
Ladies Cup
Pelo 13º ano realizou-
se, entre Novembro e
Janeiro, no CNEMA,
em Santarém, o Circuito
Indoor de Saltos de
Obstáculos. No fim de
semana de 12 e 13 de
Janeiro, foi a vez da dis-
puta da tão aguardada
Ladies Cup que juntou

várias dezenas de Amazonas de todo o país. 
Divididas em três provas de diferentes alturas, Mini Ladies, Future
Ladies e Stars Ladies, só recorrendo a desempates se conseguiu
preencher os três lugares mais desejados do pódio, vivendo-se
momentos de grande emoção por parte das cavaleiras, treinado-
res, familiares e público em geral.
A Pavo fez questão de estar presente, colaborando com prémios
para as primeiras três classificadas de cada escalão.
Parabéns a todas as Amazonas participantes, à Alubox e ao
CNEMA pela realização de mais um Circuito Indoor, concurso
que já vai sendo um histórico do Calendário Nacional de Saltos
de Obstáculos.

Campeonato de Portugal 
de Cavaleiros de Obstáculos

A Sociedade hípica Portuguesa recebeu, de 28 de Junho a 1 de
Julho, o CPCO (Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Obs-
táculos), que este ano juntou na mesma data todos os escalões
etários da modalidade.
A PAVO não quis perder esta oportunidade de estar ao lado dos
melhores cavaleiros, amazonas e cavalos de Portugal, tendo es-
tado presente com um stand para receber todos aqueles que por
lá passaram durante os 4 dias de competição.
Esta edição ficou marcada pela acesa disputa pelo 1º lugar da
classificação, que acabou por ir parar às mãos da amazona Ma-

rina Frutuoso de Melo, com Coltaire Z que assim conquistou o seu
6º titulo como campeã nacional de Portugal, seguida pelo cava-
leiro Luis Sabino Gonçalves, com Império Egípcio Milton, que ocu-
pou o   2º lugar na classificação final, e pelo cavaleiro Ivan
Camargo, com Calimero of Colors que conquistou o 3º lugar.
Apresentamos os resultados de todos os escalões em baixo:

6º Workshop Europeu 
de Nutrição Equina 
O 6º Workshop Europeu de Nutrição Equina — EWEN — teve
lugar na Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, entre os
dias 20 e 22 de Junho de 2012.
A Pavo teve o prazer de estar presente como patrocinador deste
evento de referência, que nesta edição se debruçou sobre o tema
sempre polémico e interessante da qualidade das forragens e pas-
tagens para cavalos.
No decorrer do evento, teve lugar um dia de campo onde todos
os participantes tiveram a oportunidade de conhecer melhor o ca-
valo lusitano com visitas à Casa Cadaval, Herdade das Figueiras
e à Companhia da Lezírias.
Queremos desde já agradecer o empenho, e dar os parabéns a
todas as pessoas que estiveram envolvidas na organização deste
evento, nomeadamente à Engª. Maria João Fradinho, à Engª. Ana
Sofia Santos e ao Dr. Rui Caldeira.
Vemo-nos em 2014 na Universidade de Leipzig, na Alemanha.
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NOTÍCIAS
PAVO ............................................

INICIADOS:
1º Carlota C. Garcia, com Upa Upa do Paço
2º Alexandre Cavaleiro Silva, com Shakira CS
3º Simão Leite Mesquita, com Uva
PRÉ-JUVENIS
1º José Matos Órfão, com Hidalgo d’Ines
2º José Filipe Neto Rebelo, com Conti
3º Francisco Vaz Fontes, com O2
JUVENIS
1º Maria Teresa Teixeira, com Lambada XVIII
2º Nuno Tiago Gomes, com Picasso III
3º Sofia Guedes Alves, com Selocia M
3º Laura Salgado Ribeiro, com Amour INT

PRÉ JUNIORES
1º Maria M. Pontes, com Qahina La Berbere
2º Constança A.Fernandes, com Romy I
3º Francisca C. Garcia, com Santana 0595
JUNIORES
1º Alexandre M.S. M. Lemos, com Pantaro
2º João Pedro Gomes, com Electra S
3º João S. Duarte, com Thorsaire v.d. Rechri
JOVENS CAVALEIROS
1º Ivo Carvalho, com Corrabe
2º Tiago Cavaco, com Lucky Lord
3º Pedro Ribeiro Teles, com Valco
SENIORES - C.P.C.O.
1º Marina Frutuoso de Melo, com Coltaire Z
2º Luis S. Gonçalves, com Império Egípcio Milton
3º Ivan Camargo, com Calimero of Colors
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I Jornada Técnica sobre OC/OCD

