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INFORMATIVO DO INSTUTO DE HISTÓRIA E TRADIÇÔES DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDADO EM PELOTAS EM 10 DE SETEMBRO DE 1986, NO SESQUICENTENARIO DO
COMBATE DO SEIVAL
PRESIDENTE CAP R/2 ART JUAREZ NUNES DA SILVA
VICE PRESIDENTE Cel LUIZ ERNANI CAMINHA GIORGIS

________________________________

Cel Claudio Moreira Bento
Presidente Emérito e Fundador do IHTRGS
HISTORICO DO INSTITUTO DE HISTÓRIA E TRADIÇÕES DO RGS(IHTRGS)
Em 10 set 1986, sesquicentenário do combate do Seival, que criou condições para a Proclamação da República
Riograndense (1836-45 ),no Campo do Menezes, foi fundado, em cerimônia concorridíssima na Escola Técnica Federal
de Pelotas, com o apoio da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada ,o Instituto de História e Tradições do RGS
( IHTRGS).Instituição destinada precipuamente a memorar fastos sesquicentenários da Revolução Farroupilha (183545).Fundação toda documentada em volume especial. Como sócios efetivos fundadores figuraram: Alberto R.
Rodrigues, Angelo
Pires Moreira(coordenador), Arnaldo Luiz Cassol, Clayr Lobo.Rochefort, Cláudio Moreira
Bento(presidente), Corálio Cabeda, Fernando 0'Donell, Gastão Abbot (falecido) ,Hélio Moro Mariante (vice
presidente), Ivo Caggiani, Jonas de Morais Correia Neto, José Luiz Silveira (20 vice), Júlio Petersen, Manoel A.
Rodrigues , Mário Gardelin, Mário Barbosa Matos, Marlene Barbosa Coelho, Morivalde Calvet Fagundes, Mozart
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Pereira de Souza, Osório Santana Figueiredo (secretário), Péricles Azambuja, Sejanes Dorneles(falecido) e Telmo
Muller.Dentre as múltiplas realizações do IHTRGS registradas em seus Anais, mencione-se encontros anuais, com
vistas a integrar historiadores, tradicionalistas e folcloristas isolados do movimento cultural gaúcho e, estreitar laços de
amizade e culturais entre eles e, deslocar-se até os locais cenários de fastos históricos para comemorá-los .
Assim, em Pelotas ocorreu o encontro de fundação na Escola Técnica Federal coordenado por Angelo Pires
Moreira e com apoio do Diário Popular, de Pelotas através de Clayr Lobo.Rochefort. que dedicou edição especial
ao combate do Seival. por nós elaborada.
Em 8 abr 1987, ocorreu o Encontro de Caçapava do Sul ,no Clube União Caçapavano,sob a coordenação de

