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       Cel Claudio Moreira Bento 
Acadêmico Emérito ,fundador e presidente de Honra da ACIDHIS 

Este personagem ilustre  passou seus últimos dias em Itatiaia, tendo falecido em 1918, 
vítima de Febre Espanhola, sendo atendido pelo jovem médico, avô do professor Marcos 
Cotrim Barcellos, gaúcho de Cruz Alta e atual presidente da Academia Resendense de 
História e neto da notável personalidade local D Graciema Cotrim.     O Barão Homem de 
Mello próximo aqui do CRI em sua residência findou seus dias deixando em sua 
passagem pela terra uma brilhante constelação de excepcionais serviços prestados ao 
Brasil, na Paz e na Guerra.      Como Presidente do Rio Grande do Sul, durante a Guerra 
do Paraguai, emprestou notável apoio ao General Osório na Mobilização do 3º Corpo de 
Exército. Finda a guerra tornou-se o primeiro biógrafo dos legendários Generais Osório 
e Andrade Neves dois grandes ícones da Cavalaria Brasileira. Foi Ministro da Guerra, 
vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e professor do Colégio 
Militar do Rio de Janeiro e o orador de sua inauguração.Como Ministro da Guerra 
interino em 1880 e efetivo em 1981 segundo se conclui do conteúdo dos relatórios dos 
Ministros da Guerra que elaborei em 19 como Diretor do Arquivo Histórico do Exército, 
como Instrumento de Trabalho do historiador do Exército sua administração ministerial 
abordou os seguintes assuntos:Arquivo Militar e Litografia,Asilo Inválidos da 
Pátria,Augustos Digníssimo – senhores representantes da nação,Colônias e Presídios 
Militares,Companhia de Aprendizes Militares,Comissão de baixas as praças do 
Exército,Conselhos de Fornecimento.Conselho de Guerra de desertores,Conselho 
Supremo Militar de Justiça,Corpo Eclesiástico do Exército,Corpo de Saúde do 
Exército,Depósito de Aprendizes Artilheiros,Escola Militar Exército.Hospitais e 
Enfermarias Militares,Hospital Militar da Corte,Intendência de Guerra.Pagadoria_ de 
Tropas da Corte,Secretaria de Estado e Desenvolvimento Científico e Tecnológia.  Ao ele 
passar os últimos dias de sua profícua existência aqui em Itatiaia se deve a indicação do 
local ideal para o Exército instalar o Sanatório Militar de Itatiaia que substituiu o 
frustrado Sanatório Militar de Lavrinhas em Piquete. 
     Ao chegarmos em Resende em 1978 como acadêmico da  Academia Brasileira de 
História e nela ocupante da cadeira 12  General Augusto Tasso Fragoso, criamos em 
Resende, na Associação Educacional D.Bosco (AEDB),com o apoio do Cel Antônio 
Esteves, a Delegacia Barão Homem de Mello. Delegacia que deu origem 14 anos mais 
tarde as Academias Resendense de História e Itatiaiense História.     Ao fundarmos a 
Academia Itatiaiense de História em 1992, o escolhemos como nosso patrono como já 
referi  o Barão Homem de Mello, personagem tão ligado a Itatiaia que foi consagrado 
como o patrono da Academia Itatiaiense de História e de sua medalha honorifica cuja 
primeira e única agraciada foi a acadêmica Alda Bernardes Faria e Silva.e agora sou o 
segundo agraciado e a recebo muito honrado, como de Justiça na voz da História de 
Itatiaia.       

 