No dia 14 de Junho de 2012, teve lugar a I Jornada Técnica sobre
OC/OCD no cavalo PRE de San Agustín de Guadalix (Madrid).
A  jornada foi um enorme êxito, com a presença de 85 pessoas.
O seminário contou com a presença de um prestigiado painel
de oradores: 
Dr. Manuel Novales. Director do Centro de estudo da OCD. Hospi-
tal Clínico Veterinário. Universidade de Córdova. Radiologia. Evo-
lução da avaliação no P.R.E. para os P.R.C; Dr. Jorge de la Calle,
LV, MS, Diplomado  ACVS, Diplomado ECVS, Tratamento cirúrgico
vs. tratamento conservador; Dra. Marta González, LV, MS, Diplo-
mada ACVIM - Factores predisponentes, últimos avanços.

Seleção nacional de TREC

A seleção nacional de TREC, esteve presente no Campeonato de
TREC na Áustria, nos dias 2 e 4 de Setembro. A equipa portu-
guesa esteve composta pelos cavaleiros Renata Castro, Diogo Ba-
tuca, Manuel Rodrigues, Filipe Oliveira, Ana Tereso e Miguel
Gomes, sendo treinados por Camacho Soares e António Esperto.
A sua participação foi um grande êxito tendo a equipa portuguesa
conseguido o terceiro prémio.

Campeonato de Portugal de
cavaleiros de obstáculos – CPCO
O campeonato de Portugal de Cavaleiros de Obstáculos decorreu
de 28 de junho a 1 de julho de 2012, nas instalações da Socie-
dade Hípica Portuguesa, em Lisboa. O campeonato esteve muito
renhido mas, após o triunfo na segunda manga e depois de rea-
lizar uma prova muito seguro, a dupla formada por Marina Fru-
tuoso de Melo e Coltaire sagrou-se campeã de Portugal.
A Pavo esteve presente com um stand comercial onde recebeu

todos os seus ami-
gos. É de destacar
que Marina Frutuoso
de Melo é uma ama-
zona preocupada
com a saúde e o ren-
dimento dos seus ca-
valos e uma boa
amiga e colabora-
dora da Pavo.

Campeonato do mundo de Trec 2012
De 7 a 9 de Setembro ultimo teve lugar, na localidade de Mafra,
o campeonato do mundo de Trec. Desta vez, realizou-se no nosso
país e contou com a participação de 14 países (Argélia, Alema-
nha, Áustria, Bélgica, Canadá, Espanha, Estados Unidos da Amé-
rica, França, Grã-Bretanha, Holanda, Itália, Portugal, Suécia e
Suíça) e um total de 115 cavaleiros.

A competição reali-
zou-se em duas cate-
gorias, sénior e
júnior. Na categoria
sénior sagrou-se cam-
peã a equipa fran-
cesa, seguida da
portuguesa e da
suíça, enquanto que
em júnior venceu a

dupla formada pela cavaleira portuguesa Ana Tereso e Troia III ar-
recadando a medalha de ouro. Por países, Portugal ficou em pri-
meiro lugar, seguido da Suíça e Itália. Com esta grande conquista,
consolida-se a trajetória ascendente da equipa portuguesa de Trec.
O evento foi patrocinado pela Pavo, que acompanhou sempre os
cavaleiros, assistentes e  organizou toda a logística e fornecimento
de ração para muitos dos concorrentes clientes da Pavo. 

Palestra Pavo sobre a alimentação
do cavalo de desporto
Na Feira do Cavalo, que no ano passado comemorou a sua
quinta edição, destacou-se a realização da 1ª Feira Nacional do
Pónei. No programa constou ainda a Monumental Garraiada, o
espetáculo de Sevilhanas, e a tradicional Corrida de Toiros, na
praça instalada ao lado do Espaço Inovação. Uma corrida que
contou com a presença dos cavaleiros Joaquim Bastinhas, Sónia
Matias e Marcelo Mendes, toiros da ganadaria Santos Silva Palha
e os Forcados Amadores de Vila Franca de Xira e Coimbra.
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Protocolo de colaboração entre Pavo e
a Escola Nacional de Equitação

