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O 135° aniversário da Escola de Minas sempre me leva pensar no Homem, no 
Mestre, na obra do seu fundador: Henri Gorceix. Assim como os ex-alunos criaram 
esta revista, Gorceix já se preocupava com a divulgação da ciência ao criar os Annaes 
da Escola de Minas em 1881, o qual em seu prefácio (ver nas Notas a sua íntegra): A 
criação de uma revista periódica que se ocupe com o estado da indústria das minas 
no Brasil é complemento natural necessário da organização da Escola de Minas de 
Ouro Preto. 

Desafios cumpridos (Escola e publicação) nossa maneira de lembrá-lo é mostrar 
sua forma de pensar e agir, e nossas Notas da REM são todas dedicados a ele.

Há tempos pensávamos criar um caderno com a história dos homens que 
fizeram história do setor mínero-metalúrgico, e um trabalho do Dr. Cláudio V. Dutra 
(Resgatando a memória de nossa Geoquímica) veio ao encontro do nosso planejamento. 
Desde já agradecemos a Fundação Victor Dequech que patrocinou a publicação.

A Fapemig – Fundação de Amparo a Pesquisa de Minas Gerais -, aprovou, pelo 
segundo ano, novo apoio à REM.

A REM tem dois novos editores para a Engenharia Civil os professores Armando 
Lopes Moreno (Unicamp) e William Taylor Matias Silva (UnB) aos quais damos nossas 
boas vindas.

Prof. Jório Coelho 
Editor

The 135st anniversary of the Escola de Minas (School of Mines) always reminds 
me of the Man, the Master, the Founder of this entity, Henri Gorceix. Worried about 
the disclosure of scientific progress, he created the Annaes da Escola de Minas in 1881 
wherein the Preface (presented in its entirety in Notes) states:. the creation of a periodical 
magazine which discloses the state of the mining industry in Brazil is a natural and 
necessary accessory for the Escola de Minas de Ouro Preto. 

As such, inspired by its Founder, the alumni of the School of Mines have created 
a magazine called REM and now, dedicate the Notes of this issue of the magazine to 
his honor. With the School in operation and the magazine in circulation, we believe we 
have kept his dream alive. 

To further elaborate Gorceix’s idea of “disclosing science”, for some time, we have 
been thinking about presenting a supplement which contains the story of the men who 
made history in the minero-metallurgical sector. Now, when the work of Dr. Cláudio V. 
Dutra ( Recuperating the memory of our Geochemics, in Portuguese) was presented to 
us, we have been able to transform this idea into reality. We wish to thank the Fundação 
Victor Dequech for financing its publication. 

We also wish to acknowledge and thank Fapemig - Fundação de Amparo a Pesquisa 
de Minas Gerais - for their continuing support of REM. 

Finally, REM announces that it has two new editors for Civil Engineering: Prof. 
Armando Lopes Moreno (Unicamp) and William Taylor Matias (UnB), whom we 
now welcome. 

Prof. Jório Coelho 
Publisher
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