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As actividades equestres em Ponte de Lima 
são claramente uma estratégia que tem dado 
frutos nos últimos anos e tem tido um papel  
determinante na promoção turística do Concelho. 
Durante os dias 21, 22 e 23 de Maio, Ponte de 
Lima acolheu o Concurso de Saltos Internacional 
2*, uma iniciativa que trouxe às Terras Limianas 
muitos adeptos e amantes desta competição.

Nos dias 24, 25, 26 e 27 de Junho decorreu a 
IV Feira do Cavalo, um evento de cariz nacional 
e internacional. Ano após ano o êxito repete-se: 
Cavaleiros, Coudelarias e Visitantes, marcam 
presença e confirmam que a Feira do Cavalo 
é já um evento consolidado no calendário dos  
eventos equestres. Em cada edição os objectivos 
cada vez mais ambiciosos são alcançados. 

Ponte de Lima Equestre 2010 é a consolidação 
de um conjunto de eventos equestres que  
marcaram e reavivaram uma nobre tradição que 
desde sempre pertenceu às raízes da terra.

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  
entidades envolvidas. 

Neste sentido, Ponte de Lima Equestre, visa  
fortalecer e aumentar a qualidade de todos os 
participantes, desde Criadores a Expositores; 

apostar na profissionalização do certame;  
procurar uma maior internacionalização,  
divulgando, cada vez mais, a imagem de marca 
do Concelho.
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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

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 ninguém fica 
indiferente. 

A facilidade de acesso ao local devido à elevada capacidade de estacionamento, assim 
como as excelentes vias de comunicação que ligam Ponte de Lima a todo o país e à viz-
inha Galiza, são factores primordiais para o sucesso do evento.

A Expolima é uma infra-estrutura que dispõe de diversas valências constituindo-se como 
um espaço natural para a organização dos mais dos mais variados eventos de carácter 
cultural, empresarial e desportivo.
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Organização: Go on - Sport Events, Lda. e Associação Concelhia das  
Feiras Novas
Apoio: Município de Ponte de Lima
Data: 21 a 23 de Maio de 2010

Durante os dias 21, 22 e 23 de Maio, Ponte de Lima acolheu 
o Concurso de Saltos Internacional**, uma iniciativa que 
trouxe às Terras Limianas muitos adeptos e amantes desta  
disciplina.

Sendo já uma forte referência no panorama equestre  
nacional e internacional, Ponte de Lima recebeu pelo 
quarto ano consecutivo este evento que reúne os  
melhores cavaleiros nacionais, bem como alguns dos 
melhores classificados internacionalmente. O CSI de 
Ponte de Lima integrou o calendário do PET − Portugal 
Equestrian Tour, proporcionando um fim-de-semana  
divertido e inesquecível. 

O Portugal Equestrian Tour (PET) é um circuito de cinco 
Concursos Internacionais de Saltos (CSI), que teve lugar 
de 21 de Maio a 20 de Junho, patrocinados pelo Instituto  
de Turismo de Portugal, e que tem como objectivo  
promover o Desporto e o Hipismo em Portugal, dando,  
também, destaque às 4 Regiões e 5 Municípios  
envolvidos, suas potencialidades organizativas e turísticas.  
O CSI Ponte de Lima foi a 1.ª das cinco provas que  
constituem o PET.
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IMPRENSA
CSI PONTE DE LIMA
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Jornal Cardeal Saraiva (21/05/2010)
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Revista Cavalo (Junho/Julho)
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Revista Cavalo (Junho/Julho)
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Revista Equitação (Julho/Agosto)
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Revista Equitação (Julho/Agosto)
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Revista Equitação (Julho/Agosto)
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Revista Equitação (Julho/Agosto)
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Revista Equitação (Julho/Agosto)
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Revista Equitação (Julho/Agosto)
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Jornal Diário do Minho (17/05/2010)
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www.center.pt
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 NOTÍCIAS   


 
 
Francisco Moura com Prestige de Triheree 

 
 
Está a decorrer este fim-de-semana a 3ª edição do Concurso de Saltos 
Internacional de Ponte de Lima, considerado um dos melhores eventos 
equestres outdoor internacionais na disciplina de Saltos de Obstáculos. 
 
As provas têm lugar na Expolima, um recinto de 70.000 m2 composto 
por dois picadeiros preparados para alta competição e uma bancada 
ecológica em relva com capacidade para 20.000 pessoas. Trata-se sem 
dúvida de um espaço de excelência não só pela sua localização junto ao 
centro histórico da Vila, mas também pelas condições únicas que 
oferece para a realização de iniciativas deste elevado prestígio.  
 
Estão presentes mais de 120 cavaleiros, grandes nomes do hipismo 
mundial, em representação de diversas nacionalidades, como Laura Renwick e Sophie Fawcett da Grã-Bretanha e o espanhol Jacobo 
Maldonado. Contamos ainda com a participação das estrelas nacionais Luís Sabino Gonçalves, campeão nacional e o olímpico 
António Vozone. 
 
As provas tiveram início esta sexta feira, dia 21 de Maio, e durante estes 2 dias já se ouviu o hino nacional 2 vezes.  
 
São de destacar na primeira jornada a vitória de João Chuva, com Minus des Rocs, o segundo lugar de António Vozone com Valdemar 
ambos na prova média a 1,35m e o segundo lugar de Francisco Moura na prova grande com Prestige de Triheree, e ainda a vitória 
José Carlos Mendes em Harmonie Verte na prova pequena.  
 
Portugueses entre os dez primeiros (Média); 4º Miguel Maria Bravo / Le Roi; 5º Rodrigo Giesteira Almeida / Mondel; 7º Francisco 
Fleming; Ouragan du Mesnil.  
 
A vitória na prova grande patrocionada pela GPA foi da britânica Sophie Fawcett com Tuigje, seguida de Francisco Moura com 
Prestige de Triheree. Foi terceiro o espanhol Rafael Tapias Villanueva em Eclipse Yar. 
 
Portugueses entre os dez primeiros (Grande); 4º Luís Sabino Gonçaves / Amour du Bois; 5º Hugo Carvalho / D Marinero; 6º Miguel 
Bravo / Heritage HHS Fortuna; 8º João Chuva /Pluco T 
 
Os portugueses dominaram a prova pequena (1,25m), com a vitória a pertencer a José Carlos Mendes com Harmonie Verte II, seguido 
de António Vozone com Poker du tyl. Filipa Moura foi terceira com Kloe de Riou. 
 
As expectativas estão agora voltadas para o Grande Prémio Turismo de Portugal que terá lugar hoje, domingo, pelas 17 horas. São 
esperados cerca de 10.000 visitantes. 
 
O ponto alto do evento é sempre a festa de Sábado que iniciou com um jantar na Zona VIP, onde estiveram presentes mais de 150 
convidados, e continuou pela noite fora com a animação de um Dj.  
 
O evento conta ainda com uma área comercial com material equestre e uma zona de restauração com produtos típicos e regionais que 
têm feito a delícia de todos os visitantes. 
 
