
Comunicado do nosso Coronel de Cavalaria João Paulo Amado Vareta, Presidente da 
Assembleia Geral da AVLP. 
 
Sr. Presidente da AVLP 
Fernando Rego. 
 
Caros Camaradas da Direcção da AVLP 
Como Presidente da Assembleia Geral da AVLP chegou a altura de me pronunciar o que 
foram os primeiros meses da nossa actividade. Assim, quero manifestar o meu profundo 
respeito e gratidão pelo extraordinário trabalho que tendes desenvolvido. 
A Associação está no caminho certo! Conseguistes de forma exemplar reeditar o intrínseco 
valor do Lanceiro no que ele tem de mais nobre: o amor a Pátria através dum testemunho 
impressionante que a todos nos tem deixado orgulhosos, enaltecendo os valores supremos do 
militar em geral e do Lanceiro em particular. 
Não sabemos o dia de amanhã mas, força e valor, não faltam se alguma vez a Pátria viesse a 
precisar de nós. 
Mas não podemos adormecer na satisfação e consideração com que somos tratados pela 
sociedade civil e o prestígio que já temos na comunidade. Temos que continuar a construir 
este projecto eterno e definir um quadro de planeamento para o próximo ano e que venha 
dotar a Associação dos meios de que necessita para cumprir ainda melhor a sua missão. 
Assim entendo eu, que a base da Associação é a adesão ao espírito de novos sócios que 
venham aumentar o capital de confiança que com muito esforço foi conseguido por vós. 
Que as redes sociais possam dispor duma página especifica da AVLP onde qualquer pessoa 
se possa inteirar do que fazemos, como fazemos e com que intenção o fazemos. E onde 
conste um local específico para quem o desejar, possa fazer a sua adesão rápida. 
Que se encontre com alguma rapidez o edifício/sede da Associação, a NOSSA CASA, a Casa 
do Lanceiro onde possamos organizar os nossos serviços. Uma casa tipo Sede-Museu onde 
possamos ter material Lanceiro, que obviamente deverá ser protocolado com o Museu Militar 
Particular Cláudio Monteiro. 
 
Assim, reitero a minha total confiança na actual Direcção e curvo-me em respeito pelo vosso 
extraordinário trabalho. Estamos abertos a todos, cultivamos a união, dizemos não a qualquer 
descriminação e temos por objectivo supremo o culto dos valores militares, o orgulho 
Lanceiro que a Pátria, nossa amada, assim o merece. 
 
  
O Presidente da Assembleia Geral em Braga, 10 de Setembro de 2019. 
 
Coronel de Cavalaria João Paulo Amado Vareta. 
	