No dia 11 de Julho de 2011 foi assinado na sede da ENE o pro-
tocolo de colaboração entre a Pavo e a Escola Nacional de Equi-
tação. Em virtude do acordado, a PAVO será responsável pela
formação relativa ao tema nutrição equina.
A assinatura foi levada a cabo por Manuel Teles Grilo, Director
da ENE, e por António Santana, Director Comercial da Nanta -
empresa responsável pela fabricação e comercialização dos pro-
dutos da Pavo em Portugal-.
A Escola Nacional de Equitação, Associação sem fins lucrativos
no âmbito da formação profissional de equitação, foi constituída
no dia 16 de Março de 2005, sob tutela da Federação Equestre
Portuguesa. A Escola promove a formação de cerca de 250 pro-
fissionais por ano em equitação geral, equitação terapêutica, ma-
neio e turismo equestre, através de protocolos com várias
instituições educativas profissionais e superiores, bem como par-
cerias com diversos Centros hípicos. Actualmente a Escola apre-
senta uma vontade de expansão para novas temáticas, no âmbito
da gestão de centros hípicos, nutrição animal, novas tecnologias,
etc. Emancipados da Federação Equestre Portuguesa, a Escola é
agora uma instituição independente que detêm o maior historial
de formação em equitação. 

Novo Pavo Complete, elevado teor em
fibra digestível para cavalos e póneis
A Pavo lançou no mercado um novo e renovado Pavo Complete.
Conta com as vantagens do Pavo Complete, de sempre, mas in-
corpora novos ingredientes e uma característica frescura herbal
que aumenta a sua palatabilidade. Além disso, apresenta uma
nova e atrativa embalagem na linha dos produtos da Gama Es-
sentials da Pavo.

O Pavo Complete é um alimento que incorpora um alto nível de
fibra digestível que o torna especialmente indicado para situações
de falta de forragens ou problemas de abastecimento. 
A sua apresentação em pellets de oito milímetros favorece a sali-
vação ao aumentar o tempo de mastigação, o que se traduz num
efeito de proteção gástrica. Também está enriquecido em vitami-
nas, minerais e aminoácidos.

Pelo seu baixo nível em açúcar e amido é
recomendado para animais que tenham so-
frido problemas gástricos (cólicas ou lamini-
tes) ou em estados pós-operatórios. Também
está indicado para cavalos com problemas
metabólicos, com tendência a rabdomiólise
e resistência à insulina.
O Pavo Complete também tem um baixo
nível de calorias pelo que é adequado para
cavalos e póneis com tendência a ga-
nhar peso.

O novo Pavo Complete vende-se em
sacos de 20 quilogramas  e apresenta-se
em pellets de oito milímetros. Pela sua especial composição, pode
ser usado como alimento completo ou como complemento de for-
ragens.

XXIII Campeonato da Andaluzia de
Pura Raça Espanhola

A Associação Andaluza de Criadores de Pura Raça Espanhola
realizou, de 23 a 25 de agosto passado, em Espanha, nas insta-
lações do Hipódromo Costa do Sol de Mijas, o XXIII Campeonato
de Cavalos de Pura Raça Espanhola (PRE).

Os campeões absolutos foram”Cartujano LXVIII” da Eguada de
María Fernanda de la Escalera e ficou como campeã “Vuelta De-
bajo” de Can Maynou. O concurso terminou com a entrega de
alguns prémios especiais, entre os quais queremos destacar a ho-
menagem que a Associação Andaluz dedicou a Juan Carlos Alta-
mirano, recentemente falecido, pela sua destacada trajetória,
nomeando-o sócio honra de 2012.
A Pavo esteve presente no evento, representada pelo distribuidor
na zona, Jesús Altamirano.

Concurso de Saltos Internacional
Oficial de Gijón 
De 29 de agosto a 3 de setembro realizou-se em Gijon, Espanha,
no recinto de Las Mestas, o Concurso de Saltos Internacional Ofi-
cial (CSIO) com a categoria de cinco estrelas. Participaram mais
de 200 cavalos de 88 cavaleiros, nas 13 equipas de 17 países.
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As instalações de Las Mestas acolheram consagradas figuras do
mundo hípico internacional, assim como outros destacados cava-
leiros nacionais. O irlandês Trevor Coyle montando a “Jubilee
D’Ouilly” foi o vencedor do Grande Prémio do CSIO5*. Esta
dupla foi a única dos participantes que terminou sem penalizações
nas duas mangas. Em seguida, classificaram-se Penélope Lepree-
vost e Laura Renwick.