O CSI Ponte de Lima**, que nesta edição conta com mais de 240 cavalos, é a primeira das 5 provas que constituem o Portugal 
Equestrian Tour (PET), um circuito patrocinado pelo Instituto do Turismo de Portugal em colaboração com a Federação Equestre 
Portuguesa e cujo objectivo principal é a dinamização do Desporto e do Hipismo em Portugal.  
 
Aproveitando a imensa e extraordinária oferta turística da Vila de Ponte de Lima o Concurso é um elemento fulcral na promoção do 
potencial desta região. 
 
CONFIRA OS RESULTADOS. 

 

Link Relacionado:  



1 de 1Página Portal Equisport - Cavalos, Equitação e Desporto Equestre - Portugueses dominam ...
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Divirta-se no fim-de-semana...Calor, diversão e cavalos! 
 
Final de semana, bom tempo, boa disposição, vontade de estar com os miúdos mas 
por outro lado ... 
 
No quarto fim-de-semana de Maio (21 a 23), as atenções estarão voltadas para 
Ponte de Lima que acolhe o concurso de saltos de obstáculos internacional de 
categoria 2 estrelas. 
 
Em Estremoz, o CNC Preliminar e de Iniciação, e em Évora, um CEQ e CEP Raid 
dos Criadores do PSA. Golegã recebe um derby e na Azambuja disputa-se o 
Campeonato Nacional Trophy de Horseball. 
 
Em Cascais, a Dressage vai estar em foco, no sábado e domingo com a realização 
do CDN. 
 
A Expoégua, Feira de Maio da Moita e da Azambuja, e o passeio «Pegões a 
Cavalo» serão quatro das atracções a contemplar neste fim-de-semana. 
 
Fora das nossas fronteiras Luciana Diniz e Gonçalo Carvalho vão representar o nosso país no CSI e CDI de Wiesbaden,
 
NACIONAL 
 
Saltos de Obstáculos 
21/05-23/05 CSI4* Ponte de Lima  
 
Dressage 
22/05-23/05 22 CDN - Cascais  
 
Concurso Completo 
21/05-22/05 CNC1*, Preliminar e Iniciação - Estremoz 4  
 
Raides 
22/05 - CEQ 80 Kms e CEP 40 Kms - Évora 
 
Atrelagem 
23/05/10 Cto. Regional do Centro - Derby - Golegã 
 
Horseball 
22/05-23/05 Campeonato Nacional Trophy - Azambuja 
 
Feiras & Eventos 
20/05-23/05 - Expo-Égua - Golegã  
21/05-23/05 Feira de Maio - Moita  
22/05-23/05 Feira de Maio, Azambuja 
22/05-22/05 Pegões a Cavalo 

1 de 1Página Portal Equisport - Cavalos, Equitação e Desporto Equestree

25-05-2010http://www.equisport.pt/pt/noticias/sugestoes-para-o-fimdesemana-20052010
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 NOTÍCIAS   

 
 
Luís Sabino com Misteur des Vaux 

 
 
O CSI2* de Ponte de Lima, terminou com a vitória de Luís Sabino 
Gonçalves no Grande Prémio Turismo de Portugal, com o garanhão SF 
de 10 anos Misteur des Vaux. Pela sua vitória Luís Sabino foi 
contemplado com €5.200 em prize money. 
 
Laura Renwick foi segunda com Oz de Breve, seguida do japonês Seiji 
Ninomiya em Calvino Z. 
 
Portugueses classificados no Grande Prémio: 4º Miguel Bravo / Heritage 
HHS Fortuna; 7º Francisco Moura / Prestige de Triherree e em 8º lugar 
Ricardo Gil Santos com Venus C. 
 
Dos trinta e conjuntos que disputaram a prova em duas mãos diferentes 
(1,45m), 8 ficaram apurados para o desempate. Dois conjuntos 
terminaram com zero pontos. 
 
A vitória na prova média (1,35m) da terceira jornada pertenceu à britânica 
Laura Renwick com Vernon G. Sophie Fawcett foi segunda com Unicento, 
seguida de Rui Gonçalo com Uriel de Baguim. 
 
Francisco Fleming foi o melhor na prova pequena com o garanhão Holsteiner de 12 anos seguido da alemã Lena Timm com Cash Up. 
O espanhol Carlos Dominguez foi terceiro com Iberconsa Dewellie CZ. 

 

Link Relacionado:  
 

Link Relacionado:  
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Mai 25th, 2010 | By mh | Category: International News 

1 Int. Jumping Comp. 1,25m against the clock on 21/05/2010 
Pl. Horse Rider Faults Time 
1. Harmonie Verte II Jose Carlos Mendes POR 0.00 58.60
2. Poker du Tyl Antonio Vozone POR 0.00 62.10
3. Kloe de Riou Filipa Moura POR 0.00 63.36
4. Pantaro Alexandre MS Masc de Lemos POR 0.00 63.40
5. Iarco Douglas Rui Gonçalo POR 0.00 68.40
6. Cash Up Lena Timm GER 0.00 73.08
7. Lua Cheia Joao Castro Lima POR 0.00 73.09
8. Perle Yuko Itakura JPN 0.00 74.57
9. Must de Montsec Lua Queiroz Pereira POR 0.00 76.56
10. Horizon du Valon Lua Queiroz Pereira POR 0.00 77.52
2 Int. Jumping Comp. 1,35m with jump-off on 21/05/2010 
Pl. Horse Rider Faults Time
1. Minus des Rocs Joao Chuva POR 0/0 42.42
2. Valdemar Antonio Vozone POR 0/0 43.57
3. Al Eclipse Yar Rafael Tapias Villanueva ESP 0/0 44.37
4. Le Roi 10 Miguel Maria Bravo POR 0/0 45.61
5. Mondel Rodrigo Giesteira Almeida POR 0/0 46.46
6. Calvino Z Seiji Ninomiya JPN 0/0 52.87
7. Ouragan du Mesnil Francisco Fleming POR 0/4 47.46
8. Vitoria B Ivan Camargo BRA 0/8 45.21
9. Shannondale Roco Guillermo Araujo ESP 0/12 53.02
10. Maestro de Villeneuve Jose Carlos Mendes POR 0/E Elim.
3 Int. Jumping Comp. 1,40m against the clock on 21/05/2010
Pl. Horse Rider Faults Time
1. Tuigje Sophie Fawcett GBR 0.00 63.94
2. Prestige de Triheree Francisco Moura POR 0.00 65.03
3. Oz de Breve Laura Renwick GBR 0.00 65.44
4. Amour du Bois Luis Sabino Gonçalves POR 0.00 67.79
5. D Marinero Hugo Carvalho POR 0.00 71.39
6. Heritage HHS Fortuna Miguel Maria Bravo POR 0.00 72.28
7. Suncarrier Allitalia Jacobo Maldonado ESP 0.00 73.67
8. Pluco T Joao Chuva POR 0.00 74.61
9. Nietzsche du Granit Monica Hernandez Abade ESP 0.00 75.75
10. Maestro des Mers Luis Filipe Costa POR 0.00 79.57
4 Int. Jumping Comp. 1,25m in two phases on 22/05/2010
Pl. Horse Rider Faults Time
1. Iman du Tallus Gonçalo Bourbon POR 0/0 29.91
2. Harmonie Verte II Jose Carlos Mendes POR 0/0 31.09
3. Kloe de Riou Filipa Moura POR 0/0 31.16
4. Poupee da Quinta do 

