... excelente mostra das atividades culturais do Exército e do grande zelo na
conservação do nosso patrimônio histórico.
Gen Bda Ubiratan Pereira Pillar  Cmt da EsSA
... a referida obra, além de incrementar o acervo bibliográfico da Biblioteca Central, também nos
auxiliará na missão de difundir o conhecimento em nosso campus.
Araí Cunha Bejes Learth  Cap  Chefe da Biblioteca Central da UNIFA
A Revista Cidadania parabeniza a Diretoria de Assuntos Culturais, pela excelente
edição da sua revista DaCultura. Dela ressaltamos as magníficas reportagens e entrevistas
com qualidades ímpares de fotografias e conteúdo cultural impresso.
Alfredo Sebastião Seixas  Diretor da Revista Cidadania
Sei das dificuldades de se levar em frente um projeto como este e cumprimento-o pela
iniciativa e principalmente pela coragem.
Angela Gutierrez  Instituto Cultural Flávio Gutierrez
Na qualidade de antigo Cmt do Forte de Coimbra, confesso o meu orgulho e satisfação ao ler a
revista DaCultura e constatar o destaque conferido àquela histórica fortificação.
... a reportagem nas páginas 51 a 56 encerra, num bem elaborado resumo, os principais fatos
que tornam aquele baluarte, marco destacado na História Militar de nosso país.
Gostaria de parabenizar a DAC por essa excelente publicação e que vem desempenhando importante
papel na divulgação junto à elite da sociedade civil, das realizações culturais de nosso Exército.
Antonio Henrique Osório Noronha  Ten Cel Art/R1  Ex Cmt do Forte de Coimbra
A Revista DaCultura está de parabéns pelo conteúdo de suas matérias
e material documentado. O trabalho realizado sobre o Forte de Coimbra é de extremo valor
para a comunidade que desconhece a riqueza da história desse belíssimo Patrimônio.
Suzana Gueiros  Professora D. Sc. Escola de Belas Artes. UFRJ
Recebi os exemplares da revista DaCultura, um primor de impressão gráfica e um
rico conteúdo, ampliaram e enriqueceram o meu conhecimento sobre o nosso glorioso Exército.
Juiz de Direito Augusto Kohls Filho  Vila Velha  ES

