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Turista
Equestre
TURISMO EQUESTRE DE PORTUGAL
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CONHEÇA PORTUGAL A CAVALO
Com uma tradição equestre secular, com quatro raças equídeas autóctones e um clima
mediterrânico favorável à prática de atividades ao ar livre, Portugal tem características
únicas no mundo para a prática do Turismo Equestre.
No país do Puro-Sangue Lusitano, o mais antigo cavalo de sela do mundo, existem várias infraestruturas dedicadas à prática e ao Turismo Equestre. Conheça Portugal a Cavalo e descubra
um território repleto de paisagens de cortar a respiração, muito além da sua imaginação.

MATERIAL
RECOMENDÁVEL
A QUALQUER
PASSEIO

• Um cartão com o seu nome, telefones de
contato em caso de emergência e indicação
do grupo sanguíneo;
• Um Telemóvel no bolso e nunca na sela, com
telefone de contato em caso de emergência;
• Colocar uma etiqueta na sela com os seus
contatos;
• Um mapa da região, sempre disponível pelas
entidades promotoras;

Prepare-se para esta experiência inesquecível da melhor maneira possível.

• Um canivete, comida e água.

ESCOLHA
O SEU PERCURSO
Para começar, pense na região de Portugal que mais gostaria de percorrer
a cavalo. Depois, basta escolher o seu
percurso equestre preferido. Existem
neste momento vários roteiros traçados
pela Associação Nacional de Turismo
Equestre (ANTE), e por diversos operadores de turismo equestre, espalhados
por todo o território nacional.

RESPEITE AS REGRAS,
SINALIZAÇÃO
E OS GUIAS
Informe-se acerca das regras de circulação, de
segurança e de higiene para os passeios a cavalo
e faça por cumpri-las da melhor forma possível.
Antes de iniciar o seu percurso, informe o seu
Guia acerca do seu grau de aptidão como cavaleiro e siga as instruções por ele transmitidas.

MATERIAL EXTRA
PARA UM PASSEIO
LONGO
MAIS DE 5 HORAS

Para além do material anterior, recomenda-se:
• Um balde desdobrável, para poder dar água
ao seu cavalo e um saco impermeável com
ração para o cavalo;
• Um Cabeção com Prisão sempre que precisar
de prender o seu cavalo;
• Estojo de primeiros socorros, num saco
impermeável;

Informe-se sobre as várias modalidades de
seguros pensados para este tipo de atividades.

• Bússola;
• Material de maneio: ferro de cascos; escova e
ferro, pente de crinas.

VISTA-SE A RIGOR
A escolha da roupa, calçado e acessórios para a prática do Turismo Equestre
deve ter, acima de tudo, em conta o seu conforto e o do cavalo.
O cavaleiro deve, sempre que possível, tentar utilizar:

CALÇADO: Botins, Polainas,

CAMISOLA: Confortável

Botas de Borracha ou Botas de Pele.

e adequada à época do ano.

MEIAS: Confortáveis, frescas

CASACO: Confortável

e compridas.

e adequado à época do ano.

TOQUE: Toque ou Capacete,
CALÇAS: Calças de montar.
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REFLETORES: Obrigatório
sempre que utilize ou cruze
vias de trânsito ou que circule
em períodos com pouca
luminosidade. No entanto,
recomenda-se o uso sempre
que esteja a cavalo.

apoiado em três pontos, adaptado à
prática equestre e de uso obrigatório.
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