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CANGUÇU-RS CARTA DA ACANDHIS AO DEPUTADO ESTADUAL-RS
PEDRO PEREIRA

Cel Claudio Moreira Bento
Historiador Militar e Jornalista natural de Canguçu onde nasceu em 19 out
1931.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 benemerito do
Instituto de História e Geografia Militar do Brasil (IGHMB) e do Instituto Histórico e
Geografico Brasileiro (IHGB) e integrou a Comissão de História do Exército do EstadoMaior do Exército.Comandou o 4º Batalhão de Engenharia de Combate 1981-1982. O
Cel Bento coordenou em 1971/1971 como missão militar que lhe foi atribuida pelo
Comando do IV Exército no Recife o Projeto, Construção e Inauguração do Parque
Histórico Nacional dos Montes Guararapes, inaugurado em 19 de abril de 1971 pelo
Presidente Emílio Médici e neste dia foi ali lançado o seu primeiro livro As Batalhas
dos Montes Guararapes descrição e análise militar .Recife: Universidade Federal de
Pernambuco, 1971.2v (texto e mapas). Obra reeditada em 2004, pela AHIMTB em só
volume, patrocinado pela FHE-POUPEx com novos mapas de autoria do hoje Capitão
de Mar-e-Guerra, filho do autor,o idealizador e administrador do site da FAHIMTB
www.ahimtb.org.br, onde este trabalho sera disponilizado.
Carta do autor digitalizadana para disponibilizá-la em Livros e Plaquetas no site da
FAHIMTB www.ahimtb.org.br e cópia impressa no acervo da FAHIMTB doado a Academia
Militar das Agulhas Negras em levantamento para ser colocado no Sistema de Bibliotecas do
Exército Pergamum
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Resende. 25 de março de 2016.

Ilustre conterrâneo Deputado Estadual
Pedro Pereira
Como historiador militar consagrado e fundador e presidente da Academia
Canguçuense de História (ACANDHIS) e que desde 1957 venho resgatando a
História perdida de nossa comunidade, venho a sua presença para solicitar um
apoio financeiro para a manutenção do custeio o da ACANDHIS, pois depois da
inauguração da sua sede definitiva documentadas nos anexos, junto aos quais, a
minha reportagem sobre o Deputado Carlos Santos, filho do Rio Grande e que
presidiu a Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e o governo interinamente .
Uma subvenção de dois mil reais por mês seria fundamental para manter e
preservar o que conseguimos fazer com enormes sacrifícios pela Memória de
Canguçu em cerca de 49 anos E hoje ela está restaurada e incorporada as
historiografias, regional, estadual, nacional e internacional. Confirmar e obra
simples de simples raciocínio e verificação!. A ACANDHIS o convida a participar de
sua cruzada em beneficioo de Canguçu que V.S representa nesta Assembléia .
Atenciosamente
Em nome da Academia Canguçuense da História (ACANDHIS)
CLAUDIO MOREIRA BENTO
Presidente da ACANDHIS