Mouro
Guillermo Araujo ESP 0/0 31.43

5. Poker du Tyl Antonio Vozone POR 0/0 31.68
6. Bellman 2 Daisuke Mizuyama JPN 0/0 32.68
7. Cash Up Lena Timm GER 0/0 33.36
8. Image des Devins Luis Ribeirinho POR 0/0 37.08
9. Cendrillon du Ry Marcos Capra Castro BRA 0/0 40.09
10. Quido Iria Dominguez ESP 0/0 41.13
5 Int. Jumping Comp. 1,35m Accumulator with Joker on 22/05/2010
Pl. Horse Rider Faults Time
1. Oz de Breve Laura Renwick GBR 65 50.16
2. Chai D Luis Sabino Gonçalves POR 65 53.19
3. Valdemar Antonio Vozone POR 65 53.51
4. Caretina Lena Timm GER 65 54.48
5. HHS Acorado Joao Mota POR 65 55.35
6. Acorad 3 Miguel Maria Bravo POR 65 61.48
7. Thorsaire vd Rechri Joao Simoes Duarte POR 65 61.51
8. Luganelle du Moulinet Duarte Canavarro POR 65 61.90

1 de 2Página News Horseweb.de» International News » CSI2* Ponte de Lima (POR) – Resultse

26-05-2010http://www.horseweb.de/cms_uk/2010/05/25/csi2-ponte-de-lima-por-results/
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PressPoint

Agência de Notícias

« Ponte de Lima: Concurso Concelhio de Leitura
Póvoa de Varzim: 75 anos de Filantrópica comemorados com dia especial »

Ponte de Lima: Terceira edição do CSI – Concurso de Saltos 
Internacional

PONTE DE LIMA (PRESSPOINT) – Ponte de Lima Equestre inicia-se com a terceira edição do 
CSI – Concurso de Saltos Internacional de Ponte de Lima, considerado um dos melhores eventos 
equestres outdoor internacionais na disciplina de Saltos de Obstáculos. As provas terão lugar na 
Expolima, de 21 a 23 deste mês, estando já confirmadas as presenças de conceituados cavaleiros, 
grandes nomes do hipismo mundial, em representação de diversas nacionalidades, como Mark 
Armstrong de Inglaterra, o chilenoTomas Couve e Gregory Wathelet da Bélgica. Comprovada está 
também a participação das estrelas nacionais Luís Sabino Gonçalves e António Vozone, bem 
como da campeã portuguesa Marina Frutuoso de Mello. Ao longo dos três dias as provas irão 
decorrer entre as 9.00 e as 19.00 horas, oferecendo um total de 36.500 Euros de Prize Money. O 
ponto alto das competições será no domingo, dia 23, pelas 14.30 horas, com a disputa do Grande 
Prémio Turismo de Portugal. O evento contará ainda com uma área comercial com produtos 
equestres e uma zona de restauração com produtos típicos e regionais que fará a delícia de todos 
os visitantes. O CSI Ponte de Lima é a primeira das cinco provas que constituem o Portugal 
Equestrian Tour (PET), um circuito patrocinado pelo Instituto do Turismo de Portugal em 
colaboração com a Federação Equestre Portuguesa e cujo objectivo principal é a dinamização do 
Desporto e do Hipismo em Portugal. Aproveitando a imensa e extraordinária oferta turística da 
Vila de Ponte de Lima o Concurso é um elemento fulcral na promoção do potencial desta região. 
Na edição passada este evento atraiu um grande número de espectadores, sinal de que o Concurso 
já conquistou definitivamente o interesse do público. Assim, a grande expectativa da Organização 
para esta edição de 2010 é ultrapassar todos estes recordes, proporcionando aos seus visitantes três 
dias de espectáculos cheios de emoção e entretenimento, de entrada gratuita.

Artigo de Sábado, 8 de Maio, 2010 às 1:25, arquivado em Desporto. Pode seguir os comentários a esta entrada através 
do feed RSS 2.0. Os comentários estão desactivados, mas pode criar um Trackback para aqui, no seu site. 

Os comentários estão fechados

PressPoint criado com WordPress  
RSS Artigos e RSS Comentários. 

1 de 1Página Ponte de Lima: Terceira edição do CSI – Concurso de Saltos Internacional « PressP...
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Entrada Minho Mundo Portugal Desporto Cultura e Lazer Música Vídeos

Início > Procurar   

Ponte de Lima acolhe 3ª Edição do Concurso de 

Saltos Internacional

Sex, 05/21/2010 - 11:36 

Cavalos Desporto Ponte de Lima Saltos

 

 

Ponte de Lima Equestre inicia-se com a 3ª edição do CSI - Concurso de Saltos Internacional de Ponte de 

Lima, considerado um dos melhores eventos equestres outdoor internacionais na disciplina de Saltos de 

Obstáculos.

As provas tem lugar na Expolima, até domingo estando já confirmadas as presenças de conceituados 

cavaleiros, grandes nomes do hipismo mundial, em representação de diversas nacionalidades, como Mark 

Armstrong de Inglaterra, o chilenoTomas Couve e Gregory Wathelet da Bélgica. Comprovada está também a 

participação das estrelas nacionais Luís Sabino Gonçalves e António Vozone, bem como da campeã 

portuguesa Marina Frutuoso de Mello.

Ao longo dos três dias as provas irão decorrer entre as 9.00 e as 19.00 horas, oferecendo um total de 36.500 

Euros de Prize Money. O ponto alto das competições será no Domingo, dia 23 de Abril, pelas 14.30 horas, 

com a disputa do Grande Prémio Turismo de Portugal. 

O evento contará ainda com uma área comercial com produtos equestres e uma zona de restauração com 

produtos típicos e regionais que fará a delícia de todos os visitantes.

O CSI Ponte de Lima é a primeira das 5 provas que constituem o Portugal Equestrian Tour (PET), um circuito 

patrocinado pelo Instituto do Turismo de Portugal em colaboração com a Federação Equestre Portuguesa e 

cujo objectivo principal é a dinamização do Desporto e do Hipismo em Portugal. Aproveitando a imensa e 

extraordinária oferta turística da Vila de Ponte de Lima o Concurso é um elemento fulcral na promoção do 

potencial desta região.

Clique Iniciar Sessão ou registar-se para colocar comentários

 

Feira do Livro de Amares 

Três camiões incendiados em Vila Verde 1.

Implementação de sistema de 

vídeovigilância no centro histórico de Ponte 

de Lima 

2.

Romaria d’Agonia esteve em Santiago de 

Compostela no Ano Jacobeo 2010 

3.

Câmara de Esposende atribuiu subsídio de 

35 mil euros a bombeiros de Fão e 

Esposende 

4.

Câmara de Viana do Castelo aprova 

projecto de execução da Redução da 

Factura Energética dos espaços públicos 

5.

Designers portugueses na semana de 

design de Nova Iorque 

6.

