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RECEPÇÃO DA ACADÊMICO CELSO DUTRA MOURA NA FAHIMTB NA
CADEIRA ESPECIAL GEN DA GUARDA NACIONAL FABIANO PEREIRA
BARRETO

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 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

Plaqueta digitalizada para ser colocado 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 a AMAN e. em levantamento para
integrá-lo no programa Pergamium de bibliotecas do Exército
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BARRETO
Hoje é uma cerimônia singular a inauguração do Auditório da
Federação de Academias de História Militar do Brasil e posse de Celso Dutra
Moura, primeiro acadêmico nascido nas instalações da AMAN, no seu
Hospital Escolar em 31 de julho de 1958, sendo comandante da AMAN em
seu 15º ano de existência, o general de Brigada João Punaro Bley.que fora
Interventor e governador do Espírito Santo por cerca de 13 anos onde
realizou obra administrativa notável e que depois de seu comando na AMAN
,foi comandante da Infantaria Divisionária em Belo Horizonte, onde se
envolveu em luta corporal com um jornalista na Redação do Jornal
Binômio, fato muito divulgado
O novo acadêmico e filho do casal João Moura Filho, funcionário da
AMAN e de D. Zilda Dutra Moura e irmão do Coronel R-1 Josias Moura
Dutra, o primeiro oficial nascido na AMAN a ser declarado Aspirante a Oficial.
Celso Dutra Moura é engenheiro agrônomo, formado na Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro, e atua, desde 1990, na área de
comunicação e marketing.
Foi o idealizador e produtor, em 2001, da revista oficial do município de
Resende, editada em comemoração ao Bicentenário da criação da Vila de
Resende.
Jornalista, é o editor da revista Cidades do Rio, lançada em 2009, na
quarta edição, com foco no registro da história das cidades, especialmente a
de Resende.
São mais de 20 anos de atuação na área de comunicação, tendo se
especializado na área de marketing turístico. Produziu dezenas de peças
gráficas de divulgação institucional em cidades dos estados de São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro.
No Serviço Público é um dos precursores na utilização das novas
ferramentas virtuais - redes sociais - como meio de comunicação
governamental.
Especializou-se
em
"Governo
Eletrônico"
(via
Organizações dos Estados Americanos - OEA) e preconiza o uso, no setor
público, das tecnologias de informação e de comunicação com o objetivo de
dar transparência, serviços mais ágeis permitindo, assim, o controle social
das ações governamentais, íornando-as mais eficazes e democráticas.
Membro da Academia Resendense de História - ARDHIS. Ocupa a
cadeira cujo patrono é Oliveira Botelho, figura ilustre da história resendense
Foi diplomado Amigo da AMAN.
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É o atual Ouvidor Geral da Prefeitura de Resende e na função é o
responsável pela Transparência Municipal que obteve o reconhecimento da
Controladoria Geral da União - CGU - e do Ministério Público Federal - MPF com a nota 10 em seus rankings nacionais de transparência, colocando
Resende em primeiro lugar no Estado do Rio e no Brasil.
Celso Dutra é casado com D. Adriana Vilhena de Freitas Moura e pais
Tabata Vilhena de Freitas Dutra Moura e Aharon Vilhena de Freitas Dutra
Moura.
Mas a razão principal da eleição de Celso Dutra como acadêmico
reside em sua fidelidade as suas origens na família acadêmica.
Tem marcado época as suas contribuições as Histórias de Resende e
da AMAN através de seus artigos em suas revistas.
Ele produziu duas jóias da Historiografia Resende,. Resende 200 anos Nela
vestiu de gala e ilustrou artigos de nossa autoria publicados na Imprensa de
Resende com os seguintes títulos; Puris os primeiros habitantes de
Resende. Descobrimento e descobridores de Resende. Primeiros
tempos da Paraíba Nova,O Donatário de Honra de Resende chegou ...é
dia de festa e bisneto do Caçador de Esmeraldas. Resende de bons
exemplos (sobre filhos ilustres de Resende) e Como estudar e
pesquisar a Histõria de Resende,
E do falecido Cel Ney Paulo Panizzutti. A primeira eleição na Vila de
Resende e Café de Resende para o Vale- ascensão e queda de Rei!
