
 

 
 
 
 

Dock Diving e Mediterranean Winner pela 

primeira vez no Pet Festival 

 
Lisboa, 24 de Janeiro de 2018 – A 7ª Edição do Pet Festival, que se realiza de 2 a 4 de 

Fevereiro na FIL, apresenta duas novidades: os concursos de Dock Diving – saltos de 

cães para a água – e o Mediterranean Winner 2018, competição internacional de felinos 

que trará aos nossos pavilhões mais de 500 gatos.  

 

Organizado pelo hotel de animais Quinta Monte dos Vendavais, o Dock Diving consiste 

na competição de saltos para a água – numa piscina montada especialmente para o 

efeito – em que se avalia a distância que o cão consegue saltar. Os patudos dos 

visitantes também poderão participar na sexta-feira, sábado e domingo de manhã, 

mediante inscrição realizada na hora com a organização do concurso.  

 

Pela primeira no Pet Festival e também em Portugal, realiza-se o Mediterranean Winner 

2018, organizado pelo Clube Português de Felinicultura, membro da FIFe, que trará à FIL 

mais de 500 gatos, de todas as raças e para todos os gostos. Este é, sem dúvida, o 

evento mais internacional de felinos dos últimos anos no nosso país, a decorrer durante 

todo o fim-de-semana do evento. 

 

Seguindo o sucesso da edição passada, este ano volta a repetir-se o concurso Dog 

Talent que desafia os nossos amigos de quatro patas, independentemente da raça ou 

idade, a partilharem com a audiência os seus talentos. As inscrições já estão fechadas, 

estando já confirmada a participação de cerca de 40 cães. Voltamos também a repetir a 

Corrida do Amigo, no dia 4, uma iniciativa de cariz solidário que recolhe alimentos para a 

Casa dos Animais de Lisboa. Para participar nesta cãominhada basta inscrever-se em 

www.werun.pt. A prova de agilidade – Agility – mantém-se igualmente no programa, 

com um espectro de participação a nível ibérico. Nesta prova estarão presentes os 

melhores cães a competir em agilidade e habilidade.  

 

Mas o salão dos animais de estimação não é só feito de cães e gatos. Para os 

admiradores de outras espécies, não faltarão comunidades ligadas aos peixes, aves, 

répteis, pequenos-mamíferos e animais de quinta.  

 

Não restam dúvidas em relação à afirmação do Pet Festival como a maior iniciativa a 

juntar animais de estimação em Portugal. Em 2017 o evento contou com 40 mil 

http://www.werun.pt/


 

visitantes, cerca de 3 mil animais em exposição e aproximadamente 5 mil mascotes que 

acompanharam os seus donos ao evento.  

Mais informações em: 

http://www.petfestival.fil.pt/  

https://www.facebook.com/pet.festival.fil/?fref=ts  

Área de Comunicação da FIL  

Pedro Bento, Tel: 218921527, Email: pedro.bento@ccl.fil.pt 

Inês Rosado, Tel: 218921512, Email: ines.rosado@ccl.fil.pt 
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