Editorial

A

Revista DaCultura veio ocupar um espaço importante na divulgação de
temas e estudos relacionados às atividades culturais do Exército Brasileiro.
Com esse propósito, contribuirá, efetivamente, para que a sociedade em
geral tenha uma percepção mais nítida dos múltiplos empreendimentos que a
Força Terrestre desenvolve, em âmbito nacional, na área cultural. Mas a Revista
DaCultura pretende, também, ser um veículo de difusão de estudos sobre a
gestão do patrimônio cultural, material e imaterial, participando, portanto, produtivamente, do debate de tão importante assunto.
Algumas vezes, ficamos admirados pela surpresa que pessoas bem informadas demonstram ao tomar conhecimento da amplitude e da riqueza do
patrimônio histórico-cultural do Exército Brasileiro: fortes e fortalezas, alguns
do período colonial, disseminados por todo o território nacional; um acervo
documental riquíssimo; a mais copiosa e inédita coleção de mapas e cartas
geográficas históricas existentes no Brasil; exemplares valiosíssimos de quadros,
esculturas e livros.
A preservação desse acervo, de excepcional importância para a memória
nacional brasileira, vem exigindo do Exército, ao longo do tempo, um esforço
continuado e intenso, que tem demandado expressivos recursos, financeiros e
humanos, nem sempre abundantes. Esse esforço compreende, também, a pesquisa
e a adoção de novas técnicas e de formas de gestão, que permitam alcançar níveis
mais elevados de eficiência na administração desse imenso patrimônio. O advento
recente da Fundação Cultural Exército Brasileiro é um exemplo atual desse esforço,
que o Comandante do Exército, General Gleuber Vieira, tem estimulado e apoiado.
Inicialmente, a Revista DaCultura terá periodicidade semestral e deverá
alcançar não só o público militar, mas também o público em geral e as organizações voltadas para as atividades culturais.
Não poderíamos deixar de registrar o apoio decisivo que a Fundação
Cultural Exército Brasileiro proporcionou para que essa revista pudesse ser editada.
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