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Demétrio teve fama como orador, poeta e filósofo e, segundo Báez, “seus bons discursos e o apoio 
dos filósofos peripatéticos” o levaram a ser escolhido em 317 a.C. como líder de Atenas, dado 
que seu governante, Cassandro (ca. 350 a.C. — 297 a.C.) – outro dos generais de Alexandre, que 
ficou com o governo da Macedônia e, por consequência, com o da Grécia após a morte do rei – não 
poderia estar de corpo presente nos dois países. Diz-se que Demétrio permaneceu no cargo por 
dez anos, “quando Atenas caiu diante de outro Demétrio, apelidado Poliorcetes (sitiador de 
cidades) [...]” (BÁEZ, 2006, p. 62), também participante do conflito entre os generais de Alexandre 
conhecido como Guerra dos Diádocos. Conseguindo um salvo- conduto, refugiou-se na cidade 
grega de Tebas, permanecendo lá até 297 a.C. quando, por iniciativa própria ou por convite do 
próprio Ptolomeu I – os eruditos não estão de acordo quanto a esta questão18 – viajou até 
Alexandria.



https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/67202/000872667.pdf?sequence=1



A tirania de Demétrio de Falero, de grandes consequências para a formação da paisagem urbana 
e fúnebre ateniense, teria fim com a libertação da cidade comandada por Demétrio Poliorcetes 
(“Toma-Cidades”), filho do general e postulante ao trono macedônico Antígono Monoftalmos 
(“Caolho”), no ano de 307/6.



https://www.academia.edu/12127077/
Atenas_e_o_Mediterr%C3%A2neo_romano_espa%C3%A7o_evergetismo_e_integra%C3%A7%C3
%A3o_200_a.C._14_d.C._ 
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GUERRA CIVIL ESPANHOLA



Devido ao clima político internacional na época, a guerra teve muitas facetas, e diferentes pontos de vista a viram como 
uma luta de classes, uma guerra religiosa, uma luta entre ditadura e democracia republicana, entre revolução e 
contrarevolução, entre fascismo e comunismo. 
 
APOIOS INTERNACIONAIS 
 
ALEMANHA - Nacionalistas 
As tropas do chamado "Movimento Nacional" foram reforçadas, desde o início da guerra pela ajuda militar direta 
da Alemanha de Hitler, expressa no bombardeamento a Guernica e Madrid, e da Itália de Mussolini, que enviou o Corpo 
Truppe Volontarie (corpo de tropas voluntárias) e a Aviazione Legionaria para a frente nacionalista, assim como engajou 
aviões e submarinos no esforço de guerra franquista (ver: Crimes de Guerra da Itália). 
O Vaticano apoiou igualmente Franco, pois a Igreja condenava o comunismo. 
 
URSS - Republicanos 
As tropas republicanas receberam ajuda internacional, proveniente da URSS, recebendo cerca de 326 tanques T-26, 
50 BT-7, bombardeiros leves Polikarpov R-5, caças Polikarpov I-15 e Polikarpov I-16 e os bombardeiros ligeiros Tupolev 
SB, além de armamentos como rifles, metralhadoras e munição. Recebeu ajuda também Brigadas Internacionais 
composta de militantes de frentes socialistas e comunistas de todo o mundo e de numerosas pessoas que a 
título individual entravam na Espanha a defender o governo da República. 
 


https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espanhola
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Pirro + Demétrio 


Jovem Guerreiro

Banido de seu próprio reino, Pirro, que tinha apenas 17 anos, juntou-se a Demétrio, que era 
casado com sua irmã Deidamia, e o acompanhou para a Ásia onde as forças de Antígono 
Monoftalmo e seu filho Demétrio enfrentariam os demais sucessores de Alexandre Magno 
(Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco) pelo comando de seu império. A batalha decisiva se 
deu em Ipso, na Frígia (na Ásia Menor) em 301 a.C. durante a qual Pirro ganhou uma grande 
reputação pelo seu valor militar.



http://osreisdoepiro.blogspot.com/2010/04/pirro-i-segundo-reinado-297-272-ac.html





























