A Pavo esteve presente neste evento, graças à colaboração do seu
distribuidor Leonvet, com promoções especiais nos seus produtos.

Grande Semana 
do Cavalo Anglo-árabe
De14 a 16 de setembro, nas instalações do Real Club Pineda de
Sevilla (Espanha), teve lugar a Grande Semana do Cavalo Anglo-
árabe, organizada pela Associação Espanhola de Criadores de Ca-
valos Anglo-árabes (AECCA6), que conta com o patrocínio da Pavo.

Durante o evento, organizaram-se diversas provas hípicas em que
o Concurso Completo de Equitação é a disciplina protagonista.
Há que destacar, pela sua grande importância, a IX Final das Pro-
vas de Seleção de Cavalos Jovens Pavo, uma prova que é patro-
cinada com grande interesse pela nossa marca desde que a Pavo
se iniciou no mercado espanhol, dada a importância que tem para
o desenvolvimento futuro da equitação espanhola.

Também se realizaram os Concursos Internacionais de uma e duas
estrelas: CIC* e CIC** e a XV Copa de S.M. El Rey. O CIC* foi
ganho por Carlos Díaz, montando a “Source de la Faye” seguido
de Sebastián Mateu com o “Bethoven C”. No CIC**, Sebastián
Mateu com “Born Again” conseguiu impor-se a Carlos Díaz, mon-
tando “Junco CP”.

Além destas provas, houve tempo para outras provas complemen-
tares da Fundação de Equitação de Base e para as tradicionais
Provas de Seleção de Reprodutores Anglo-árabes.

A Pavo este presente com uma tenda para poder receber todos os
clientes, participantes e aficionados do cavalo Anglo-árabe. Tudo
decorreu em ótimas condições meteorológicas e num excelente am-
biente, que permitiu a todos desfrutarem do evento, em pleno.

Pavo na Internacional de Lusitanos em
Espanha
No fim de semana de 22 e 23 de setembro, realizou-se em Segó-
via (Espanha), nas instalações do Centro Equestre de Castela e
Leão (CECYL), o II Campeonato Internacional do Cavalo Lusitano.
Foram muitas as coudelarias que se deslocaram a Segóvia para
mostrar os seus exemplares, não só no Concurso de Dressage Na-
cional 2* (CDN2*), mas também no Modelo e Aires, o típico con-
curso morfológico do cavalo lusitano.

O vencedor do concurso em machos de dois anos foi o cavalo por-
tuguês “Fausto Da Sernadinha” da Eguada Lusa Santa Margarida.
Esta eguada caracteriza-se por apostar na funcionalidade nos ca-
valos, pelo que esta tipicidade notou-se neste belo exemplar.

Quanto ao CDN2*, o vencedor da Kür Gran Prémio foi o Puro
Sangue Lusitano (PSL) “Zingaro de LYW”, montado por Maria Cae-
tano, e em segundo lugar ficou outro lusitano, “Gumiel”, com
Diana Ostáriz como cavaleira.

A Pavo esteve presente neste evento junto com o seu distribuidor
na zona, Elasa, partilhando bons momentos com os participantes
e clientes presentes neste magnífico concurso, e colaborando com
a organização, atribuindo aos vencedores sacos de ração Pavo
como prémios, para além de ofertas para todos os participantes.

Patrocinámos o Ciclo Clássico de
Cavalos Jovens de Salto
De 27 a 30 de setembro último, no Centro Equestre Castela e Leão
de Segóvia (Espanha), realizou-se pelo terceiro ano consecutivo
a final do Ciclo Clássico de Cavalos Jovens de Salto de Obstácu-
los organizada pela ANCADES (Associação Nacional de Cria-
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dores de Cavalos de Desporto Espanhol). Paralelamente, teve
lugar a vigésima edição do Concurso Morfológico para poldros
de dois e três anos, e o Campeonato de Espanha de Eguadas.

No Concurso Morfológico de ANCADES 2012, “Luanco de Ca-
pellan”, vencedor de 2011 em Machos de dois anos, impôs-se
nesta ocasião em Machos de três anos e recebeu o galardão de
Campeão dos Campeões. “Ivea del Maset” (“Indret del Maset” e
Vegia del Maset”, por “Vigaro”) ganhou em Fêmeas de três anos.
Em Critérium de cinco anos impôs-se “Iggy Pop EQD”, filho de “In-
doctro” e “AvangeZ”, por “Atlantus Z”, criado na Eguada Equi-
depor montado por Jaime Gabarrón. Na categoria de seis anos
ganhou “Estela de Ibio”, com o cavaleiro Juan Queipo de Llano,
filha de “Carpaccio” e “Ma Belle Amie S”.

