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ESPOSENDE
um privilégio da natureza
a privilege of nature



5

P A G E

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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ESPOSENDE
um privilégio da natureza
ESPOSENDE
Desfrutar
Viver
investir

Enjoy
live
invest
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Mensagem do Vereador do Desporto
Sport´s Council Message

7

É para nós motivo de enorme satisfação e orgulho acolher pela quarta 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 e da Região
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
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www.sabino.global
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Hotel ofir





Um evento sustentável é, de acordo com as Nações Unidas,
projetado e organizado para atender a dois objetivos: minimizar
todos os impactos negativos que possam ocorrer no meio
ambiente e deixar um legado positivo para a comunidade e todos
os públicos envolvidos.

Temos um compromisso firme com a igualdade de 
oportunidades, a inclusão e a proteção do meio ambiente. 
As nossas 20 medidas concretas:

COMPENSAÇÃO DE CO2: 
1. Mitigamos as emissões carbónicas, reduzindo o consumo de 
energia e a utilização de combustíveis fósseis através de medidas 
de eficiência energética.
2. O projeto de reflorestação do CHN prevê 50 árvores por cada 
evento realizado.

UM EVENTO SUSTENTÁVEL

Seja responsável por um evento sustentável. Ajude o ambiente.



GESTÃO DE RESÍDUOS
3. Reutilizamos e reciclamos os consumíveis do evento;
4. Implementamos uma gestão adequada dos resíduos, e um 
plano de Redução do Consumo Energético e Hídrico;
5. Coleta Seletiva
6. Triagem
7. Transporte até aos Centros e Reciclagem 
8. Compostagem
9. Oferta dos efluentes pecuários produzidos no evento aos 
agricultores locais, para enriquecimento e fertilização orgânica do 
solo.

ADEQUAÇÃO DE MATERIAIS E FORNECEDORES
10. Os parceiros do alojamento, têm políticas de sustentabilidade 
implantadas
11. Privilegiamos produtos orgânicos, locais e sazonais, reduzindo 
a pegada ecológica e respeitando o ciclo da natureza;
12. Evento sem emissões poluentes, realizado com luz natural e 
ao ar livre.
13. Toda a iluminação é LED
14. Os troféus de acrílico foram substituídos por plantas e 
bonsais.

Seja responsável por um evento sustentável. Ajude o ambiente.



GESTÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS
15. Envolvemos a comunidade local, colaborando com empresas 
da região e fomentando o emprego a nível local;
16. Promovemos a diversidade, a inclusão social e a igualdade de 
oportunidades por meio do recrutamento da mesma proporção 
de homens e mulheres;
17. Mural dos Cavaleiros do “Quadro de Valor”, privilegia o 
contributo de 5% do prize money ganho pelos cavaleiros, para a 
Causa Social do Evento;
18. Apenas são permitidos veículos elétricos no evento.

COMUNICAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
19. Realçamos e comunicamos as boas práticas ambientais, 
sociais e económicas implementadas e transmitimos esses valores 
a todo o público;
20. Partilhamos a perceção do impacto dos benefícios para a 
sociedade e para o planeta, com os nossos stakeholders.

Seja responsável por um evento sustentável. Ajude o ambiente.



Quinta da Barca







NIVADA THEME

ESPOSENDE
um DESTINO TURÍSTICO PRIVILEGIADO
a PRIVILEGED TOURIST DESTINATION

Turismo de Natureza

Turismo Equestre

Saúde & bem estar

Cultural e paisagístico

Gastronomia e vinho

Escapadinhas
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VIANA DO CASTELO
VILA DO CONDE



SERVIÇOS &
EVENTO

INTERMÉDIOS
Acesso cultura, 

outros bens, 
transporte, 

comunicações, 
rent car, outros.ALOJAMENTO ECONOMIA 

LOCALRESTAURAÇÃO

Impacto Económico do Evento

1.484.514 €

566.492€ 231.874€ 197.974€ 251.100€ 237.074€



CHOOSE THE BEST
Equestrian holidays

www.portugalequestrian.com



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



Ride with us







Desporto equestre
eventos em família



www.portugalequestrian.com

Fly Low cost
to porto



estelagolf.pt

True Golf inspired
by the Atlantic



Port Wine Tasting, 6 Bridges by Boat, Museum 
Modern Art & Dinner with Fado Performance

1 Day Tour by Boat with lunch & wine
Porto – Régua - Porto

Cultural visit, Architecture, Gastronomy, City 
Sightseeing. 

Landscape, Nature and Adventure

Cultural visit, Architecture, Gastronomy, City 
Sightseeing. 



all for events



Agradecimentos
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE
UNIÃO DE FREGUESIAS – ESPOSENDE, MARINHAS E GANDRA

B´STOCK
BOVI
PAVO
SABINO SADDLE
COEPTUM
TRIAUTO VOLVO
CATERING FÁTIMA & CUNHA
LIDER SEGURANÇA
HORSEFIRE
ARTIGOS EQUITAÇÃO JOAQUIM SILVA
LUCKY HORSE
CELICERCA
FEDERAÇÃO EQUESTRE PORTUGUESA

HOTEL AXIS OFIR
HOTEL SUAVE MAR
CLUBE PINHAL DA FOZ
CAROLINA FONTES FOTOGRAFIA
ESTELA GOLF CLUB
GOLFE QUINTA DA BARCA
RTP 2
SPORT-TV
CONTINENTE
EPAMAC
MAR DE HISTÓRIAS
JOÃO MOTA
ANTÓNIO PORTELA CARNEIRO
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