Abril 23Ago
1929 1939 1939

I'i
Rissia
Alemanha

Parque Alemanhatereguelotorem

1 Guermraundial
2frentes

Inglaterra
p Russia

Francia 0 A

PACTO MOLOTOV RIBBENTROP 
 
NÃO AGRESSÃO 

Em linhas gerais estabelecia que ambas as nações se comprometiam a manter-se afastadas uma da outra em 
termos bélicos. Nenhuma nação favoreceria os inimigos da outra, nem tampouco invadiriam os seus respectivos 
territórios, além do que, a União Soviética não reagiria a uma agressão alemã à Polônia, e que, em contrapartida, a 
Alemanha apoiaria uma invasão soviética à Finlândia, entre outras concessões. De fato à invasão nazista seguiu-se a 
Invasão Soviética da Polónia e também da Finlândia ainda em 1939.



ESFERAS DE INFLUÊNCIA

Em dois protocolos secretos, os dois governos organizaram a partilha dos territórios da Europa de Leste em zonas 
de influência, decidindo que a Polónia deveria deixar de existir (passando o seu território para a Alemanha e para a 
URSS), que a Lituânia ficaria sob alçada alemã (meses mais tarde a Alemanha trocou a Lituânia por outra zonas de 
influência, ficando a Lituânia sob alçada soviética), que a Estônia e a Letônia passariam para a URSS bem como grande 
parte da Finlândia e vastas zonas da Romênia e da Bulgária.



COMERCIAL

O pacto estabelecia também fortes relações comerciais, vitais para os dois países, nomeadamente petróleo soviético 
da zona do Cáucaso e trigo da Ucrânia, recebendo em contrapartida ajuda, equipamento militar alemão e ouro.



Este novo facto nas relações internacionais alarmou a comunidade das nações, não só porque os nazistas eram 
supostos inimigos dos comunistas, mas também porque, secretamente, objetivava a divisão dos estados da Finlândia, 
Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia e Romênia segundo as esferas de interesses de ambas as partes.


https://pt.wikipedia.org/wiki/Pacto_Molotov-Ribbentrop 
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A Batalha de Ipso foi um conflito da Quarta Guerra dos Diádocos, entre alguns dos Diádocos (os 
sucessores de Alexandre, o Grande), ocorrido em 301 a.C., perto da cidade de mesmo nome na 
Frígia. Antígono Monoftalmo e seu filho Demétrio I da Macedónia lutaram contra a coalizão 
de três outros companheiros de Alexandre: Cassandro da Macedônia, Lisímaco, governante da 
Trácia; e Seleuco I Nicátor, governante da Babilônia e Pérsia.[1]



A Batalha terminou com a vitória dos diácodos aliados, a morte de Antígono e a desintegração do 
exército de Demétrio.

 
Foi a última chance de se reunir o Império Alexandrino. Antígono tinha sido o único general 
capaz de vencer consistentemente outros sucessores. Sem ele, que morreu na Batalha, as últimas 
ligações do Império começaram a se dissolver. O mundo foi dividido entre os vitoriosos, com 
Ptolomeu ganhando o Egito; Seleuco, a maior parte das terras de Antígono na leste da Ásia Menor 
e Lisímaco recebendo o restante da Ásia Menor. Mais tarde, Seleuco derrotou Cassandro e 
Lisímaco mas morreu logo depois. Isso foi a derrotada final do Império e uma batalha importante 
na história clássica, que decidiu o caráter do Helenismo.



