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FALECIMENTO DO CEL PMSP EDILBERTO DE OLIVEIRA MELO
HOMENAGEM DE UM AMIGO E ADMIRADOR

Cel Cláudio Moreira Bento
Fundador e Presidente da FAHIMTB

Cel PMSP Edilberto de Oliveira Melo (1921-2020)

Lamentável o falecimento próximo de completar 100 anos do AMIGO  Cel PMSP
Edilberto Oliveira Melo, o ultimo patrono em vida da Federação de Academias de História
Militar Terrestre do Brasil FAHIMTB , a qual prestou relevantes serviços culturais através
da  AEROP  –  Associação  dos  Oficiais  da  Reserva  da  Polícia  Militar  de  São  Paulo  que
liderou por dilatado período em que priorizou o culto e divulgação da História da Policia
Militar de São Paulo.

O conheci quando ele dirigia Museu da Polícia Militar de São Paulo, ocasião em
que  publicou  uma  plaqueta  de  minha  autoria  Polícia  Militar  de  São  Paulo  1831-1981.
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Trabalho que eu havia elaborado para o general Arnaldo Braga, meu chefe no Segundo
Exército, atual CMSE e que assumiria o comando da PMSP no seu Sesquicentenário em
1981.

E a partir das minhas relações de amizade com Coronel se intensificou em
especial quando ele presidia a Associação de Oficiais da Polícia Militar de São Paulo,
cumulativamente com a  Delegado da Delegacia Cel Pedro Dias Campos na AOPM.
Dentro de suas iniciativas foi a de me propor que figurassem  como patronos de cadeira
da Academia de História  Militar Terrestre do Brasil três ícones da PMESP:

-Coronel Pedro Dias de Campos
-General Miguel Costa
-General Marcondes
Personagens cujas fotos entronizou solenemente  na Biblioteca AOPM.
Recordo de haver me indicado para prefaciar o livro do capitão PM João Tenório

dos Santos sobre Ordem Unida e informado que o Coronel Telhada, comandante da
ROTA   era o autor de um livro sobre integrantes da PMSP que havia um funcionado
inicialmente com Polícia do Exército da  FEB. Pelotão da PMSP pioneiro de toda a
estrutura de Policial Militar de nosso Exercito Hoje a História Militar está muito
desprestigiada bem com os poucos que a ela se dedicam, contrariando a análise de um
famoso historiador e professor de História de Yale Thimothy Snider de que “O mundo está
descartando as lições de História no momento em que delas mais necessita”.

 Homenagem da AOPM ao seu ex-presidente assinalado

“Em 19/11, partiu o Cel PM Edilberto de Oliveira Melo para novos voos, que não
poderá retratar como o fez em seus livros sobre a aviação da Força Pública, exaltando as
asas e glórias de São Paulo. Enalteceu, também, os marcos históricos da Polícia Militar,
para sempre gravados no brasão da Milícia Paulista. Não houve participação dela
relevante que não fosse objeto de seus livros. Tornou-se, assim, o mais profícuo de
nossos historiadores.

Às vésperas de seu centenário, Ediberto alçou voo, deixando-nos órfãos de seu
conhecimento, de seu cavalheirismo, de sua personalidade apaziguadora e leal. Sempre
soube fazer e manter amigos através de uma prosa sensata e cativante.

Encerrada uma carreira exemplar na Força Pública, viu-se nomeado diretor do
que viria a tornar-se hoje o Museu de Polícia Militar. Logrou, então, constituir valioso
acervo de peças históricas da Corporação. Também foi atuante defensor de nossas
causas institucionais, exercendo por vários anos a presidência de valorosa entidade
representativa dos policiais militares.

Em sua homenagem, a Associação dos Oficiais da Polícia Militar manifesta o
mais profundo pesar por seu falecimento, na certeza de que o nome de Edilberto de
Oliveira Melo estará sempre entre os vultos maiores de nossa Corporação. Paz a sua
alma e conforto a seus familiares e muitos amigos.”

O valor de sua obra como historiador da PMSP pode ser avaliado pela sua
consagração pela academia de História Militar Terrestre do Brasil como patrono em vida
de uma de suas cadeiras. E concordo com a análise de sua vida e obra feita em revista
da AOPM.


