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 Desde o ano passado, 2016, o CMPA vem desenvolvendo as atividades do Clube de História. O 
cliente principal desta atividade, já exitosa, são os alunos e alunas interessados (as) no tema.  
 A iniciativa foi do Cap Wolney Silveira Wieczorek (wolney.s@brturbo.com.br), desde o ano 
passado Membro-Efetivo da AHIMTB/RS. 
 Desde o início das atividades, a nossa Academia vem contribuindo com aulas para os alunos e 
alunas e para quem mais se interessar pelos assuntos abordados. Participam das aulas os integrantes 
coronéis Estigarribia, Caminha, Araújo, Rossi Machado, Maj Queiroz, Cap Wolney e Ten Nestor. 
 As aulas vem sendo desenvolvidas às quartas-feiras, sempre a partir das 1400 h, conforme o 
Cronograma abaixo. Neste ano, vem sendo utilizado o Salão Brasil. 
 Tendo em vista o sucesso desta experiência, esta Presidência resolveu considerar as 
atividades do Clube como eventos da AHIMTB/RS. Tendo isso em vista, os integrantes podem se 
considerar convidados para as aulas. 
 Conforme o Cronograma, a aula de 4ª feira próxima, dia 17 Mai, terá por assunto a Batalha de 
Waterloo, o evento bélico que selou o destino e o final do ciclo de Napoleão Bonaparte no processo 
histórico franco-europeu das duas primeiras décadas do século XIX.    
 

9. Cronograma das atividades do Clube de História Militar do CMPA 
 

a. 1º trimestre (06 Fev à 05 Mai) 
 

Data Objeto do Conhecimento Observações 

15 Mar Aula inaugural 1ª Guerra Mundial 
Palestrante: Cel Rossi Machado 

22 Mar História Militar Brasileira 

 

A participação do contingente brasileiro na 1ª 
GM 

Palestrante: Cel Caminha 
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29 Mar A Guerra do Vietnã Palestrante: TC Daniel 

05 Abr Batalha de Azincourt - 1415 Palestrante Cap Wolney 

12 Abr 2ª Guerra Mundial De Truk a Narvik - Mergulhando na História 
Palestrante: Tenente Nestor Magalhães 

19 Abr Feriado Dia do Exército 

 
b. 2º trimestre (08 Mai à 24 Ago) 

 
Data Objeto do Conhecimento Observações 

10 Mai Visita ao Museu do 
Comando Militar do Sul 

Local: Porto Alegre/RS 

17 Mai A Batalha de Waterloo Palestrante: Cel Caminha 

24 Mai 2ª Guerra Mundial Panorama geral da 2ª GM. 
Palestrante: Sr. Ricardo Nácul 

31 Mai História Militar Brasileira A FEB na 2ª Guerra Mundial. 
Palestrante: Sr. Ricardo Nácul 

07 Jun 2ª Guerra Mundial De Guadalcanal a Peleliu - Mergulhando na 
História 

Palestrante: Tenente Nestor Magalhães 
14 Jun 2ª Guerra Mundial A Guerra do Pacífico 

Palestrante: TC Daniel 
21 Jun 2ª Guerra Mundial A Campanha da Rússia 

Palestrante: Cel Caminha 
28 Jun Drones e a guerra 

moderna 
Palestrante: Maj Queiroz 

19 Jul As Guerras Púnicas (264 a. 
C. a 146 a. C.) 

Palestrante: Cap Wolney 

26 Jul A Guerra de Secessão nos 
Estados Unidos 

Palestrante: Cap Dorigon 

02 Ago Assunto: (pendente) Palestrante: Profª Janete 

09 Ago Assunto: (pendente) Palestrante: Cel Rossi Machado 

 
c. 3º trimestre (28 Ago à 24 Nov) 

 
Data Objeto do Conhecimento Observações 

30 Ago A Guerra da Tríplice 
Aliança 

Invasão paraguaia do Mato Grosso, Corrientes e 
Rio Grande do Sul 

Palestrante: Cap Wolney 
06 Set A Guerra da Tríplice 

Aliança 
Ofensiva da Tríplice Aliança. Palestrante: Cel 

Caminha 
13 Set A Guerra da Tríplice 

Aliança 
A Guerra na visão do artista. Palestrante Cel 

Estigarríbia 

27 Set Formação do RGS: a 
Batalha à Gaúcha 

Palestrante: Cel Araújo 
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04 Out História Militar Brasileira Batalha dos Guararapes 
Palestrante: a confirmar 

11 Out Tema Livre Palestrante: Maj Boesing 

18 Out A Guerra no século XXI A Guerra Cibernética. 
Palestrante: Maj Boesing 

07/11 
Dez 

Encerramento das 
atividades 

Previsão da viagem de instrução a Santa Maria 

 
ATIVIDADES DA AHIMTB/RS 

 
 Até o final deste mês de maio a AHIMTB/RS deverá realizar uma atividade de 
confraternização, que será no Auditório do Museu do CMS, à Rua dos Andradas, ou no Salão Brasil do 
CMPA. Os integrantes serão informados com antecedência. 
 Aproveitando a oportunidade, deverão ser empossados o seguintes novos Membros-Efetivos, 
que já podem se considerar convidados: 
 
 - Cel Inf EM Mauro Antônio de Figueiredo Leite, que contribuiu com a AHIMTB/RS nos 
assuntos sobre o então 12º Regimento de Infantaria, Belo Horizonte, na Revolução de 1930 e sobre 
a Batalha de Stalingrado; 
 - Ten Cel Maurício Daniel da Silva, professor de História do CMPA e do Clube de História; 
 - Capitão Ronaldo Tomas Dorigon, professor de História do CMPA e possuidor do Curso de 
História Militar da Universidade Sul de Santa Catarina – UNISUL; 
 - Sr. Ricardo Moojen Nácul, historiador que contribui com o Clube de História e 
pesquisador/divulgador dos assuntos referentes à Força Expedicionária Brasileira; e 
 -  Sr. Juan Carlos Parodi Mintegui, economista, pesquisador da Guerra do Paraguai e possuidor 
do Curso de História Militar da Universidade Sul de Santa Catarina – UNISUL. 
 