https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_Ipso

MACEDÔNIA DIVIDIDA 
 
Em 298, Cassandro morreu deixando o trono a seu filho Filipe IV, que morreu dentro de 
quatro meses de causas naturais. O reino foi divido entre os demais filhos de Cassandro: 
Antípatro recebeu a metade ocidental e Alexandre V a metade oriental (sendo o rio Axios a 
fronteira entre os dois). Em 295 Antípatro reivindicou a totalidade do reino e expulsou a seu 
irmão. Alexandre pediu a Demétrio e a Pirro para vir em seu auxílio. Como Demétrio não 
poderia ajudá-lo de imediato, Pirro se apresentou primeiro. Pirro veio com a condição de que 
eles receberia todos os domínios macedônicos na metade ocidental da Grécia: Acarnania, 
Anfilóquia e Ambrácia (regiões epirotas conquistadas por Filipe II da Macedônia) e os distritos 
de Paravea e Tinfea, que faziam parte da própria Macedonia. Abaixo, a expansão do reino do 
Épiro.
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Pirro seguiu seu compromisso com Alexandre V e expulsou a irmão Antípatro em 294 a.C., 
embora pareça que ele manteve uma pequena porção de reino. Pirro fez da cidade de Ambrácia 
(atual Arta na Grécia) sua nova capital. Abaixo, imagem via satélite do Golfo Ambraciano onde 
Pirro estabeleceu sua nova capital.

Demétrio, porém, deixou Atenas e foi para a Macedônia no final de 294 a.C. Visto que Alexandre 
V já estava estabelecido em seu reino este começou a desconfiar das intenções de 
Demétrio. Permeado por conspirações palacianas, por fim Demétrio matou a Alexandre 
num banquete tornando-se rei da Macedônia com reconhecimento quase imediato das 
tropas macedônicas. Demétrio atacou o irmão de Alexandre, Antípatro, seu possível rival, que 
fugiu para a corte de Lisímaco onde morreu.



http://osreisdamacedonia.blogspot.com/2010/10/pirro-do-epiro.html
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Depois de garantir a neutralidade da União Soviética (através do Pacto Alemão-Soviético de não agressão de 
agosto de 1939), a Alemanha iniciou a Segunda Guerra Mundial invadindo a Polônia em 1 de setembro de 1939. 
Grã-Bretanha e França responderam declarando guerra à Alemanha em 3 de setembro. Dentro de um mês, a Polônia foi 
derrotada por uma combinação de forças alemãs e soviéticas e dividida entre a Alemanha nazista e a União Soviética.



https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/world-war-ii-in-europe
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PIRRO INVADE TESSÁLIA



Desde antes do falecimento de Deidamia, Pirro e Demétrio antes tão amigos já não se entendiam. E 
as suspeitas e desafetos aumentaram após a morte da irmã de Pirro. Entre dois inimigos poderosos 
e de espíritos inquietos como Demétrio e Pirro, ciúme e disputas nasceram em breve. Eles 
cobiçavam os domínios um do outro, e os antigos amigos se tornaram inimigos mortais. Demétrio 
teve de lidar com revoltas na Tessália e Beócia, e havia fortes indícios de que Pirro estava 
envolvido. A guerra eclodiu em 291 a. C. Durante este ano, Tebas se rebelou contra Demétrio, pela 
segunda vez, provavelmente instigada por Pirro. Enquanto o rei macedônio estava indo 
pessoalmente para dominar a rebelião, Pirro invadiu a Tessália, mas foi forçado a se retirar ao 
Épiro ante às forças superiores de Demétrio. 


http://osreisdamacedonia.blogspot.com/2010/10/pirro-do-epiro.html 
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DEMÉTRIO INVADE ÉPIRO 


Em 290, Tebas capitulou deixando Demétrio livre para enfrentar Pirro e seus aliados da Etólia. 
Demétrio invadiu a Etólia na primavera de 289 e depois de varrer seus campos praticamente 
sem oposição, marchou para o Épiro, deixando Pantauco no comando da Etólia com um 
destacamento poderoso. Pirro avançou para interceptá-lo, mas por um caminho diferente, de modo 
que Demétrio entrou Épiro e Pirro na Etólia praticamente ao mesmo tempo.