INICIAR SESSÃO

Utilizador: *

 

Senha: *

 

Entrar  

Criar uma nova conta•

Pedir uma nova senha•

METEOROLOGIA

Braga

Céu limpo
Temperatura: 24 °C
Vento: Sul, 16.7 km/h
Humidade Rel.: 50 %
Visibilidade: 10 km

Atualizado em: Dom, 05/23/2010 - 11:00 

 

 

  

Seg., 17 de Maio - 14h54 Visitas: 464 

Ter, 18 de Maio - 11h42 Visitas: 363 

Seg., 17 de Maio - 14h44 Visitas: 339 

Seg., 17 de Maio - 12h31 Visitas: 260 

Ter, 18 de Maio - 11h39 Visitas: 227 

Seg., 17 de Maio - 14h35 Visitas: 220 

1 de 2Página Ponte de Lima acolhe 3ª Edição do Concurso de Saltos Internacional | maisactual.pte
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... ACTUALIDADE

3ª edição do CSI Concurso Internacional de Saltos em Ponte de 
Lima

Ponte de Lima Equestre inicia-se com a 3ª edição do CSI - Concurso de Saltos Internacional de Ponte 
de Lima, considerado um dos melhores eventos equestres outdoor internacionais na disciplina de 
Saltos de Obstáculos. 

As provas terão lugar na Expolima, de 21 a 23 de Maio, estando já confirmadas as presenças de 
conceituados cavaleiros, grandes nomes do hipismo mundial. 
Ao longo dos três dias as provas irão decorrer entre as 9.00 e as 19.00 horas, oferecendo um total de 
36.500 Euros de Prize Money. O ponto alto das competições será no Domingo, dia 23 de Abril, pelas 
14.30 horas, com a disputa do Grande Prémio Turismo de Portugal.

...voltar

Feira Internacional do Cavalo de Ponte de Lima recebe comitiva 
da Associação de Pura Raça Espanhola

O principal objectivo da IV Feira do Cavalo de Ponte de Lima é a internacionalização do evento como 
âncora de promoção de Ponte de Lima e de toda a região do Alto Minho. O Município de Ponte de 
Lima aposta fortemente no estabelecimento de contactos além fronteiras, potenciando a marca 
Ponte de Lima Equestre como meio de divulgação dos produtos regionais e da cultura limiana. 

A conquista de novos parceiros europeus tem vindo a consagrar-se, tendo sido dado mais um grande 
passo após visita no passado dia 6 de Maio da Direcção da Asociación de Criadores de Caballos 
Españoles de Galicia (ACCEGA) à Expolima e reunião com a Câmara Municipal de Ponte de Lima, a fim 
de confirmar o interesse e a participação na próxima edição do certame que se realiza no último fim 
de semana de Junho. 
Segundo o presidente daquela associação, “esta não é a primeira vez que visitam Ponte de Lima”, 
confirmando que “há um grande interesse em desenvolver um trabalho conjunto, para ver de que 
maneira podemos produzir algo em comum”. Ricardo Barros salientou a semelhança entre o cavalo 
Lusitano e o cavalo espanhol, afirmando que se trata do mesmo cavalo, apelidando-o de “cavalo 
ibérico”, e reconhecendo a importância da mútua colaboração em eixos fundamentais de 
desenvolvimento. 
A Asociación de Criadores de Caballos Españoles de Galicia (ACCEGA) representa sócios da Corunha, 
Lugo, Ourense, Pontevedra, Madrid, Zamora, Ávila e Valladoliz, sendo uma das grandes promotoras 
da cultura equestre em Espanha.  
Esta visita a Ponte de Lima não só confirma a presença de vários criadores espanhóis num dos 
maiores eventos do género em Portugal, como assinala um primeiro passo na cooperação 
institucional ao nível da dinamização de iniciativas, que promovam o cavalo, mas também outros 
produtos tradicionais que caracterizam a região.

...voltar

1 de 4Página Actualidade - O Povo do Lima - O Jornal essencialmente Limianoe

23-05-2010http://opovodolima.publ.pt/Actualidade_a.htm



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: 24 a 27 de Junho de 2010
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A Feira do Cavalo voltou a ser uma das grandes apostas do Município 
de Ponte de Lima. Este evento não só posiciona Ponte de Lima e  
Portugal no circuito mundial equestre, como é, sem dúvida, um motor 
de desenvolvimento que potencia os valores e produtos da região, 
promovendo o sector turístico a uma escala e dimensão global. 

As expectativas relativamente à IV 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 quatro edições.
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Registaram-se no total:
350 Cavalos 
200 Cavaleiros provenientes de Portugal,  
Bélgica, Espanha e França
94 Expositores
59 Coudelarias
100 000 Visitantes
25 Meios de comunicação social

A IV Feira do Cavalo de Ponte de Lima continua a consolidar a sua imagem  
junto da opinião pública, sendo considerado como um dos eventos equestres de grande 
qualidade. 

Associada à grande qualidade dos serviços é geralmente identificada pela  
eficácia do atendimento personalizado e pelo excelente desempenho da assistência 
permanente por parte da organização, sendo estes dos 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  
esgotado rapidamente a lotação, um indicador relevante do potencial de negócio que 
este evento apresenta.
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Posicionar a Feira do Cavalo no circuito equestre  
nacional e internacional

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.

OBJECTIVOS 
DA FEIRA DO CAVALO
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Todos os anos são inquiridos os visitantes que passam pela Feira do Cavalo de Ponte de Lima e, na 
edição de 2010, a idade da maioria dos visitantes situa-se na faixa dos 25-44 anos (40%) e pertence 
ao sexo feminino (61%).

PERFIL DOS VISITANTES

Visitantes, segundo o sexo

Visitantes, segundo a idade (grupos etários)
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Quanto à origem, a maioria dos visitantes provém 
do Norte de Portugal, nomeadamente das cidades 
de Viana do Castelo e Braga. De realçar que 42% 
são provenientes de Espanha, com prevalência 
para a zona da Galiza (27%).

Relativamente à forma como os visitantes tiveram 
conhecimento da Feira do Cavalo, há uma 
grande uniformidade nas respostas, 28% tiveram  
conhecimento através da comunicação social, 
publicidade e amigos.

Visitantes, segundo a proveniência

Como teve conhecimento da Feira do Cavalo

No que respeita aos motivos pelos quais os  
inquiridos visitam a Feira do Cavalo a maioria  
diz ser devido ao gosto pelos eventos equestres 
(30%), assim como pelas provas (23%) e pelos 
expositores presentes na feira, o que constitui 
uma novidade relativamente aos resultados da 
edição anterior.

O que motivou a visita
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Apreciação Global da Feira

O grau de satisfação evidenciado nas  
respostas revela, globalmente, uma  
identificação com o evento sendo que 92% das 
respostas estão entre o “Bom” e o “Muito Bom”.

Verificou-se uma enorme procura de criadores  
nacionais e internacionais interessados em 
marcar presença na Feira do Cavalo de Ponte 
de Lima.