  
A seguir, transcrevemos o convite do Sr. Juan Mintegui para uma viagem aos locais históricos da 

Guerra do Paraguai. 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
AOS ESTUDIOSOS SOBRE A GUERRA DA TRÍPLICE ALIANÇA E INTERESSADOS NA MATÉRIA 

 
 Alguns companheiros tem trocado ideias sobre a realização de uma viagem de reconhecimento ao 
Paraguay, isto é uma incursão ao Paraguay profundo com vistas a vivenciar, 147 anos após o encerramento do 
conflito, um pouco das peripécias, da coragem e do sacrifício daqueles que colocaram bem em alto a honra do 
Brasil. 
 Isto não é proposta de viagem turística, inclusive não é uma viagem comercial daquelas que se fazem 
com agência. Nós mesmos - os interessados - a estamos planejando, para torná-la realidade a partir de 15 de 
julho deste ano, pelo tempo de 9 a 10 dias, contando com a ida e a volta. 
 Várias expedições têm sido feitas. A última, no ano passado, de camioneta, participaram o Gen 
Vasconcellos e os Coronéis Estigarribia e Bolfoni, que já tem passado dados relevantes e haverão de passar 
mais quando do afinamento do projeto. 
 A proposta inicial é viajar com uma camioneta Ranger a gasolina, cabine dupla com capota de fibra. Já 
temos dois companheiros inscritos: Mintegui e o Cel Ivan Castro de Souza. Restam duas vagas disponíveis. 
 Para que se tenha uma ideia da despesa os itens são transporte, alimentação e hospedagem. Sendo que 
destes dois últimos cada um paga o seu. O ítem Transporte é uma despesa rateável e, dividindo-a entre quatro, 
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é relativamente pequena. Haverá oportunidade também de visitar livrarias e aquisição de livros e mapas. Não 
haverá outra despesa. A camioneta já está com a Carta Verde quitada. 
 Pelo menos um dia em Asunción para visitar os Museus, o Palácio de Solano Lopez e as livrarias. Penso 
que seriam no mínimo 2 noites. 
 Falta ajustar praticamente todos os detalhes do roteiro que será feito em comum com os participantes. 
 O que se sabe é que o melhor trajeto inicial é Porto Alegre-São Borja-Posadas-Asunción, para, a partir 
da capital, fazer o roteiro desejável.  
 A partir de Asunción visitar Itororó, Avaí, Lomas Valentinas, trincheiras de Peribebuí (para o Leste) a 
Igreja e retorno a Asunción. No dia seguinte Cerro León, Fundición Ibicuy, Campo Grande (Acosta Ñu), Ipané, 
Uru-Cué, Piquisiry e Pilar (casa de Andrade Neves). Pernoite em hotel. Indo para o Sul: Humaitá, Estero 
Bellaco, Boquerón del Sauce, Curuzu, Curupaity, Tuiuty, Passo da Pátria e Itapiru. 
 Uma tarefa para os participantes será fazer o Mapa Operacional, com os pontos de visita, a ordem 
cronológica, as distâncias e os pernoites. Provavelmente, deveremos conseguir um guia para alguns trajetos. 
Excluindo Asunción o alimento no interior é peixe: surubi. Precisamos levar fardos de água mineral. Pelo 
menos 5 fardos de 10 garrafas de 2 litros, o que corresponde a 100 litros de água. Já contamos com um 
refrigerador a bateria. Roupa apropriada, como calças compridas, meias, tenis, camisa de manga curta e 
comprida, jaqueta, botas de borracha, chapéu, repelente, líquido para mordidas de insetos e uma caixa de 
primeiros-socorros. 
 Eletrônicos, cada um com seu smartphone, e levar um PC. Se tivéssemos conexão satelital seria muito 
bom, mas é difícil conseguir uma. Dois walkie-talkie para comunicação em campo. Facões e facas, para cada 
um providenciar. Um tesoureiro para administrar a gasolina e pequenas despesas, um responsável pelo Mapa 
e os trajetos e a direção da camioneta quarteados para não tornar a viagem pesada para ninguém. 
 Estas são as primeiras impressões. Aqueles que tiverem interesse, tanto por informações, como 
contribuir com o roteiro e fornecer qualquer dado que considere relevante, assim poderá contribuir desde o 
início com o sucesso do empreendimento. 
 Contactar Mintegui pelo fone 51-99661-6258 ou jcmintegui@gmail.com. 
 

 
 

VOCÊ SABIA? 
 

O que disse o Gen alemão Heinz Guderian sobre “O choque da surpresa” após a bem sucedida invasão da 
França pelos alemães em 1940? 

“As mais altas lideranças francesas não puderam ou não quiseram compreender o significado do carro-
de-combate na guerra de movimento”. 

x-x-x-x-x-x-x-x-x 
O que disse o Marechal de Campo Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke – o velho, por ocasião da Guerra 

Franco-Prussiana? 
“Nenhum plano de batalha sobrevive ao contato com o inimigo”. 

x-x-x-x-x-x-x-x-x 
O que disse Napoleão antes da Batalha de Waterloo (18 Jun 1815) na qual foi definitivamente derrotado 

pelas forças da Sétima Coligação? 
“Eu lhe digo que Wellington é um mau general, os ingleses são maus soldados e isto vai ser um 

piquenique”. 
x-x-x-x-x-x-x-x-x 
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