
Editorial 

N
este ano de 199~ a 'lJwfioteca do 'E~ército - órgão 
resFonsáverpeios enca1ffos iogtSticos dá edição dá 2('Eo/ISTlL 

9vfILlTi'l!l( t])'E Cli9l[CIYl 'E T'EC9I[OLO(jIYl e dtlS démalS revlSttlS 
ojicialS dó ~/rcito 'lJrasi!eiro -Fremida Fera c0'!iuntura 

financeira dó Fa~ redtlZiu a Feriodicidáde desta e dtlS outrtlS 
revistas rtjéridas: Fassaram todas de trimestrais Fara 
tjuadrimestralS. 

'Essa medidá adminIStrativa é maIS um e~e'Pio tjue co'!firma o 
esFírito dé sacr!ftéio e a consetjiiente dlSFosição Fara coláborar com 
as !Torças J2lrmadas tjue aFóiam as medidas/ os eiforços 
gove17Ulmenta~ J1IJ sentidó dé vencer a crISe econômicofí'nanceira. 
'7émos Frocuradó redtlZir gtlStos sem Frejudicar a destjávef ificdcia 
em J1IJSSOS !ttÚftipios fazeres Fro/lSsionalS. 

Quanto a nós - resFonsávelS Felá editoração Fropriamente dita 
dá !I(!JtIC'T - jéfizmente não J1IJS Fodémos tjue~ar dó J1IJVO estjuema 
editorial; uma vez tjue t1tJue!e foto não modificou o anti!10 e generoso 
lidbito dós muitos coláboradóres desta revISta. !De foto/ Iid 1Uinze 
aJ1lJs temos recebidó matéria/ arti!10s'a nós entr"ffue5 Fessoa!mente 
ou trazidós Feio correio/ oriundós dós maIS diversos setores dá 
Pestjuisa e dá '7écJ1lJiogia/ escritos não llJ'elttlS For FessOtlS fi!JadtlS 
às !Tor{tlS J2lrmadtlS ~ també111; For outrtlS tjue traballíam em 
attvidádes CtVIS. 



'É sempre oportuno/ e o jazemos com o maior entusiasmo/ 
"!fradécer a esses inumeráveis e áesprenáiáos projéssores/ 
pestJuisadór~ e'!!1enlíeiro~ mifitares ou civis -pessOtlS dos mais 
diversos graus de escofarúfadé untversitária/ inc/úindó pro/isshnais 
brtlSifeiros de compete1tcÍtl reconlíecidá !1IJ e1terior - tJue Iíd três 
fústros !1IJS procuram com a maior boa vonta~ para !1IJS ajudár a 
manter o j~o de inforJt!tl{fJes técnicas e cient!licas pefás ptÍ!fÚUlS 
dá !.{MC'7! '4 peios contatos tJue áurante todos esses a!1lJs temos 
mantidó como público !eitol/ sabemos tJue a mahrparte dá matéria 
atjuipublicadá tem-se tornadó útif fonte de coJ1Sufta para outros 
pro/essor~ pestJuisadores e e'!!1enlíeiro~ traballíandó elés dentro 
ou fora do !1IJSSO 'E[ército. 

'7faáichnalínente (e seria ótimo reáescobrirmos a orj;em áessa 
traáipio) marcadá pefás a!egrias de tJuem ád com simpficidáde e de 
tJuem recebe sem amaJgura/ a fésta nata/úta neste último 
tJttatfrimestre ~ sem áúvidá/ ótimo eJ1Sqo para reafirmarmos !1IJssa 
gratiátio para com nossos am{!fos e co/áboraáores e para 
manifestarmos nossa cotifianra dé tJue/ no pró;rimo ano/ 
continuaremos contanáo com esse imeJ1Suráve[ apoio. Muito 
obrj;adó a todo~ às senlíortlS e tlIJS senlíores! 




