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LANCEIROS EM BARCELOS        

Os Lanceiros que haviam decidido rumar a Barcelos 

no 1º dia do mês, não viram defraudadas as suas 

expectativas de um excelente fim-de-semana e du-

ma visita à princesa do Cávado. Tudo começou 

antes, muito antes, com a visita exploratória do 

nosso presidente Luís A. Brito, mas depois de todos 

os pormenores tratados e conferidos, depois de 

estarem assegurados os elos e toda a logística do encontro, não quis o 

destino que o mentor e principal organizador do evento estivesse presente 

por razões alheias à sua vontade.  

  Ainda assim, reunimos vinte e três participantes e usufruímos dum progra-

ma de visita com acompanhamento e apoio da técnica de turismo Rita Quei-

roz. Cabe aqui referir e excelente colaboração da CMB e do seu pelouro do 

Turismo, que para além de disponibilizar todo o apoio, ainda mimoseou 

todos os presentes com um brinde bem a propósito...  

Para o passeio, estava à nossa disposição um pequeno autocarro que nos 

proporcionou as deslocações programadas e o regresso a Barcelos. Na 

primeira deslocação, fomos ao antigo Convento de Vilar de Frades. Aqui, na 

câmara ladeada por azulejos originais recuperados de anos de abandono, já 

na parte reconstruida e disponível aos turistas, foram dados os principais 

tópicos da sua vetusta existência. Seguiu-se a visita à parte pública já que 

lhe está adstrita uma instalação hospitalar.      

 Depois, tal como havia sido programado, seguimos para a Quinta de Santa 

Maria onde o seu proprietário, para além duma prova de vinhos nos propor-

cionou conhecer a história desta quinta e dos seus afamados vinhos.  

 Finda a visita fora da cidade, havia que recompor as forças e para isso con-

tribuiu o excelente almoço no conhecido restaurante Bagoeira. Aqui, espera-

va-nos uma refeição supimpa em que se pode afirmar sem exagero, que 

tudo estava divinal. Como não podia deixar de ser, constava e estava delici-

oso o famoso galo na forca. A fazer-nos companhia e já no fim do almoço 

foram sucessivamente sendo apresentados e com demonstração na hora, 

como se fazem alguns trabalhos de pintura em artesanato de barro e dadas 

nesse mister, muitas explicações do que representam. Para isso, estavam 

presentes, Conceição Sapateiro e Mário Coutinho, dois nomes de referência 

do artesanato minhoto que com o seu muito saber e paciência, pormenoriza-

ram muitas das figuras que aos olhos do turista parecem naïf, mas que no 

fundo, são o resultado de anos de evolução artesanal.    

Depois, mesmo não apetecendo nada, foi o regresso! Não foi por acaso que 

alguns dos Lanceiros presentes por lá ficaram mais um dia, pois a riqueza 

da cidade e as suas envolventes é de tal monta, que um dia em Barcelos é 

manifestamente pouco.       
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XV CONCURSO DE EQUITAÇÃO – 8 DE JUNHO 

 

Apesar da manhã se apresentar com “caretas” acinzentadas, 

no passado dia 8 (Sábado), decorreu mais um Concurso de 

Equitação e o qual, anualmente, tem lugar nesta época do 

ano.  

A meteorologia ameaçadora lá fez pairar uns primeiros chu-

viscos envergonhados e prontamente absorvidos que, feliz-

mente, não estragaram as Provas e as quais decorreram com 

plena normalidade. 

Os concorrentes lá foram ultrapassando os obstáculos e, a 

GNR não deixou os seus créditos por mãos alheias! No final, 

todos os prémios levaram o seu correcto destino não faltan-

do, porém, um reconhecimento muito especial para o Cavalei-

ro mais “azarento”… 

Findo o Concurso, teve lugar um Almoço muito simpático e 

onde houve oportunidade para a “cavaqueira” habitual. As 

“entradas” e os petiscos foram tapando os espaços adorme-

cidos, logo acordados pelo excelente “arroz de pato” e outras 

iguarias. 

De Parabens ficou o Comandante  Cor. Cav. Siborro Reis e o 

Ten. Cor. Crespo que, devidamente apoiados por uma boa 

Equipa, de novo deram corpo e alma a mais um Concurso de 

Equitação, no nosso Regimento. A nossa gratidão pelo Con-

vite que gentilmente foi enviado à Associação de Lanceiros e 

que tornou possível a nossa habitual presença.  
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10 DE JUNHO – 2ª FEIRA 

 

XX ENCONTRO NACIONAL 

DE COMBATENTES 

 

Como já é habitual, este Dia 

de Portugal foi de novo apro-

veitado para a Cerimónia de 

Homenagem a todos os Com-

batentes Mortos Ao Serviço 

da Pátria, em todos os teatros 

de guerra, até aos dias de 

hoje. 