Os inquéritos evidenciam que os factores que  
melhor distinguem a Feira do Cavalo são o alto nível  
desportivo, salienta-se o Campeonato Nacional 
de Equitação de Trabalho, o Concurso de Modelo e  
Andamentos, o II Festival do Garrano, o 
Campeonato de Portugal de Ensino, o 
Torneio Quatro Nações de Horseball, a 
Taça Norte de Derby’s, entre outras, as  
Raças autóctones e a Organização que não  
deixou de abrilhantar.
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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 Concelho, desde  
trabalhos em linho, lenços de namorados, granito,  
trabalhos em madeira e couro, tecelagem,  
arraiolos, tamancos, pinturas em pedra e em 
cerâmica, crochés, bijutaria, arranjos com frutos 
secos, e diverso artesanato de outras regiões 
do país, como trabalhos em pele, barro pintado,  
artigos em tecido e t-shirts pintadas à mão.

ARTESANATO

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 das várias Regiões,  
Minhota, Barrosã, Cachena, Marinhoa,  
Mertolenga. 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  
presença das galinhas autóctones, Amarela, 
Pedrês, Preta e os Suínos de raça Bísara.

PECUáRIA

Na área canina estiveram representadas algumas das nossas raças autóctones o Castro  
Laboreiro, Cão de Gado Transmontano, o Serra de Aires, o Perdigueiro Português, o Cão de Fila de 
S. Miguel, o Barbado da Ilha Terceira, o Serra da Estrela, o Cão de Água Português e o Rafeiro do 
Alentejo.

Pela primeira vez, de realçar a presença das Associações de Criadores responsáveis 
pela gestão do livro genealógico destas raças e a Associação Portuguesa de Engenharia  
Zootécnica.
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Como já é tradição estiveram presentes as Melhores Coudelarias Nacionais e Estrangeiras, com  
destaque para os Criadores do Cavalo Lusitano.

COUDELARIAS – AS MELHORES...

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 Gar-
rana 

D’ Ornellas e Vasconcellos 

Brito Paes

Amaral Vergamota

Romão Tavares

Santa Margarida

Picadeiro Paulo Barreiros Mota, Herdeiros

ABEL – Association Belge des Eleveurs de Che-
vaux Lusitaniens

ACATE – Associação Cultural de Apoio à  
Tauromaquia e Equitação

Sussex Lusitanos

Ervideira

Lobo Vasconcellos

Sociedade das Silveiras

Herdade da Caniceira

FNC – Feira Nacional do Cavalo

Manuel Tavares Veiga

Soares Neves

Pedro Silva

Tagus Natura

Marquês da Graciosa
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Quinta do Figueiral

Sousa e Matias

Lusitano-selection.com

Vieira Duque

Irmãos Simões

Herdade do Retaxo

Duarte Rico

Coutadinha de Cima

Casa Gouveia

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

Luís Almeida

MP Lusitanos 

Sociedade João Oliveira e José António

Al-Baizir

ACCEGA – Asociación de criadores de Caballos 
Españoles de Galicia

Francisco Bessa de Carvalho

Coudelaria do Sol

Nataniel Silva

Quinta da Fonte

Sociedade Agrícola Monte Barrão

Mário Vinhas 

Yeguada Chamorro

Yeguada Grupo Garbona

Quinta das Varandas

Quinta do Canto 
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COMPETIçõES
É ao nível da qualidade e do rigor das provas e dos concursos que a Feira do Cavalo se distingue. A 
edição de 2010 contou com um programa repleto onde se destacam as seguintes modalidades: 

Campeonato Nacional  
de Equitação de Trabalho 

A Equitação de Trabalho é uma modalidade 
equestre baseada na equitação tradicional 
de cada país e inclui quatro provas: ensino,  
maneabilidade, velocidade e a “prova da Vaca”, 
que consiste na apartação de gado.

Olimpíadas de Equitação Adaptada

Tem como protagonistas pessoas portadoras de 
deficiência. Os alunos da APPACDM de Ponte 
de Lima obtiveram excelentes classificações na 
prova de volteio e na gincana.

Campeonato de Portugal de Dressage 

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. 
No grande prémio o primeiro classificado foi Mafalda 
Galiza Mendes seguida de Maria Moura Caetano.

Concurso Modelo e Andamentos 

Consiste na classificação 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 
a égua “Úrsula” da Coudelaria Santa Bárbara;  
os prémios de Melhor Criador e Melhor  
Apresentador couberam, respectivamente, à  
Coudelaria Santa Margarida e Tiago Ernesto.
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Taça do Norte de Derby’s de Atrelagem 

Genericamente pode definir-se como uma  
gincana em que o carro de cavalos deve  
executar um percurso em contra-relógio. Nesta  
modalidade, na classe singular, o mais rápido foi 
Carlos Ferreira, na classe parelhas, foi Jorge Sousa 
e na classe quatro cavalos, foi Cristina Apolinário.

Torneio Quatro Nações Horseball 

Pode ser definido como uma espécie de  
“basquetebol a cavalo”. Jogado em equipas de 
quatro jogadores, é um desporto baseado na  
velocidade e na destreza. O torneio quatro nações 
inclui quatro países: Portugal, França, Espanha e 
Bélgica. Sagrou-se campeão a França, seguido de 
Portugal, Espanha e Bélgica.

Tendo como filosofia a afirmação da identidade cultural de Portugal, a IV Feira do Cavalo deu  
continuidade ao Festival do Garrano, elegendo os embaixadores, festival onde o Garrano pôde 
exprimir o seu potencial hípico participando nas várias modalidades desportivas – Atrelagem,  
Andadura e Corridas de Galope. Na abertura oficial da Feira do Cavalo foi apresentado o lançamento 
do livro “Os Garranos na Península Ibérica”.
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ANIMAçãO
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IMPRENSA
FEIRA DO CAVALO DE PONTE DE LIMA



Ponte de Lima Equestre 2010 40

Revista XXXIV Feira Nacional do Cavalo - Golegã (Novembro 2009)
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Jornal Alto Minho (1/7/2010)
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Jornal Alto Minho (5/7/2010)
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Jornal Cardeal Saraiva (2/7/2010)
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Jornal Cardeal Saraiva (2/7/2010)
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Jornal Cardeal Saraiva (25/6/2010)
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Jornal Diário do Minho (15/5/2010)
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Jornal Diário do Minho (25/6/2010)
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Jornal Diário do Minho (28/6/2010)



Ponte de Lima Equestre 2010 49

Jornal Correio do Minho (28/6/2010)
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Jornal Faro de Vigo (19/6/2010)
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Jornal de Notícias (21/6/2010)
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Jornal de Notícias (24/6/2010)
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Notícias de Viana (1/7/2010)
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Jornal O Povo do Lima (1/7/2010)
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Jornal O Povo do Lima (1/7/2010)
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Revista Equitação (Julho/Agosto)
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Revista Equitação (Julho/Agosto)
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Revista Equitação (Julho/Agosto)
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Revista Equitação (Julho/Agosto)
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Revista Equitação (Julho/Agosto)
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Revista Equitação (Julho/Agosto)
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Revista Sábado - GPS (30/06/2010)
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Jornal Cardeal Saraiva (30/06/2010)
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Revista Belga ABEL (Setembro)
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Revista Belga A.B.E.L (Setembro)
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Revista Belga ABEL (Setembro)
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Revista The Original Luso Update (Spring/Summer 2010)
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Revista The Original Luso Update (Spring/Summer 2010)



http://portocanal.by4us.org (27/06/2010)

Ponte de Lima Equestre 2010 69

A Feira do Cavalo de Ponte de Lima esteve em destaque no  
Programa Porto Alive, no dia 24 de Junho, com entrevista ao Sr. 
Presidente da Câmara, Eng. Victor Mendes.