Arnaldo Luiz Cassol, onde foi empossado sócio efetivo Humberto Castro Fossa, de Encruzilhada do Sul.
Em 13 set 1987 ocorreu mais um encontro em Pelotas, na sede da União Gaúcha Simões Lopes Neto,
mais uma vez sob a coordenação de Ângelo Pires Moreira. Encontro que se estendeu a Porto Alegre no CPORPA,
com conferência nossa sobre os Sítios farrapos de Porto Alegre e sob a coordenação do sócio Jonas de Morais
Correa Neto, no comando da 6a DE..Em 30 abr 1988, ocorreu o encontro de Rio Pardo, comemorativo do
sesquicentenário da maior vitória farroupilha - o combate do Rio Pardo, quando foi lançada plaqueta alusiva de nossa
lavra . Encontro ocorrido no Clube Literário Recreativo de Rio Pardo.Em 10 set 1988 ocorreu o encontro de
Canguçu, na Casa de Cultura ,tendo como tema o combate de Cerro Alegre de 20 set 1932,quando foi lançada
plaqueta alusiva de José Luiz Silveira e Osório Santana Figueiredo e, preparatória à fundação 3 dias após, da
Academia Canguçuense de História. Encontro coordenado por Marlene Barbosa Coelho, onde foi efetivado o
tradicionalista Armando Ecíquo Perez, que representou o IHTRGS no Sesquicentenário de instalação da República
Rio Grandense em Piratini, ,em 6 nov 1986 e que mereceu do Diário Popular de Pelotas expressiva abordagem
Em 10 jul 1989 ,ocorreu o encontro de São Borja,no Teatro do Regimento João Manoel, tendo como tema
central a comemoração à resistência a invasão paraguaia em 1865.Coordenaram o evento os sócios efetivos, então
empossados, Sérgio Roberto Dentino Morgado e Aparício Silva Rillo (falecido).Houve visita do IHTRGS às ruínas de
São Miguel.Em 15 set 1990 e 28 set 1991 .ocorreram os encontros de São Gabriel, na Associação Alcides Maya,
sob a coordenação do sócio Osório Santana Figueiredo, um dos esteios do IHTRGS, e com apoio cultural e logístico do
dr Milton Teixeira, .quando foi efetivado sócio o poeta gaúcho Caio Prates da Silveira, e muito evocada a obra de
Alcides Maya. .Em 14 set 1992, ocorreu o encontro de Lavras do Sul, no Plenarinho da Casa de Cultura José
Neri da Silveira,,sob a coordenação do sócio Edilberto Teixeira( já falecido)Em 25 set 1993, ocorreu o encontro de
Santana do Livramento, de carácter internacional e marcadamente histórico e tradicionalista, na Associação
Comercial e Industrial, sob a coordenação do historiador santanense Ivo Caggian,,ocasião em que foi lançada a
obra O Exército Farrapo e seus chefes de nossa autoria lavra e diplomados efetivos os historiadores Raul Pont,
(já falecido) e Miguel Jaques Trindade (já falecido) e Blau Souza. Em 7 abr 1995, ocorreu o encontro do Rio de Janeiro,
na sede do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, sob a coordenação do sócio então empossado Manoel
Pessoa Mello Farias, coordenador do Núcleo Rio de Janeiro do IHTRGS que reúniu diversos e ilustres gaúchos e
gaúchas residindo no Rio de Janeiro e também sócios da quase sesquicentenária Sociedade Sul Rio-grandense
ali existente.Na oportunidade foram diplomados sócios efetivos Edson Otto, Daoiz de La Roche, Pedro Ari Veríssimo da
Fonseca e Ciro Dutra Ferreira. Categoria a qual já haviam sido empossados quando da fundação do Núcleo do IHTRGS
na Escola de Comando e Estado - Maior do Exército , P.Joubim Mallet Joubim e Hélio Almeida
Brum.(falecido).Dia 10 set I996 o IHTRGS fez seu encontro no Rio de Janeiro na sede do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro em parceria com a Sociedade Sul -Rio Grandense e seu CTG Desgarrados do
Pago e mais o Galpão da Saudade da Academia Militar das Agulhas Negras ,para comemorar no seu 10o
aniversário e suas realizações em pról da História, Folclore e Tradições do Rio Grande do Sul .E o fez com a satisfação
de já haver superado o tempo de duração da República Rio Grandense, cujos fastos se propôs prioritariamente
memorar e divulgar, o que tem consciência de haver bem cumprido.Nestes 10 anos de resistência cultural,alguns dos
soldados do IHTRGS faleceram, outros foram atingidos por problemas de idade e outras limitações para uma presença
mais efetiva em suas atividades. A renovação de novos nomes foi pouca , de igual forma que nas demais entidade
brasileiras do gênero, parecendo que as novas gerações são avessas a estudos históricos ou pelo menos à produção e
à divulgação históricas o que nos parece lamentável. E no caso do Rio Grande do Sul como ficará breve a sua
perspectiva e a identidade históricas na cabeça das novas gerações gaúchas? Só Deus sabe! Aqui por oportuno
registre-se o apoio que o IHTRGS teve de parte do jornal Diário Popular de Pelotas , de A Platéia de Santana, dos
mensários Ombro a Ombro e Letras em Marcha e ultimamente de o Tradição,editado pelo sócio efetivo Edson
Otto e hoje órgão de divulgação oficial do IHTRGS,MTG e da CBTG.Em História ou Estória que publicamos em O
Tradição, maio 96 (ano da consciência tradicionalista), abordamos a conjuntura crítica da historiografia brasileira,
assunto estratégico nacional, para o qual os governos em todos os níveis e a Mídia, salvo raras e honrosas exceções,
não têm dado a menor atenção. Em vista desta postura de quem teria obrigação social e cívica de estimular estudos de
História ,qual o jovem que se animará a dedicar-se a este assunto ? E quem no futuro escreverá! HISTORIA e não
ESTÓRIA do Rio Grande do Sul, como bússola para a construção segura do futuro do Rio Grande do Sul e de seus
filhos e como mãe legítima das Tradições Gauchas? Eis a pergunta que o IHTRGS deixa no seu 10° aniversário.
Rogo a Deus que os estudos de Historia do Rio Grande do Sul sejam retomados com vigor para que produzam
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perspectiva e identidade históricas seguras. E estas mais consensos sobre soluções a implementar!. O IHTRGS depois
de seu 10 "aniversário já realizou mais 3 encontros .Um em Santana e outro o em Alegrete. E realizou outro memorável
no Colégio Militar de Porto Alegre quando evocou a memória do patrono do MTG Cel João Cezimbra Jaques que ,em
189 ,ali fundara o Grêmio Gaúcho com oficiais, cadetes e civis. Grêmio Gaúcho que se encontra nas raízes do MTG
que teve como núcleo inicial o CTG 35 .Fomos o idealizador e fundador e presidente do IHTRGS, desde a fundação,
participou e liderou todos os encontros do IHTRGS ,menos os últimos de Santana e Alegrete .Assim .Canguçu através
de Barbosa Lessa .nascido acidentalmente em Piratini e e dete autor por sinal primos e enraizados nas famílias
canguçuenses Borbas, Mattos, Oliveira e Moreira, marcaram para Canguçu posições de destaque no culto da História e
Tradições do Rio Grande do Sul, com projeção nacional e até internacional .através das vitoriosas instituições que
idealizaram ,o Movimento Tradicionalista Gaúcho e o Instituto de História e Tradições do Rio Grande do
Sul ,hoje trabalhando juntos através do jornal Tradição ,onde de longa data divulgamos aspectos pouco conhecidos
da História do Rio Grande do Sul .

Cel Claudio Moreira Bento e Luiz Carlos Barbosa Lessa no desfile Tradicionalista em 20
setembro de 2000 em Canguçu.E a atuação do IHTRGS prosseguiu pela difusão do seu
informativo o Gaucho, editados pelo sócio e seu vice presidente Luiz Ernani Caminha
Giorgis e disponíveis seus 115 números no site www.ahimtb.org.br . e continua a partir
do nº 116 informativos o Gaucho por min editados e disponibilizado no site citado.A partir
de em razão da avançado idade passamos a Presidência ao historiador e tradicionalista
Juarez Nunes da Silva autor da magnífica obra A Terra dos Quatro Ventos, na qual
veste de gala a História do Rio Grande do Sul e continuando na sua vice presidência o
historiadore tradicionalista Cel Luis Ernani Caminha Giorgis e nó na condição de
Presidente Emérito e fundador procurando ajudar na continuidade do IHTGS,

