... o superior padrão gráfico e os interessantes artigos fazem já desta publicação um verdadeiro
patrimônio da nossa cultura militar. Parabéns.
Gen Ex Francisco Roberto de Albuquerque – Comandante do Exército

... uma primorosa edição! Aliás, uma constante em todos os números desta conceituada revista.
... os assuntos abordados nos diversos artigos são muito interessantes e atingem
um público alvo diversificado....
Gen Ex Luiz Gonzaga Schroeder Lessa – Presidente do Clube Militar

Trata-se de uma belíssima edição com conteúdo excelente e esmero em sua confecção. Certamente que
é uma revista para ser lida, relida e até serve como fonte de consulta para trabalhos escolares.
Ten Cel Isaac Carreiro Filho

A publicação se destaca pela alta qualidade de seus artigos, pela cultura e competência de seus
colaboradores e pela primorosa impressão e encadernação.
Cel de Engenharia Renato de Araujo – Turma Escola Militar de Realengo – 1940

... com a beleza de reportagem sobre o Forte Monte Serrat restaurado, cumprimento a equipe
responsável pelo seu conteúdo relevante, que, certamente, serve como elo de ligação ao passado
histórico, projetando a trajetória que nos conduzirá ao Exército do futuro.
Cel Ivan Fruzzoni Cardoso – Diretoria de Assuntos Culturais

Parabenizamos pela “Revista DaCultura”, e também aos articulistas de primeira
grandeza, em seus textos abrindo nossos horizontes na senda da cognição, tão descartada pelos meios
de comunicação (rádio, TV e imprensa).
Heraldo Melo Alvim – Diretor do Museu Histórico de Divinópolis

Cumprimento-o pela divulgação de assuntos muito interessantes e bem escolhidos, bem como por,
também, não olvidar os companheiros da Reserva, sempre tão orgulhosos de nossa Força Singular.
Gen Div Aluísio Bolivar Budó

Primorosa diagramação, admirável programação visual, papel de primeiríssima qualidade,
impressão fidedigna, com debates e análises de temas especialmente culturais, enaltecedores do nosso
Exército ao longo dos anos. Sem qualquer excesso de linguagem, podemos
dizer que a Revista DaCultura possui magnífico continente com excelente conteúdo.
Ten Cel Cláudio da Cunha Mattos

