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A COLUNA TEN CEL PM DE MINAS DR NESTOR CONTREIRAS RODRIGUES 

                                Resende na Revolução de 30 e a Coluna Contreiras 

 

 

 

 

 

 

Cel Claudio Moreira Bento 

Presidente emérito e fundador da ARDHIS 

Titular da Cadeira Conde de Resende 

 Em 5 jan 1930, o futuro Ten Cel da Polícia Militar de Minas, Dr. Nestor Contreiras Rodrigues, 

gaúcho de Bagé e proprietário da Fazenda Monte Alegre, vestido em trajes gaúchos, proferiu 

vibrante discurso de homenagem ao Dr. Getúlio Vargas, candidato à Presidência da 

República , às 10 horas da manhã, na Estação Ferroviária de Resende.  

Getúlio e João Pessoa por ali transitaram. O Dr. Nestor era dentista pela Universidade de 

Quebec e Engenheiro Técnico Agrícola por faculdade de Paris. E desempenharia destacado 

papel na Revolução de 30 em Resende .O Dr. Contreiras participou como orador em Resende 

de concorrido comício pró  candidatura Getúlio Vargas. Neste ano o General Pires de 

Albuquerque, professor da Escola Militar do Realengo, pronunciou conferência sobre o 

Dever do Professor no C. E. João Maia. O Cel GN Alfredo Sodré homenageou o bravo 

Tenente Siqueira Campos, herói dos 18 do Forte e da Coluna Miguel Costa/Prestes, morto em 

acidente aéreo no rio da Prata, e por ocasião da passagem de seu féretro por Resende, via 

ferroviária. Estourada a Revolução de 30, com o vitorioso assalto ao QG da 3a Região Militar 
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em Porto Alegre, ela em breve atingiu Resende. Nestor  Contreiras citado, proprietário de 

Vargem Grande, adquirida com a venda de fazendas no Uruguai, organizou uma Coluna 

Revolucionária com seus  empregados.,em grande parte gaúchos, e dirigiu-se para Minas, 

onde a Revolução eclodiu forte. Vargem Grande foi a primeira localidade a aderir ao 

movimento. Ali o agora auto proclamado Ten Cel Contreiras, comandante da Coluna 

Contreiras, fez lavrar em cartório do Registro Civil local, a adesão de Vargem Grande. 

Integraram à coluna mais os gaúchos como integrantes de  seu Estado-Maior na Coluna: 

Major Fiscal   (ex sargento de um Corpo Provisório gaúcho), Itamar Bopp(o futuro grande 

historiador de Resende), como Capitão Ajudante de Ordens; o Capitão Vila Nova e o 

resendense Ten José Rizzo, um dos idealizadores do TG 471 de Resende e, cerca de 25 

homens, a maioria gaúchos seus empregados. E de Vargem Grande, a coluna engrossada 

com resendenses atingiu Turvo, em Minas. Resende foi ocupada militarmente por uma 

companhia do Exército ao comando do Cap de Infantaria Luiz Batista, tendo por subalternos o 

1º Ten Sizeno Sarmento, (mais tarde comandante do I Exército e herói da FEB) e os 2º Ten 

Hipades de Campos e Antônio Novais. O contingente em número de 152 homens acantonou 

no Parque de Aviação, situado nas imediações do hoje Portão Monumental da AMAN. Sua 

missão era defender o governo e impedir uma ação da Coluna Contreiras sobre Resende. 

Assim, patrulharam Resende, ordenaram o Toque de Recolher às 22 horas e guarneceram a 

ponte ferroviária sobre o rio Paraíba, em Surubi. O Delegado de Polícia de Resende cometeu 

diversas arbitrariedades que foram coibidas pela Tropa do Exército. Inclusive mandou varejar 

a fazenda do Ten Cel Contreiras, onde ele havia deixado sua esposa, a uruguaia Alba, 

sozinha, pois seus três filhos estudavam em Lorena. A fazenda foi saqueada por aventureiros 

oportunistas que acompanharam a diligência policial, inclusive o cofre particular de Contreiras. 

