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CANGUÇU-RS PROJEÇÔES RELEVANTES DE SEU HISTORIADOR CEL CLAUDIO
MOREIRA BENTO (MEMORIA) NA HISTÓRIA NACIONAL

Cel CLÁUDIO MOREIRA BENTO

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 e História Militar do Brasil (IGHMB) e do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro (IHGB) e 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, Santa Catarina, e
Sorocaba etc . Foi o 3º vice presidente do IEV no seu 13º Encontro do
IEV 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. Foi instrutor
de História Militar na AMAN,1978-1980 e Diretor do Arquivo Histórico do
Exército 1985-1980, depois de comandar o 4º Batalhão de Engenharia de
Combate em Itajubá-MG 1981-1982. Desenvou a História do Exército no
Rio Grande do Sul constante de 21 livros em parcerias.
Memórias

do

autor

digitalizado
para
disponibilizá-la
em
Livros
e
Plaquetas, no site da FAHIMTB www.ahimtb.org.br e cópia impressa no
acervo da hoje FAHIMTB,doado em Boletim a AMAN nº 002 de 17 nov
2014.e sendo integrado ao programa Pérgamo de bibliotecas do Exército.
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Agora preciso prestar contas a meus conterrâneos de algumas atividades
relevantes realizadas por este historiador filho de Canguçu, procurando honrá-lo e
seus ascendentes,em minha já longa caminhada pelo Brasil, do qual só não
conheço o estado do AMAPÁ, mas escrevi sua História Militar responsável e grande
parte por seu destino brasileiro.
1. Sugestão à Casa Militar do Presidente FHC que resultou, na criação da Força
Nacional e não o renascimento da Guarda Nacional que atuou como braço armado
de Poder Conservador.
2. Regulamentação da profissão de jornalista, da qual este filho de Canguçu foi o
responsável acidental para sua decretação pelo Presidente General de Exército
Arthur Costa e Silva e intermediação de seu Ministro do Trabalhos ,Cel Jarbas
Gonçalves Passarinho em 1985 ao fazer chegar a último Projeto de Regulamentação
que foi entregue por jornalista e radialista da Rádio Mundial ..
3. Construção da Rodovia Porto Seguro Baiia de Cabrália resultado de pesquisa a nos
solicitada pelo Ministério de Transportes em que provamos que o Descobrimento
do Brasil foi em Baia de Cabrália.e não em Porto Seguro, disto resultando a
construção de moderna rodovia Porto Seguro.-Baia de Cabrália, que não seria
construída se confirmado, o Descobrimento em Porto Seguro.
4. Decreto presidencial de 1984,criando o Dia do Exército em 19 de abril, aniversário
da 1ª Batalha dos Guararapes, com apoio nosso livro sobre o assunto publicado em
1971 pela Universidade Federal de Pernambuco..
5. Coordenador do Projeto, Construção e Inauguração do Parque Histórico Nacional
dos Montes Guararapes.,em 1970-1971 como oficial do Estado-Maior do Comando
do IV Exército.
6. Pioneiro na análise militar crítica das Batalhas dos Montes Guararapes, à luz dos
fundamentos da Arte e Ciência Militar , decorridos 322 anos dessas batalhas onde
despertou o espírito de Exército e da Pátria Brasil. Batalhas e onde, segundo
Gilberto Freyre “ se escreveu a sangue o destino do Brasil, o de ser um só ou não
dois ou três, hostis entre si.”
7. Sugestão através de artigo no Diário Popular, no sesquicentenário da
Independência, de translada os restos mortais de Hipólito da Costa, o Patrono de
Imprensa do Brasil, o que ocorreu e ele hoje se encontra em Brasília.
8. Idealizou, sugeriu e dirigiu o Projeto Histórico do Exército no Rio Grande do Sul
com parceiros e composto por 21 livros,, sendo o único estado a conhecer a sua
História Militar.
9. Presidência de Comissão de notáveis em adiministação de museus ,em história de
fortificações brasileiras e pintura do que resultou na indicação do Forte de
Copacabana para sediar o museu do Exército, hoje uma realidade.
10. O mais premiado historiador gaúcho de três concursos literanos sobre O Negro e
descendentes na Sociedade do Rio Grande do Sul, Estrangeiros e descendentes na
História Militar do Rio Grande do Sul o O gaúcho fundador da Imprensa Brasileira
em concursos promovidos pelo governo do Rio Grande do Sul, Assembléia,
Legislativa e Associação. Rio-grandense de Imprensa,.Livros que complementares
a História Militar do Rio Grande do Sul.
11. Autor de quase uma centena de livros todos patrocinados por universidades,
governos e Fundação Habitacional do Exército, 3ª Região Militar, Comando Militar
do Sul e o único pago de seu a História de seu pai Conrado Ernani Bento.
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12. Possui artigos de História Militar transcritos nos Anais da Câmara Federal,
Assembléias Legislativas de Goiás e Minas Gerais e na Câmara de Vereadores do
Recife . .
13. Representou o Exército, na Câmara de Deputados, na comemoração no Centenário
de Guerra de Canudos, onde defendeu a participação do Exército, Policias Militares
e de um Batalhão Baiano injustiçados . Defesa que figurou nos Anais da Câmera
Federal e hoje disponibilizada pelo autor no site da FAHIMTB. Defesa que continuo
em participação em debate na Globo New, representou o Exército na deposição
definitiva dos restos mortais do Imperador D. Pedro I no Monumento do Ipiranga.
14. Presidente e Fundador do Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul
(IHTRGS) em Pelotas em 10 set 1986, nos 150 do Combate do Seival, da Federação
de Academias de História Militar Terrestre do Brasil (FAHIMTB) fundada em
Resende-RJ, em 1º de março de 1996 e da Academia Ex
15. Ex-Presidente fundador das Academias de História de Resende e Itatiaia- RJ e
ligado as fundações das Academias de História de Itajubá-MG e Barra Mansa- RJ,
16,Cidadão Resendense, Itajubense e Ittiaiense, e Comendador da Ordem João
Simões Lopes Neto por Lei nº 2740 da Câmara de Vereadores de Pelotas de 18 set
1986.
17.Possui 8 prêmios literários em participações de concursos , alem dos três já
mencionados 2 pela Biblioteca do Exército, 1 pela Military Review do Exercito dos
Estados Unidos e 1 pela Escola Nacional de Informações.
18, E membro das academias de Histórias de Portugal,da Espanha, Argentina e
equivalentes do Uruguai e Paraguai,
19- É o pioneiro a escrever até hoje , a mais completa história militar da Amazônia
AMAZONIA BRASILEIRA- CONQUISTA.CONSOLIDAÇÃO. MANUTENÇÃO .HISTÓRIA
MILITAR TERRESTRE DA AMAZÔNIA 1616-2OO3.
20. E autor organizador dos mais completos dicionários sobre o BRASIL Lutas
internas e externas que coroam sua obra historiográfica militar.
Outros dados de sua atuação como historiador constam de seu currículo disponível
em Livros e Plaquetas no site www.ahimtb.org,br

