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REPORTAGEM DO JORNAL MINUANO DE BAGÉ, SOBRE O LANÇAMENTO EM 2002
DA HISTÓRIA DA 3ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA DE BAGÉ-´RS.PELA
ACADEMIA DE HISTÓRIA MILITAR TERRESTRE DO BRASIL(AHIMTB)

Cel CLÁUDIO MOREIRA BENTO

Historiador Militar e Jornalista, 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 benemérito do Instituto de História e Geografia Militar e História Militar do
Brasil (IGHMB) e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e
correspondente da Acdsemiasde História de Portugal. Espanha,Argentina e
equivalentes do Uruguai e Paraguai integrou a Comissão de História do Exército do
Estado- Maior do Exército 1971/1974. Presidente emérito fundador das academias
Resendense e Itatiaiense de História e sócio dos Institutos Históricos de São Paulo
,Rio de Janeiro ,Rio Grande do Sul, Santa Catarina etc. Foi o 3º vice presidente do
Instituto de Estudos Vale—paraibanos IEV no seu 13º Encontro em Resende e Itatiaia
que coordenou o Simpósio sobre a Presença Militar no Vale do Paraíba, cujas
comunicações reuniu em volumes dos quais existe exemplar no acervo da FAHIMTB
doado a Academia Militar das Agulhas Negras.É Acadêmico e Presidente Emérito
fundador das Academias Resende e Itatiaiense de História,sendo que da última é
Presidente emérito vitalício e também Presidente de Honra.Integrou a Comissão de
História do Exercito 1971-1974 e cursou a ECEME 1967/1969. E foi instrutor de História
Militar na AMAN 1978-1980, onde integrou comissões a proposito dos centenários de
morte do General Osório Marques do Herval e do Duque de Caxias. Comandou o 4º
Batalhão de Engenharia de Combate em 1981-1982;E correspondente dos CIPEL,
IHGRGS, Academia Sul Rio Grandense de Letras e Instituto Histórico e Geográfico de
Pelotas È sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso
Reportagem jornalística digitalizado para ser colocads na Internet em Livros e Plaquetas no site da
Federação de Academias de História Militar Terrestre do Brasil www.ahimtb.org.br e cópia
impressa no acervo da FAHIMTB doado em Boletim Especial oo2 de 17 non 2014 á AMAN
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MILITARES LANÇAM LIVRO SOBRE
HISTÓRIA DO EXÉRCITO NA
REGIÃO
A historia do Exército em Bagé e na região sul está contada no livro, "3a Brigada de
Cavalaria Mecanizada - Brigada Patricio Corrêa da Câmara", de autoria dos oficiais da
reserva, Coronel Cláudio Moreira Bento, presidente da Academia de Historia Militar
Terrestre do Brasil, e Coronel Luiz Hernâni Caminha Giorgis, delegado da Academia no
Estado do Rio Grande do Sul. O lançamento será hoje, às 15h, no Comando da 3a
Brigada de Cavalaria Mecanizada. O livro é o sétimo volume de uma série que começou
a ser escrita no ano de 1995, e relata o percurso da historia militar no sul do país. De
acordo com o coronel Bento, o próximo número contará a historia da 6a Brigada de Infantaria Blindada, localizada em Santa Maria. Estes livros, segundo coronel Caminha,
abrangem uma perspectiva geral, e são uma material didático a mais, tanto para público
militar quanto para o público externo. O coronel Bento comentou, ainda, que estes relatos
são importantes por ser a tradição um fator determinante na vida militar, "é necessário
conhecer o passado para viver o presente e construir o futuro com os pés no chão",
declarou.
Outros livros, com lançamento já programado para este
ano são "175 anos da Batalha
do Rosário", que fala sobre a
invasão de Bagé por argentinos,
e "Os 200 anos de nascimento
de Duque de Caxias". Segundo
o autor do livro, Caxias foi ò
fundador
de
Bagé,
como
presidente na província. Ele
acrescentou ainda que a cidade
foi a que mais rendeu votos para
que Caxias se tornasse senador
por 30 anos. Por isso, este tema
deve ser interessante para
comunidade bajeense.
A Obra
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Com quase 300 páginas, o livro narra a história militar de Bagé até a fundação da
Brigada. O Coronel Caminha explica que a trajetória das guerras que contribuíram para o
início da cidade e o Forte Santa Tecla são pontos marcantes abordados no texto. Os
comandantes das unidades militares e da 3a Brigada, desde o primeiro até o atual, General de Brigada Sérgio Costa de Castro, também tem sua história contada,, enriquecendo o sétimo livro da série . A biografia do tenente-general Patrício Corrêa da
Câmara, que intitula à 3a Brigada, também é apresentada aos leitores. De acordo com o
coronel Bento. Na publicação deve ser bem aceita pelo público bajéense, não só os
militares, como os civis, já que, além de relatar a história do surgimento do município, fala
sobre figuras históricas como o Preto Caxias, um soldado enfermeiro que veio do Rio de
Janeiro e foi consagrado um Santo milagreiro pela população da cidade.-Nesta edição, os
autores prestam também uma homenagem a dois escritores bajeenses, Tarcísio Taborda
e Eurico Sales. Uma novidade que o coronel Bento, presidente da Academia de História
Militar Terrestre, aproveitou para contar é que será fundada na cidade uma delegacia de
História Militar que receberá o nome de Tarcísio Taborda, " escolhemos este nome por
ter sido este homem um civil que foi um grande historiador militar", finalizou.

Nota do autor em 2017.Este foi o mais completo da histórias das 3 Bda C Mec. As abas são de autoria do
historiador gabrielense Osório Santana Figueiredo. Apresentação o Gen Bda Sérgio Costa de
Castro.Introdução e Agradecimentos de nossa autoria as pessoas que contribuíram para edição do livro. E
já trascorreram 15 anos desde a sua publicação em 2002 e seguramente merecem ser atualizado, como
no momento esta sendo atualizada a História do CMS publicada ha 22 anos. .A capa é de autoria do hoje
Capitão de –Mar-e Guerra Carlos Norberto Stumpf Bento o criador e administrador do site da FAHIMTB
www.ahimtb.org.br . Na 4ª capa o Tenente-General Patricio Correia da Câmara, denominação histórica
da 3ª Bda C.Mec,A Fortaleza Santa Tecla foi uma pintura com apoio em sua reconstituição plástica por
nós desenvolvida com auxilio de meus filhos.
Na foto da reportagem os autores Cel Caminha a Esquerda e o Cel Bento a diretta tendo ao meio o
Comandante da Brigada General Castro

