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PALAVRAS DO CEL CLÁUDIO MOREIRA BENTO EM 28 DE MAIO DE
2013 EM SOROCABA NA INSTALAÇÃO DA
AHIMTB/SP GEN BERTOLDO
KLINGER

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 19711974 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
etc.
Palavras do autor digitalizadas para serem colocadas na Internet em Livros e Plaquetas no site
da Federação de Academia doado AMAN em Boletim Especial nº 200º 2014 e integração no
Progeto Pergamum de bibliotecas do Exército
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PALAVRAS DO CEL CLÁUDIO MOREIRA BENTO EM 28 DE
MAIO DE 2013 EM SOROCABA NA INSTALAÇÃO DA
AHIMTB/SP GEN BERTOLDO KLINGER
- Exmo Sr. Gen Ex Adhemar da Costa Machado Filho, Comandante Militar
do Sudeste e 1º Presidente de Honra da AHIMTB/São Paulo e presidente de
Honra desta cerimônia.
- Ilmo Sr. Cel PM Benedito Roberto Meira, Comandante Geral da Polícia
Militar de São Paulo e 2° Presidente de Honra da AHIMTB/São Paulo.
- Ilmo Sr. Ten Cel Fernando Bartolomeu Fernandes, Comandante em Itú-SP
do Regimento de Artilharia – Marechal Manoel Deodoro da Fonseca.
- Ilmo Sr. Acadêmico Professor Adilson Cesar Presidente da AHIMTB/São
Paulo – General Bertoldo Klinger.
Demais autoridades presentes e representadas. Meus senhores e minhas
senhoras.
É com grande prazer que me encontro mais uma vez em Sorocaba, na
condição de Presidente e Fundador da Federação das Academias de História
Militar Terrestre do Brasil (FAHIMTB).
E em especial no local onde há 33 anos, em companhia de Vinício Stein
Campos, o Semeador de Museus Paulistas, conhecemos Aluísio de Almeida,
que procurei para conhecer detalhes do caminho percorrido entre São Paulo e
Rio Grande do Sul. de tropas militares paulistas enviadas por terra em socorro
do Rio Grande do Sul, invadido por espanhóis desde 1763.
FAHIMTB, a sucessora em 23 de Abril 2011, no bicentenário da Academia
Militar das Agulhas Negras – AMAN, da Academia de História Militar Terrestre
do Brasil (AHIMTB), que funcionava há 15 anos, com sede na parte externa da
AMAN, tem por finalidade desenvolver a História de nossas Forças Terrestres
(Exército, Fuzileiros Navais, Infantaria da Aeronáutica, Polícias e Bombeiros
Militares).
A instalação da FAHIMTB, hoje com sede ampla no interior da Academia
Militar das Agulhas Negras em Resende, foi imposta pela grande evolução da
AHIMTB em 15 anos. Confirmar é obra de simples raciocínio e verificação...
Em razão disto a FAHIMTB passou a ter as seguintes academias a ela
federadas e atuando com delegações de algumas de suas missões como
resultado da transformação de Delegacias.
Foram elas inicialmente:
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- AHIMTB - Resende Marechal Mário Travassos
- AHIMTB/DF – Marechal José Pessoa
- AHIMTB/RJ – Marechal José Batista de Mattos
- AHIMTB/RS – General Rinaldo Pereira Câmara
E sonhávamos criar em São Paulo a AHIMTB – São Paulo – General
Bertoldo Klinger, por transformação da Delegacia Bertoldo Klinger que
funcionava ao lado da SASDE, na 2ª Divisão de Exército .E, tendo por
Delegado o acadêmico Cel Walter Albano Fressatti, que desde 1993 presidia a
SASDE e que foi obrigado a se transferir para a sua terra natal no interior, em
razão de problemas de saúde de sua esposa.
E com o apoio e estímulo do General Adhemar, Comandante Militar do
Sudeste , a Diretoria da FAHIMTB decidiu instalar a AHIMTB/São Paulo em
Sorocaba, sob a presidência do consagrado Historiador e Professor de História
Adilson Cesar, que acreditamos, salvo melhor juízo, não existir no Brasil,
historiador empreendedor que reúna tantas qualidades como o Acadêmico
Professor Adilson Cesar, ocupante da cadeira Cel Diogo de Moraes Arouche
Lara, o paulista paulistano que considero o 1º historiador militar do Brasil
independente unido ao Reino de Portugal e Algarve ao historiar a 1ª Guerra
contra Artigas e que pereceu em combate na 2ª Guerra contra Artigas, no
comando de seu Regimento de Cavalaria nos Sete Povos das Missões.