Demétrio não encontrou nenhuma oposição no Épiro, e durante a expedição conquistou a 
ilha de Corcira. 
 Pantauco imediatamente enfrentou as forças de Pirro e desafiou o rei epirota para um duelo. O 
desafio foi imediatamente aceito pelo jovem rei que acreditava que a glória de Aquiles era sua 
por linhagem e por virtude e assim derrubou Pantauco e poderia tê-lo matado se não tivesse sido 
resgatado por seus amigos. 



























































10 Abril ISet Agosto 22dm23kg0
1939929 1939 1939 1840 1841

DivisiodaEuropoentre

1936 Esferasde
p InHui

irrantingtpolomal

IsAlemanha
unss

OPERAÇÃO BARBAROSSA 


Operação Barbarossa (em alemão: Unternehmen Barbarossa ) foi o nome de código para a invasão da União 
Soviética pelas Potências do Eixo, iniciada em 22 de junho de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Foi 
projetada para alcançar os objetivos ideológicos da Alemanha nazista de conquistar a União Soviética ocidental para que 
ela pudesse ser repovoada pelos alemães, de usar os povos eslavos como força de trabalho escravo para o esforço de 
guerra do Eixo e de aproveitar as reservas de petróleo do Cáucaso e os recursos agrícolas dos territórios soviéticos.



Ao longo da operação, cerca de 4 milhões de soldados do Eixo, a maior força de invasão da história das guerras, 
invadiu a União Soviética ocidental ao longo de uma frente de 2900 quilômetros de extensão. Além das tropas, a 
Wehrmacht empregou cerca de 600 mil veículos a motor e entre 600 000 e 700 000 cavalos. A ofensiva marcou uma 
escalada da guerra, tanto geograficamente como na formação da aliança dos Aliados.


https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Barbarossa 
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PIRRO AJUNTA-SE AOS ALIADOS - DEMÉTRIO 
DERROTADO



Seleuco, Ptolomeu e Lisímaco, os velhos inimigos de Demétrio, se reuniram em uma coalizão contra 
ele e decidiram acabar com seu poder na Europa antes que cruzasse para a Ásia. 



Ptolomeu mandaria sua marinha ao Mar Egeu; Lisímaco invadiria a Macedônia; Seleuco, cujos 
territórios que não faziam fronteira com Demétrio, deu apoio moral. Pirro foi facilmente persuadido 
a quebrar sua recente aliança com Demétrio e juntar-se à coalizão.



 Assim, na primavera de 287 Ptolomeu apareceu com uma poderosa frota na costa grega; 
Lisímaco invadiu as províncias superiores e Pirro as inferiores da Macedônia ao mesmo 
tempo. Demétrio, que deixara seu filho Antígono II Gônatas como regente da Grécia, foi primeiro 
contra Lisímaco, mas alarmado com o desânimo de seu exército e temendo que este passasse para 
o lado de Lisímaco, um dos veteranos generais e companheiro de Alexandre Magno, desfez 
rapidamente os seus passos e se dirigiu para o exército de Pirro, que tinha avançado para Berea e 
estabelecido seu quartel-general lá. 

Pirro foi um adversário tão formidável quanto Lisímaco: o carinho com que tratava seus prisioneiros, 
a sua condescendência e afabilidade para os habitantes de Berea, fez com que ganhasse a boa 
vontade do povo. Assim, quando Demétrio estava se aproximando, suas tropas desertaram em 
massa e juraram fidelidade a Pirro. Demétrio foi forçado a fugir disfarçado, deixando o reino 
ao seu rival. 
http://osreisdamacedonia.blogspot.com/2010/10/pirro-do-epiro.html 
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No verão de 285, o rei do Épiro teve que retornar a sua terra natal.
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PIRRO NA ITÁLIA
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UCRÂNIA MUDA DE LADO 
 
A República Socialista Soviética da Ucrânia (em ucraniano: Радянська Соціалістична Республіка Українa , em russo: 
Сове́тская Социалисти́ческая Респу́блика Українa ) foi criada em 25 de dezembro de 1917, e após os anos de guerra 
civil (1917 - 1921, ver Revolução Ucraniana) se tornou uma república da União Soviética em 1922.