No Campeonato de Espanha de Eguadas, o vencedor da meda-
lha de ouro foi a Eguada Loma de Fuensauco com a equipa for-
mada por “Gilda da Sauco” (Asís Arango), “Gabana de Sauco”
(Alfredo Fernández-Durán) e “Paciente de Sauco” (Asís Arango).
A Pavo, que patrocinou o evento, e a Elasa, seu distribuidor na
zona, estiveram presentes e distribuíram prémios ao vencedores.

Campeonato da Andaluzia 
de Concurso Completo de Equitação
No fim de semana de 20 e 21 de outubro passado, teve lugar o
campeonato da Andaluzia de Concurso Completo de Equitação,
nas instalações do Club Jinetes de la Bahía, em Puerto Real, Cádis,
Espanha.

Na prova de adultos, ven-
ceu o cavaleiro cordovês Es-
tanislau Lira, montando a
sua égua “Naja d’Aloys”,
sendo este o terceiro ano
consecutivo que a dupla
Naja e Estanis ganham o
campeonato. Desde a
prova de Dressage, Lira
manteve a primeira posição
ao fazer a brilhante exibi-
ção e obter 34,7 pontos de
penalização. Seguiam-no a
amazona francesa Anne

Elise Thiolat e o cavaleiro de Cádiz, Esteban Benítez. Depois do
cross, a classificação não se alterou, sendo estes três cavaleiros
os que dominavam a prova e os que disputaram o pódio no dia
seguinte. A prova de salto em pista previa-se bastante difícil. Fi-
nalmente, o pódio do Campeonato da Andaluzia absoluto foi
constituído por Estanislao Lira, como vencedor da prova e meda-
lha de ouro, Anne Elise Thiolat, segunda classificada  e medalha
de prata, e Javier Bosch, terceiro classificado, que depois de uma
boa prova de saltos se impôs a Estaban Benítez obtendo a meda-
lha de bronze.

Na prova de juvenis, o campeonato decidiu-se entre dois cavalei-
ros que sobressaíram especialmente dos restantes: Pedro Lira e Mi-
guel Vásquez, adversários e íntimos amigos. Foi Miguel Vasquez,
montando a Sea Radiante” quem acabou por vencer, superando
Pedro Lira numa competição muito renhida. A terceira classificada
e medalha de bronze foi Marina Cossío montando o “Until”.

Na prova infantil, a vencedora foi, mais uma vez Inmaculada Gar-
cía, montando a “Andryu”. A medalha de prata coube à ama-
zona Daniela Phillippe, montando o Sea Wind”, enquanto que
Alfonso Tagua conseguia a medalha de bronze.

Tal como a sua irmã, Inés Garcia revalidou o titulo de campeã da
Andaluzia na disciplina de  alevines, mas neste caso teve uma
grande rival, Patriciana Brome. A segunda classificada e medalha
de prata foi Evelyn Lahuerta montando a “Estrellita”, e a medalha
de bronze foi para a Patricia Brome montando o seu pónei “White
Label Cola”.

Campeonato de Espanha 
de Dressage Clássica

Entre 6 e 14 de outubro passado, disputaram-se no recinto da
Feira de Saragoça os campeonatos de Dressage Clássica de Es-
panha das categorias de absoluto, cavalos jovens e menores. O
concurso teve lugar durante a realização do Salão Internacional
do Cavalo Ibérico e de Desporto de Saragoça, mais conhecido
como Ecuzar.

Em primeiro lugar, durante o fim de semana de seis a oito de ou-
tubro, realizou-se o Campeonato Absoluto. Carmen Maesgaard
e o seu cavalo “Ciowa” alcançaram o título de Campeões de Dres-
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sage Clássica de Espanha. O conjunto realizou um exercício ao
ritmo de música clássica e conseguiu uma média alta, de 73,8%.
Em segundo lugar ficou Fidel Díaz Amor e a sua Pura Raça Espa-
nhola (PRE) “Fandanguero IX” (70,675%). O bronze levou outro
par com um PRE, Victor Álvarez, do centro de treino CAVA, com
o “Curioso XXV JLE” (69,325%). Quanto ao Critérium, Juan Anto-
nio Jiménez e a sua égua “ Naomy” conseguiram o primeiro lugar
e a medalha de ouro. A prata foi para María Teresa Ortiz com
“Cea Zorro”.