Cadeira em que sucedeu, por ter sido elevado a acadêmico emérito, o
grande historiador militar civil e jornalista Hernani Donato, há pouco falecido e
autor do utilíssimo livro Dicionário de Batalhas Brasileiras. Amigo ao qual
neste momento a FAHIMTB reverencia a sua memória, como um dos maiores
historiadores paulistas de todos os tempos, além de um dos maiores
historiadores militares civis brasileiros,
Não poderíamos deixar de fazer referências ao 1º Presidente de Honra da
AHIMTB/São Paulo, o General Adhemar, paulista de Caçapava, a sede do
Regimento Bandeirante que elevou alto o nome das Armas do Brasil na FEB,
em especial, em Fornovo, onde lhe coube receber rendição da 148ª Divisão de
Infantaria Alemã, depois de expressiva vitória em Castelnuovo.
O General Adhemar é filho e neto de militares paulistas do Exército e uma
unanimidade em estima e admiração no nosso Exército. Ele foi instrutor de
nossas escolas militares, AMAN, EsAO e ECEME,e membro da Casa Militar da
Presidência de República, do Gabinete do Ministro do Exército e Assistente do
Chefe do Estado – Maior do Exército, tendo comandado o 3º Contingente de
Paz em Angola e o Comando Militar do Planalto. Em síntese uma carreira
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brilhante e iluminada, hoje a serviço do Comando Militar do Sudeste, com
jurisdição sobre o Estado de São Paulo onde ele nasceu e honra.
Atestado da unanimidade em estima e admiração que goza no Exército,
são os inúmeros abraços que carrego de seus amigos e admiradores que
souberam que estaríamos juntos aqui em Sorocaba.
Não poderia aqui deixar de homenagear a Polícia Militar de São Paulo, na
pessoa de seu atual comandante e 2º Presidente de Honra da AHIMTB/São
Paulo, o Coronel PM Roberto Benedito Meira, lembrando que a PMSP tem sido
a Polícia Militar mais solidária com a FAHIMTB, através de seus 6 historiadores
que integram a sua Delegacia na PMSP Cel PM Pedro Dias de Campos, o filho
da vizinha de Araçoiaba da Serra e um dos grandes comandantes da PMSP,
bem como, salvo, melhor juízo, um dos seus maiores historiadores, ao qual
muito se está a dever a sua Memória , sobre a participação conjunta Exército –
Polícia Militar de São Paulo na vitoriosa ofensiva a partir da Fronteira São
Paulo/Paraná até o Paraná contra os federalistas e revoltosos da Armada, que
ameaçaram derrubar o Presidente Marechal Floriano Peixoto.
Acabamos no centenário da Revista a Defesa Nacional de nela localizar 4
artigos do Cel Pedro dias Campos:
- Serviço Secreto de Informações, Espionagem e Contra Espionagem
Conferência.
- Bento Manuel Ribeiro, (o injustiçado filho de Sorocaba que considero o
maior general da Revolução Farroupilha).
- A questão dos uniformes – A Alteração de uniformes do Exército.
E são patronos de cadeira na FAHIMTB, três ícones da PMSP, da qual me
considero um dos seus historiadores em seu sesquicentenário, em 1981, são
eles:
- O General Marcondes Salgado
- O General Miguel Costa
- Cel PM Pedro Dias de Campos
E o hoje patrono de cadeira de cadeira especial em vida o Cel PM Edilberto
de Oliveira Mello.o maior historiador contemporâneo da PMSP.
Não poderia deixar de referir ao 1º Presidente de Honra da AHIMTB – SP, o
Ten Cel Art Fernando Bartolomeu, comandante em Itú do Regimento Marechal
Manoel Deodoro da Fonseca, herói da guerra do Paraguai que foi honrado em
Porto Alegre, com a missão de entregar a espada de ouro do General Osório,
oferecida por seus comandados na Guerra do Paraguai . Herói legendário que
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iniciou sua carreira militar e teve seu batismo de fogo na Cavalaria da Legião
de São Paulo, na Guerra da Independência do Brasil na Província Cisplatina.
