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RESENDE PERDE UM GRANDE EDUCADOR

Cel CLÁUDO 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 emérito do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e
correspondente da Acdsemias e 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, Minas Gerais ,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. 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 19811982;È 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 e do Instituto de Estudos Vale paraibanos
Trabalho do autor na Imprensa em Resende-RJ , digilalizado para disponibilisá-lo em
Livros e Plaquetas no site da FAHIMTB www.ahimtb.org.br e cópia impressa doada a
AMAN em Boletim Especial nº oo2 de 17 nov 2004 para disponibilisá-la no Pergamum
de bibliotecas do Exército
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RESENDE PERDE UM GRANDE EDUCADOR
Faleceu no dia 24, aos 74 anos, o Cel. GERALDO LEVASSEUR FRANÇA, carioca, mas resendense honorário e de coração. Em Resende exerceu superiormente o
magistério militar e civil. Aqui casou com a resendense D. Arlete Pellini, na Igreja
Matriz, sendo o primeiro casamento ali realizado em 20 de setembro de 1950, depois
de restaurada do incêndio. Deste consórcio resultaram 3 filhas, 2 netas e 2 netos.
Nasceu em 18 de janeiro de 1925, filho do maestro, professor e regente de
Harmonia Superior da UFRJ, Agnello V. França e de D. Maria José.
Estudou com brilho no Ginásio 28 de Setembro (1936-41), no Rio de Janeiro,
onde foi influenciado pelo grande educador General LIBERATO BITTENCOURT, seu
Patrono na ACADEMIA DE HISTÓRIA MILITAR TERRESTRE DO BRASIL (AHI-MTB).
Aspirante a-Oficial de Infantaria na AMAN (1945), onde lecionaria por 13 anos
Geometria Descritiva. Em Resende lecionou no D. Bosco, Pedro Braile, Santa Ângela e Marechal Souza Dantas. Cidadão resendense em 1966 e Professor Emérito
em 1992 tudo pela Câmara Municipal
Como educador nutria grande admiração pela notável mestra professora
Mariúcha, para ele um modelo de mestra e cujas cadeiras com o seu nome, ele
ocuparia nas Academias Resendense e Itatiense de História. Destas foi autor de
seus brasões, bem como o do AHIMTB. Igualmente de sua autoria os estandartes
de Resende e Itatiaia e o brasão da última. E mais os projetos da Praça Tobogã e
ampliação do Chibe Casa da Lua etc
Como artista plástico ligou-se aos desenhos de logotipos, óleos etc para a
Santa Casa, APMIR, Vicentina, Asilo, Escola D'Antonina, CIMAN e clubes
resendenses etc.
De um superior hierárquico recebeu esta consagração como mestre de eleição,
ou como educador, que além de adestrar alunos transmitiu-lhes, pela palavra e pelo
exemplo, valores espirituais, morais e cívicos.
"Alma preciosa que só tem para os seus alunos palavras de estímulo, confiança
e amizade. Era um verdadeiro mestre! Por seus conhecimentos e didática
transformou seus alunos em seus amigos e admiradores".
Confirmar é obra de simples verificação com seus antigos alunos!
"O homem é eterno enquanto sua obra permanecer ou for lembrada!"
E o mestre inesquecível FRANÇA deixou entre seus amigos e alunos um rastro
de luz permanente e radiosa, pelo volume de sua obra, como cristão de fé robusta,
chefe de família amantíssimo, amigo exemplar e, mestre, cidadão e soldado
modelos, dignos de serem imitados.
Mestre Franca! Missão bem cumprida! Que bom seria o mundo se todos fossem
iguais a você! Receba o Adeus sentido de seus confrades e amigos da AHIMTB,
onde será sempre lembrado ao contemplarem o Brasão, de sua inspiração e lavra, e
hoje conhecido e respeitado em todo o Brasil no Sistema de Ensino de nossas
Força Terrestres.
Nota em 2017. Lamentavelmente ate hoje os povos de Resende e Itatiaia que o
Cel França tanto beneficio gratuitamente com artista plástico não o homenageou
em nome de uma rua ou de outra forma. Mas sua obra foi perenizada nas
ilustrações de sua lavra de nosso livro A Saga da Santa Casa de Misericórdia de
Resende, hoje disponível em Livros e Plaquetas no site da FAHIMTB
www.ahimtb.org.br
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Foto do Tenente de Infantaria Geraldo Levasseur França e sua esposa Arlete
Pellini, que casaram na Igreja Matriz,de Resende sendo o primeiro casamento ali
realizado em 20 de setembro de 1950, depois de restaurada do incêndio. Deste
consórcio resultaram 3 filhas, 2 netas e 2 netos. Homenagem da FAHIMTB