Iniciando-se com uma Missa 

Solene no Mosteiro dos Jeró-

nimos (em Lisboa), as Ceri-

mónias tiveram, de seguida, a sua continuação e o Ponto 

Alto, pelas 12h 00m, junto ao Monumento aos Mortos, fren-

te à Torre de Belém. Na presença dum elevado número de 

Entidades e Convidados de Honra, após a leitura duma 

Mensagem do Sr. Presidente da República Portuguesa , o 

Programa foi sendo cumprido, com rigor e com uma ampla 

participação de várias Associações das Forças Armadas. 

Como sempre, o Hino Nacional, a deposição das flores e o 

desfile dos vários guiões, são sempre momentos de grande 

tensão e que combinam com o silêncio geral do toque de 

Homenagem aos Mortos. 

Este ano, a Direcção decidiu também fazer desfilar o Guião 

da Associação de Lanceiros e, além disso, depositar uma 

coroa de flores em Homenagem a Todos os Lanceiros já 

desaparecidos e que prestaram serviço no Regimento de 

Lanceiros 2. 

22 E 23 DE JUNHO – ÉVORA 

 

CONCURSO DE SALTOS DA 

S.C.M.E. 

ASSOCIAÇÃO DE LANCEIROS  

PRESENTE! 

 

No dia 21 de Junho é inaugurada, em Évora, a 

FEIRA DE S. JOÃO e a qual, pela proximidade 

com o S. Pedro, proporciona a esta cidade alen-

tejana as Festas da Cidade mais animadas do seu calendário anual. 

Assim, é sempre uma boa oportunidade para visitar aquela zona, de boa gastro-

nomia, num palco histórico de valor monumental e, numa época do ano que 

convida a um lazer muito agradável. 

Todavia, este ano e nos dias 22 (Sábado – de tarde) e dia 23 de Junho (Domingo 

– todo o dia) irá decorrer o 1º Concurso de Equitação da Santa Casa da Miseri-

córdia de Évora, integrado no Programa Oficial da Feira e sob o Alto Patrocínio 

da Câmara Municipal de Évora e dos Comandos Geral e Territorial da GNR. Com 

o Apoio Técnico do nosso Associado e Amigo Cor. Cav. Bernardo Mendes, o 

Concurso foi inscrito na Federação Equestre Portuguesa e pontua, em 2013, 

para a Modalidade de Saltos, Nacional C. As inscrições estão a decorrer através 

da Internet (“site” da Federação) mas, os Participantes que se apresentem na 

altura, também poderão inscrever-se no local. Em último recurso, através do 

Cor. Bernardo Mendes ou do e-mail geral@scmevora.pt, também é possível 

requerer a inscrição. 

Como se pode ver da publicação que divulgamos neste “SOMOS LANCEIROS”, 

a Associação de Lanceiros também marca presença nesta iniciativa, que asso-

cia diversas entidades e empresas. 

Aqui deixamos um Convite aos Lanceiros para que visitem Évora no S. João e, 

aos mais afoitos e experimentados, porque não “um toque de Cavalaria”, neste 

Concurso Hípico!? Porque não, um “salto” a Cavalo, em Évora? 

 LIVRO DO LANCEIRO 

 Amigos! 

O Livro dos “Lanceiros do Regimento” está pronto e precisamos, agora, de garantir um conjunto de 

patrocinadores/doadores relevantes (em número não muito elevado) e que nos assegurem, finan-

ceiramente, a produção da 1ª Edição (800/1000 exemplares). Se, algum de vós, está em posição de 

possível patrocinador ou conhece uma empresa com interesse e capacidade para essa colaboração 

muito agradecemos que, com a maior brevidade, entre em contacto com o Luís Brito ou com o Au-

gusto Fialho. Por esta via, serão prestadas todas as outras informações sobre quantidade possível 

por patrocinador, custo estimado de cada participação, etc. Precisamos de encerrar este processo 

até meados de Julho, se possível!? 

 

Novos Associados: 

Conforme os Estatutos, foram aprovados, pela Direção as admissões dos seguintes novos Associados:  

Proposto por Augusto Fialho, Fundador nº65- Julio Maria Rei Cavaleiro, efetivo com o nº.524; José Augusto 

Alves Rocha, efetivo com o nº.525; Joaquim Manuel Hilário dos Santos, efetivo com o nº.526 e por José 

Fernandes, efetivo nº.355- Moisés Carlos Gaspar Carvalho, efetivo com o nº.527. 
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