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Ponte de Lima Equestre 2009

A tradição equestre tem raízes vincadas na 

região e conquista cada vez mais adeptos. 

Esta é claramente uma estratégia que tem 

dado frutos nos últimos anos e tem tido um 

papel determinante na promoção turística 

do Concelho. Durante os dias 12, 13 e 14 de 

Junho, Ponte de Lima acolheu o Concurso de 

Saltos Internacional 3*, uma iniciativa que 

trouxe às Terras Limianas muitos adeptos e 

amantes desta competição.

Ponte de Lima Equestre 2009 é a consolida-

ção de um conjunto de eventos equestres 

que marcaram e reavivaram uma nobre tra-

dição que desde sempre pertenceu às raízes 

da terra.

Desde Junho de 2009 que a Comissão Execu-

tiva da Feira do Cavalo está a planear e agen-

dar todas as iniciativas relacionadas com a 

actividade equestre, a realizar em 2010.



Os objectivos são claros e definidos:

Aumentar a notoriedade dos eventos equestres, 

a nível interno e externo, reafirmando a aposta 

lançada pelo Executivo Municipal e pelas enti-

dades envolvidas. Neste sentido, Ponte de Lima 

Equestre 2010, visa fortalecer e aumentar a qua-

lidade de todos os participantes, desde Criado-

res a Expositores; aposta na profissionalização 

do certame; procura uma maior internacionali-

zação, divulgando, cada vez mais, a imagem de 

marca do Concelho.



Expolima

O espaço físico onde decorrem as provas, conjugado 

com a harmonia do Rio Lima e a zona histórica da Vila, 

transformam o evento num cartaz perfeito, a que nin-

guém fica indiferente. 

A facilidade de acesso ao local devido à elevada capa-

cidade de estacionamento, assim como as excelentes 

vias de comunicação que ligam Ponte de Lima a todo 

o país e à vizinha Galiza, são factores primordiais para 

o sucesso do evento.
A sua dimensão aumentou consideravelmente, sendo 
um dos aspectos mais elogiados pelos expositores/
criadores nacionais e internacionais. As condições fo-
ram largamente melhoradas, proporcionando um am-
biente rural requintado, conquistando a admiração por 
parte dos grandes atletas e criadores europeus. O re-
cinto foi de tal forma valorizado, que oferece condições 
únicas para a produção de outros grandes eventos.

Ficha Técnica Expolima:

- Capacidade do Recinto − 20 000 pessoas
- Picadeiro Criadores
- Picadeiro Oficial
- Bancada Ecológica − 5 000 lugares
- Estacionamento − 700 lugares
- 37 Casetas Multiusos/Bungalows tipo T0 
- Área de Exposição Coberta
- Áreas de Apoio
- Espaço Terra − 500 lugares sentados



Organização:  Go on - Sport Events, Lda., Associação Concelhia das Feiras Novas e Centro Equestre do Vale do Lima

Apoio:  Município de Ponte de Lima

Data:  12 a 14 de Junho de 2009



Estrelas do Hipismo Mundial no CSI de Ponte de Lima

Concurso qualifica para o Campeonato da Europa de 2009 e Jogos Equestres de 2010

Durante os dias 12, 13 e 14 de Junho, Ponte de Lima aco-

lheu o Concurso de Saltos Internacional***, uma iniciativa 

que trouxe às Terras Limianas muitos adeptos e amantes 

desta competição.

Sendo já uma forte referência no panorama equestre na-

cional e internacional, Ponte de Lima recebeu pelo terceiro 

ano consecutivo este evento que reúne os melhores cava-

leiros nacionais, bem como alguns dos melhores classifica-

dos internacionalmente. O Concurso de Saltos Internacio-

nal 3* iniciou-se com uma prova que integrou o calendário 

do PET − Portugal Equestrian Tour, proporcionando um 

fim-de-semana divertido e inesquecível. Cerca de 300 ca-

valos, em representação de mais de 20 países, destacaram-

se no CSI Ponte de Lima***. O Grande Prémio Turismo de 

Portugal é a principal prova do evento e tem obstáculos de 

1,5 metros. Eis os resultados da referida prova:

1.º − Graham Lovergrove (Grb)

2.º − Dermolt Lennon (Irl)

3.º − Eiken Sato (Jap)



Marcaram presença no CSI Ponte de Lima*** 

conceituados cavaleiros e grandes nomes do 

hipismo mundial, como Gregory Wathelet, Tho-

mas Fruhmann e Bernardo Alves, actual líder do 

ranking da Global Champions Tour. De realçar 

também a presença das estrelas nacionais Ma-

rina Frutuoso de Mello, António Vozone e do 

campeão português Luís Sabino Gonçalves.

O CSI Ponte de Lima é a 3.ª das 5 provas que 

constituem o Portugal Equestrian Tour, um 

circuito patrocinado pelo Instituto do Turismo 

de Portugal, em colaboração com a Federação 

Equestre Portuguesa. O principal objectivo do 

PET é a dinamização do Desporto e do Hipis-

mo em Portugal, aproveitando para promover 

o potencial das regiões onde se desenrolam os 

concursos, entre as quais se destaca a imensa 

oferta turística da Vila de Ponte de Lima.



Organização: Associação Concelhia das Feiras Novas, Centro Equestre do Vale do Lima, Associação Empresarial de Ponte de 

Lima, Escola Superior Agrária de Ponte de Lima

Apoio:  Município de Ponte de Lima

Data:  25 a 28 de Junho de 2009



III Feira do Cavalo de Ponte de Lima – Sucesso Absoluto

A Feira do Cavalo voltou a ser uma das grandes apos-

tas do Município de Ponte de Lima, conquistando uma 

significativa projecção internacional. Este evento não só 

posiciona Ponte de Lima e Portugal no circuito mundial 

equestre, como é, sem dúvida, um motor de desenvol-

vimento que potencia os valores e produtos da região, 

promovendo o sector turístico a uma escala e dimensão 

global. 

As expectativas relativamente à III Feira do Cavalo de 

Ponte de Lima foram alcançadas, atingindo resultados 

claramente positivos a todos os níveis. Veja-se, a título 

de curiosidade, o gráfico que representa o crescimento 

do evento ao longo das três edições.

Para além dos números, merece referência o prémio atri-

buído pelo Turismo de Portugal no Concurso Nacional 

Projectos Turísticos de Excelência e a recente atribuição 

da Medalha de Mérito Turístico concedida, no dia 26 de 

Setembro, ao Presidente da Câmara Municipal de Ponte 

de Lima, Daniel Campelo, no âmbito do Dia Mundial de 

Turismo.

Ao nível da animação, os espectáculos de Ana Moura e 

de Teresa Tapadas foram os principais atractivos, sendo 

ainda de destacar as Sevilhanas, o Flamenco, o concerto 

de Xaile, as Concertinas, os Fados e o Folclore tradicional 

que alegraram algumas zonas estratégicas do recinto. 

Registaram-se no total:

275 cavalos em competição

200 cavaleiros provenientes de Portugal, Bélgica, 

Inglaterra, Itália e Suécia

87 expositores

51 Coudelarias

100 000 visitantes

22 meios de comunicação social



Objectivos da Feira do Cavalo

Reforçar e acreditar a notoriedade alcançada, atrair e fidelizar visitantes anuais e reafirmar a imagem de Ponte de Lima, como um 

destino turístico a nível nacional e internacional, são alguns de entre muitos  objectivos do certame...