Conhecida a deposição de Washington Luiz ,em 26 out. 1930, o 1º Ten Sizeno Sarmento , 

como representante do Exército ,criou condições para uma transferência pacífica e ordeira 

das funções de Prefeitom do Dr. Manoel da Silveira, para Avelino Camilo Martins, do Diretório 

do Partido Aliança Liberal, revolucionário. Foi firmada Ata em que o citado 1º Ten Sizeno 

Sarmento assinou como representante da Força Federal, tendo como testemunha o Cel GN 

José Alfredo Sodré entre outros. E assim Resende deixava de ser governada pela República 

Velha .Foi nomeado Delegado de Polícia o 1º Ten do Exército Manoel Ari da Silva Pires. Este 

convocou as lideranças locais, em nome do interventor do Estado, para em reunião na 

Câmara Municipal, indicarem o novo prefeito. Foi indicação unânime o Dr. Taurino de 

Resende, com o voto inclusive do Cel Nestor Contreiras Rodrigues, agora Ten Cel 

Comissionado da Polícia Militar de Minas Gerais.. O Dr Taurino havia sido integrante durante 

a 1ª Guerra Mundial da Missão Médica Brasileira em Paris. 

Retomo da Coluna Contreiras a Resende 

 Retornou de Minas a Coluna Contreiras onde estivera em operações militares em favor da 

Revolução. Ele fora incumbido pelo Comando Revolucionário de Minas de impedir o trânsito 

de forças do governo de Washington Luiz pela ferrovia Sul Mineira e Oeste Mineira. A Coluna 

Contreiras tomara Barra Mansa e Resende, por ordem do interventor Almirante Ari Parreiras, 

para garantir por quase dois meses, a ordem e com poderes discricionários em nome da 

Revolução, segundo registro do próprio Ten Cel Contreiras. Ao chegar em Resende, a Coluna 
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possuía um efetivo de 7 oficiais e 350 homens, entre eles soldados da Polícia Militar de 

Minas. Contreiras requisitou a prisão do Delegado Macedo Costa que mandara invadir sua 

fazenda. Exaltados da Coluna Contreiras tentaram amarrar seus cavalos na Herma Oliveira 

Botelho. Foram demovidos pelo Cap Itamar Bopp, Cel Alfredo Sodré e Noel de Carvalho. A 

Coluna Contreiras deixou Resende depois de dois meses de ocupação. Cada integrante foi 

diplomado pelo Dr. Cristiano Machado, Comandante das Forças Revolucionárias de Minas, 

com referências elogiosas as suas atuações, valentes e resignados aos sacrifícios. Contreiras 

entrou para a História Militar de Resende em função de sua Coluna que teve até o hino a 

seguir: 

"Hymno da Columna Contreiras" 

Oferecido pela oficialidade da Coluna Contreiras ao seu illustre comandante Coronel Nestor 

Contreiras Rodrigues.  

Somos da "Columna Contreiras  

A mocidade que vem pelear. 

 Ao transpormos nossas fronteiras 

 Juramos a pátria salvar 

 E a gauchada  valente e bravos mineiros ousados 

 Que marcham trazendo em mente 

 Defender direitos sagrados.  

E na luta damos a vida  

Para nossos irmãos libertar  

pois que nossa Pátria querida  

Filhos dignos há de abençoar." 

Dr. Contreiras líder integralista em Resende 

 O Dr. Contreiras continuou em Resende participando de sua política. Em 1934 fundou em 

Resende o Partido Integralista. Ele liderou uma concentração integralista com 275 adeptos 

vestindo camisas verdes. Um enorme Pelotão de Cavalaria de 110 homens de Mauá, Monte 

Alegre e Vargem Grande se incorporou à Tropa Verde. Participaram de eleição pró 

reconstitucionalização, com 90 votos, minoria. 

 Em 1935 foi visitado pelo Dr. Plínio Salgado líder integralista nacional e que foi recebido por 

crescido número de correligionários e saudado com anauês. Mais tarde o escritor e historiador 

Gustavo Barroso foi recebido por integralistas que desfilaram em Resende num contingente 

de 160 homens a pé e 40 cavalarianos de Mauá e, na retaguarda, 50 senhoras e crianças, 

todos vestindo camisas verdes. Falaram Gustavo Barroso e o Dr. Contreiras. Gustavo Barroso 

por sua expressiva contribuição à História Militar do Brasil é patrono de cadeira da AHIMTB, 
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por sugestão do acadêmico Ten Cel Antônio Gonçalves Meira ,hoje ocupada pelo museólogo 

Hamilton Caramaschi .  

