
          

LINHAS ORIENTADORAS DO PROJECTO “CAVALOS LUSITANOS NOVOS NO 

ENSINO” - 2023 

        

1 – Objectivos da FEP e da APSL: 

 

• Contribuir para a formação, também a nível internacional, de conjuntos 

constituídos com cavalos novos de Raça Lusitana; 

• Criar um mecanismo adicional de selecção funcional de cavalos lusitanos com 

potencial desportivo; 

• Proporcionar aos criadores interessados em testar funcionalmente os seus 

produtos um esquema global, devidamente organizado e controlado pela FEP e APSL; 

• Desenvolver correctamente o potencial que cavalos Lusitanos possam ter para 

a disciplina do Ensino, valorizando-os e criando com isso um valor acrescentado para 

os seus criadores/proprietários; 

• Proporcionar a cavaleiros com ambições competitivas a melhoria da sua 

qualidade de equitação desenvolvendo o seu potencial desportivo, bem como apoiar a 

sua formação técnica; 

• Preparação progressiva de um grupo de cavalos/cavaleiros que possam vir a 

integrar representações internacionais em provas de nível S.George e Grande Prémio). 

 

2 – Fase de apuramento  

Neste projecto podem participar cavalos Lusitanos que durante o ano de 2023, tenham 

4, 5, 6 ou 7 anos, sendo dada preferência aos animais mais jovens (4,5 e 6 anos). 

 As inscrições para o Projecto deverão ser feitas para a APSL (apsl@cavalo-
lusitano.com), preenchendo ficha criada para o efeito, até ao dia 25 de Janeiro 
de 2023 

 Os conjuntos que participarão no Projecto serão escolhidos após provas 

efectuados nos seguintes moldes: 

 

 Prova 1 – Avaliação morfológica pelos juízes da Raça com os animais 

apresentados à mão ( coeficiente 10%)  

 Prova 2 – Prova de Ensino adaptada à idade do Cavalo  

 - cavalos de 4 anos – P1,  

 - cavalos de 5 anos - E1,  

 - cavalos de 6 anos - M1,  

 - cavalos de 7 anos – Avançada 1   

julgada por juízes oficiais FEP ( coeficiente 25%) 

mailto:apsl@cavalo-lusitano.com
mailto:apsl@cavalo-lusitano.com


 Prova 3 – Prova de Apresentação avaliada por um Juiz Internacional  de 

Dressage – ( coeficiente 30%) 

 Prova 4 – Avaliação feita pelos treinadores Daniel Pinto e Miguel Ralão que 

poderão montar os animais ( coeficiente 35%). 

• Estas provas serão realizadas nos dias 27 e 28 de Janeiro,pf. 

3 - Método de trabalho: 

• O projecto terá como responsáveis-técnicos os cavaleiros Daniel Pinto e Miguel 

Ralão Duarte. 

• Os treinos são ministrados por Daniel Pinto e Miguel Ralão Duarte (nos seus 

locais de trabalho). Estes treinos serão marcados para cada ciclo (cujas datas estão 

definidas abaixo),directamente com os treinadores via email, e de acordo com as datas 

disponibilizadas previamente por estes. Estes treinos deverão ser distribuídos de forma 

o mais homogénea possível pelo período definido para cada ciclo  

• Cada treinador trabalhará com o conjunto por um período de três meses no qual 

serão administradas três aulas mais uma quarta aula dada pelos dois treinadores, após 

o que os conjuntos trocarão para o outro treinador. 

• O calendário do ciclo de treinos é o seguinte: 

1º ciclo  De 30 de Janeiro a 23 de Abril – Aula conjunta de 24 a 30 de Abril 

2º ciclo  De 1 de Maio a 23 de Julho – Aula conjunta de 24 a 31 de Julho 

3º ciclo  De 1 de Agosto a 23 de Outubro – Aula conjunta de 24 a 31 de Outubro 

4º ciclo  De 1 de Novembro a 23 de Janeiro de 2023  – Aula conjunta de 23 a 31 

de Janeiro de 2023 

• A distribuição dos conjuntos pelos treinadores no primeiro ciclo será 

responsabilidade da APSL 

• No final de cada período de treinos o treinador preencherá uma ficha de trabalho 

onde será anotada a evolução do conjunto que pode apenas ser consultada pelos 

interessados 

• Os conjuntos terão que, consoante o seu estado de evolução e as directivas 

dadas pelos treinadores, participar em provas da Taça de Portugal e Campeonato 

Nacional de Cavalos Novos  

De acordo com o actual calendário de Ensino da FEP informamos as provas já 

agendadas para essas competiçoes: 

TAÇA DE PORTUGAL 

 Jornada 1 – 18 e 19 de Março Sociedade Hipica Portuguesa 

 Jornada 2 – 6 e 7 de Maio   Golegã 

Jornada 3 – 6 a 9 de Julho  Ponte de Lima 

 Jornada 4 – 16 e 17 de Setembro Companhia das Lezirias 

 Jornada 5 – 21 e 22 de Outubro Quinta da Beloura 

Final 2 e 3 de Dezembro  Arruda dos Vinhos 



 

CAMPEONATO NACIONAL DE CAVALOS NOVOS 

Camp. Nac. de Cavalos Novos 7 e 8 de Outubro em Local a definir 

(É aconselhável a consulta do Regulamento de Dressage de FEP no que respeita à Taça de Portugal 

de Dressage e Critérios de Cavalos Novos) 

• No final de cada ano será feita pelos treinadores uma avaliação do conjunto, 

sendo analisadas a respectiva evolução, capacidade de trabalho, respeito pelas 

directivas transmitidas e potencial futuro para a disciplina, após o que a continuação da 

participação do conjunto no ano seguinte dependerá do total cumprimento destas 

normas e essa decisão será transmitida aos interessados. 

 

4 - Custo do projecto 

• A participação nas provas de selecção não terá custos. 

• A APSL e FEP coparticiparão no pagamento das aulas ficando à 

responsabilidade dos interessados um custo de 45 Euros por aula para os sócios da 

APSL e 70 Euros por aula para os não sócios devendo o pagamento conjunto ser feito 

no inicio do conjunto de treinos (dois/três meses), no valor de 180 Euros para os sócios 

(3 aulas + sessão publica) e 280 Euros para os não sócios. 

• Nas aulas conjuntas poderá ser necessário o pagamento da box.    

• Custos de deslocações dos cavalos e cavaleiros para os treinos e sessões 

publicas estarão a cargo dos proprietários. 

NOTA : Se for considerado pelos responsáveis que existem conjuntos com 

qualidade para participar no Campeonato do Mundo de Cavalos Novos, isso será 

proposto aos responsáveis dos animais, estando disponível apoio para essa 

participação por parte das entidades que gerem o Projecto 

 

A APSL 


