Prezados integrantes da Reserva Ativa
Ordem dos Veteranos de Artilharia (OVArt)

Tenho a honra de dirigir-me aos senhores, nossos antecessores nas lides
castrenses de conduzir os destinos da Arma dos Fogos Largos, Poderosos,
Densos e Profundos para uma palavra especial.
Aproxima-se a data da celebração da festa maior da nossa Arma, quando
celebramos nosso Patrono, o insigne Marechal Emílio Luiz Mallet, exemplo de
soldado pela sua abnegação e coragem, provadas nos campos de batalha.
A Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército, Artilharia Divisionária
Cordeiro de Farias, é a guardiã do bastão de comando empunhado, pelo
Artilheiro mais antigo na Arma, presente às reuniões, tradição iniciada em 1984
pelo General Almério José Ferreira Diniz que, à época, comandava a AD/1.
No presente ano, vamos nos reunir no 31 º GAC (Es), o tradicional GEsA, no dia
12 de junho de 2019, às 10 horas para a Solenidade Militar e, em seguida, haverá
uma confraternização. Para facilitar o deslocamento, haverá transportes, que
partirão do Forte Copacabana e do Palácio Duque de Caxias às 8 horas.
Registro que, desde 1980, um grupo de veteranos de Artilharia, quase todos
oriundos do Regimento Floriano, se reunia para confraternizações, que se
tornaram tradicionais reencontros dos companheiros das mais variadas turmas
de formação, a partir do apoio do Clube Militar, na gestão do General César
Montagna de Souza. Estava, informalmente, criada a OVArt que se consolidaria
alguns anos depois, com intensa e vibrante participação do General Montagna
até o seu passamento.
É com o intuito de manter a tradição e revitalizar a Ordem com a chegada dos
novos veteranos, que concito a participação de todos que puderem comparecer
a esta tradicional reunião de Artilheiros das Guarnições do Rio de Janeiro, da
Vila Militar e de Niterói. Contamos com a sua honrosa presença no dia 12 de
junho, quando, junto com o Cel Veterano, da turma de 1968, Arthur Paulino
Tapajóz de Souza, atual secretário da OVArt, brindaremos à memória do nosso
Patrono, mantendo as nossas tradições e revivendo velhas histórias da caserna.
Cordiais saudações,

___________________________________________
General de Brigada Antonio Ribeiro da Rocha Neto
Comandante da AD1 e Guarnição de Niterói

SENTINELA ALERTA! ALERTA ESTOU!

