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Ajándék:

Pietro Duodo, Pádua városparancsnoka, 1608
március 12-én megalapította városában az Accademia d‘armi di Delia (Serenissima Republica
di San marco) katonai akadémiát a velencei nemesség számára oktatási céllal, éspedig, „hogy
gyakorolja magát fegyverforgatásban és lovaglásban valamint nemes cselekedetek gyakorlásában.“

1985-ben vette át Prof. Dr. Antonio Dal Fabbro
édesapjától az Akadémia vezetését és a kiképzést súlypontját a katonai tudományokra helyezte.

Ennek szükségét Duodo az Europát elárasztó
oszmánokkal – mai törökök – szemben látta, hogy mind tudományossan, mind harcilag szembeszállhasson velük. E célból Galileo Galilei tanári meghívást kapott 1610-ben a nevezett Akadémiára, amit 150 Dukáttal honoráltak. Galilei
kidolgozott egy tanulmányt a hallgatók részére
és ö maga is tartott elöadásokat. Ezen felöl az
oktatók közé tartozott egy lovaglótanár, egy fegyver- és vívómester valamint egy eröditményéptö szakember.
Már abban az idöben nyujtott a di Delo rend a
páduai lakósságot humanitárius segitséget.
Kétszáz éven keresztül nyertek velenceiek és
olaszok kiképzés ennek az akadémianak szelemében.
1801-ben a francia háboruk alatt leégett az Akadémia és 1809-ben jogilag felfüggesztették müködését.
Majd 1947-ben Guiseppe Dal Fabbro olasz generális újra visszaállitotta az Akadémia státusát és
visszaadta müködési jogát müködésbe, tudatosítva 1608 óta létezö tradicióját.

1986-ban az Accademia Delia programját kibővítették a kötelességtudat, barátságápolás, önzetlenség és hazaszeretet erényeinek gyakorlásával
valmint keresztény értékek kihangsúlyozásával , mindenek előtt elött humanitárius segitséget élesztették újra rászorultak részére az Ordine di Delo Rendben.
Ugyanakkor általános nemzeti meghatalmazással ruházta fel Dal Fabbro az osztrák, német,
magyar és késöbb horvát nagyperjelségeket
(prioratusokat). Az általános perjelek általános
nagyperjelségeket alapítottak nemzeti egyletstatussal. A felvett rendtagok körükből választották meg a nemzeti nagypriorátus nagymesterét.
Jelenleg kinevezést nyertek általános nagyperjelek Belgium és Oroszország részére, hogy ott is
alapítsák meg a rend nemzeti nagyprioratusait.
Az Ordine di Delo rendet a rendgeneralis vezeti,
akit a nemzeti nagymesterek összejövetele és a
Szuverén Tanács választja meg négy évre. A
rend jelenlegi generálisa Prof. Dr. Antonio Dal
Fabbro.
A rend gazdasági ügyeit Dipl.-Ing. Fodor Péter
nagymester, okleveles mérnök, vezeti.

Osztrák nagyperjelség:
Delo-Austria részére Hans Matkovits általános
meghatalmazottnak 1986-ban történt kinevezése
óta valamint utódai Ernst Oppenauer, Volkmar
Weihs és Fodor Péter nagymesterek alatt a
nagyperjelség állandó fejlödésnek örvend.
A barátságápolásból kiindulva egyre inkább
humanitárius szempontok kerültek elötérbe.
2004 óta rendszeres humanitárius akciók kerültek és kerülnek megvalósításra, mint például.
Mint például:
-

-

-

Hajóséta a Wörthersee-n 50 gyermek valamint gondozóik részére, akik a Moosburg-i SOS gyermekfalú lakói.
Ismételt Mikulás-ünnepségek a Zeltweg-i
repülöállomáson.
Ismételt adományozások speciális szükségesség esetén, mint pl. delfinterápia.
Rászorultak, vízkárosultak és iskolások
megsegítése valamint ruhaadományok és
délutáni gyermekgondozás.
többszörös humanitárius támogatás a karintiai Friesachban lévö Szt. Márton
otthon lakóinak.

Általában évente egyszer kerül megrendezésre
egy felavatási ünnepség, mely alkalommal bevált férfi posztulánsok lovagokként, nöi posztulánsok pedig udvarhölgyekként nyernek ünnepélyes felvételt a rendbe.