A Reportagem efectuada no dia 27 de Junho, reportando as provas 
e os expositores da Feira, foi transmitida no Programa Telediário.

http://sic.sapo.pt (27/06/2010)

A Reportagem efectuada no primeiro dia da feira, durante as  
Olimpíadas de Equitação, foi transmitida no Primeiro Jornal do dia 27 
de Junho.

MaisPortugalTv
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http://tauromaquianaturales.blogspot.com
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PressPoint 

Agência de Notícias 

« Valença: À descoberta dos garranos e dos cogumelos através de um trilho pedestre 
Viana do Castelo: Cluster Eólico considerado “caso de sucesso” no Fórum da Enercon » 

Ponte de Lima: Feira do Cavalo na Golegã 

PONTE DE LIMA (PRESSPOINT) – No seguimento de uma parceria estabelecida entre o município de Ponte 
de Lima e o município da Golegã, a Feira do Cavalo de Ponte de Lima volta a estar em destaque na 34.ª
Feira Nacional do Cavalo e 11.ª Feira Internacional do Cavalo Lusitano, a decorrer de amanhã até 15 de 
Novembro, na Golegã. A campanha promocional visa divulgar a 4.ª edição da Feira do Cavalo de Ponte de 
Lima, na Feira Nacional do Cavalo da Golegã, um evento internacional que atrai cavaleiros, criadores e
aficionados de todo o mundo.  
Organizada pelo município de Ponte de Lima, Associação Concelhia das Feiras Novas, Associação
Empresarial de Ponte de Lima, Escola Superior Agrária e o Centro Equestre do Vale do Lima, a Feira do 
Cavalo de Ponte de Lima é já uma referência a nível nacional no meio equestre. A dimensão da Feira, deve-
se sobretudo ao nível da qualidade do rigor das provas e dos concursos que a Feira do Cavalo de Ponte de
Lima apresenta, sendo considerada como um dos eventos equestres de grande qualidade internacional. 
Determinante também neste processo de internacionalização é sem dúvida a cobertura jornalística cada vez 
mais significativa, quer ao nível da imprensa nacional quer ao nível internacional, divulgando uma imagem de 
marca do concelho consolidada, que aposta na promoção das suas potencialidades, desde o património 
natural, paisagístico, gastronómico, cultural e histórico. A Feira do Cavalo de Ponte de Lima realiza-se  no 
último fim-de-semana do mês de Junho, ou seja, de 24 a 28 de Junho de 2010. 

Artigo de Quinta-feira, 5 de Novembro, 2009 às 16:14, arquivado em Economia. Pode seguir os comentários a esta 
entrada através do feed RSS 2.0. Os comentários estão desactivados, mas pode criar um Trackback para aqui, no seu site. 

Os comentários estão fechados 

PressPoint criado com WordPress  
RSS Artigos e RSS Comentários.  

Page 1 of 1Ponte de Lima: Feira do Cavalo na Golegã « PressPoint

17-08-2010http://presspoint.pt/noticias/?p=6239

http://presspoint.pt
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Para Rui Teixeira, o garrano é a figura mais emblemática da

biodiversidade milenária de algumas zonas do Noroeste de

Portugal

Segundo fonte do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), que coordena a candidatura, 

entre os embaixadores contam-se o presidente da Fundação Alter Real, o presidente da 

Entidade Regional de Turismo Porto e Norte de Portugal e os presidentes das câmaras 

municipais de Ponte de Lima e da Golegã. 

 

O presidente do IPVC e o anterior presidente da Câmara de Ponte de Lima, Daniel Campelo, 

são outros dos embaixadores da candidatura, tendo também sido convidados, aguardando-se a 

respetiva confirmação, o ministro da Agricultura, a ministra da Cultura e o diretor do Instituto de 

Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR).  

 

O lançamento oficial da candidatura aconteceu em 2009 e foi apadrinhada por Duarte Pio de 

Bragança. Segundo o presidente do IPVC, Rui Teixeira, o garrano “é a figura mais emblemática 

da biodiversidade milenária de algumas zonas do Noroeste de Portugal”, pelo que a 

salvaguarda do seu património genético constitui, “mais do que um imperativo nacional e 

comunitário, um imperativo civilizacional”. 

 

Para Nuno Brito, vice-presidente do IPVC, a candidatura a a Património Nacional “irá contribuir 

para a manutenção de um recurso biológico insubstituível”, evitando assim “a tendência 

regressiva de uma raça autóctone e reforçando o orgulho e a identidade de um povo”. 

 

O garrano é uma raça protegida, devido ao risco de extinção, encontrando-se por isso muito 

poucos no meio selvagem e na posse de criadores. Com características únicas, o garrano 

distingue-se pelo pequeno tamanho, sendo considerado por vezes um pónei. “É muito dócil com 

as crianças, inteligente, trabalhador e de fácil treino, e demonstra uma aptidão fora do vulgar 

para a aprendizagem e execução da corrida em passo travado”, de acordo com o IPVC. 

 

A quarta edição da Feira do Cavalo de Ponte de Lima abre hoje e receberá, até domingo, meio 

milhar de cavalos, dos quais 400 são de competição. Estarão presentes 60 criadores de todo o 

país e de Espanha, além de associações belga e inglesa de cavalo Lusitano, e de criadores 

franceses e um mexicano da mesma raça. 
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 NOTÍCIAS  

 
 

 
 
Milhares de pessoas visitaram nos últimos quatro dias a Feira do Cavalo de Ponte de 
Lima, evento equestre que reuniu cerca de 500 cavalos, entre os quais 400 
participaram nas competições oficiais da Feira. 
 
A aposta na promoção do Cavalo e do hipismo em toda a região é um dos grandes 
objectivos da Feira do Cavalo, certame que eleva Ponte de Lima e Portugal no 
circuito mundial equestre, transformando-se em simultâneo num motor de 
desenvolvimento social e económico, valorizando as potencialidades turísticas e 
ambientais do Concelho e de toda a região. 
 
Muito participada, desde a primeira edição, por Criadores de Cavalos, com a 
presença das melhores Coudelarias nacionais e algumas estrangeiras com destaque 
para os Criadores do Cavalo Lusitano, esta IV edição reforçou a promoção ao 
Garrano que tem na região a maior expressão da sua distribuição geográfica e conta 
com um número crescente de amantes e criadores. 
 
Desta feita, o IPVC – Instituto Politécnico de Viana do Castelo que está coordenar a 
candidatura do Garrano a Património Nacional, em parceria com a Comissão 
organizadora da Feira do Cavalo de Ponte de Lima apresentou os sete embaixadores da Candidatura do Garrano a Património
Nacional. Os novos embaixadores, nomeadamente os Presidentes da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Golegã, Reitor da 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Presidente da Região do 
Turismo do Porto e Norte, Presidente da Fundação Alter Real e da Companhia das Lezírias, e o Eng. Daniel Campelo que, no ano
passado, como autarca de Ponte de Lima, acolheu na Feira do Cavalo o lançamento da Candidatura do Garrano a Património 
Nacional, assumiram esta missão de forma a preservar a raça Garrana como um património genético único nacional. 
 
