Editorial
A edição do número sete da Revista DaCultura reafirma a sua linha editorial, que permanece a
mesma desde o primeiro ano de sua existência: um veículo de divulgação do riquíssimo patrimônio cultural
do nosso Exército, a par de se constituir, também, em um esforço de discussão e análise dos variados
aspectos que enformam a questão cultural.
Não podemos deixar de ressaltar, nesta oportunidade, o decidido apoio do Unibanco, que, desde
o número anterior, passou a patrocinar nossa Revista. O Unibanco tem sido, também, parceiro importante
em inúmeros outros empreendimentos da FUNCEB, que, interessam ao Exército Brasileiro.
O nosso entrevistado é o General-de-Exército Antonio Apparicio Ignacio Domingues, que, na
ocasião da entrevista, era o Chefe do Estado-Maior do Exército, órgão de direção geral da Força Terrestre,
mas que, no momento da distribuição desse sétimo número da Revista DaCultura, já é Ministro do Superior
Tribunal Militar, coroamento de toda sua longa e exitosa carreira militar.
O Dr. Roberto Duailibi, Presidente do Conselho de Curadores da FUNCEB com sua inteligência,
faz uma análise dos projetos atualmente em desenvolvimento na nossa Fundação. A matéria do Dr. Duailibi
indica os diversificados campos de atuação da Fundação Cultural Exército Brasileiro.
O tema do patrimônio cultural imaterial é o foco do artigo do Presidente do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, Dr. Antonio Augusto Arantes Neto, que, com sua autoridade sobre
o assunto, realiza rica reflexão sobre as condições de desenvolvimento das políticas públicas voltadas para
esse tipo de patrimônio cultural.
O Brigadeiro José Fernandes Pinto Alpoim, arquiteto e engenheiro, é o foco do artigo do ilustre
professor Augusto C. da Silva Telles, que nos brinda com um relato minucioso da obra excepcional realizada pelo Brigadeiro Alpoim no Brasil do século XVIII.
A Diretora da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora
Angela Ancora da Luz, mais uma vez com o seu brilho, faz análise das contribuições da Missão Artística
Francesa – que chegou ao Brasil em 1816 – para o desenvolvimento das artes no Brasil, principalmente
a pintura e a escultura.
“Saber Fazer e Saber Ensinar” é o título do artigo da professora Nelly Aleotti Maia. Nele a nossa
articulista enfoca, sob o ponto de vista histórico, a formação do professor, seja em uma perspectiva
universal, seja nas peculiaridades que se tem apresentado no Brasil.
Já o professor Expedito Carlos Stephani Bastos traz mais uma contribuição valiosíssima para o
registro da história dos Blindados no Exército Brasileiro, agora abordando o período de 1967 a 1975.
A Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção é o tema de nossa reportagem, conduzida pela Cel
Paulo Roberto Rodrigues Teixeira. Cabe ressaltar que a Revista DaCultura, em seus números, vem focalizando cada um dos Fortes brasileiros, que permanecem como o registro da vontade de brasileiros e
portugueses em conquistar e manter nosso vasto e riquíssimo território. Esse esforço de registro histórico
prosseguirá com o objetivo de documentar as motivações, os episódios, os aspectos essenciais da arquitetura, as lendas e os atos de heroísmo que vicejam em torno dessas praças de guerra e descrevem a história
desses sítios, de valor inestimável para afirmação de nossa identidade nacional.
Gen Div Synésio Scofano Fernandes
Vice-Presidente da FUNCEB
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Nossa capa
As muralhas da Fortaleza de
Nossa Senhora da Assunção construídas
de frente para o mar,
tinham como objetivo proteger o porto
e deter a força invasora.