A Ucrânia era uma das repúblicas mais ricas da União Soviética. A rápida industrialização dos anos 30 e posteriormente 
nos anos 50 e 60, tornaram a Ucrânia um dos pilares da economia soviética.



https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Socialista_Sovi%C3%A9tica_da_Ucr%C3%A2nia



Descomunização na Ucrânia (uc: Декомунізація в Україні) começou, em parte, após a dissolução da União 
Soviética e a independência em 1991, quando a região ocidental do país eliminou monumentos comunistas e 
renomeou ruas que tinham nomes de líderes soviéticos. A pressão para lidar com o passado comunista na 
euromaidan iintensificou-se quando antigos opositores do presidente Víktor Yanukóvytch derrubaram a estátua de Lenin 
no centro de Kiev durante uma manifestação.



https://pt.wikipedia.org/wiki/Descomuniza%C3%A7%C3%A3o_na_Ucr%C3%A2nia
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TARANTO ATACA TÚRIOS 


Em 282 a.C., Roma recebeu um pedido de ajuda militar da cidade de Túrios (em latim) numa 
disputa contra uma outra cidade. Roma enviou uma frota até a baía de Tarento, um ato que violava 
um antigo tratado entre Roma e a cidade de Taranto que vetava aos romanos o acesso às águas 
tarantinas. Enfurecidos pelo que consideraram uma agressão hostil, os tarantinos atacaram a 
frota, afundando diversos navios e expulsando o resto. Os romanos ficaram chocados e 
furiosos com o incidente e enviaram diplomatas para tentar resolver a situação. Porém, as 
negociações azedaram e Roma acabou declarando guerra a Taranto.



Em busca de reforços, Taranto então buscou ajuda militar entre os gregos e pediu ao rei do Epiro 
que a ajudasse na guerra contra os romanos. Pirro, provavelmente com a intenção de construir um 
vasto império, viu aí uma oportunidade e aceitou.



https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_P%C3%ADrrica#Taranto_pede_ajuda

 
As complicações nesta guerra levaram a assinatura de um tratado em 303 a.C. entre Roma e 
Taranto, proibindo que os navios romanos navegassem a leste do cabo Lacínio, perto de Crotona, 
em troca da neutralidade de Taranto na guerra contra seus vizinhos. Este tratado impedia que os 
barcos da República Romana atravessassem o golfo de Taranto para realizar negócios com a Grécia 
e com o oriente, mas, como naquele momento as guerras na própria península Itálica eram o 
problema principal a ser resolvido, o tratado ficou em segundo plano.



https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_Heracleia
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RÚSSIA ATACA UCRÂNIA 


Víktor Fédorovych Yanukóvytch (em ucraniano Ві́ктор Фе́дорович Януко́вич; Ienakiieve, 9 de julho de 1950) é um 
político ucraniano, foi presidente da Ucrânia de 25 de fevereiro de 2010 até 22 de fevereiro de 2014, quando foi deposto 
após 93 dias de intensos protestos populares contra sua aproximação com a Rússia, por rejeitar o acordo com UE, a 
corrupção em seu governo e as tentativas de mudar a constituição.



https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADktor_Yanuk%C3%B3vytch



Desde que uma revolta pró-Ocidente resultou na saída do presidente apoiado pela Rússia Viktor Yanukovich em 2014, a 
Ucrânia aprovou leis para romper os laços da ex-república soviética com seu passado comunista – medida que alguns 
criticaram como uma tentativa de apagar a história.



O presidente recém-eleito do Parlamento, o opositor Oleksander Turchynov, assumiu o governo temporariamente, 
afirmando que o país estava pronto para conversar com a liderança da Rússia para melhorar as relações bilaterais, mas 
que a integração europeia era prioridade. 23 de fevereiro de 2014 
 
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/12/entenda-os-protestos-na-ucrania.html



http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/03/ucrania-transmite-derrubada-de-estatua-de-lenin-ao-vivo-no-
youtube-20160317141005476367.html



A intervenção militar russa na Ucrânia refere-se as diversas incursões militares da Rússia em território ucraniano, 
iniciada em 24 de fevereiro de 2014 quando as Forças Especiais Russas desembarcaram na península da Crimeia, 
no sul da Ucrânia, e tomaram controle da região da Crimeia.



A região entrou numa grave crise como resultado da incerteza gerada pela Revolução Ucraniana de 2014, e a aparente 
captura da península pela Rússia. A infiltração destas tropas russas na Crimeia foi vista como uma severa violação da lei 
internacional pelos Estados Unidos, seus aliados da OTAN e boa parte da comunidade internacional, porém foi bem-
vinda por uma grande proporção da população local.



