Monte da Ravasqueira promove VI Taça Ibérica de Atrelagem
O Monte da Ravasqueira, localizado no concelho de Arraiolos, realizou uma acção de promoção e
divulgação de uma prova internacional de atrelagem, que irá organizar em Março de 2006, integrada
no calendário oficial da Federação Equestre Internacional (FEI), tendo convidado, para o efeito, um
grupo de jornalistas estrangeiros da especialidade.
Esta acção de promoção e divulgação, que teve lugar no Monte da Ravasqueira no dia 22 de Outubro,
compreendeu uma apresentação descritiva da VI Taça Ibérica de Atrelagem, a que se seguiu uma
visita guiada à Herdade da Mata, o local onde decorrerão as três modalidades de prova previstas:
ensino, maratona e maneabilidade.
A VI Taça Ibérica de Atrelagem decorrerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de Março de 2006 e será um
concurso de atrelagem internacional com a classificação CAI-A, o nível mais elevado de provas para
quatro, dois e um cavalos e para quatro póneis.
Organizada pelo Monte da Ravasqueira, com o apoio da Região de Turismo de Évora e com a
colaboração da Associação Portuguesa de Atrelagem e da Federação Equestre Portuguesa, a VI Taça
Ibérica de Atrelagem será a primeira de um novo formato acordado entre o Monte da Ravasqueira e
Dehesa de Montenmedio (Vejer de la Frontera, Espanha), segundo o qual passa a existir um único
concurso anual que terá lugar, alternadamente, em Portugal e em Espanha.
Serão convidados a participar a participar na VI Taça Ibérica de Atrelagem concorrentes de Portugal,
Alemanha, Bélgica, França, Espanha, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos da América, prevendo-se
que venham a estar em concurso mais de 200 cavalos e cerca de 80 participantes.
Esperam-se, entre concorrentes, tratadores, familiares e colaboradores das equipas, mais de 250
pessoas.
Em função do elevado número de participantes estrangeiros em concurso e da cobertura mediática de
que será alvo, a que acresce o público que poderá assistir, gratuitamente, às três modalidades de
prova previstas durante os dias 23, 24, 25 e 26 de Março de 2006, a VI Taça Ibérica de Atrelagem
constitui também uma excelente oportunidade de promoção do turismo regional.
Paralelamente, está também a ser preparado, para os dias 17, 18, 19 e 20 de Março de 2006, um
outro concurso internacional de atrelagem, com prize money e classificação CAI-B da FEI, que será
acompanhado pelos juízes internacionais presentes nessa altura no Monte da Ravasqueira.

