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Dr. e 2º Ten. R2 Art. LUCIO NEWTON MEIRELLES PRESTES (1929-2014)

Cel. Claudio Moreira Bento
Presidente da ACANDHIS
Faleceu em Canguçu – RS, na manhã de 11 de Dezembro de 2014, aos 85
anos, o Acadêmico da ACANDHIS, LUCIO NEWTOM MEIRELLES PRESTES, que
inaugurou a Cadeira da ACANDHIS que tem como patrono o advogado JOÃO PAULO
PRESTES..Este vice intendente de Canguçu em 1893, sobrevivente do Massacre de
Rio Negro, como integrante das forças civis de Piratini e Canguçu, ao comando do
Cel. Maneco Pedroso, a serviço dos governos federal e estadual para combater tropas
federalistas.que invadiram o Rio Grande do Sul, a partir do Uruguai. Personagem que _
que tombou em combate, no Passo do Camaquã em 17 de abril de 1923 abril de 1923,
como liderança revolucionária na Revolução de 1923, conforme abordamos em
detalhes no Informativo O MEMÓRIA da ACANDHIS de 8 de março de 2013.
Informativo cujo nome foi iniciativa do falecido acadêmico.
Estávamos em Canguçu neste dia e ao conhecermos o ocorrido Eu, meu irmão
Jose Moreira Bento corremos a sua residência para prestarmos ajuda e solidariedade a
sua irmã Dra. Ione, também acadêmica da ACANDHIS. Nos acompanhou o jornalista
Cairo Moreira Pinheiro, coordenador da ACANDHIS.
Fomos colegas e amigos de infância, adolescência e por mais de 80 anos. Meu
irmão Jose possuía a mesma idade do Dr. Lucio Newton e eu a mesma idade do seu
irmão Dr Nilson (Nilsinho) Meirelles Prestes., hoje patrono de cadeira da ACANDHIS.
Ambos estudaram no Colégio Irmãos Andradas, depois na IPA de Jaguarão e o
Curso Médio no IPA de Porto Alegre.
Lucio Newton graduou-se em Direito em Pelotas. Prestou Serviço Militar no
CPORPA e estagiou no 4º Regimento de Artilharia a Cavalo a Cavalo em Uruguaiana.
Unidade cuja História abordamos em nosso livro História da 2ª Brigada de
Cavalaria Mecanizada de Uruguaiana que integrou o nosso projeto História do
Exército no Rio Grande do Sul, composto de 21 livros,em sua maior parte em parceria
com o Cel Luiz Ernani Caminha Giorgis, também sócio correspondente da ACANDHIS.
Unidade cujo primeiro comandante a figurar em sua Galeria foi o Major de Artilharia
do Exército Jose Mariano de Matos, que foi Ministro da Guerra a Marinha da República
Rio Grandence, seu Vice Presidente e Presidente Interino e autor do desenho da
bandeira e brasão da República Rio Grandense, símbolos adotados pela Constituinte
Gaúcha de 1891, como símbolos do Rio Grande do Sul.
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Ao final da Revolução Farroupilha o Cel. Jose Mariano de Mattos esteve preso em
Canguçu ,pelo Ten. Cel. da Guarda Nacional Francisco Pedro Brusque de Abreu ou
“Moringue”.o Comandante da Ala Esquerda Do Exército ao Comando de Caxias para
pacificar a Revolução .. Prisão mandada construir em Canguçu por Moringue e no local
onde hoje se ergue o Teatro Municipal Professor Antônio Joaquim Bento.
.Celebrada a Paz de D. Pedrito, em 1º de março de 1845, com Anistia Geral,
o Cel José Mariano de Matos foi convidado pelo então Barão de Caxias, O Pacificador,
para chefiar o seu Estado-Maior na Guerra contra Oribe e Rosas 1851-1852, época
em que o frances Marcelino Tolosan construiu a centenária Pia Batismal da Matriz N.S
da Conceição..
