AHIMTB/DISTRITO FEDERAL
ACADEMIA MARECHAL JOSÉ
PESSOA
FUNDADADA EM 23/04/2011
SUCESSORA DA DELEGACIA
CRIADA EM 15/06/1999

ACADEMIA DE HISTÓRIA MILITAR TERRESTRE DO BRASIL – DF
ACADEMIA MARECHAL JOSÉ PESSOA
Sede Colégio Militar de Brasilia
SGAN 902 - Asa Norte
CEP 70790-025 Brasilia – DF
Tel. (61) 3424-1002 e 34241071
Email : aihmtbahimtb@gmail.com

MENSAGEM AOS SÓCIOS :
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( EXTENSIVA AOS ADMIRADORES DA HISTÓRIA MILITAR )
VII SEMINÁRIO SOBRE A GUERRA DA TRÍPLICE ALIANÇA

1. Com a presente Mensagem, a Academia leva ao conhecimento de seus Sócios o lançamento do VII Seminário
sobre a Guerra da Tríplice Aliança ( GTA) , em comemoração ao sesquicentenário dessa gloriosa jornada,a realizar-se
nas dependências do Colégio Militar de Brasília nos dias 06 e 07 de junho do corrente ano.
2. A organização do evento caberá ao Centro de Estudos e Pesquisas de História Militar do Exército (
CEPHIMEx), órgão integrante da Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural do Exército ( DPHCEx) e do
Departamento de Educação e Cultura do Exército ( DECEx).
3. O Colégio Militar de Brasília (CMB) e a Academia de História Militar Terrestre do Brasil / Distrito Federal
(AHIMTB/DF) terão participação ativa no planejamento, desenvolvimento e execução do evento.
4. O Seminário atende o constante na Portaria nº 341-EME de 17 de dezembro de 2015, que aprova a Diretriz de
Educação e Cultura do Exército Brasileiro para o período de 2016- 2022 . Essa Portaria prescreve, entre muitas outras,
as seguintes condicionantes para o estudo e pesquisa da História :
a. Prevê que o ensino e pesquisa da História Militar deverá proporcionar ao público interno e, indiretamente,
ao público externo, o conhecimento da História do Exército valorizando os feitos de destacados chefes militares e
incentivando o culto aos símbolos da Pàtria e aos herois nacionais . Será desenvolvida, nos docentes e nos discentes, a
capacidade de analisar os fatos históricos e as campanhas militares das Forças Armadas Nacionais e de outros países,
com o intuito de serem colhidos ensinamentos estratégicos e táticos de operações militares, que possam servir de
embasamento para a formação do líder militar.
b. Na área da Cultura, a Diretriz prevê continuar a difusão do civismo, a valorização da ética militar e o
culto às Raizes e aos valores e tradições da Instituição.
c. Outra condicionante é a difusão da História Militar junto às novas gerações, preservando a imagem da
Instituição perante a sociedade e, sobretudo, contribuindo para a internalização de atitudes que caracterizam os militares.
Além de tudo, deverá lutar pela preservação do Patrimônio Histórico e Cultural.
5. A elevada importância desse assunto levou a citada Portaria a determinar, entre outras, as seguintes atribuições
específicas aos Órgãos de Direção Setorial:
a. Departamento de Educação e Cultura do Exército ( DECEx)
- Intensificar o estudo da História e da Cultura Militares em todas as atividades educacionais,
principalmente nas Escolas de Formação, além de incrementar a pesquisa científica ou acadêmica .
b. Departamento de Ciência e Tecnologia ( DCT)
- Aperfeiçoar o Ensino da História Militar , principalmente no Instituto Militar de Engenharia

c. Departamento Geral de Pessoal ( DGP)
- Estudar a possibilidade de incluir no Sistema de Valorização do Mérito dos Militares do Exército, a
pontuação de valorização para os militares que apresentarem e publicarem produções científicas em
periódicos com avaliação reconhecida nacional e internacionalmente.
d. Comando de Operações Terrestres ( COTER)
- Inserir a História Militar na Instrução Militar
e- Comandos Militares de Área
-Implementar ações para difundir a História Militar e a Cultura Militar em suas áreas de
responsabilidade.
6. Da Organização Básica
a. Direção Geral do Evento
- A Comissão Organizadora contará com membros do Centro de Estudos e Pesquisas de História do
Exército – Tel (0 xx21 ) 22849372, do Colégio Militar de Brasilia - Tel (0xx61)3424-1002 e da
Academia Marechal José Pessoa – Tel. ( 0xx61)3424-1071.
b. Do Planejamento Inicial
- O VII Seminário Sobre a Guerra da Tríplice Aliança ocorrerá nos dias 06 (4ª feira) e 07 ( 5ªfeira) de
junho do corrente ano. O tema central abordará o Duque de Caxias; assim,os trabalhos terão espaço
para tratar das qualidades desse extraordinário herói da História do Brasil.
- O Seminário se desenvolverá com palestras, bancas temáticas e uma mesa de comunicação na qual os
autores terão vinte minutos para expor as pesquisas que estão a fazer ou que já fizeram.
c. Participação da AHIMTB-DF
- A Academia espera contar com o apoio de todos os seus sócios, tanto comparecendo aos trabalhos
como integrando a Comissão Organizadora ou, especialmente, se inscrevendo para as apresentações
como conferencista, debatedor, moderador ou articulista. Também serão bem vindas as atividades de
divulgação do evento,incluindo convites aos interessados e aos amantes do estudo e pesquisa da
História.
Os interessados em participar do Seminário, ou conhecer outros detalhes do planejamento, poderão
utilizar os seguintes contatos:
- José Batista de Queiroz ( Gen Bda)
- Sócio e Vice – Presidente da Academia

Tel: (0xx61)981 583 949
Email : jobaque@gmail.com
- Luiz Augusto Rocha do Nascimento ( Cel )
- Sócio e Professor do Colégio Militar de Brasília
Tel (0xx61)981 652 618
Email : prof.luau@gmail.com
- F C -Aurelia Costa Santiago
Tel. (0xx61)991931831 / (0xx61)3424 -1071 (Academia)
E-mail : aureliasantiagos6@gmail.com
d. Espaços disponíveis no Colégio Militar de Brasília

- O Colégio Militar dispõe de três locais para acolher o evento :
- Auditório Marechal Castelo Branco
- Sala de Conferências General Darcy Lázaro
- Sala 31 de março, no Pavilhão do Comando
e. Prescrições diversas :
- A Academia estuda a possibilidade de distribuir medalhas e diplomas de participação
e de agradecimento
- A aluna do CMB, Milleni Mena Barreto Orlando será incluída como Sócia da
Academia
- O Sócio Gen José Batista de Queiroz buscará lançar na oportunidade a
edição número onze do Informativo da Academia ," O Montese", de sua
responsabilidade.
- Estuda-se a viabilidade de se programar uma visita dirigida aos monumentos
erigidos no Colégio Militar .
- Os sócios serão informados, via internet, da atualização do planejamento

Gen Div Arnaldo Serafim
Presidente da AHIMTB/DF