Durante a semana, teve lugar o Campeonato de Cavalos Jovens,
em que a medalha de ouro na classe quatro anos foi para Ángel
Dorado Martínez montando a “Dancing Dream”,  com uma per-
centagem de 280,400. Em cinco anos, o vencedor do ouro foi
Francisco Fernández com Dhannie” com 350,800 %. E em cava-
los de seis anos a medalha de ouro foi para Álvaro Martiín de la
Fuente com “Dai Colori Vsitosi”.

Para finalizar o segundo fim de semana do evento, de 12 a 14
de outubro, realizou-se o Campeonato de Menores nas suas dife-
rentes categorias. Nos alevines, a vitória foi para Gonzalo Rodrí-
guez Díaz e “Noble Esprit” (69,397%). Em infantis, Natalia
Blanco Govantes e “Winner-H” conseguiram a medalha de ouro
com uma pontuação total de 70,198%. Em Juvenis, 0* Roger
Comas com “Fidergold” (68,769%) conseguiu o primeiro lugar
que, em Juniores foi para Andreu Busutil com “Don Luka”
(70,794%).
Na categoria de Jovens Cavaleiros, o ouro foi para Erik Balasch
com “Dorado 69” com uma média total de 68,964%.

Por equipas, o conjunto andaluz “Guadalquivir” levou o ouro, à
frente de “Estebez – Barranco” da Catalunha, levou a prata. O
bronze também foi parar à Catalunha, à equipa “Club 972”.

A Pavo esteve presente todos os dias das competições com um
magnífico stand para poder receber os cavaleiros e o público.

II Jornada sobre OCD 
em Pura raça Espanhola
No passado dia 8 de novembro, realizou-se a segunda jornada
sobre osteocondrose dissecante (OCD) no cavalo de Pura Raça
Espanhola (PRE). O evento teve lugar nas magníficas instalações
do Colégio de Veterinários de Córdoba (Espanha), e contou com
a assistência de 90 profissionais veterinários principalmente das
regiões da Andaluzia, Estremadura e Múrcia.

A realização desta segunda jornada foi consequência da grande
procura que tivemos depois da primeira, realizada em Madrid no
mês de junho de 2012, e foi novamente organizada pela Pavo e
pela Virbac. Também, nesta edição, contámos com o Colégio de
Veterinários de Córdoba, sem o qual a mesma não teria podido
realizar-se.
O programa técnico, de grande interesse, foi dado por prestigia-
dos oradores do mundo da veterinária equina em Espanha. O ob-
jetivo principal do mesmo foi criar um fórum de formação e
informação acerca deste problema que tanto pode afetar o valor
dos poldros como o futuro desenvolvimento dos mesmos.

O primeiro dos oradores, Maria González, veterinária diplomada
pelo American College of Veterinary Internal Medicina (ACVIM),
falou sobre os fatores predisponentes da osteocondrose e os últi-
mos avanços na investigação desta doença. De seguida, tomou a
palavra Jorge de la Calle, veterinário diplomado pela American
College of Veterinary Surgeons (ECVS), que falou acerca das di-
ferenças que existem entre os tratamentos cirúrgicos e os tratamen-

tos conservadores. A jornada terminou com a intervenção do
veterinário Manuel Novales, diretor do centro de leitura de OCD
do Hospital Clinico Veterinário de Universidade de Córdoba, que
centrou a sua exposição na utilização da radiologia e na sua im-
portância no momento de determinar a evolução das avaliações
no PRE para os PRC.

A Pavo na Sicab 2012
O Palácio de Exposições e Con-
gressos de Sevilha, em Espanha,
acolheu de 20 a 25 de novem-
bro passado a realização do
XXII Salão Internacional do Ca-
valo de Pura Raça Espanhola,
Sicab 2012.

Durante o evento, apresentou-se
o novo Pavo Complete, melho-
rado na sua formula, com uma
nova embalagem mais atrativa e
com mais informação sobre o
produto. Também aproveitámos
a oportunidade para dar a co-
nhecer o nosso novo catálogo de
produtos da temporada
2013/2014.