�� Posicionar a Feira do Cavalo no circuito equestre nacional

�� Internacionalizar o evento, conquistando o mercado europeu

�� Projectar a imagem de Ponte de Lima, associando-a ao binómio ruralidade-qualidade

�� Atrair novos investimentos

�� Aumentar a procura e oferta turística no concelho

�� Dinamizar outras acções que se relacionem com a arte

�� Promover os produtos da região (vinho verde e o garrano)

�� Estimular o empreendedorismo e criatividade da iniciativa privada   

�� Aumentar o orgulho da população em preservar a sua identidade

�� Sensibilizar a população para a cultura da qualidade e excelência nos serviços

�� Rentabilizar a Feira do Cavalo, tornando-a sustentável nas próximas edições

A III Feira do Cavalo de Ponte de Lima destacou-se das anterio-
res edições pela consolidação da sua imagem junto da opinião 
pública, sendo considerado como um dos eventos equestres de 
grande qualidade a nível internacional. 
A imagem da Feira do Cavalo saiu claramente favorecida, po-
sicionando-se num patamar totalmente diferente de outros 
eventos do género, como é o caso da Feira da Golegã. Apesar 
de ter apenas três edições, o certame conquistou um lugar ex-
clusivo no mundo equestre e já é referenciado como um dos 
melhores a nível europeu. Associada à grande qualidade dos 

serviços, a Feira do Cavalo de Ponte de Lima é geralmente iden-
tificada pela eficácia do atendimento personalizado e pelo ex-
celente desempenho da assistência permanente por parte da 
organização, sendo estes os principais valores positivos que a 
diferenciam e a tornam cada vez mais atractiva em termos de 
visitantes e investidores.
A procura por parte dos expositores foi enorme, tendo esgota-
do rapidamente a lotação dois meses antes do evento se reali-
zar, um indicador relevante do potencial de negócio que este 
evento apresenta.



Caracterização do Público

Perfil dos Visitantes

A maioria dos visitantes situa-se na faixa dos 25-44 anos (40%), pertence ao sexo masculino (  %).

A maioria dos visitantes provêem do Norte de Portugal, nomeadamente das cidades do Porto, Viana do Castelo, Povoa do Varzim e 

Braga. É importante também dar atenção aos 33% dos visitantes que se desloca do Centro de Portugal, designadamente Santarém. 

De realçar que 8% os visitantes são provenientes de países como Bélgica, França, Inglaterra, entre outros. 



Relativamente à forma como os visitantes tiveram conhe-

cimento da Feira do Cavalo, grande parte (70%) diz tomar 

conhecimento através de amigos, além disso, a Publicidade 

foi um meio que proporcionou a divulgação deste evento, 

assim como a Comunicação Social teve um papel essencial 

na vulgarização desta iniciativa. É fundamental dar atenção 

aos 16% dos inquiridos que mencionam outros meios pelos 

quais tomaram conhecimento da Feira do Cavalo, nomea-

damente por questões relativas à própria formação, à orga-

nização e da FEP (Federação Equestre Portuguesa).

No que respeita aos motivos pelos quais os inqui-

ridos visitam a Feira do Cavalo a maioria diz ser 

devido ao gosto pelos eventos equestres, assim 

como a curiosidade que este evento desperta.



A III Feira do Cavalo revelou-se um êxito superando assim as ex-

pectativas, tal como mostram as elevadas estatísticas de grau 

de apreciação global.

Verificou-se uma enorme procura de criadores nacionais e inter-

nacionais interessados em marcar presença na Feira do Cavalo 

de Ponte de Lima.

Os inquéritos evidenciam que os factores que melhor distin-

guem a Feira do Cavalo são o alto nível desportivo, salienta-se o 

Campeonato Europeu de Equitação de Trabalho, o Concurso de 

Modelo e Andamentos, o I Festival do Garrano, a III Jornada da 

Taça de Portugal de Ensino, o Campeonato Nacional de Horse-

ball, a Taça Norte de Derby’s, entre outras, as Raças autóctones e 

a Organização que não deixou de abrilhantar.

Os visitantes provem essencialmente do Norte de Portugal bem 

como da Galiza o que demonstra a internacionalização do even-

to e a procura crescente por parte dos amantes da arte equestre.

Nos dias de hoje a publicidade assume uma importância e um 

alcance significativos, captando a atenção da população, sendo 

este meio de comunicação essencial para a divulgação da Feira 

do Cavalo, tal como mostram as percentagens.

A Comunicação Social teve relevância na divulgação deste 

evento na medida em que as notícias e a informação sobre 

grandes novidades foram emitidas aproximadamente 3 sema-

nas antes da Feira.

