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O Coronel Cláudio Moreira Bento recebeu a seguinte honraria da Academia em epígrafe. 

 

Cidade Autônoma de Buenos Aires, 23 de agosto de 2018. 

                 EXMO. SENHOR ACADÊMICO PRESIDENTE DA FAHIMTB, 

                               CEL DOM CLÁUDIO MOREIRA BENT0 

S/D.  

Da minha mais elevada consideração: 

 Tenho a honra de dirigir-me ao Exmo. Sr. Presidente da Federação da Academia de 

História Militar Terrestre do Brasil (FAHIMTB) a fim de fazê-lo saber em nome do Hono-

rável Conselho Diretivo (HCD) desta Academia presidida por mim, neste período; decidiu - 

de forma unânime - designá-lo "Acadêmico Presidente de Honra" de nossa querida ACADE-

MIA DUQUE DE CAXIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

 Que esta decisão, se fundamenta, nos altos valores patrióticos, que o Exmo. Senhor, 

representa e manifesta, em sua vasta e muito ilustre atividade profissional, à frente da FA-

HIMTB, consagrado desde sempre, e desde sua carreira militar. E particularmente, a partir 

das incontáveis obras que realizou não só para o queridíssimo e muito amado irmão do Brasil, 

com o qual dá seu sadio e bom exemplo para as atuais, e futuras gerações, englobando esse 

espírito ético, profissional, de humildade e de humanidade. Comprometido com as instituições 

culturais, e levando luz, e com ele, contribuindo grandemente, a ter um pensamento histórico, 

com uma significação futura, e desta forma entender melhor a complexidade fenomenológica 

destes tempos... 

 Que nesta Academia, entre seus objetivos centrais, está resgatar e divulgar os valores 

do Único e Grande Duque que contou a América do Sul, o Duque de Caxias, o exemplo de 

Soldado Brasileiro, e assim permitir especialmente nas novas gerações, despertar uma cons-

ciência de seriedade, de mérito, de estudo e trabalho disciplinado, tentando destacar e 

ressaltar os valores patrióticos, junto aos de outros destacados Patriotas da América, e 

assim cada pessoa em sua arte, profissão ou ofício - tanto civil ou militar possam encontrar 
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uma diretriz, um espelho, onde poder refletir-se na vida corretamente e ser homens e 

mulheres de bem! 

 Infelizmente, a perda de valores; a falta de respeito pela família, pelos símbolos 

pátrios, pelas diferentes Instituições pretendem ser modificados pela mediocridade, 

vulgaridade e por todo tipo de ideias viciosas que levam à destruição da sociedade, contrário 

ao que foi sonhado por todos os pais de nossas amadas Pátrias. 

 Neste sentido, compartilhamos a ideia, e os ideais de nossos Libertadores e 

Pacificadores, tanto do Brasil, como da Argentina, sem deixar de reconhecer os demais 

vizinhos irmãos do Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, etc. 

 Por tudo isso, sendo a ACDCRA, uma Corporação sem fins lucrativos, que pretende 

colaborar para um mundo melhor; e havendo sido o Marechal Dom Luiz Alves de Lima e Silva, 

naturalmente brasileiro, entendemos humildemente que a Presidência Honorária da mesma, 

deve estar a cargo de um brasileiro íntegro como é o Senhor, muito admirado Sr. Presidente 

da FAHIMTB; sendo uma verdadeira honra contar com senhor entre nossos mais brilhantes 

membros. 

 Não sem antes despedir-me, desejamos também nesta ordem, fazer-lhe conhecer que 

vosso Diploma, fiel reflexo da sessão da HCD da ACDCRA, cuja preparação foi disposta para 

seu posterior envio à Academia Militar das Agulhas, terá a significativa data da sessão 

especial do próximo dia 25 de agosto de 2018. 

 Sem mais para o momento, despeço-me do Exmo. Sr. Presidente da FAHIMTB, muito 

atenta e cordialmente! 

 

Cte Grl h.c. Dr. Eduardo C. J. Jurado - Presidente de la Academia Duque de Caxias de la 

Argentina 

(http://academia-duque-de-caxias.blogspot.com/2017/) 

 

 

Os títulos de Aparecida: Generalíssima do Exército 

 

Da série de artigos marianos sobre os títulos eclesiásticos e civis concedidos a Nossa 

Senhora da Conceição Aparecida, teve especial destaque o de Generalíssima do Exército 

Brasileiro; por tratar-se de um título completamente civil e único na história do país, outor-

gado em 1967, cujo jubileu de ouro (50 anos) comemoramos.  