Marechal Deodoro da Fonseca, o líder da Questão Militar no Rio Grande do
Sul, presidente fundador do Clube Militar em 1887, líder de protesto em nome
desta entidade junto ao governo, de recusa do uso do Exército como Capitão
de Mato, na captura de escravos fugidos, o que equivaleu de fato a Abolição da
Escravatura. E além o Proclamador da República em 15 de novembro de
1889, concretização de sonho sonhado por lideranças paulistas.
E finalmente não poderíamos deixar de referir ao General Bertoldo Klinger,
o patrono da AHIMTB/São Paulo cuja vida e obra esquecida resgatamos em
artigo em seu Centenário na Revista a Defesa Nacional em seu número 711,
Jan/Fev 1984 as p. 5/16.
Bertoldo Klinger aluno brilhante da Escola Preparatória e Prática do Rio
Pardo, na qual foi o único a ser contemplado com um Espadim por haver
realizado dois anos de cuo Museu Paulista, por sua atuação no comando
militar da Revolução Constitucionalista de 1932.
Bertoldo Klinger que cursou Artilharia no Exército Alemão e ao de lá
retornar foi um dos 13 fundadores, e mantedores da Revista a Defesa
Nacional, centenária em 2013 e um dos seus maiores articulistas e de grande
projeção no desenvolvimento da Artilharia de nosso Exército, tendo servido
inclusive em Itu, no hoje Regimento Deodoro.
Meus senhores e minhas senhoras a FAHIMTB, com suas AHIMTB
federadas e delegacias foram criadas para cooperar no desenvolvimento
integrado de nossas Forças Terrestres (Exército, Fuzileiros Navais Infantaria da
Aeronáutica, Polícias e Bombeiros Militares) e com os objetivos:
- De desenvolver a auto-estima de seus integrantes para que estes
busquem a identidade com suas forças e adquiram consciência firme da
perspectiva históricas das mesmas.
- Com o apoio em análises críticas à luz de fundamentos de Arte e Ciência
Militar, de suas experiências operacionais identificar erros e acertos em suas
operações e os colocar a serviço da formação de seus quadros e do
desenvolvimento de suas doutrinas militares, progressivamente nacionalizadas
e com a incorporação de que melhor existir em suas irmãs estrangeiras. Tudo
com o objetivo de desenvolver Poder Militar Brasileiro Defensivo
Dissuasório para a Defesa e Proteção dom Povo Brasileiro, do qual são o
Braço Armado, bem como de suas suas riquezas, alvo de ambições
internacionais crescentes.
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E assim nossas Forças Terrestres serão fieis aos pioneirismos do Duque de
Caxias, patrono da FAHIMTB e academias federadas.
O 1º pioneirismo ao realizar análise crítica à luz dos fundamentos da Arte e
Ciência Militar da Batalha do Passo do Rosário. a pedido do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro que era sócio honorário.
0 2º pioneirismo, ao adaptar em 1861 como Ministro da Guerra e Presidente
do Conselho de Ministros, às realidades operacionais sul - americanas que ele
vivenciara em 5 campanhas militares vitoriosas em que lhe coube comandar o
nosso Exército, a Doutrina Militar de Portugal, feita para as realidades
operacionais europeias.
E concluiu: "Até que nosso Exército disponha de uma Tática(ou
Doutrina Militar genuína." Este grande sonho a realizar.
Está será a missão da AHIMTB/São Paulo desenvolver a História Militar
Terrestre do Brasil, na parte relativa a São Paulo, riquíssima, expressiva e
pouco conhecida e cultuada. como tivemos oportunidade de demonstrar em
artigos na modelar Revista SASDE da 2ª Divisão de Exército, ao tempo em
que era presidida pelo acadêmico emérito Cel Walter Albano Fressatti.
Votos de que a AHIMTB São Paulo General Bertoldo Klinger, com o
indispensável apoio e estímulo de seus presidentes de Honra seja feliz nesta
missão e que a divulgue através de seu Informativo O Fornovo, que lembra a
rendição em Fornovo di Taro, da 148ª Divisão Alemã ao 6º Regimento de
Infantaria – O Regimento Bandeirante de Caçapava.
Obrigado pela atenção dos presentes
Cel Claudio Moreira Bento Historiador Militar e Jornalista
Presidente da FAHIMTB e da AHIMTB Resende Marechal Mário Travassos

