... agradeço a remessa do exemplar da Revista Da Cultura, dessa fundação. ... agradeço, também,
o cuidado na publicação de minha entrevista.
Gen Ex Enzo Martins Peri – Comandante do Exército

Cumprimento a equipe responsável pela excelência dos trabalhos apresentados na edição no12/2007 da Revista DaCultura.
Parabéns pela apresentação e conteúdo, destacando as matérias sobre as Históricas Fortificações Militares
do Brasil e a cobertura da Inauguração do Espaço Cultural Laguna.
Gen Ex Marius Teixeira Neto – Chefe do Departamento de Engenharia e Construção

Agradeço a gentileza do envio da Revista DaCultura no 12, expressando meus cumprimentos pelo padrão e pelo conteúdo,
destacando a entrevista do nosso Comandante, Gen Enzo.
Gen Ex Antônio Gabriel Esper – Comandante Militar do Sudeste

Sensibilizado agradeço a gentileza do envio da Revista DaCultura no 12. Aproveito a oportunidade
para cumprimentar pela excelência e qualidade da mesma.
Gen Div Luis Carlos Gomes Mattos – Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército

Ao acusar o recebimento e agradecer pela atenção e gentileza do envio da Revista DaCultura no 12, aproveito para
cumprimentar a equipe responsável e parabenizo pela importância dos assuntos tratados.
Gen Div Renato Joaquim Ferrarezi – Vice-Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia

Agradeço a gentileza pelo envio da Revista DaCultura no 12, e cumprimento pela excelência dos artigos e ampla difusão
de valores cívicos intrínsecos à nossa Instituição. Parabéns!
Gen Bda Adhemar da Costa Machado Filho – Chefe do CComSEx

Com satisfação, recebo e agradeço o exemplar no 12 da Revista DaCultura, na certeza de uma missão
profícua e determinada, desenvolvida por esta Fundação.
Gen Bda Med Grimário Nobre de Oliveira – Assessor de Saúde do CMS

... Confesso que fiquei surpreendido com a qualidade do material impresso, com as informações sobre nossas raízes,
com fotos muito bem tiradas das instalações militares do passado. Segundo meu juízo, estas informações,
por serem partes importantes da nossa história, têm que ser disseminadas ...
Gen Bda Braz Monteiro Campos

Sinto-me lisongeado em receber semestralmente tão requintada revista. Por isso mesmo, venho agradecer-lhes
pelo privilégio e oportunidade de conhecer nossas riquezas históricas. Certifico-lhes que as coleciono na certeza de estar
construindo um precioso arquivo cultural.
Cel Dent Flaubert Mantovany Amaral – OCEX

Desejo externar minha grande satisfação em receber a Revista DaCultura e revelar minha admiração
pela beleza, arte, conteúdo e forma desta linda revista. Parabéns.
Cel Walter Albano – Presidente da Sociedade Amigos da 2a DE

