foram destacadas 
para serem reorganizadas para a função de 
Penetração de Longo Alcance na Birmânia 
(“Chindits”), fazendo com que a divisão, na 
prática, deixasse de existir. 

 

 
 76ª Divisão de Infantaria →→→→ Criada no Reino 
Unido a 18/11/41 em “Low Establishment” pe-
la redesignação da Divisão Norfolk County 
(Condado de Norfolk). Foi redesignada 76ª 
Divisão de Infantaria (Reserva) em 20/12/42 e 
reorganizada. Foi dissolvida no Reino Unido 
em 01/09/44. Era formada pelas 213ª, 220ª e 
222ª Brigadas. 

 

 
 77ª Divisão de Infantaria →→→→ Criada no Reino 
Unido a 01/12/41 em “Low Establishment” pe-
la redesignação da Divisão Devon and Cor-
nwall County (Condado de Devon e de Cor-
nwall). Foi redesignada 77ª Divisão de Infan-
taria (Reserva) em 20/12/42 e reorganizada. 
Em 01/12/43, ela foi redesignada 77ª Divisão 
“Holding” para distribuição, treinamento e 
manutenção temporária de pessoal, devido a 
dissoluções, doenças e outras causas. A divi-
são foi dissolvida a 01/09/44. Ela era formada 
pelas 203ª, 209ª e 211ª Brigadas. 
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 78ª Divisão de Infantaria “Battleaxe” →→→→ A 
78ª Divisão foi formada no Reino Unido a 
25/05/42 especificamente para a “Operação 
Tocha”, a invasão da África do Norte. Ela ser-
viu na Tunísia, Sicília e Itália, onde se desta-
cou na luta por Monte Cassino (12 a 
18/05/44) e no rompimento da Linha Gustav. 
Terminou a guerra na Áustria. Originalmente, 
ela era formada pelas 11ª e 36ª Brigadas e 1ª 
Brigada de Guardas, mas a 1ª Brigada de 
Guardas deixou a divisão em março de 1943, 
sendo substituída pela 38ª (irlandesa).  

 

 
 79ª Divisão Blindada →→→→ Criada no Reino 
Unido a 14/08/42. Em abril de 1943, foi rees-
truturada para ser uma divisão de blindados 
especiais (“Funnies”), sem contar com ne-
nhuma infantaria nem artilharia. Embora seus 
elementos participassem do “Dia-D”, a divisão 

só desembarcou efetivamente a 12/08/44. Ela 
lutou no Noroeste Europeu, participando da 
conquista de Walcheren, da batalha de Rei-
chswald e da travessia do Reno. Foi dissolvi-
da a 31/08/45. A sua composição variou mui-
to durante a campanha do Noroeste Europeu. 
As seguintes brigadas fizeram parte da divi-
são nesse período: 1ª Brigada de Tanques 
(07/05/44 a 16/10/44), 31ª Brigada de Tan-
ques - depois Brigada Blindada (04/09/44 a 
28/08/45), 30ª Brigada Blindada (17/10/43 a 
19/06/45), 1ª Brigada de Assalto da Real En-
genharia (10/05/44 a 16/01/45), 1ª Brigada de 
Engenharia Blindada (26/11/43 a 26/06/45) e 
33ª Brigada Blindada (18/01/45 a 21/08/45) 

 
 

 
 80ª Divisão de Infantaria →→→→ Criada a 
01/01/43. Nunca saiu do Reino Unido. Foi 
dissolvida a 01/09/44. Era formada pelas 45ª 
e 211ª Brigadas. 

 


