1

A HISTORIA DA 3A BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
CONTADA EM LIVRO

Cel CLÁUDIO MOREIRA BENTO
Historiador Militar e Jornalista, Presidente e Fundador da Federação de Academias de
História Militar Terrestre do Brasil (FAHIMTB),do Instituto de História e Tradições do Rio
Grande do Sul (IHTRGS) e da Academia Canguçuense de História (ACANDHIS) e sócio
benemérito do Instituto de História e Geografia Militar do Brasil (IGHMB) e do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e correspondente da Academias de História de
Portugal. Espanha,Argentina e equivalentes do Uruguai e Paraguai.Integrou a Comissão de
História do Exército do Estado- Maior do Exército 1971/1974. Presidente emérito fundador das
academias Resendense e Itatiaiense de História e sócio dos Institutos Históricos de São Paulo
,Rio de Janeiro ,Rio Grande do Sul, Santa Catarina etc. Foi o 3º vice presidente do Instituto de
Estudos Vale—paraibanos IEV no seu 13º Encontro em Resende e Itatiaia que coordenou o
Simpósio sobre a Presença Militar no Vale do Paraíba, cujas comunicações reuniu em
volumes dos quais existe exemplar no acervo da FAHIMTB, doado a Academia Militar das
Agulhas Negras.É Acadêmico e Presidente Emérito fundador das Academias Resende e
Itatiaiense de História,sendo que da última é Presidente emérito vitalício e também Presidente
de Honra.Integrou a Comissão de História do Exercito 1971-1974 e cursou a ECEME
1967/1969. E foi instrutor de História Militar na AMAN 1978-1980, onde integrou comissões a
proposito dos centenários de morte do General Osório Marques do Herval e do Duque de
Caxias. Comandou o 4º Batalhão de Engenharia de Combate em Itajubá-MG 1981-1982;E
correspondente dos CIPEL, IHGRGS, Academia Sul Rio Grandense de Letras e Instituto
Histórico e Geográfico de Pelotas. Estudou no Colegio Franciscano em Canguçu 1938/1944 e
no Ginázio Gonsaga em Pelotas 1945-1949 e no Ginásio Pelotense em 1950 por ocasião da
prestação do Serviço Militar na 3ª Companhia de Transmissões em Pelotas acantonada no 9º
RI em Pelotas , e concluiu o Curso Cientifico na Escola Preparatória de Cadetes em Porto
Alegre em 1952 de onde seguiu pra a cidade de Resende para cursar a Academia M e onde
trabalha contrado pelo Exército como seu historiador.
Artigo o digitalizado do jornal Correio do Sul.-Baé para ser colocado na Internet, em Livros e Plaquetas no site da
Federação de Academias de História Militar Terrestre do Brasil www.ahimtb.org.br e cópia impressa no acervo da
FAHIMTB doado em Boletim Especial a AMAN e integrado ao programa Pergamum de bibliotecas do Exército
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A HISTORIA DA 3A BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA CONTADA
EM LIVRO

Os coronéis Cláudio Moreira
Bento e Luiz Ernâni Caminha
Giorgis, lançam hoje às 15h no
Quartel General (QG), o livro de
295
páginas
intitulado
"A
o
História da 3 Brigada de
Cavalaria Mecanizada -Brigada
Patrício Corrêa da Câmara",
sétimo volume do projeto
História do Exército Brasileiro
no Rio Grande do Sul.
De acordo com o escritor,
Coronel Bento, o objetivo da
obra é relatar a história do
Exército Brasileiro, resgatando a história militar de Bagé desde 1960
até a criação da 3o Brigada de Cavalaria Mecanizada, início dos anos
20. "É o melhor livro que até hoje já fizemos. Além de ser um
retrospecto da vida de muitas celebridades que marcaram Bagé e
região, entre eles, Preto Caxias, um soldado que chegou logo depois
da Revolução Farroupilha, fala também de Tarcísio Taborda e Eurico
Sales, passando pelo Forte de Santa Tecla e indo até os dias atuais
com uma história que vem marcando a vida de cada um que passa.
Por esta razão é um livro muito especial", enfatiza Bento.Segundo o
general da 3° Brigada de Cavalaria Mecanizada, Sérgio Costa de
Castro, a solenidade vai contar com a presença de várias
autoridades do município. "Além disso este projeto é um incentivo
Importante da história, baseado no passado, que vai possibilitar
o presente e alcançar o futuro, pois a história é o complemento
de gerações para gerações. Gostaríamos de agradecer o apoio
da Fundação Habitacional do Exército ( FHE-POUPEX) ", reitera
Castro.O livro vai estar a venda por R$ 15.
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Abaixo capas do livro sobre a História da 3ª Brigada de Cavalaria
Mecanizada laçado em 2002 no QG da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada
em Bagé
Nota do autor em 2017.Este foi o mais completo das histórias das 3 Bda C Mec. As abas são de autoria do
historiador gabrielense Osório Santana Figueiredo. Apresentação o Gen Bda Sérgio Costa de Castro.
Introdução e Agradecimentos de nossa autoria as pessoas que contribuíram para edição do livro. E já
transcorreram 15 anos desde a sua publicação em 2002 e seguramente merece ser atualizado, como no
momento esta sendo atualizada a História do CMS, publicada ha 22 anos. .A capa é de autoria do hoje
Capitão de –Mar-e Guerra Carlos Norberto Stumpf Bento o criador e administrador do site da FAHIMTB
www.ahimtb.org.br . Na 4ª capa o Tenente-General Patricio Correia da Câmara, denominação histórica da
3ª Bda C.Mec A Fortaleza Santa Tecla foi uma pintura com apoio em sua reconstituição plástica por nós e
desenvolvida com auxilio de meus filhos.

