Alterações na Taça das Nações FEI de
Obstáculos
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Foram anunciadas na Assembleia Geral da FEI, a decorrer
em Istambul (5-8 de Novembro,) as mudanças na Taça das
Nações, que entram em vigor a partir de 2013.
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Marina Frutuoso de Melo recebe
Prémio Femina 2012
Equita ção Magazine 89

2012-11-07 13:06:02

A cavaleira vai hoje ser agraciada com um galardão que distingue o mérito das mulheres portuguesas em
diversas áreas.

Marina, seis v ezes cam peã nacional de saltos de obstáculos, receberá o prém io por m érito no Desporto com resultados
notáv eis e por ter contribuído para o prestígio nacional e de Portugal.
O Prém io Fem ina foi criado por João Micael, director do gabinete Portugal Protocolo para agraciar as m ulheres
portuguesas, que se tenham distinguido com m érito, em Portugal ou no estrangeiro, profissionalm ente, culturalm ente e
hum anitariam ente na sociedade portuguesa.
A atribuição dos prém ios às agraciadas é feita por um a com issão de honra, constituída exclusiv am ente por m em bros
m asculinos conv idados – reconhecendo, assim , o seu v alor e excelência na sociedade portuguesa m oderna e ev oluída, com o
seus pares de pleno direito.
O jantar e cerim ónia de entrega dos prém ios - em benefício da Liga Portuguesa contra a SIDA - terão lugar na "Sala
Vitorino Nem ésio", no restaurante "A Com m enda", no Centro Cultural de Belém , em Lisboa.
AGRACIADAS
Prém io Fem ina 2 01 2 de Honra
Assunção Estev es
*
Por m érito nas Artes de Palco, Cinem a e Telev isão
São José Lapa
*
Por m érito nas Artes Plásticas e Visuais
Sofia Areal
*
Por m érito nas Artes Musicais e Bel Canto
Rita Redshoes
*
Por m érito na Conserv ação do Am biente e da Natureza
Lurdes Carv alho
*
Por m érito na Ciência
Sofia Duarte
*
Por m érito no Desporto com resultados notáv eis, e, que tenha contribuído para o prestígio nacional e de Portugal
Marina Frutuoso de Melo
*
Por m éritos relev antes no Em preendedorism o e Excelência Profissional
Marianela Mirpuri
*

Clube Equitação

Por actos de Hum anitarism o em prol da dignidade e direitos do Ser Hum ano
Joana Daniel-Wrabetz
*
Por m érito na Literatura
Ana Hatherly
*
Pelo estudo e div ulgação da cultura, história e sociedade portuguesas no estrangeiro e na Lusofonia
Raquel Henriques da Silv a
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OBSTÁCULOS

Alterações na Taça das Nações FEI de Obstáculos
2012-11-07 11:30:51

Foram anunciadas na Assem bleia Geral da FEI, a decorrer em Istam bul (5-8 de Nov em bro,) as m udanças na Taça das
Nações, que entram em v igor a partir de 2 01 3 .
Ler +
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Steve Guerdat é novo número 1 do ranking Rolex
2012-11-06 10:27:43

O cam peão olím pico subiu dois lugares na tabela, som ando agora 2 52 5 pontos, m ais de 1 00 acim a do núm ero 2 , Nick
Skelton.
Ler +

Se t/O ut 2012

OBSTÁCULOS

Cavaleiros lusos brilham no CSI2* de Oliva Nova
2012-11-05 11:40:48

O Mediterranean Equestrian Tour de Outono term inou este dom ingo, em Valência (Espanha).
Ler +

OBSTÁCULOS

Saltos de Obstáculos na Golegã
2012-11-05 10:11:16

As prov as de Saltos de Obstáculos foram um dos destaques do prim eiro fim -de-sem ana de prov as na Feira do Cav alo.
Ler +

OBSTÁCULOS

Luciana Diniz 5.ª em Hannover
2012-10-29 10:28:36

[Notícia com Vídeo]
A cav aleira luso-brasileira participou no Germ an Classics, e no Grande Prém io do CSI5* entrou com Bluebuster.
Ler +
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