
Pet Festival 2015 – FIL (Feira Internacional de Lisboa) 

A quarta edição do Pet Festival trouxe à FIL no Parque das Nações, durante 2 dias e meio, um 

imenso público e expositores, cuja motivação era similar, o gosto pelos animais. Na lista de 

expositores estavam registados acima de 100. 

Os visitantes tiveram a possibilidade de levar consigo o seu animal de estimação desde que 

estivesse tudo de acordo com o regulamento de acesso ao evento. 

Houve 2 pavilhões e o espaço entre eles, repleto de exemplares das mais diversas espécies e 

raças, assim como criadores, marcas de renome e comerciantes da área animal, ainda esteve 

em foco a assistência na saúde animal e a adopção com expositores das variadas associações 

que combatem o flagelo do abandono dos animais de estimação.  

No Pavilhão 2 da FIL, logo na entrada, decorreu a Exposição Internacional de Lisboa do Clube 

Português de Felinicultura, onde estiveram bastantes exemplares de gatos das mais variadas 

raças, a competir para o Best In Show e pontuarem no campeonato. Paralelamente deliciaram 

os visitantes que gostam destes amigos de 4 patas e puderam trocar impressões com os seus 

criadores. 

A Vila Cães e Companhia esteve repleta de visitantes, mais uma vez a iniciativa da Revista Cães 

& Companhia levou aos visitantes o contacto com variadas raças de cães, e seus clubes e 

criadores sempre disponíveis para esclarecer alguma questão sobre as raças aqui apresentadas. 

A adesão do público era tão grande que a mobilidade era difícil. 

Havia também de seguida 2 rings dedicados a actividades com cães em que num, podiam brincar 

com acessórios próprios para eles, assim como o outro esteve dedicado a actividades de 

trabalho como por exemplo as provas de agilidade. 

Ainda no Pavilhão 2, no picadeiro 1 decorreram actividades equestres onde o cavaleiro e o 

cavalo mostraram a sua destreza e a cumplicidade no trabalho em equipa. 

Entre os Pavilhões 2 e 3, o espaço estava muito bem aproveitado com a exposição de roedores 

(os coelhos anões e hamsters) e de répteis, das mais variedades raças e espécies. 

Já no Pavilhão 3, os Animais da Quinta deliciaram todos, em particular as crianças, que não têm 

muito contacto com os mesmos, desde as tradicionais galinhas, burros, póneis e carneiros. 

As aves exóticas também tiveram grande sucesso, com as suas penas coloridas e aves que não 

encontramos no nosso dia-a-dia. 

Na zona da aquariofilia, além de mostrarem a grande variedade de exemplares de peixes e flora, 

e também os acessórios necessários à actividade, tinham disponíveis as tradicionais cabine 

telefónica e os aquários onde se podia fazer algumas fotos no seu interior (sem molhar a cabeça 

é claro)… 

Na zona dos picadeiros 2 e 3, estavam em aquecimento os conjuntos cavaleiro-cavalo que iriam 

entrar em prova no picadeiro 1 do Pavilhão 2. 

Os diversos workhsops desde Aquariofilia, Grooming de cães, Culinária para cães, como lidar 

com cães desconhecidos, demonstração de busca e salvamento entre tantos outros que não 

conseguimos enumerar, encontros de raças caninas, como os Pugs, Teckels, Bulldog Inglês, 

Cocker Spaniel Inglês, Bouledogue Francês, Schnauzers… as provas de agilidade, actividades 



equestres também permitem o contacto mais próximo com o animal no seu trabalho, seja qual 

for a missão dele. 

As associações de adopção animal estavam basicamente centradas no Pavilhão 3, com alguns 

dos seus exemplares, e a divulgar não só os seus contactos, mas também o que fazem em prol 

do animal de companhia que infelizmente ainda é muito abandonado… e sempre presente o 

apelo à ajuda para conseguir levar em frente a sua missão na sociedade. 

Neste tipo de exposição a adesão de público é muito grande, tanto adultos como crianças 

deliram com os animais que mais gostam, e alguns deles não temos oportunidade de estar em 

contacto no nosso dia-a-dia principalmente citadino. 

Venha a próxima edição do Pet Festival! 
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