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GEN DIV LUIS FELIPE MEDICI CANDIOTA, APRESENTAÇÃO DO NOSSO LIVRO
HISTÓRIA DA 3ª REGIÃO MILITAR 1953-1999 3º VOLUME COMO HOMENAGEM EM SEU
FALECIMENTO EM 30 OUT 2017

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 EstadoMaior 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 e do IHGG
d Sorocaba, onde criou a federada AHIMTB-SP General Bertoldo Klinger 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. Serviu em 1976-1977 no Estado-Maior do hoje Comando Militar do Sudeste.
Apressetação do Gen Div Luiz Felipe Médice Candiota

digitalizado para ser colocada 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 002 de 17 novembro a AMAN e integrado ao programa
Pergamum de bibliotecas do Exército
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HISTÓRIA DA 3ª REGIÃO MILITAR 1953-1999 3º VOLUME, COMO HOMENAGEM EM SEU
FALECIMENTO EM 30 OUT 2017
APRESENTAÇÃO
E com especial satisfação e mesmo com incontida emoção, que apresento o 3o
volume da História da 3a Região Militar que abrange o período 1953-1999, e de cuja
elaboração encarregamos o nosso conhecido e consagrado historiador militar Cel Cláudio Moreira Bento,
presidente da Academia de História Militar Terrestre do
Brasil.
Obra com a qual nos foi possível concretizar nossa
Diretriz de Comando: "Dar continuidade ao resgate e
divulgação da História da 3a RM 1953-1999 "e assim,
também, cooperar a 3a RM, para a conquista do objetivo
atual n° 1 do Exército assim expresso:
“-Preservar, cultuar e divulgar as tradições, a memória
histórica e os valores morais, culturais e históricos do
nosso Exército."
Obra esta que completa a História da 3a Região Militar,
comando criado por Carta Régia do Príncipe Regente D.
João, assinada em Lisboa em 19 Out 1807, junto com a
Capitania de São Pedro (atual Rio Grande do Sul), tendo como Cap-Gen ou dirigente
militar e civil, o conselheiro D. Diogo de Souza, e denominação histórica da 3a Região
Militar, em razão de haver sido o seu primeiro comandante a partir de 9 Out 1809, ao
assumir solenemente, perante a Câmara de Porto Alegre, os governos civil e militar dos
atuais Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
O presente 3o volume cobre o período da 3a Região Militar 1953-Atualidade, em que
passou a atuar como Grande Unidade responsável pelos apoios administrativologístico às Unidades do Exército sediadas no território do Rio Grande do Sul. Ele
complementa o Io e 2° volumes que abrangem o período 1809 - 1953 e de autoria
também do Cel Cláudio Moreira Bento e ações e lições de comando, resgatou com
fidelidade, na voz de seus ilustres comandantes, a evolução histórica regional e, dentre
os quais, dois ex-presidentes da República - o Mar Arthur da Costa e Silva e o Gen deExército Emílio Garrastazú Medici, o nosso estimado tio materno de quem recebemos
preciosas lições e orientações. Chefe que, na interpretação do autor, teve na 3ª
Região Militar, a sua grande escola de administrador, na qualidade de comandante do
CPOR/PA, adjunto e chefe de Seção do EMR/3, chefe do EMR/3 em três ocasiões e
comandante da Região. Conhecimentos e experiência de que muito se valeu no
exercício da Presidência da República, o que, segundo ainda o autor, explica a ênfase
que imprimiu no resgate de seu comando quando ele adotou e impulsionou a sua
equipe regional com o lema que o autor fez figurar na capa - SERVIR, E SERVIR CADA
VEZ MELHOR! A essência da missão da 3a RM.
E mais, o reverenciou na 4a capa, com o trecho do histórico discurso do Presidente
Medici feito no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro quando foi empossado como
seu Presidente de Honra, sobre a importância da História e intitulado - "NÃO SE
GOVERNA SEM HISTÓRIA E HISTORIADORES!"
Reverência a um chefe militar e mais tarde Chefe de Estado, segundo o autor, que
tanto prestigiou, desenvolveu e impulsionou atividades ligadas à História do Brasil e do
Exército, das quais ressaltam o Io parque histórico, o Parque Histórico Marechal Manoel
Luiz Osório e o Io parque Histórico Nacional, o Parque Histórico Nacional dos
Guararapes, do qual o então Maj Cláudio Moreira Bento foi encarregado de coordenar o
seu projeto, a sua construção e, finalmente, a sua inauguração pelo Presidente Medici.
Evento que teve lugar em 19 Abr 1971, no 323° aniversário da Ia Batalha dos
Guararapes, data que passou a ser considerada por decreto presidencial, a partir de
1995, o Dia do Exército, em razão de ali, naquela batalha memorável, haver despertado
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o seu espírito junto com o da Nacionalidade. E não ficou aí o ilustre chefe segundo o
autor. Pois, como presidente, viabilizou a magnífica sede do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, atendendo a apelo do grande historiador militar e ex-comandante
assinalado da 3a RM e seu velho instrutor e amigo, o marechal Estevão Leitão de
Carvalho, intervenção de apelo do professor Pedro Calmon, presidente daquela Casa
da Memóriaa Nacional. E assim, graças a iniciativa do Gen Div João Carlos Rotta, a qual
demos continuidade ao confiarmos tão complexa missão ao historiador militar Cel
Cláudio Bento, foi-nos possível, propiciar, no limiar do 3o Milênio, às atuais faturas
gerações da 3a RM, o Livro História Militar da 3a RM como instrumento de reflexões e
de lições para a construção do futuro desta Grande Nação e como reverência às
memórias de antigos e valorosos soldados, que a guarneceram e deram o melhor de si
nestes quase 2 séculos de sua existência.
Numa 2aparte - 3a RM Organizações Militares Diretamente Subordinadas MDS), o Cel
Bento resgatou as histórias das mesmas, ou os braços do Comando Regional
espalhados pelo Rio Grande do Sul, para que a 3a RM possa SERVIR, E SERVIR CADA
VEZ MELHOR às OM estacionadas território e a Grande Família Militar ali residindo.
Abordagem sucinta para que cada OMDS desenvolva as suas histórias, a partir das
ações de seus comandantes na forma abordada na Ia partecom apoio em fontes
primárias integras autenticas e fidedignas, a História da 3a RM 1953-Atualidade em
linguagem clara, direta, objetiva e imparcial, bem como as ações s de comando e de
administração que cada comando legou, dentro das circunstâncias, a fim de que elas
sirvam para ajudar a forjar e a orientar subordinados responsáveis pelos diversos
setores regionais. Reconstituição da História da 3a RM 1953 - Atualidade, com apoio
nas e lições de seus comandantes, repetimos, é para uso na forma definida pelo Mar
Ferdinand Foch:
"Para alimentar o cérebro (comando) de um Exército na Paz, para melhor pará-lo para a
eventualidade indesejável de uma guerra, não existe livro mais fecundo em lições e
meditações do que o livro da História Militar". E, no caso em tela, o LIVRO DA
HISTÓRIA DA 3a RM (1809-Atualidade).
Gen Div Luis Felipe Medici Candiota
Comandante da 3a Região Militar Região D. Diogo de Souza 1999
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