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• Localizado em Arraiolos, a pouco mais de uma hora de Lisboa

• Ligado há várias gerações à família José de Mello

• Produção de vinho de qualidade distintiva, mel e azeite;          

integrado na Rota de Vinhos do Alentejo, membro dos vinhedos           

de referência ARD-VD

• Criação de cavalos lusitanos (desde 1934) com aptidão desportiva        

e participação em concursos de obstáculos, dressage e atrelagem  

(Portugal e internacionalmente)

• Promotor do Primeiro Concurso de Atrelagem Internacional                

de Amizade (1992)

• Campeão do Mundo de Atrelagem a quatro cavalos, Bélgica, 1996

•Promotor da 6ª Taça Ibérica de Atrelagem em 2006

MONTE DA RAVASQUEIRA



• Concurso de Resistência Equestre FEI*** 

• Nível mais elevado da classificação da FEI 160kms

• Nível intermédio de 120kms

• Nível classificatório 80kms

• 15 a 18 de Abril de 2010,  Monte da Ravasqueira

• Apoio dos Cavaleiros Associados pela Resistência Equestre

O QUE É?



O QUE É?

http://www.endurance.net/2008WEC/gallery/osama/pages/OSM36301.html
http://www.endurance.net/2008WEC/gallery/osama/pages/8K7G1463.html
http://www.endurance.net/2008WEC/gallery/osama/pages/8K7G1487.html
http://www.endurance.net/2008WEC/gallery/osama/pages/8K7G1504.html


• Até 2008, disputado anualmente em Reguengos 

ou Barroca d’ Alva ou Golegã

• A partir de 2009, haverá três Campeonatos de 

várias categorias: 160 Kms (Oficial), um de 120 

Kms – Trofeu de Equipas e outro de 80 Kms 

• Maior importância e notoriedade internacional

CAMPEONATO NACIONAL E PROVAS OPEN 
INTERNACIONAIS



• Mais de 70 concorrentes, mais de 100 cavalos

• Portugal, Espanha, Alemanha, Bélgica, França, 

Suíça, Reino Unido, Dinamarca, Itália,  Estados 

Unidos, Qatar, U.A.E, Barainh, entre outros

• Previsão de 300 participantes, incluindo 

concorrentes, tratadores, colaboradores e familiares

• Chegada prevista ao Monte da Ravasqueira           

a 12 de Abril para um primeiro concurso FEI**

CONCORRENTES



CONCURSO RESISTÊNCIA

• Concurso Internacional de Resistência CEI

15 a 18 de Abril de 2010 

• Moldes idênticos ao CEI***, com participação de 

concorrentes e juízes internacionais já presentes 

nessa altura no Monte da Ravasqueira

• Prize money



PROMOÇÃO

• Visitas e encontros com jornalistas nacionais               

e internacionais

• Campanhas de publicidade nacional e internacional

• Colocação de cartazes em todo o País

• Cobertura televisiva nacional e internacional

• Cobertura de imprensa generalista e da especialidade 

nacional e internacional

• Site Oficial do Monte da Ravasqueira (português, inglês 

e francês) acessível em                                         

www.montedaravasqueira.com

http://www.montedaravasqueira.com/


IMPACTOS

• Promoção do turismo regional 

• Promoção dos produtos regionais                      

(azeite, mel, vinho e gastronomia regional)

• Promoção do cavalo  árabe e anglo-arabe nacional, e 

cavalo lusitano

• Promoção da capacidade empreendedora                   

e concretizadora dos portugueses

• Preparação da candidatura à organização do 

Campeonato do Mundo de Resistência Equestre



PATROCÍNIOS

• Mostrador de Resultados

• Grelhas veterinárias (faixas)

• Nos pontos de Apoio (sujeito a disponibilidade)

• Brochura com o Programa Oficial do Concurso

• Site Oficial do Concurso

• Prize Money e Prémios Especiais

• Mesa no Restaurante VIP  
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