A feira do Cavalo é um evento que não só posiciona Ponte de 

Lima e Portugal no circuito mundial equestre, como é sem dú-

vida um motor de desenvolvimento social e económico que 

potencia os valores e produtos da região, promovendo o sector 

turístico a uma escala e dimensão global. De salientar o Prémio 

atribuído pelo Turismo de Portugal em 2008, reconhecendo a 

importância do evento para a atracção turística e promoção da 

imagem de Portugal a nível internacional e a presença crescen-

te de público que a Feira do Cavalo tem vindo a registar.

O grau de satisfação evidenciado nas respostas reve-

la, globalmente, uma identificação com o evento. Esta 

apreciação favorável está patente nos diferentes secto-

res inquiridos (expositores, coudelarias e visitantes).



Artesanato

Promover e divulgar o artesanato do Concelho, numa altura em 

que a Vila mais antiga de Portugal é local de visita para milhares 

de visitantes/turistas.

Em exposição estiveram os diversos produtos artesanais do Conce-

lho, desde trabalhos em linho, lenços de namorados, granito, traba-

lhos em madeira e couro, tecelagem, arraiolos, tamancos, pinturas 

em pedra e em cerâmica, crochés, bijuteria, arranjos com frutos se-

cos, e diverso artesanato de outras regiões do país, como trabalhos 

em pele, barro pintado, artigos em tecido e t´shirts pintadas à mão.

Pecuária

Pequenos e graúdos deliciaram-se com a exposição pecuária 

onde apreciaram animais de várias raças, com destaque para as 

quatro raças de equídeos Nacionais, Lusitano, Garrano, Sorraia, 

Burro de Miranda, Bovinos da Região Entre Douro e Minho, Mi-

nhota, Barrosã, Cachena e  Maronesa. Marcaram presença duas 

raças de ovinos da região, Bordaleira e a Churra do Entre Douro e 

Minho e os Caprinos da raça Bravia. Destaque também para a pre-

sença das galinhas autóctones, Amarela, Pedrês, Preta e os Suínos 

de raça Bísara.

Na área canina estiveram representadas algumas das nossas raças 

autóctones o Castro Laboreiro, Perdigueiro Português, Cão de Fila 

de S. Miguel, o barbado da Ilha Terceira e o Serra da Estrela.

Pela primeira vez, de realçar  a presença das Associações de Cria-

dores responsáveis pela gestão do livro genealógico destas raças 

e a Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica.



Coudelarias – As Melhores...

Como já é tradição estiveram presentes as Melhores Coudelarias Nacionais e Estrangeiras, com destaque para os Criadores do 
Cavalo Lusitano.

Manuel Maia O. Correia
Agropecuária Las Siete Cruces, PRE
Solar da Carvalhosa - José Teixeira Duarte
Oliveira Santos
Távora Correia
Marina Rosa
ACERG - Associação de Criadores de Raça Garrana 
 Ornellas e Vasconcellos 
Brito Paes
Amaral Vergamota
Hippikos, Lda - Centro Equestre Pico de Regalados
Romão Tavares
Santa Margarida
José Fontes
Picadeiros Barreiros Mota, Herdeiros
ABEL -  Association Belge des Eleveurs de Chevaux Lusitaniens
ACATE - Associação Cultural de Apoio à Tauromaquia e Equitação
Sussex Lusitanos
Ervideira
Lobo Vasconcelos
Sociedade das Silveiras
Herdade da Caniceira
FNC - Feira Nacional do Cavalo

Manuel Veiga

Go On - Sport Events
Soares Neves
Pedro Silva
Tagus Natura
Marquês da Graciosa
Quinta do Figueiral
Homenagem Mestre Nuno Oliveira
Sousa e Matias
Só Cavalos
Lusitano-selection.com
Vieira Duque
Irmaõs Simões
Herdade do Retaxo
Duarte RicoCoutadinha de Cima

