Editorial
DaCultura, número 4!
Quem trabalha com publicações sabe bem do desafio que é editar algo de qualidade em um
mercado altamente competitivo, caro e restrito. Mais ainda, quando o conteúdo é eminentemente
cultural. Por isso, saudamos cada número com o entusiasmo de quem realizou um feito único.
Desde a capa, que retrata o nosso forte mais a oeste, esta aventura – e é bem assim que
devemos chamar a feitura da número 4 – desafia nossas vontade e inteligência.
Para fotografar e preparar a reportagem sobre essa relíquia da arquitetura militar luso-brasileira, em plena selva, foi preciso muita ajuda do Comando Militar da Amazônia. Com esse
apoio imprescindível, o redator-chefe, com os pés firmemente plantados naquele solo sagrado,
sentindo o ambiente e a sua energia secular contagiante, pôde nos trazer toda a pujança e a beleza
histórica do Forte Príncipe da Beira, expressas em foto e texto.
A informação, aqui apresentada como instrumento cultural, prossegue, alternando
entrevistas, reportagens, ensaios, tudo com muita imagem, para deleite do leitor.
Fruto dessa mistura gostosa de fatos, fotos e conhecimentos, apresentamos uma conversa
muito interessante com um catarinense de Mafra que conquistou o nordeste. Por ser dos maiores
conhecedores da vida e da obra de Luiz Gonzaga, encantou o povo do sertão, em especial o de
Exu, cidade natal do “Pernambucano do Século”, e virou cidadão exuense, com muito orgulho.
Mas não é só o acervo artístico-cultural sertanejo que o General Juraszek conhece e preserva. As fortalezas do Paraná e de Santa Catarina receberam sua atenção e ostentam canhões
e material de transporte recuperados e instalações restauradas.
Já o Presidente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, o nosso Coronel
Macedo, nos brinda com um ensaio precioso e oportuno sobre Caxias e o Imaginário Nacional,
no ano em que estaremos comemorando o bicentenário do nascimento de nosso patrono.
Na área da educação, temos a contribuição de uma das mais respeitadas mestras do País,
a Professora D. Sc Nelly Aleotti Maia.
Especialistas notáveis nas áreas de patrimônio histórico e de blindados, os nossos
pesquisadores Adler Homero de Castro e Expedito Carlos Stepham Bastos dão brilho especial
a este número.
Colaborador destacado da área cultural do Exército, o Dr. Roberto Duailibi, nosso
Presidente do Conselho de Curadores da FUNCEB, faz-se presente com atualíssimas discussões,
nas quais a informação técnico-cultural nos é passada com as elegância e inteligência que bem
definem o ilustre autor.
Não menos oportunos e interessantes são os demais artigos, como aquele sobre a antiga
morada carioca dos ministros da Guerra e, em período mais recente, dos ministros do Exército.
Atualmente, local de despacho e trabalho do Comandante do Exército, quando de suas vindas
em missões ao Rio de Janeiro, o Palacete Laguna é patrimônio que se confunde com a própria
história contemporânea do Exército.
Enfim, é com esse conteúdo de forte inspiração cultural, respaldado pelas assinaturas de
conceituados mestres, doutores e especialistas, que buscamos manter o nível de satisfação do
nosso leitor, esta gente querida e especial que fez e continua a fazer gente como nós acreditar no
que precisa continuar a ser feito.
Gen Div Antônio Gabriel Esper
Diretor de Assuntos Culturais
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