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Mensagem do Presidente da Câmara de Esposende 

Mayor’s Message
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A tradição equestre tem raízes bem vincadas na região de Esposende, quer pela
atividade dos centros hípicos, quer pelos muitos particulares que desenvolvem o
gosto pelos cavalos. Por isso, a realização do Concurso de Saltos Internacional
encaixa nos gostos da nossa população e é um evento à imagem de Esposende,
com qualidade e distinção.

O Município de Esposende tem protagonizado uma vasta ação, na implementação
do conceito de educação integral e desporto para todos. É cada vez mais vasto o
leque dos desportos disponíveis, numa prova de ecletismo que visa a formação
integral do indivíduo.

Porque estão comprovados os benefícios que o hipismo opera em termos de
desenvolvimento físico, cognitivo e emocional, o Município de Esposende tem
implementado um Programa de Equitação Terapêutica que abrange alunos de todos
os níveis de educação e ensino da rede pública, desde a Educação Pré-Escolar até
ao 3º Ciclo do Ensino Básico, assim como jovens com Necessidades Educativas
Especiais.

Esposende consegue conciliar a oferta turística e a prática desportiva, graças a uma
visão prospetiva que antecipa as vontades hodiernas de bem-estar e estilo de vida
saudável. Espaço de excelência ambiental, Esposende conjuga recursos, atividades e
equipamentos que respondem aos desafios de competitividade, de mudança, de
coesão, de flexibilidade e de sustentabilidade.

Sejam bem-vindos todos os participantes no CSI, a este privilégio da natureza.
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Mensagem do Vereador do Desporto

Sport´s Council Message
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É para nós motivo de enorme satisfação e orgulho acolher pela primeira vez, um
evento equestre de saltos de obstáculos de nível internacional.

Pela visibilidade e notoriedade que este evento representa, é inequívoca a
importância de que se reveste, para projetar a imagem de Esposende como um
destino equestre turístico e desportivo.

Esposende é um concelho pautado pelo desporto onde diversas modalidades se
tornaram, ao longo dos anos, em verdadeiros ícones desta terra, contando na sua
história e no seu património humano, com atletas que levam bem longe o nome de
Esposende, inclusive no desporto equestre.

As excelentes condições naturais, a diversidade da oferta turística aliada à qualidade
dos equipamentos e infraestruturas existentes, são argumentos que tornam
Esposende como um destino turístico de prestígio, palco privilegiado para a
realização de inúmeros eventos desportivos nacionais e internacionais.

Dou as boas vindas a todos os participantes e aos que nos visitam, convidando-os a
descobrir e usufruir do destino que é “um privilégio da natureza”.
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Têxteis LarHome Textiles
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A Título Póstumo | Posthumous Title

Centro Hípico do Porto e Matosinhos | Porto Equestrian Centre
Prof. João Mota

Instituto S. João Deus | St. John of God Institute
Ir. Vítor Lameiras
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NIVADA THEME
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www.sabino.global





16

P A G E





Quinta da Barca
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www.chn.pt

geral@chn.pt

+351 963 662 349

+351 927 427 567

ESCRITÓRIO | OFFICE

Caminho do Areal S/N

4740-474 Esposende

Portugal
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COMO MELHORA A 
PERFORMANCE 
DESPORTIVA 

Apoio ao cliente 915 503 310www.pavo.pt 

DESCUBRA A FÓRMULA 
MELHORADA DOS MUESLIS 
PREMIUM PARA CAVALOS 
DE DESPORTO

Maior conteúdo de óleos e linhaça extrudida, que 
proporciona um equilíbrio perfeito de ácidos gordos 
ómega 3 e ómega 6. Melhor aspecto geral com uma 
pelagem brilhante e melhor funcionamento intestinal.
Com flocos de soja, que contém altos níveis de 
aminoácidos essenciais indispensáveis para um óptimo 
tónus muscular, e com minerais quelados para uma maior 
absorção e eficácia.

PAVO SPORTSFIT E PAVO TRIPLE P

Energia de rápida 
disponibilidade

Energia de 
libertação lentas 

Nova 
fórmula!

 

LO!!!-VÃO SURPREENDÊ



www.madeicampo.com

Exploração Florestal
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BRING YOUR DREAMS

WITH YOU



all for events
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