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FESTIVAL INTERNACIONAL DO CAVALO LUSITANO 

Este ano conta a trigésima terceira edição e tem lugar no Hipódromo Manuel 
Possolo, em Cascais, de 17 a 19 de Junho e 2022. 

É o evento dedicado ao Cavalo Lusitano, que é um dos produtos portugueses de 
maior sucesso e prestígio internacionais. 

No âmbito desta iniciativa, levada a cabo pela APSL realizar-se-ão provas de 
Modelo e Andamentos, Ensino, Equitação à Portuguesa, Equitação de Trabalho 
e um Espetáculo Equestre, que conta com a participação de várias atuações 
equestres. 

Estimamos que os participantes rondarão cerca de 200 a 250 cavalos e temos 
ainda no recinto cerca de 20 Stands. 

O objetivo do Festival Internacional do Cavalo Lusitano é dar a conhecer a todos 
a beleza e a funcionalidade do Cavalo Lusitano e o trabalho desenvolvido por 
todos: criadores, proprietários, cavaleiros e todas as Entidades e estruturas que 
permitem dinamizar e fazer crescer a todos os níveis, nomeadamente a nível 
desportivo. 

O Hipódromo Manuel Possolo dispõe de excelentes acessos e condições para a 
prática equestre. 

O Cavalo Lusitano mobiliza um vasto e heterogéneo público: 

- Produção: Criadores particulares e institucionais. Profissionais: equitadores, 
tratadores. 

- Na venda: Comerciantes nacionais e estrangeiros. 

- Na utilização: Cavaleiros tauromáquicos, escolas institucionais e privadas, 
estruturas turísticas (aprendizagem, desporto e lazer), público em geral. 

- Na iniciação desportiva e alta competição nas diferentes modalidades: Ensino, 
Obstáculos, Concurso Completo, Atrelagem, Equitação de Trabalho, Equitação 
adaptada. 

O Cavalo Lusitano é um animal dócil ideal para o lazer, mas também com as 
qualidades de um Campeão, prova disso são os importantes títulos que tem 
vindo a conquistar nas diferentes disciplinas: Atrelagem, Equitação de Trabalho 
e mais recentemente na Dressage, onde a Raça ocupa o 5º lugar do Ranking 
Mundial da WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horses) fruto dos 
importantes resultados obtidos com conjuntos nacionais e ainda através da sua 
utilização por cavaleiros de outras nacionalidades como Espanha, Brasil, França 
e México.  



 

 

Também nas camadas mais jovens, tem vindo a disputar os lugares cimeiros das 
mais importantes provas mundiais.  

 

 

 

 

 

Sobre a APSL – Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano 

A APSL – Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano – Entidade de 
Utilidade Pública, fundada em 1989, é a responsável pela gestão do Stud-Book da Raça, 
assegurando a sua pureza étnica e o seu aperfeiçoamento zootécnico e sanitário e a sua 
divulgação. 
O Livro Genealógico da “Raça Puro Sangue Lusitano” (Stud-Book), é pertença do Estado 
Português – Ministério da Agricultura, é único e funciona em Portugal, país berço da raça. 
 

Conta com 20 Associações congéneres e com nascimentos em todo o Mundo. 



Custo

TENDAS 15000,00

CASAS DE BANHOVIP 1000,00

GERADORES 750,00

QUADROS 2400,00

DECORAÇÂO 1500,00

Diário 11500,00

Tesouras 800,00

Fotografias - AG 1500,00

Live stream 2500,00

Filme Rui Godinho 3000,00

Refeições - Catering 6000,00

Funcionários 1000,00

Viagem - estrangeiros 3000,00

Diaria -estrangeiros 1200,00

Hoteis - dormidas 1500,00

Bombeiros / AMBULANCIA 1500,00

Ferrador 650,00

Alisamento do campo de treinos 1000,00

PLACAS Homenageados 600,00

Depliants

Parques VIP

Indicaçõs exteriores

Senhas

Catálogo

Hotesses profissionais 600,00

Hotesses amadoras 480,00

Pessoal de Pista 3500,00

Administrativas 1000,00

Roupa p/pessoal 650,00

Speaker  APC 2000,00

Veterinários 1600,00

PRÉMIOS MODELO E ANDAMENTOS        Laços 1200,00

                                                      Placas de acrilico 3850,00

ET 4050,00

Trofeus 3000,00

Partcipantes 3500,00

Técnico de som 300,00

TOTAL 94130,00

PESSOAL

ESPECTACULO

APOIO

FILMES E FOTOS

JUIZES

FESTIVAL INTERNACIONAL DO CAVALO LUSITANO 2022

REFEIÇÕES

SOM

GERAL

12000,00MATERIAL PROMOCIONAL



RECEITAS

CMC 50000

INSCRIÇÕES 9260

MESAS E STAND 2500

TOTAL 61760,00






