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Lusitanos na alta competição

Kyra Kyrklund e Rico (1º lugar CDI3* de Hickstead 2009)



À arte de ensinar um cavalo 
a executar todos os movimentos 
de forma equilibrada, ligeira, 
obediente e cadenciada, 
chama-se internacionalmente 
Dressage - modalidade olímpica.
É reconhecidamente a base de 
toda a equitação.

No essencial, exige uma ligação 
perfeita entre cavalo e cavaleiro 
demonstrada perante um júri 
que aos diferentes exercícios 
atribui classificações conforme 
critérios bem definidos e de 
grande rigor.
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A Taça Ibérica de Dressage 

Vencedor Taça Ibérica, 5.000¤ 
mais Cavalo da Vista Alegre

Santo André Lusitanos

Feira do Cavalo de Ponte de Lima

Academia de Dressage

Plano de Comunicação
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Gonçalo Carvalho com Rubi, vencedores do VII Troféu Ibérico; foto Rui Godinho
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A Taça Ibérica de Dressage, 
promovida e organizada em 
Portugal pela Santo André 
Lusitanos - Associação Equestre, 
é uma competição Internacional 
com o selo de aprovação da 
Federação Equestre 
Internacional.

Uma das maiores mostras 
de excelência do Cavalo 
Lusitano, património único 
em Portugal, que já se afirma 
competitivamente a nível 
internacional como um cavalo 
de desporto. 
A modalidade de Dressage 
coloca a raça Lusitana em 
competição directa com as raças 
modernas de desporto que 
existem na Europa e no Mundo,  
sendo estas na actualidade 
a dominarem a modalidade. 

Impacto nacional 
e internacional.

Único da modalidade 
em Portugal.

Os concursos Internacionais de 
Dressage começaram em 
Portugal em 2004 e desde então 
a Taça Ibérica é considerada 
a mais importante prova no 
âmbito do desporto equestre 
nacional desta modalidade.

O evento está anunciado no 
calendário internacional da 
Federação Equestre 
Internacional, sendo uma porta 
aberta para quem queira 
competir e qualificar-se para 
grandes competições como 
os Campeonatos da Europa, 
Campeonatos do mundo e Jogos 
Olímpicos.

A Taça Ibérica de Dressage 



Regulamento Troféu Ibérico  2010

O objectivo do Troféu Ibérico, é 
incentivar Cavaleiros montando Puros 
Sangue Lusitano e Pura Raça 
Espanhola promovendo toda a 
identidade cultural com que estas 
duas Raças enriquecem o espectáculo 
da Alta Competição.

O Troféu Ibérico é disputado 
exclusivamente por Cavaleiros 
montando cavalos Puro Sangue 
Lusitano ou Pura Raça Espanhola. Para 
vencer o Troféu Ibérico o Conjunto tem 
que se apurar para 
o Grande Prémio Freestyle.

Para apurar o vencedor do Troféu 
Ibérico a Comissão Organizadora faz a 
média das percentagens obtidas nas 
provas de Grande Premio e Grande 
Premio Freestyle, sendo que o 
Cavaleiro com a média mais elevada e 
igual ou superior a 67% vence o Troféu 
Ibérico (Cavalo da Vista Alegre mais 
5.000€).
No caso de não se apurar nenhum 
cavaleiro com média superior ou igual 
a 67%, o Troféu Ibérico (Cavalo da Vista 

Promover o Cavalo 
Lusitano enquanto 
marca Portuguesa

de excelência.

Alegre) será entregue ao Cavaleiro que 
obtenha a média mais elevada O 
prémio monetário no valor de 5000€ 
será dividido pelos três Cavaleiros 
montando cavalos das raças acima 
referidas da seguinte forma: 1º Prémio 
no valor de 2500€ mais troféu (Cavalo 
da Vista Alegre) será entregue ao 
Cavaleiro que obtenha percentagem 
mais elevada, o 2º Prémio no valor de 
1500€ será entregue ao Cavaleiro com a 
segunda percentagem mais elevada e o 
3º Prémio no valor de 1000€ será 
entregue ao Cavaleiro com a terceira 
percentagem mais elevada. 

O prémio monetário do Troféu Ibérico 
(5.000€) será entregue ao cavaleiro 
vencedor e não ao criador ou 
proprietário do cavalo.
Este prémio (5.000€) tem que ser 
levantado com apresentação de recibo.

Regulamento  válido para a Taça Ibérica 
de Dressage, CDI3* de Ponte de Lima 
2011.   

O Secretário Geral da STAL

D. Miguel de Bragança

Lusitanos na alta competição 2010              06

Vencedor Taça Ibérica, 5.000¤ 
mais Cavalo da Vista Alegre

Daniel Pinto, vencedor Troféu Ibérico 2009, foto Dressage Portugal
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Consagrando a marca Ponte de 
Lima Equestre, o Município de 
Ponte de Lima volta a apostar 
fortemente na Feira do Cavalo, 
um evento premiado pelo 
Turismo de Portugal que muito 
tem contribuído para a 
dinamização da vila e da região 
do Alto Minho. 

A sua internacionalização é o 
principal objectivo fazendo da 
Feira do Cavalo um evento 
âncora, sendo uma excelente via 
de promoção do turismo e dos 
produtos limianos no 
estrangeiro.

Em Junho de 2011 e perante o 
grande sucesso registado nas 
edições anteriores, realizar-se-á 
entre dias 23 e 26 a V Feira do 
Cavalo, iniciativa que torna 

Ponte de Lima num local de 
grande dinâmica desportiva, 
cultural e turística, tendo 
conquistado um lugar cimeiro ao 
nível dos eventos equestres, 
promovendo e aumentando a 
sua visibilidade.

Feira do Cavalo 
de Ponte de Lima



A Santo André Lusitanos é uma 
associação equestre, sem fins 
lucrativos, criada em 2002, que 
tem por objectivo promover o 
Puro Sangue Lusitano e os 
valores a ele ligados, no pano- 
rama equestre nacional e inter- 
nacional, sobretudo na Alta 
Competição. 

A STAL assume a formação 
como uma prioridade bem como 
as Competições Internacionais 

que tem vindo a organizar desde 
o ano 2004, tendo trazido desde 
então vários cavaleiros Olím- 
picos desta modalidade. 

Queremos com este evento 
promover e divulgar ao mundo a 
raça Puro Sangue Lusitano, que 
já tem mostrado grande aptidão 
para competir ao mais alto nível, 
ao lado das outras raças de 
cavalos.
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Santo André Lusitanos



www.santoandrelusitanos.com

António Borba Monteiro

tobm@santoandrelusitanos.com

Tlm +351 967 07 55 20

Miguel de Bragança

mb@santoandrelusitanos.com

Tlm +351 967 48 43 03


