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VIII ENCONTRO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA 
(Operações bélicas durante a Guerra do Paraguai) 

 

 
 
 “NA CULTURA, EM GERAL, NÃO EXISTE BARREIRAS 
NEM FRONTEIRAS. POR SI SÓ, TEM CARREGADO 
SEMPRE A BANDEIRA DA PAZ”.  
 
         Foi realizado na cidade de Buenos Aires, 
Capital da Argentina, nos dias 2 a 5 de novembro 
de 2016, o VIII ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
HISTÓRIA, com a temática sobre as Operações 

Bélicas durante a Guerra do Paraguai, na grata presença de historiadores e representações da 
Argentina, Uruguai, Paraguai e do Brasil.  
     Desde sua criação em setembro de 2009, o Encontro tem sido primoroso e de grande 
valia para a historiografia dos povos platinos envolvidos.  
 No seu primeiro evento podemos notar que ele irmanou mais os países participantes, 
com o objetivo que sempre norteou as palestras: 
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desenvolver a história sobre este grande conflito e buscar a troca bibliográfica do conhecimento 
de sua história através da solidificação maior entre estes países “hermanos”. 

 
     Sua criação teve lugar, e ocorreu pela primeira vez, na cidade de Paso de Los Libres, 
tendo sido organizado pelos criadores, o Prof. Mário Haig Chalukian, o Dr. Tomaz Fernandes 
(Argentina), o Historiador Carlos Fonttes (representando a Academia de História Militar 
Terrestre do Brasil), e o Dr. Eduardo Nakayama (Paraguai, com a presença da Associação 
Cultural Mandu’Ará).  
 Naquela oportunidade, que contou com expressivo número de participantes, além das 
palestras realizadas, foram realizadas pesquisas de campo no local onde se travou a Batalha 
de Jataí, (Argentina). Também houve, na cidade de Uruguaiana, visita aos pontos históricos, 
museu e palestra sobre a retomada desta cidade no início da guerra.  
     O II Encontro foi realizado de 1º a 3 de outubro de 2010 na cidade de Assunção, no 
Paraguai, pela Associação Cultural Mandu’Ará, liderados pelos nosso representante e 
organizador Dr. Eduardo Nakayama e por Fabian Chamorro, presidente daquela associação.  
 O III Encontro foi em Mato Grosso, em 2011, a cargo da Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Cultural do Exército (DPHCEx - Brasil).  
 O IV Encontro foi na cidade de Corrientes (AR), de 8 a 11 de novembro de 2012, na 
mesma região da Batalha do Riachuelo.   
 O V Encontro foi realizado na cidade de Montevideo (Uruguai), em 2013, com a 
coordenação do Capitan de Navio (R), Francisco Valiñas, Vice-Presidente da Comissão 
Organizadora.  
 O VI encontro foi novamente em Assunção (Paraguai - Cordilheira), de 6 a 7 de 
novembro de 2014, com apoio do Exército e coordenação do historiador Alberto del Pino 
Mencken, nosso representante naquele país.   
 O VII foi em Uruguaiana e São Borja (Brasil), fazendo parte da programação do 
Sesquicentenário da retomada da cidade de Uruguaiana e invasão de São Borja, na guerra do 
Paraguai, organizado pelo Exército, Governo Municipal, Instituto de Geografia e História 
Militar do Brasil (IGHMB) e do Centro de Estudos e Pesquisas de História Militar do Exército 
(CEPHiMEx). 
 E neste ano de 2016 o VIII Encontro foi em Buenos Aires, com grande êxito e 
incansável apoio do Exército Argentino, através da Escola Superior de Guerra e do Instituto 
Argentino de História Militar, do qual este cronista faz parte, e organizado por uma comissão 
composta do General de Brigada Rafael Barbi, Gen Brigada Héctor Prechi (já participou de 
todos os encontros com sua peculiar liderança que sempre nos conquistou); Coronel Hernán 
Cornut; Tenente Coronel Guillermo Abraguin e Prof. Mario Chaves.  
     A receptividade das nações amigas foi de vital importância para a realização, com êxito, 
destes encontros. A maioria deles teve seus trabalhos publicados em formato de livros e 
outros em DVD.   
 Ao término dos trabalhos apresentados, foram feitas visitas ao Regimento de 
Granadeiros a cavalo, “Gen San Martin”, ao Regimento de Infantaria 1 “Patrícia”, ao Regimento 
de Artilharia 1 “Gen Iriarte” onde teve almoço e visita ao museu Mitre.  
 Como fato histórico nas efemérides do Regimento de Artilharia 1, ele participou da 
batalha do Passo do Rosário (Ituzaingó) e na retomada de Uruguaiana na Guerra do Paraguai 
(18 Set6 1865).  
    Ainda, como encerramento do evento, foi entregue a todos os participantes um 
certificado e brindes.  
    Neste ano, o mais jovem militar que participou do encontro, foi o 1º Ten Gustavo 
Freitas, como oficial instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA - 
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Cruz Alta - RS) e nosso vice-Delegado1 da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, 
naquela cidade o qual, ao ser homenageado, deixou apresentado em seu relatório o espírito de 
coesão do encontro:  
 

“... adquirir valiosos conhecimentos sobre a Guerra da Tríplice Aliança, de forma a ter 
mais propriedade ao transmitir aos alunos do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos;  
         - conhecer aspectos militares e doutrinários do Exército Argentino;  

- praticar e aperfeiçoar o domínio do idioma espanhol;  
- realizar a apresentação do trabalho em língua estrangeira;  
- entrar em contato com militares e intelectuais dos quatro países envolvidos; 

          - realizar intercâmbio cultural e linguístico; e 
- rever companheiros e amigos conhecidos em outras jornadas, dentre outros.  

Gustavo de Freitas Araújo – 1º Ten”. 
 

CARLOS FONTTES – Editor 
Del AHIMTB/RS e Membro IAHM 

 
Abaixo, imagens diversas do evento 

  
 
 

     
O primeiro à esquerda é Carlos Fonttes. Ao centro, o Dr. Nakayama. 

 

                                                           
1 O Delegado é o Cel Umberto Ramos de Vasconcelos, Cmt da EASA. 
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        O Gen Márcio Bettega Bergo, Diretor do CEPHiMEx, e o Dr. Nakayama. 
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Ao lado, o Ten Gustavo Freitas, Vice-Delegado da AHIMTB/RS 

em Cruz Alta, que possui sede na EASA, recebendo uma 
lembrança do Exército Argentino por ser um dos mais jovens a 

apresentar trabalho no Encontro. 
O 2º Sgt RAMON VILAS BOAS (imagem abaixo), da EASA, 

apresentou também trabalho no Encontro. 
 

 
 
 

Editor: 
Luiz Ernani Caminha Giorgis, Cel 

Presidente da AHIMTB/RS 
lecaminha@gmail.com 
Acesse os nossos sites 

www.acadhistoria.com.br 
www.ahimtb.org.br 
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