Casa Gouveia
Quinta do Vale da Neve
Rebello de Andrade, Eng.º - Escola Superior Agrária de Castelo Branco 
APSL - Associação Portuguesa de Criadores de Puro Sangue Lusitano 
Quinta Oliveira
Francisco Sousa Cardoso - Herdeiros
Luis Almeida
MP Lusitanos 
Herdade das Figueiras
Sociedade João Oliveira e José António
Al-Baizir



É ao nível da qualidade e do rigor das provas e dos concursos que a Feira do Cavalo se distingue. A edição de 2009 contou com um 

programa repleto onde se destacam as seguintes modalidades: 

- XII Campeonato Europeu de Equitação de Tra-

balho – onde Portugal se sagrou Campeão Euro-

peu. A Equitação de Trabalho é uma modalidade 

equestre baseada na equitação tradicional de cada 

país. O campeonato europeu inclui quatro provas: 

ensino, maneabilidade, velocidade e a “prova da 

Vaca”, que consiste na apartação de gado.

- Olimpíadas de Equitação Adaptada – têm 

como protagonistas pessoas portadoras de 

deficiência. Os alunos da APPACDM de Ponte 

de Lima obtiveram excelentes classificações 

na prova de volteio e na gincana.

- III Jornada da Taça de Portugal de Dressage – exige uma 

ligação perfeita entre cavalo e cavaleiro demonstrada peran-

te um Júri que aos diferentes exercícios atribui classificações, 

conforme critérios bem definidos e de grande rigor. No gran-

de prémio o primeiro classificado foi Maria Moura Caetano 

seguida de Mafalda Galiza Mendes e Jorge Pereira.

- Concurso Modelo e Andamentos – consiste na classifica-

ção do animal no seu conjunto, quer a nível estético quer 

funcional, conforme as suas características se aproximam 

com o “ideal” de Cavalo da Raça em que concorrem. Sagrou-

se Campeão dos Campeões Xenofonte D’Atela do Criador 

Francisco Bessa de Carvalho; os prémios de Melhor Criador e 

Melhor Apresentador couberam, respectivamente, à Coude-

laria Santa Margarida e Manuel Tavares Veiga.

Competições



- Taça do Norte de Derby’s de Atrelagem – generi-

camente pode definir-se como uma gincana em que 

o carro de cavalos deve percorrer os obstáculos em 

contra-relógio. Nesta modalidade, na classe singular, o 

mais rápido foi Carlos Ferreira e, na classe parelhas, foi 

Rodrigo Silva.

- Horseball – pode ser definido como uma espécie de 

“basquetebol a cavalo”. Jogado em equipas de quatro jo-

gadores, é um desporto baseado na velocidade e na des-

treza. Realizaram-se as 17.ª e 18.ª jornadas do Campeona-

to Nacional tendo saído vencedores as equipas HB Clube 

do Campo, Sporting CEJC e AHB Quinta da Figueira.

Tendo como filosofia a afirmação da identidade cultural de 

Portugal, a III Feira do Cavalo promoveu o I Festival do Gar-

rano, festival onde o Garrano pôde exprimir o seu potencial 

hípico participando nas várias modalidades desportivas – 

Atrelagem, Andadura e Corridas de Galope. Na atrelagem 

singular o primeiro classificado foi Miguel Faria, na classe pa-

relhas o mais rápido foi José Miranda Lopes e na corrida de 

galope foi vencedor José Fernandes. 

Nos momentos que antecederam o I Festival do Garrano foi 

apresentado o lançamento oficial da candidatura, coordena-

da pelo IPVC, do Garrano a Património Nacional.

Ainda no âmbito da promoção dos produtos locais foi 

lançada a bebida oficial do evento – “O Garranito” – que 

pretende incentivar o consumo moderado de vinho verde 

e simultaneamente promover o Garrano, a figura mais em-

blemática da biodiversidade milenária de algumas zonas 

do Noroeste de Portugal.



Animação



Clipping de Imprensa

Ao nível de cobertura jornalística, a projecção do certame tem, apesar da concorrência, muita receptividade, com reportagens 

diárias dos meios de comunicação regionais e nacionais, tendo sido já recomendada por diversos órgãos de Comunicação So-

cial Estrangeira.
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