A península da Crimeia é uma ligação estratégica para a Rússia com o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro e os Bálcãs. O 
governo russo alega que seu envolvimento na crise da região visa proteger os cidadãos de etnia russa contra 
abusos cometidos pelas autoridades ucranianas. A Rússia não reconhece o governo interino recém-instaurado na 
Ucrânia, e considera o presidente afastado, Viktor Yanukovytch, o único líder legítimo do país. Segundo o governo russo, 
Yanukovytch teria pedido à Rússia que interviesse militarmente na Ucrânia para manter a paz e a ordem na região.



https://pt.wikipedia.org/wiki/
Interven%C3%A7%C3%A3o_militar_da_R%C3%BAssia_na_Ucr%C3%A2nia_(2014%E2%80%93presente)
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PIRRO CHEGA EM TARANTO



Em 280 a.C., Pirro desembarcou na Itália com 25 000 soldados, incluindo uma boa quantidade de 
elefantes de guerra. Um exército romano com cerca de 50 000 legionários, liderado pelo cônsul 
Públio Valério Levino, foi enviado até o território da Lucânia, onde a primeira batalha foi travada perto 
da cidade de Heracleia. 



https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_P%C3%ADrrica#Taranto_pede_ajuda
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Os romanos, cientes da chegada iminente das hostes epirotas, decidiram mobilizar oito 
legiões com suas tropas auxiliares. Estas oito legiões, que somavam 80 000 soldados no 
total[nota 8], divididas em quatro exércitos. O primeiro exército, comandado pelo procônsul Lúcio 
Emílio Bárbula, tinha ordens de manter ocupados os samnitas e lucanos com o objetivo de evitar 
que eles se juntassem ao exército principal epirota. Este exército estava acampado em Venúsia. O 
segundo ficou encarregado de proteger Roma e o terceiro, sob o comando do cônsul Tibério 
Coruncânio, foi enviado para o norte, para lutar contra os etruscos e impedir que eles se aliassem às 
cidades gregas. O último, sob o comando do outro cônsul, Públio Valério Levino, foi enviado 
para atacar Taranto e assolar a Lucânia, com o objetivo de separar as tropas epirotas dos 
exércitos das colônias de Brúcio.



Levino decidiu capturar Heracleia, uma cidade fundada pelos tarantinos, para interromper o caminho 
de Pirro até Brútio, evitando um levante delas contra Roma.



https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_Heracleia






































































As falanges gregas atacaram várias vezes, mas todos os ataques eram respondidos por contra-
ofensivas romanas. Ainda que tivessem conseguido romper as primeiras linhas romanas, os gregos 
não conseguiam lutar contra elas sem romper sua própria formação, pois se arriscavam a deixar 
seus flancos expostos a um perigoso contra-ataque romano. Durante estes combates sem um 
vencedor claro, Megacles, que os romanos acreditaram ser Pirro, acabou morto e, no campo de 
batalha, se difundiu o rumor de que o rei epirota estaria morto, o que provocou uma desmoralização 
do exército grego e revigorou o moral romano. Para evitar um desastre, o rei teve que aparecer nas 
fileiras gregas com o rosto descoberto para convencer seus homens que ainda estava vivo. Neste 
momento, ele decidiu utilizar seus elefantes de guerra . Ao vê-los, os romanos se assustaram e o 
pânico se espalhou entre seus cavalos, praticamente interrompendo os ataques da cavalaria 
romana. A cavalaria epirota aproveitou para atacar neste momento os flancos da infantaria romana, 
que fugiu e permitiu que os gregos tomassem o acampamento romano. Nas batalhas antigas, o 
abandono do acampamento para o inimigo significava uma derrota total, pois significava que 
tudo havia sido abandonado: material, animais de carga, mantimentos e bagagens individuais. Os 
legionários sobreviventes fugiram para uma cidade apúlia, provavelmente perdendo todo o seu 
equipamento.



https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_Heracleia
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ÁSCULO



A Batalha de Ásculo foi travada em 279 a.C. entre as legiões romanas comandadas pelo cônsul 
Públio Décio Mus e o exército do general grego Pirro do Epiro e seus aliados tarantinos, oscos e 
samnitas. Foi a segunda batalha da Guerra Pírrica e parte do conflito entre a República Romana e 
Taranto pelo controle da Magna Grécia. Ela aconteceu depois que Pirro se retirou em sua marcha 
até Roma, durante a qual pretendia recrutar aliados entre os povos subjugados pelos Romanos. Ela 
aconteceu nas colinas perto de Ásculo e terminou em mais uma vitória de Pirro.



