Entre excelentes matérias, destacamos a do Forte dos Reis Magos, que presta, entre outros, o inestimável serviço de
mostrar o excelente nível de preservação destas centenárias fortificações... Parabéns, continue mostrando esses baluartes
que retratam a vontade e a determinação de nossos antecessores na defesa do nosso território.
Gen Div Paulo Roberto Laranjeira Caldas
Prefeito da Vila Pan-americana – Comitê Organizador XV Jogos Pan-americanos RIO 2007

Li com atenção os excelentes artigos escritos por mestres em diversas esferas de atividade: História Militar, Engesa,
Entrevistas, etc. Admirei, com respeito, a página inicial onde V.Exª rende um preito de reconhecimento ao Cel Art L. P.
MACEDO de Carvalho, há pouco falecido. Parabéns, pois o caráter editorial da publicação sai enriquecido.
Cel Art Rui Pinheiro da Silva

Sinceros cumprimentos pela sensibilidade e justíssima homenagem prestada ao inesquecível MACEDO
que relevantes serviços culturais prestou ao Exército e ao País, conseguindo, merecidamente, renome internacional...
Solicito transmitir minhas felicitações à direção da revista DaCultura.
Gen Div Agenor Francisco Homem de Carvalho

Ao agradecer o envio da revista DaCultura, parabenizo todos os responsáveis pela excelência da edição, visual,
valor e importância dos assuntos, permitindo com efetividade divulgar e difundir o sistema cultural do Exército e,
em conseqüência, o patrimônio cultural do Brasil.
Gen Div Renato Joaquim Ferrarezi – Vice-chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia

É sempre uma satisfação receber e ler a revista DaCultura. Ao agradecer, gostaria de cumprimentar a todos que
contribuem para sua elaboração, tanto na forma quanto no conteúdo.
Gen Bda Jorge Alberto Duardes Boabaid – Subchefe de Logística do Estado-Maior da Defesa

Parabéns pelo esmero e qualidade dos artigos selecionados, bem como pela excelente apresentação do conteúdo,
prova do elevado grau de qualificação profissional dessa entidade...
Gen Div Marius Teixeira Neto – Comandante Militar do Planalto

Ao ler as magníficas páginas da revista, que retratam fielmente a grandeza da nossa cultura humanística, profissional
e da História Militar brasileira, tão sutilmente pesquisadas e abordadas, renovo a minha convicção de que estamos
diante de um novo movimento literário que dignifica, eleva e personifica a literatura castrense do Brasil.
Cel Carlos Alberto Medina Soares (turma 1956)

... a revista é de primeiríssima qualidade e, particularmente os artigos sobre as fortificações brasileiras apresentam
sempre conteúdo precioso e fotografias maravilhosas.
Cel Inf Roberto de Assumpção Pimenta – Presidente do Círculo Militar de Campinas