Surgiu este ano em Resende o semanário ANAUÊ, redigido pelo Dr. Contreiras .Em 1935 o 

integralista Mário Cunha concorreu a Prefeitura, tendo falado em seu favor Plínio Salgado, 

que fez o discurso principal. Conseguiu 224 votos e foi eleito vereador integralista Jorge 

Bocaneira com 140 votos, cujos eleitores tumultuaram a sessão de posse. Em 1937 os 

integralistas de Resende, sob a liderança do Dr. Contreiras, deram início a chamada 

Campanha do Ouro. Recolheram alianças, brincos, lapiseiras, medalhas, berloques e outros 

objetos de ouro no que "parecia um sopro de quase fanatismo". Neste ano foi criado pelo 

Presidente Getúlio Vargas o Parque Nacional do Itatiaia. Com o Estado Novo foi determinado 

o fechamento da sede da Ação Integralista de Resende , sita a rua Alfredo Whately n° 23 e a 

dos distritos. Mais tarde, em 1938 .integralistas atacaram o Palácio do Catete , do qual 

participou o Ten Severo Fornier que mais tarde 194,5 .tuberculoso, foi internado em Hospital 

para Tuberculosos, no local do atual CRI. A polícia em diligência na Fazenda Monte Alegre, 

do Dr. Contreiras, chefe Integralista de Resende, apreendeu copioso material bélico e 

documentos políticos. Não foi fácil prendê-lo .Pois quando partia uma diligência com tal fim 

ele era avisado pelo telefone por um fazendeiro amigo com a frase; "Aí vai a boiada!" E então 

com auxílio de 2 peões fugia pelo mato com pequenos burros,até Minas . Foram enviados 50 

homens para prendê-lo. E sua esposa só com as duas filhas criticou corajosamente a força: "- 

Que vergonha , 50 homens para prender um só ! " Contreiras aderiu ao Integralismo para 

combater o Comunismo, para que este não tomasse conta do Brasil. O Dr. Contreiras 

terminou preso e levado para Niterói onde permaneceu um ano. Sua esposa vendeu a Monte 

Alegre e voltou para o Uruguai com as filhas que nasceram no Rio de Janeiro e Resende 

(Yolanda e Beatriz) e foram batizadas na Capela Santa Teresinha que mandara construir 

como homem religioso. Capela que resultaria na mudança do nome de fazenda Monte Alegre 

para o atual de Santa Teresinha. E teve início o calvário do Dr. Contreiras . Libertado foi para 

Montevidéu residir na Praia de Pocitos. Mais tarde foi residir em São Paulo, na Vila Mariana, 

onde se estabeleceu como dentista .E antes de 2 anos foi preso. Sua esposa vendeu tudo e 

retornou em definitivo para Montevidéu. E lá Contreiras trabalhou muitos  anos como dentista, 

até cair no banheiro e perder uma vista, o que o obrigou a deixar a profissão. Mais tarde 

foram  morar em Porto Alegre com seu filho Jorge e depois em Pelotas com o filho Nestor 

Júnior, em cuja casa faleceu pobre aos 85 anos em 1972. Esta é a síntese da movimentada e 

aventurosa vida do Ten Cel e Dr. Nestor Contreiras Rodrigues, gaúcho de Bagé que viveu ou 

atuou em Bagé, São Leopoldo (onde estudou no Colégio Conceição dos Jesuítas), 

Quebec,Montevidéu, Salto, Paris, Rio de Janeiro, Resende, Minas Gerais(como revolucionário 

de 30), Barra Mansa, Rio, Montevidéu, São Paulo, Porto Alegre e Pelotas etc O Dr. Nestor 

não deixou bens materiais para os filhos, mas sim, o exemplo de um grande lutador por seus 

ideais (Deus, Pátria e Família), um homem honesto, de caráter e um bom cristão. Deixou 5 

filhos: Nestor, Jorge, Raul(nascido em Paris) e duas filhas. (Interpretação com apoio em seu 

parente Maj Luiz Contreiras).  