Muitos foram os amigos que pas-
saram pelo nosso stand a cumprimentar-nos, como Javier Revuelta
(presidente da Real Federação Hípica Espanhola, RFHE), Javier
Conde (presidente da Associação Nacional de Criadores de Ca-
valos de Pura Raça Espanhola, ANCCE), Pedro Rey (diretor da
Associação Nacional de Criadores de Cavalos de Desporto Es-
panhol (ANCADES) e Antonio Campos (presidente da Associação
Espanhola de Criadores de Cavalos Anglo-árabes, AECCAá),
todos eles paceiros da Pavo. Contámos ainda com a visita de re-
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conhecidos artistas como Santi Serra, treinador de cavalos atores,
e Gonzalo Giner, veterinário e escritor de sucesso, autor dos livros
“El Sanador de caballos” e “El Jinete del silencio” que vinculou a
sua obra ao mundo do cavalo e que nos desvendou que o seu
próximo projeto também estará relacionado com o mundo dos ca-
valos. Ambos, também, bons amigos da Pavo.

A Pavo continua a consolidar-se como líder na alimentação equina
em Espanha e esta notoriedade de marca viu-se refletida nos bons
resultados conseguidos pelos nossos clientes Pavo. Assim, por
exemplo, a Eguada Ferrero conseguiu o prémio da melhor coude-
laria; também o prémio de campeão absoluto foi para Fer Bago,
propriedade da mesma eguada. Por outro lado, a Eguada Centu-
rión conseguiu o prémio da melhor expositora. Também o cavalo
Pura Raça Espanhola (PRE) continua ligado ao mundo da dressage
clássica e o cavaleiro da Fundação Real Escola Andaluza de Arte
Equestre, José Maria Sánchez Cobos, foi campeão do grande pré-
mio e da Kür, realizados durante a Sicab.

Pavo nos concurso de Dressage
Clássica de Toledo
De 31 de março a 8 de abril, coincidindo com a Semana Santa,
tiveram lugar em Toledo, Espanha, quatro concursos de dressage

clássica, dois nacionais e dois internacionais. No total estiveram
em competição trezentas duplas durante estes oito dias.
A amazona sueca Minna Telde com “Santana” foi a estrela da se-
mana, enquanto que pelo lado espanhol destacaram os PRE
“Guardadamos” montado José Antonio Garcia Mena, e “Piconero
IV” com Eduardo Mellado.
A Pavo esteve presente com uma tenda,  patrocinando o concurso
e esta bela disciplina.

E muito mais…

IV Edição Equestre em
Badajoz

Desde o dia 21 e até 24 de junho teve
lugar a IV Edição Equestre (Feira do Ca-
valo) e Feira do Touro em Badajoz.

A Pavo esteve presente com um stand co-
mercial e acompanhou todos os participan-
tes e aficionados do mundo equino e
mostrou a sua extensa gama de produtos e
suplementos para todo o tipo de cavalos e
em qualquer disciplina.

Campeonato de
Dressage Clássica da
Comunidade de Madrid
No sábado, 23 de junho, teve lugar no
Club de Campo e Villa de Madrid, Espa-
nha, o Campeonato de Dressage Clássica,
onde intervieram os participantes que tive-

ram pontuação suficiente nos diferentes
concursos que se realizaram este ano na
Comunidade de Madrid.
Mais um ano em que a Pavo esteve pre-
sente e colaborou com a entrega de pré-
mios com diplomas de acreditação e
presentes para os vencedores.

Liga de Inverno Pavo em
Los Porches
A 29 de setembro e 1 de dezembro reali-
zaram-se em Espanha os dois primeiros dos

quatro concursos que formam a Liga de In-
verno patrocinada pela Pavo, que se cele-
bram no Centro Hípico Los Porches, em
Arteixo, Corunha. Consiste numa liga terri-
torial de salto com 4 fases de salto:
0,50/0,80/1,00/1,15.

Liga Norte de Póneis
No concurso de póneis da Liga Norte, rea-
lizado nos dias 6 e 7 de outubro nas insta-
lações do Centro Equestre Miraflores, em
Burgos (Espanha), cerca de 170 póneis
competiram e demonstraram um grande
nível nas suas distintas categorias. A Pavo,
como patrocinador da liga, partilhou estes

momentos junto aos vencedores e diferentes
participantes que agora montam um pónei
mas que, seguramente dentro de muito
pouco tempo, continuarão a sua afición no
salto com cavalos.