Terminada a guerra o Cel. Jose Mariano de Matos foi Ministro da Guerra do
Império em 1864. Estudei sua vida e obra em nosso livro O Exército Farrapo e seus
chefes, V.1, 1972, f. 145/150..Obra disponível nas instituições já citadas.
Jose Mariano de Mattos e o então Coronel de Estado- Maior de
Exército Bento Gonçalves da Silva, estiveram presentes na sessão Maçônica em Porto
Alegre que decidiu a eclosão da Revolução Farroupilha ,no dia 20 de Setembro de
1835.
Este foi um dos últimos que tratamos com o Ten. R2 Art. Dr. Lucio
Newton, sempre focado na História do Exercito..
Jose Mariano de Mattos, foi o 1º afro-descendente a presidir
interinamente o Rio Grande do Sul, o 2º interinamente foi o Deputado Carlos Santos e
o 3º efetivamente Alceu Colares..
Na sessão a ACANDHIS no final de outubro de 2014, que presidimos
a vida e obra do acadêmico Lúcio Newton foram resgatadas em detalhes com apoio,
em seu currículo, arquivado em sua pasta de acadêmico na ACANDHIS e elaborada
por sua irmã.acadêmica Dra Ione.
Lembro como se fora hoje ,e ainda muito criança ter sido convidado
pelos irmãos Lucio Newton e Nilson para conhecer em sua casa, no local do hoje Radio
Liberdade, a sua criação de Bicho de Seda. Eu devia ter 3 a 4 anos, portanto cerca de
80 anos de amizade e lembranças da grande evolução de Canguçu.
E hoje creio que os ouvintes da Radio Liberdade sintam falta das
crônicas diárias de que de longa data rigorosamente o Dr Newton enviava a Rádio e
nos últimos tempos superando dificuldades crescentes de saúde,em especial de visão
,decorrente da idade avançada,mas conservando a lucidez e assim fazendo jus a seu
nome Lúcio.
Todas suas crônicas estão preservadas pela ACANDHIS e quem
sabe um dia serão publicadas.
Todos nós viemos a este mundo, escrevemos uma história e
partimos.. E a história do Dr. Lucio Newton em Canguçu é marcante e útil em especial
para os seus antigos ouvintes da Radio Liberdade.E deixa saudades nos seus amigos
que com ele conviveram, como no nosso caso , por cerca de 80 anos e com o qual
podia conversar sobre história do Exército, atividade a que me dedico há 65 anos
como profissional militar e seu historiador.Lamentavelmente não pode ler meu último
livro lançado antes de sua morte e entregue exemplar a seu primo e amigo Ten R2 Cav
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Carlos Eugênio Meireles (Sarava).Livro intitulado
INVASÕES,AMEAÇAS E PRESSÕES EXTERNAS...

BRASIL

LUTAS

CONTRA

1-Reunião da ACANDHIS no Salão de Honra da Casa de Cultura Prof Marlene Barbosa Coelho, para
lançamento do livro BRASIL LUTAS CONTRA INVASÕES AMEAÇAS E PRESSÔES EXTERNAS ,de autoria do
Cel Claudio Moreira Bento, Presidente da ACANDHIS.Na foto, da direita para a esquerda acadêmicos e
acadêmicas: Luiza Helena Moreira Silveira, Ari Borges,Carlos Eugênio Meireles. Acadêmico Emérito Cel
Bento Presidente da ACANDHIS, ,Alliete Martins Ribeiro, secretária, Cairo Moreira Pinheiro,coordenador
Gilberto Moreira Mussi ex- Prefeito criador da Casa de Cultura e, Laedi
Bachini
Bosenbecker,
coordenadora.. 2- Velório no Salão de Honra da Casa da Cultura, em 11 dez 2014 do acadêmico Dr Lucio
Newton Meireles Prestes. A esquerda o Cel Claudio Moreira Bento presidente da ACANDHIS e a direita o
acadêmico e primo irmão e amigo íntimo do falecido Carlos Eugênio Meireles, natural de Camaquâ

