Editorial

A

Funceb, no dia 30 de março último, completou seis anos de existência, período no qual já

acumulou um expressivo acervo de realizações, que são conseqüências do trabalho cooperativo de todos os seus servidores.
O nosso entrevistado é o Chefe do Estado-Maior do Exército, General-de-Exército Re-

nato Cesar Tibau da Costa, da turma de 1963. Com a experiência de mais de 46 anos de serviços
e a responsabilidade do seu cargo, o Gen Tibau responde perguntas sobre diferentes aspectos
da Política Cultural do Exército e das atividades decorrentes.
Neste número 10 da revista DaCultura, contamos com a honrosa participação do Dr.
Marcos Vilaça, presidente da Academia Brasileira de Letras e Ministro do Tribunal de Contas da
União, que, no seu artigo “Duas vezes Guararapes”, analisa as duas campanhas militares que,
em solo pernambucano, estabeleceram os fundamentos da nação brasileira e as bases para a
criação do nosso Exército. No início do seu estudo, realça a grandiosidade e largueza daqueles
episódios: “Largueza quando, pela primeira vez, o povo brasileiro se revela como soberano;
dispensando para isso de qualquer ajuda de um reino da Europa, começa a traçar o seu próprio
destino ao derrotar o mais importante exército de então.”
Mais uma vez, o Dr. Roberto Duailibi, presidente do Conselho de Curadores da Funceb,
com sua brilhante inteligência e a experiência de um consagrado homem da mídia, brinda-nos
com o artigo de extrema atualidade: “Opinião Pública e a Opinião Publicada”, no qual focaliza,
com a análise de acontecimentos recentes, um tema cada vez mais estudado: os artigos, as
colunas, as análises de especialistas, que são veiculados nos jornais, nas revistas, no rádio, na
televisão, retratam, apenas, os pontos de vistas de seus autores e não, necessariamente, a
opinião pública, essa entidade abstrata, que se expressa por outros meios.
Reproduzimos, neste número, “Em Nome do Brasil”, saudação do Coronel Luiz Paulo
Macedo Carvalho – um protagonista dos mais importantes na área cultural – realizada por
ocasião do encerramento, em Lisboa, no ano de 2000, do Simpósio Comemorativo dos 500
Anos de História Militar Luso-Brasileira 1500-2000.
O Coronel Manoel Soriano Neto traz-nos uma contribuição muito relevante sobre a
figura notável do Brigadeiro Jerônimo Coelho, cujo bicentenário está sendo comemorado neste
ano de 2006.
O Professor Expedito Carlos Stephani Bastos, mais uma vez, enfoca aspectos pouco
conhecidos da história da indústria brasileira de material de defesa, particularmente no que se
refere ao desenvolvimento de blindados. A revista DaCultura, com esses artigos do ilustre colaborador, procura contribuir para o registro de fatos, interpretações e avaliações essenciais à
compreensão do esforço que a indústria brasileira e técnicos militares fizeram na tentativa de
estabelecer uma base industrial para produtos de defesa, tão essenciais a um país das dimensões geo-estratégicas como as do Brasil.
O Forte dos Reis Magos ou Santos Reis, localizado na cidade de Natal, no Rio Grande
do Norte, foi construído, originalmente, em 1598. A reportagem do Coronel Paulo Roberto Rodrigues Teixeira dá-nos preciosas informações sobre essa fortificação, que é um dos mais belos
exemplares entre todos os fortes erguidos no litoral brasileiro.
General-de-Divisão Synésio Scofano Fernandes
Vice-Presidente da Funceb
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Nossa capa
Forte dos Reis Magos. Em 1614, o Arquiteto
Francisco Frias de Mesquita executou um novo
projeto, mais sólido e resistente, que
permanece conservado até os dias atuais.
Na quarta capa, no interior do forte, o paiol
em cima; em baixo, o local
onde era realizado o culto religioso.

