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PREFACIO DO LIVRO HISTÓRIA DA FORÇA
EXPEDICIONÁRIA DIA A DIA, DO ACADEMICO BENEMÉRITO
LUIS ERNANI CAMINHA GIORGIS

Cel Claudio Moreira Bento
Historiador Militar e Jornalista natural de Canguçu onde nasceu em 19 out
1931.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 benemerito do
Instituto de História e Geografia Militar do Brasil (IGHMB) e do Instituto Histórico e
Geografico Brasileiro (IHGB) e integrou a Comissão de História do Exército do EstadoMaior do Exército.Comandou o 4º Batalhão de Engenharia de Combate 1981-1982. O
Cel Bento coordenou em 1971/1971 como missão militar que lhe foi atribuida pelo
Comando do IV Exército no Recife o Projeto, Construção e Inauguração do Parque
Histórico Nacional dos Montes Guararapes, inaugurado em 19 de abril de 1971 pelo
Presidente Emílio Médici e neste dia foi ali lançado o seu primeiro livro As Batalhas
dos Montes Guararapes descrição e análise militar .Recife: Universidade Federal de
Pernambuco, 1971.2v (texto e mapas). Obra reeditada em 2004, pela AHIMTB em só
volume, patrocinado pela FHE-POUPEx com novos mapas de autoria do hoje Capitão
de Mar-e-Guerra, filho do autor,o idealizador e administrador do site da FAHIMTB
www.ahimtb.org.br, onde este trabalho sera disponilizado.
Digitalização de seu Prefácio na para disponibiliza-lo em Livros e Plaquetas no site da
FAHIMTB www.ahimtb.org.br e cópia impressa no acervo da FAHIMTB doado a Academia
Militar das Agulhas Negras em levantamento para ser colocado no Sistema de Bibliotecas do
Exército Pergamium
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EXPEDICIONÁRIA DIA A DIA, DO ACADÊMICO BENEMÉRITO
CEL LUIS ERNANI CAMINHA GIORGIS
O presente trabalho é mais uma Cronologia ,disciplina auxiliar da História, a qual o autor
vem se dedicando de longa data. Cronologia disciplina auxiliar da História que imortalizou o
Barão do Rio Branco, “ o diplomata com alma de soldado”, como o defini em artigo, e
autor das célebres Efemérides do Barão do Rio Branco, que são lidas na abertura das
seções do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, onde ele ingressou jovem e seria seu
memorável presidente como o Dr Pedro Calmon
O autor em sua Cronologia da FEB na 2° Guerra Mundial, contribuição ao 70°
aniversário do dia da Vitória da 2° Guerra Mundial, da Democracia e da Liberdade
Mundial, contra o nazi fascismo, aborda a participação do Brasil na 2° Guerra Mundial,
através particularmente nossa Força Expedicionária Brasileira, cujo comandante o
General João Baptista Mascarenhas de Moraes, patrono da cadeira da Federação de
Academias de História Militar Terrestre do Brasil, disse para outro patrono de cadeira na
FAHIMTB ,o General Francisco de Paula Cidade, grande historiador militar crítico do
Exército e jovem turco que atuou como Juiz Militar na FEB.
“Cidade vamos partir para a maior aventura de nossa História Militar”
E foi uma aventura vitoriosa onde nossa FEB fez muito boa figura ao lutar em
aliança ou contra representações dos frações dos melhores exércitos do mundo
presentes na Europa na 2° Guerra Mundial.Vitória, cujos louros, de retorno, da Itália
Comandante da FEB depositou nos Montes Guararapes, local de duas batalhas
memoráveis que asseguraram, segundo o patrono de cadeira na FAHIMMTB Gilberto
Freyre na Câmara Federal, “o destino do Brasil de ser hoje um só e não dois ou três
hostis entre si.” E nos Montes Guararapes, onde tiveram lutar as batalhas dos
Guararapes tivemos o privilégio cívico em 1970-1971 de coordenar o projeto, a
construção e a inauguração do Parque Histórico Nacional dos Montes Guararapes e
publicar nosso primeiro livro As batalhas dos Guararapes – dedicação e análise
militar. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1971. E, com apoio da Prefeitura
do Recife levantar monumento contendo em placa de bronze estas palavras de
Comandante da FEB proferidas ao depositar os louros da Vitória da FEB nos Guararapes.
“Nesta colina sagrada, na batalha vitoriosa contra o invasor ,a Força Armada do
Brasil se forjou e alicerçou para sempre, a base da nação brasileira. Na qualidade de
Comandante da Força expedicionária Brasileira, deposito no Campo de Batalha
dos Guararapes, os louros que os soldados de Caxias alcançaram contra as tropas
germânicas nos campos de batalha da Itália....”
Votos de que o autor diligente e persistente historiador militar brasileiro, um dia e
edite um trabalho História Militar do Brasil Dia a Dia, para ser lida no início das seções
da Federação da Academias de História Militar Terrestre do Brasil (FAHIMTB) e de suas
AHIMTB federadas e Delegacias em reuniões isoladas.
Cel Claudio Moreira Bento .Presidente e Fundador da FAHIMTB