A batalha transcorreu por dois dias.

Ao amanhecer, Pirro lançou sua infantaria ligeira no terreno escarpado que havia se mostrado ser um 
ponto fraco no dia anterior, o que forçou os romanos a travar a batalha em campo aberto. Da 
mesma forma que em Heracleia, as legiões romanas e as falanges macedônicas lutaram até 
que uma carga dos elefantes, apoiados pela infantaria ligeira, rompeu a linha romana. Neste 
momento, os romanos enviaram seus "carros anti-elefantes", mas estes só foram eficazes por uns 
poucos instantes, já que os psiloi, depois de rechaçarem a cavalaria romana, atacaram os soldados 
que os conduziam. Os elefantes se lançaram com força sobre a infantaria, que começou a 
recuar. Simultaneamente, Pirro lançou sua guarda pessoa para completar a vitória. Os 
romanos se retiraram de forma desordenada até seu acampamento. 
 
 
VITÓRIA PÍRRICA 
Os romanos perderam 6 000 homens e Pirro, 3 500, incluindo muitos oficiais. Estas vitórias gregas, 
por pouco e à custa de grandes perdas, levou à criação do termo "vitória pírrica" para 
denominar uma vitória que se consegue a um custo tão alto que impede o aproveitamento de seus 
resultados. Pirro, em algum momento depois da batalha, teria dito: "Outra vitória como esta e 
estamos acabados", apesar de algumas fontes sugerirem que ele teria dito: "Outra vitória como 
esta e voltarei para o Epiro"



https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_%C3%81scul
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BENEVENTO



Em 275 a.C., Pirro já estava de volta na Itália. Ele enfrentou os romanos na cidade de Malevento 
("mau evento"), no sul da península, e foi decisivamente derrotado depois que os romanos 
finalmente aprenderam a lidar com seus lanceiros e elefantes. Os legionários sabiam que podiam 
ferir os elefantes utilizado seus pilos, as pequenas lanças de atirar que haviam passado a usar 
durante as Guerras Samnitas, o que os levava ao pânico e geralmente os colocava em debandada 
frenética pisoteando as próprias linhas gregas. Este aprendizado seria útil posteriormente durante as 
Guerras Púnicas.



Depois da batalha, os romanos rebatizaram a cidade como "Benevento" ("bom evento"), 
reconhecendo a vitória sobre Pirro, que recuou para Taranto e lá ficou até o final da guerra. Logo 
depois ele deixou a Itália para sempre, deixando apenas uma forte guarnição na cidade. 



https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_P%C3%ADrrica#Batalha_de_Malevento





Cassius Dio também relatou a história do filhote ferido. Ele escreveu que Pirro foi posto em fuga 
porque "um jovem elefante havia sido ferido e, sacudindo seus cavaleiros, perambulou em 
busca de sua mãe, quando este se excitou e os outros elefantes ficaram turbulentos, de modo 
que tudo foi jogado em confusão extrema. Finalmente, os romanos ganharam o dia, matando muitos 
homens e capturando oito elefantes, e eles ocuparam os entrincheiramentos do inimigo ".



https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Beneventum_(275_BC)
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MORTE DE PIRRO 


Logo a seguir, surgiu a oportunidade a Pirro de intervir numa disputa cívica em Argos. Entrando na 
cidade com o seu exército às escondidas, Pirro acabou por ser apanhado numa confusa batalha 
mesmo nas ruas estreitas da cidade. Durante a confusão, uma velha que observava do telhado 
atirou uma telha em Pirro, que caiu atordoado, permitindo que um soldado Argivo o matasse. 
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pirro
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