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Criada pela Portaria Ministerial no 239 de 10 de março de 1982, a Revista Militar de Ciência e Tecnologia é uma revista periódica destinada à “publicação de artigos, teses e noticiário, relacionados com a
pesquisa e o desenvolvimento científico do Exército e da Segurança
Nacional” (sic).
Uma leitura apressada do trecho em itálico poderia induzir
um leitor desavisado à idéia equivocada de que a RMCT destina-se à
leitura exclusiva do pessoal, militar ou civil, pertencente aos quadros da Força Terrestre. Ora, tal equívoco pode ser facilmente detectado se nos lembrarmos de que Segurança Nacional é um tema que
deve interessar a qualquer brasileiro que ame sua Pátria.
Um excelente exemplo da veracidade da afirmativa feita no
final do parágrafo anterior é o fato de termos recebido, inúmeras

Editorial

vezes, colaboração na forma de ótimos artigos produzidos por autores vinculados a empresas não estatais e instituições de ensino não
militares. A propósito, podemos de imediato citar o caso recente
do primeiro e do segundo quadrimestres deste ano. Neles estão
presentes artigos cujo tema é justamente o projeto de uma arma, o
lançador de granadas, artigos esses redigidos por uma equipe de
professores civis a serviço da pesquisa na Universidade Federal de
Campina Grande, no nordestino Estado da Paraíba.
Obviamente, podemos admitir que, com mais forte razão,
estamos sempre aqui, na coordenação da Revista Militar de Ciência e
Tecnologia, na expectativa da chegada de artigos cuja autoria seja
de militares e civis que prestam relevantes serviços nas Organizações Militares essencialmente ligadas à área científico-tecnológica.
Oxalá, o parágrafo anterior seja compreendido como um nosso
cordial apelo aos citados colegas – colegas, sim, porquanto o redator

deste editorial está vinculado a uma OM científico-tecnológica do Exército Brasileiro – no sentido de manterem o fluxo
de generosas colaborações com a RMCT.
Por último, apresentamos especial agradecimento aos
professores Wanderley Ferreira de Amorim Júnior, Leônidas de
Andrade Oliveira e Juscelino de Farias Maribondo pelo prestimoso apoio à edição do presente número da nossa Revista.