A recuperação da raça Garrana tem como pilares fundamentais preservar, melhorar e divulgar. A salvaguarda do património genético 
e cultural, nos seus ecossistemas de montanha, consubstancia-se em projectos de desenvolvimento rural integrado, particularmente 
através de estratégias ambientais e turísticas de elevada qualidade e altamente diferenciadoras.  
 
No plano desportivo a Feira superou as expectativas com a presença dos melhores cavaleiros nacionais em diversas modalidades, 
com destaque para o Concurso Nacional de Dressage.  
 
De salientar, que de todos os concursos realizados este ano, este foi o mais participado e com elevado nível de qualidade, sendo de 
realçar que os conjuntos portugueses apurados para o Campeonato da Europa competiram na Feira do Cavalo de Ponte de Lima. 
 
O público vibrou ainda com o torneio das 4 nações em Horseball, tendo a selecção Francesa reafirmado o título de Campeã do 
Torneio, Portugal o segundo lugar, Espanha em terceiro e o quarto lugar para a Bélgica. 
 
No encerramento da Feira do Cavalo de Ponte de Lima, a organização da mesma, está já a ser contactada para a edição 2011, 
especialmente por criadores estrangeiros, comprovando-se desta forma a sua internacionalização. 
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A 4.ª edição da Feira do Cavalo de Ponte de Lima, vai decorrer como já é hábito vai decorrer no ultimo fim-de-semana de 
Junho. Este ano vai ser de 24 a 27 na Expolima, como nas edições anteriores espera vir a superar todas as expectativas, com 
mais de 100mil visitantes. A tradição equestre no Concelho e na região impulsionou a realização desta feira que, após as três 
primeiras edições, é já considerada como um dos maiores certames deste género realizado em Portugal.  

Visita obrigatória para todos os apreciadores de cavalos, bem como de todos gostam de desfrutar de um dia cheio de emoções 
na Vila mais antiga de Portugal. Aguardamos a sua visita nesta edição. 
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IV Feira do Cavalo de Ponte de Lima 

2010-06-24 / 2010-06-27 

Local:  Ponte de Lima 

Organizada pelo Município de Ponte de Lima, Associação Concelhia das Feiras Novas, Associação 
Empresarial de Ponte de Lima, Escola Superior Agrária e o Centro Equestre do Vale do Lima, a Feira
do Cavalo de Ponte de Lima é já uma referência a nível nacional no meio equestre. A dimensão da 
Feira, deve-se sobretudo ao nível da qualidade do rigor das provas e dos concursos que a Feira do 
Cavalo de Ponte de Lima apresenta, sendo considerada como um dos eventos equestres de grande 
qualidade internacional. 
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 NOTÍCIAS  

 
 
Foto: Aurélio Grilo 

 
 
A IV Feira do Cavalo de Ponte de Lima vai ser inaugurada oficialmente pelo 
Secretário de Estado do Turismo, Dr. Bernardo Trindade, às 11 horas do dia 
24 de Junho, perspectivando-se para esta edição uma maior afluência de 
público, confirmada pelo interesse cada vez maior de expositores e 
coudelarias nacionais e internacionais.  
 
Sendo já uma referência cultural de qualidade, confirmado pelo prémio 
atribuído pelo Turismo e Norte de Portugal, a Feira do Cavalo de Ponte de 
Lima tem vindo a atrair cada vez mais público oriundo de vários países 
europeus, o que demonstra o seu potencial turístico e o crescimento obtido nos últimos anos.  
 
Consagrada a internacionalização da Feira do Cavalo de Ponte de Lima, esta 4ª edição reserva um programa de excelência, desde as 
diversas competições nacionais e internacionais a decorrer durante os quatro dias, à animação e espectáculos diversificados de 
qualidade. Destaque para o Apuramento de Cavalos Lusitanos ao Campeonato do Mundo de Cavalos Novos, o Concurso de 
Dressage Nacional, as II Olimpíadas de Equitação Adaptada, o Concurso Modelo e Andamentos, a Equitação de Trabalho, o 
Horseball – Torneio 4 Nações, onde estarão em competição Portugal, Espanha, França e Bélgica, e o II Festival do Garrano
“Fernando Queiros”, uma iniciativa de promoção do Garrano junto dos amantes do mundo equestre.  
 
Relativamente à animação prevista no programa, salienta-se o espectáculo da Gala de Abertura, no dia 24, que conta com a actuação 
de Rui Veloso, num concerto dedicado a “30 Anos de Canções”, além das habituais actuações de fados, sevilhanas e concertinas que 
animam os diversos espaços e restantes dias do certame. 
 
A IV Feira do Cavalo de Ponte de Lima inclui ainda outras actividades, nomeadamente a apresentação do livro “Os Garranos na 
Península Ibérica”,a degustação de Carne da Raça Minhota e degustação dos Produtos Terra, a apresentação do Copo Oficial, a 
Galeria de Arte onde estarão expostos trabalhos inspirados na arte equestre, o Desfile de Carros de Cavalos, o Passeio a Cavalo às 
Lagoas, o Desfile de Coudelarias, entre outras iniciativas que certamente enriquecem o programa. 
 
Com inauguração marcada para as 11h00 do dia 24, a IV Feira do Cavalo de Ponte de Lima decorre durante o fim-de-semana com
encerramento previsto para as 22h00 do dia 27 de Junho.  
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 NOTÍCIAS  


 
 
Mafalda Galiza Mendes com D'Artagnan 

 
 
O CDN de Ponte Lima terminou, com o triunfo de Mafalda Galiza 
Mendes com D'Artagnan, no Grande Prémio Especial, neste domingo. 
 
Foi o pleno para Mafalda, vencedora do Grande Prémio no sábado, no 
Grande Prémio Especial o conjunto executou uma reprise com bons 
andamentos de trote, passage, piafé e galope que podia ter 
ultrapassado os 70%, não fosse o quiproquó existencial com 
D'Artagnan, nas passagens de mão, que reduziram a nota para 
67,708%. 
 
Maria Caetano e Útil ficaram em segundo lugar (66,181%), seguidos de 
António do Vale com Sol (Coudelaria Malta Vacas), conseguiram 
60,347%. 
 
Catarina Kemper, que atravessa um bom momento de forma, venceu a reprise Juniores Team com Primadona (69,640%), sendo 
recompensada nos exercícios com duas notas acima dos 70% (70,270% e 70,541%). Luís Gomes Ferreira foi segundo com Diamant 
(64,685%), seguido de Catarina Pereira com Ofi das Lezírias (63,694%). 
 
Na FEI Intermediária I, Maria Caetano e o atlético lusitano de 7 anos Xiripiti destacaram-se, vencendo a reprise com 67,105%, 
melhorando a nota conseguida no CDI3* de Toledo (62,895%). Jeannette Jenny foi segunda com Ufano (66,228%), seguida da Filipa
Carneiro com Treinado (63,070%).  
 