Em sua vertente masculina – Generalíssimo – trata-se de uma das mais altas patentes 

militares, de caráter exclusivo masculino. O termo, que é um superlativo da palavra General, 

é utilizado para descrever Generais, cujos cargos foram além do normalmente permitido pe-

las patentes militares.  

TÍTULOS ECLESIÁSTICOS E CIVIS CONCEDIDOS A NOSSA SENHORA DA CONCEI-

ÇÃO APARECIDA 
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Em 17 de abril de 1965, uma comissão de militares de Belo Horizonte, encaminharam ao 

Reitor do Santuário de Aparecida o pedido de peregrinação nacional da imagem, em decor-

rência das comemorações dos 250 anos de seu encontro, a iniciar pela capital mineira Belo 

Horizonte. O pedido fora levado à Aparecida/SP, em pergaminho, pelo Comandante da Polícia 

Militar do Estado de Minas Gerais; o documento trazia os seguintes dizeres: 

  
“O Povo Mineiro, interpretando o desejo de todo o Povo Brasileiro, vem, pela 

comissão abaixo relacionada, respeitosamente, pedir a Vossa Eminência Reverendís-
sima e ao D.D. Conselho Administrativo da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que 
se dignem conceder licença para que a Imagem de Nossa Senhora Aparecida, Padro-
eira do Brasil, seja levada em triunfante peregrinação às Capitais de todos os Estados 
do Brasil, sendo em Brasília aclamada Generalíssima das Gloriosas Forças Armadas 
Brasileiras”. 

  

Segue-se a assinatura do então Presidente da República: Marechal Humberto de Alen-

car Castelo Branco. Porém, o pedido de peregrinação acabou não sendo atendido, o título de 

Generalíssima do Exército foi protelado e, assim, coube posteriormente ao então Presidente 

da República Marechal Arthur da Costa e Silva, outorgar em 1967 o título, ato que aconte-

ceu na capital espiritual do Brasil: Aparecida/SP, durante as comemorações dos 250 anos do 

encontro da imagem, na ocasião em que foi solenemente entregue pelo legado pontifício, o 

Cardeal Amleto Cicognani, a Rosa de Ouro – alta condecoração pontifícia exclusiva a mulheres 

– oferecida pelo Papa Paulo VI em 15 de agosto de 1967.  

Passou assim a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a ter o reconheci-

mento civil conferido pela patente mais alta do Exército Brasileiro, sendo-lhe prestada às 

devidas reverências e honras militares.  

Ir. André Luiz Oliveira – Missionário Redentorista 

Escritor, Teologando, Mariólogo, associado da Academia Marial. 

 

Fonte: site da Academia Marial de Aparecida 

http://www.a12.com/academia/artigos/os-titulos-de-aparecida-generalissima-do-exercito  

 

 
 
Você sabia que a maioria dos presidentes americanos foram militares? Aqui está a listagem com 

patentes e nomes (recebida pelo Whatsapp). 
 
Do Exército: 
General: George Washington, Dwight Eisenhower e Ulysses Grant 
Major-general: Andrew Jackson, William Henry Harrison, Zachary Taylor, Rutherford Hayes e 
James Garfield. 
Brigadeiro-general: Franklin Pierce, Andrew Johnson, Chester Arthur e Benjamin Harrison. 
 
Coronel: Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, James Polk, Theodore Roosevelt e 
Harry Truman. 
Major: William McKinley e Millard Fillmore 
Capitão: John Tyler, Abraham Lincoln e Ronald Reagan. 

http://www.a12.com/academia/artigos/os-titulos-de-aparecida-generalissima-do-exercito
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Soldado: James Buchanan. 
 
Da Marinha: 
Comandante: Lyndon Johnson e Richard Nixon. 
Tenente-comandante: Gerald Ford. 
Tenente: John Kennedy, Jimmy Carter e George Bush (Pai). 
 
Da Guarda Nacional do Texas: 
Primeiro Tenente: George W. Bush (Filho). 
 

 
 

OBRAS ADQUIRIDAS PELA AHIMTB/RS E QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS INTE-
GRANTES E AMIGOS NA NOSSA BIBLIOTECA  
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Editor: 
Luiz Ernani Caminha Giorgis, Cel Presidente da AHIMTB/RS 

lecaminha@gmail.com 
Sites: 

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

Site do NEE/CMS: www.nee.cms.eb.mil.br 
Site do Núcleo Militar de Gramado: www.nuclev.com 

Blog da Delegacia da AHIMTB/RS em Cruz Alta: 
http://acadhistoriacruzalta.blogspot.com.br/ 