De Claudionor Rosa Resende e suas pontes A menina Grasciema se
misturou ao povo
De Virgínia Calais Arbex A História de Resende através das ruas –na
Praça do Centenário a visita do casal imperial( Conde DÈu e Princesa
Izabel).e das Relações Públicas da AMAN A vocação militar de Resende
e a relação dos resendenses na FEB e histórico sintético da AMAN e
Imagens Resende do fotógrafo Octacilio Rodrigues da Assessoria de
Comunicação da Prefeitura de Resende do Prefeito Eduardo Meohas.
Lembro que Celso lançou esta Revista , a 15 anos na sede da AHIMTB em
2001, em presença de acadêmicos, ocasião que sua filha menininha Tabata
foi colocada de pé sobre a Mesa e festejada pelos acadêmicos presentes.
Na penúltima pagina intitulada Resende é uma Honra a foto do Jardineiro
Rubem Aprígio integrante da equipe de canteiros e jardins da Prefeitura e
encerra a revista com artigo do jornalista e e Empresário Luiz Ferrão com
artigo do Yorubá ao Frances -200 anos de Resende..
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A 2ª jóia foi Revista Cidades do Rio, nº 4 2012 , trazendo na capa uma
foto noturna de Resende com uma homenagem aos Voluntários da Pátria de
Resende.Aos Voluntários de Resende a Pátria agradecida
Depois do editorial de Celso Dutra mensagem do prefeito José Rechuam
Junior intitulada, Trabalho de mãos dadas
Neste número ele veste de gala e ilustra artigos de nossa autoria publicados
em jornais de Resende: Puris primeiros habitantes de Resende ,
Timburibá a árvore símbolo de Resende, Descobrimento e
descobridores de Resende, Os primeiros tempos da Freguesia
Resende e O Donatário de Honra de Resende.
E de autoria do falecido Cel Professor Nei Paulo Panizzuti A primeira
eleição da Vila de Resende,
De autoria do nosso acadêmico Professor Júlio César Fidelis Resende e o
café de nossas terras para o Brasil e Os resendenses e a Guerra do
Paraguai. Este tema abordado em 1979,no centenário da morte do General
Osorio pelo historiador Joaquim Maia na Revista Cavalaria , mas sem as
magníficas ilustrações no presente número e da jornalista Virginia Calais
Arbex A história de Resende através das Ruas e de Celso Dutra artigo A
Casa da Lua a boa convivência em Sociedade e o seu Editorial O tempo
passa...
A fotografia da capa de autoria do fotografo Octacílio Rodrigues bem como a
Crônica visual de Resende e a reportagem Resende através das lentes
de Márcio Fabian e João Saboia e do fotografo Luiz Carlos Ribemboim e
Fotos Históricas de Resende de Jesus Benedito
. E sem esquecer propagandas da da
Nissei,Selles,Setvatis,INB,AEDB,APS,M10,SIMÃO áudio
Produções,CEGIL,INB, Multi Reol ,SAMER,e Câmara de Vereadores
Legislatura 2013-2016,
O homem sera eterno enquan to sua obra permanecer e for lembrada. E se
for verdade Celso Dutra e os articulistas da Revista dos 2oo anos de
Resende seremos lembrados em 2051 e em 3001.
Seja bem-vindo Celso Dutra Moura ,Tome assento. Acomode-se . Já é nosso
acadêmico na fé de seus títulos e na confiança de seus propósitos e na
gratidão de sua fidelidade e prestígio a família acadêmica da AMAN , onde
veio ao mundo , e em seu seio viveu logo tempo . E nos fale sobre o perfil
militar de seu patrono o Cel GN Fabiano Pereira Barreto.