Uma boa exibição de Luís Azeitona com o jovem Zuelo (propriedade da Dra. Michaela Kleba), um lusitano com grande potencial e 
andamentos excepcionais, que executaram a reprise para cavalos de 6 anos, rumo ao Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de 
Dressage, que se realiza de 4 a 8 de Agosto, em Verden, Alemanha. 
 
Equisport agradece a António Chaves de Almeida, a eficiência e rapidez, no envio dos resultados do CDN de Ponte de Lima.  
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 NOTÍCIAS  

 
 
Rodrigo Galiza Mendes com Wonderbra 

 
 
Integrado no programa da IV Feira do Cavalo de Ponte de Lima, realizou-se esta 
sexta-feira, a primeira jornada do Concurso Nacional de Dressage que contou 
com cerca de 30 conjuntos inscritos nas provas Complementar C2 (7), Elementar 
E2 (10), Preliminar P2 (11), e Média 2 (8). 
 
Uma vez que o regulamento da Taça de Portugal Dressage foi alterado os 
conjuntos que pretendam qualificar-se para a Taça deverão, nos CDNs, realizar 
seis (6) resultados qualificativos de percentagem igual ou superior a 60%, sendo 
obrigatoriamente obtidos dois resultados qualificativos no nível mais elevado do 
respectivo grau. 
 
Sendo assim, hoje realizou-se a prova Complementar que foi ganha por Rodrigo 
Galiza Mendes com Wonderbra, que obteve na reprise, 69,316%. Manuel Maia 
Correia com Ulisses foi segundo (63,932%), seguido de Margarida Melo com 
Violino (62,479%). 
 
Na Elementar E2 a vitória pertenceu a Pedro Matos com Altiva que foi 
compensado com a brilhante nota de 71,444%. Nuno Ferro foi segundo com 
Arrogante (61,667%), seguido de Carolina Maia Correia em Venturoso 
(59,778%). 
 
Na Media M2 venceu Manuel Tavares da Veiga com Altivo da Broa (63,246%), seguido da cavaleira junior Maria Fernanda Silva 
Atayde com Ne-Opus, (62,281%). João Fialho foi terceiro com Xenofonte (59,737%). 
 
Nuno Gonçalo Vicente venceu a Preliminar P2 com Barlavento (68,485%), seguido de Pedro Matos com Batealo (65,606%). José
Cebola completou a lista de vencedores com Fifti-Fifti (64,848%). 
 
A Comissão Organizadora está de parabéns, pois as condições oferecidas aos participantes, têm melhorado de ano para ano. Boxes 
bem localizadas e vedadas, uma constante vigilância e um piso impecável, tornam este CDN uma referência no calendário hípico 
nacional. O público tem correspondido, acorrendo em força na primeira jornada deste CDN. 
 
Entretanto soubemos que, Rodrigo Galiza Mendes (Wonderbra), Catarina Kemper (Primadona), Manuel Maia Correia (Ulisses) e Luís 
Gomes Ferreira (Diamant), estão seleccionados para disputar o Campeonato da Europa de Juniores e Jovens Cavaleiros, que se vai 
realizar nas instalações de Ann-Kathrin Lisenhof, em Kronberg (Alemanha), de 21 a 25 de Julho. 

 

Link Relacionado:  
 
Ordens de Entrada - Sábado 

Download:  




 



 




 




Page 1 of 1Portal Equisport - Cavalos, Equitação e Desporto Equestre

30-06-2010http://www.equisport.pt/pt/noticias/resultados-da-1-jornada-do-cdn-em-ponte-de-lima



Ponte de Lima Equestre 2010 97

www.equisport.pt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

 NOTÍCIAS  


 
 

 
 
As II Olimpíadas de Equitação Adaptada, primeira grande prova da IV 
edição da Feira do Cavalo de Ponte de Lima, contaram com a maior 
participação de sempre.  
 
Sob a coordenação e responsabilidade da APPACDM de Ponte de Lima 
e da Comissão Organizadora da Feira do Cavalo, as Olimpíadas de 
Equitação 2010 realizaram-se no dia 24 de Junho, sob o lema “Inclusão, 
Igualdade e Desporto”.  
 
Partilhar experiências em igualdade de oportunidade, permitir uma 
maior interacção com a comunidade, sensibilizar e divulgar a prática da equitação terapêutica e da equitação desportiva de
competição são os principais objectivos desta modalidade desportiva. 
 
Por equipas classificaram nos três primeiros lugares: 
 
1º- Equipa Fronteiriços – APPACDM de Valença 
2º- Oriflama – João Cardiga 
3º -Garland – João Cardiga 
 
Relativamente às restantes provas que estão a decorrer nestes primeiros dois dias da Feira destacamos: Concurso Modelo e
Andamentos da Raça Lusitana, Concurso Nacional de Dressage, Derby de Atrelagem, Prova de Equitação de trabalho, sendo a 
equipa Portuguesa actual campeã da Europa e o Torneio 4 nações em Horseball, com as selecções de Portugal, França, Espanha e 
Bélgica. A grande final do torneio realiza-se domingo às 18 horas. 
 
No total em competição, durante esta IV edição da Feira do Cavalo estão cerca de 300 cavalos. 
 
De salientar o êxito do passeio a cavalo e de carros de cavalo às Lagoas, na Área de Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos 
e S. Pedro de Arcos. Participaram nesta iniciativa cerca de 100 cavalos e 20 carros de cavalos. 
 
De salientar ainda o II Festival do Garrano, raça natural da região do Minho e uma das três raças de equinos autóctones de Portugal, 
a realizar amanhã a partir das 15 horas. A iniciativa inclui a apresentação dos Embaixadores do Garrano a Património Nacional. 
 
A par das provas equestres, a Feira conta com um significativo número de expositores, que mostram os seus produtos.  
 
Associações Equestres Internacionais, Coudelarias e Picadeiros, preenchem e dinamizam a Feira. A Gastronomia Típica da região, e 
a música, fados, concertinas e sevilhanas complementam o programa da Feira a decorrer na Expolima, local de excelência para
acolher eventos diversificados, como é a Feira do Cavalo de Ponte de Lima.  
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 NOTÍCIAS

 
 

 
 
Na sequência do que tem sido feito em anos anteriores, pretende a APSL enviar 
cavalos Lusitanos ao Campeonato do Mundo de Cavalos Novos, que irá decorrer 
em de 4 a 8 de Agosto em Verden, Alemanha. 
 
Assim, e para o apuramento dos conjuntos que irão participar nesta competição, 
passamos a informar as provas que contam para o apuramento: 
 
26 a 28 de Março CDI 4*, CDIYR, CDIJ, CDIYH, CDN Comporta  
24 e 25 de Abril CDN Arruda dos Vinhos  
15 e 16 de Maio CDN, CDE e Cavalos Novos Reguengos de Monsaraz  
2 a 5 de Junho Jornada de Apuramento FICL – Cascais  
25 a 27 de Junho CDN Ponte de Lima  
 
Serão escolhidos os animais que obtiveram a melhor média, contando as três 
melhores provas Preliminar e as três melhores provas Final de cada conjunto.  

 

Link Relacionado:  
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