... é prazeroso apreciar as matérias, destacando as entrevistas com os Chefes Militares e a
reportagem Rondon: o desbravador dos sertões. Aproveito a oportunidade para cumprimentar VExª e
parabenizo a equipe pelo padrão de excelência conquistado.
Gen Ex Marius Teixeira Neto – Chefe do Departamento de Engenharia e Construção

Agradeço a VExª a remessa da Revista DaCultura – ano VII – no 13, de dezembro de 2007,
parabenizando pelo conteúdo e apresentação, e desejando novos êxitos nos projetos culturais da FunCEB.
Gen Div Carlos Norberto Lanzellotte – Diretor de Especialização e Extensão

O espaço editorial ocupado por essa revista, em que aspectos relevantes da questão cultural possam
ser analisados e debatidos, principalmente o nosso patrimônio cultural, material e imaterial,
caracteriza a grande coerência da Revista DaCultura, constituindo-se em fator determinante da grande
aceitação pelos seus leitores que aprovam os artigos publicados, a composição gráfica e a seriedade
e profundidade com que os temas são abordados.
Anésio Ferreira Leite – Diretor Presidente da ABRAF
ABRAF – Associação Brasileira dos Amigos das Fortificações e Sítios Históricos

... apesar dos meus 92 anos, fico ávido de receber a Revista DaCultura pela sua beleza e os excelentes
artigos que leio com avidez e diversas vezes.
Cel Int Atila Alves Delamônica – Turma de 1944

Gostaria de cumprimentar o Gen Synésio pelo oportuno artigo intitulado – O Ensino Militar
nas décadas de 70 e 90... O resultado é que, até hoje, nossa instituição muito se beneficia desse valoroso
trabalho, na área do processo ensino-aprendizagem,
elaborado no eficiente estabelecimento de ensino do Exército que é o CEP.
Cel Art João Belém de Holanda

Grande é a minha satisfação em receber a excelente Revista DaCultura e exponho a minha
admiração pelo conteúdo cultural e ótima apresentação. Parabéns.
Cel Eng José Carlos Zaraprogno

Agradeço a gentileza do envio da Revista DaCultura, aproveitando para cumprimentá-lo
tanto pela excelência dos artigos que defende a riqueza cultural de nosso Exército, como pela qualidade
material e cuidado gráfico na sua edição.
Cel Inf Marcos de Sá Afonso da Costa – Cmt 2o BIS

