
                                                                                       

 

 

 

 

Comunicado de Imprensa 

Janeiro 2017 

 

2 Milhões de cães e 1,2 milhões de gatos vivem nos lares portugueses 

Expozoo 2017 com programa especialmente dedicado às famílias 

chega à Exponor já no próximo fim-de-semana 

 

A Expozoo 2017 - 11ª Exposição do Mundo Animal chega à Exponor já no próximo fim-de-

semana, entre os dias 14 e 15 de janeiro, com um vasto programa especialmente 

dedicado às famílias, com atividades para todas as faixas etárias. 

Em simultâneo, a Exponor também irá receber a Exposição Canina Internacional do 

Norte, organizada pelo Clube Português de Canicultura, que regressa a Matosinhos para 

maravilhar e deixar de “boca aberta” pequenos e graúdos. 

Para além do espaço de exposição de produtos, equipamentos e serviços para animais, a 

Expozoo também irá contar com um leque de atividades de caráter lúdico e didático, 

dedicadas aos mais novos, mas que prometem animar e captar o interesse de toda a 

família. 

Para esta edição, as famílias que visitarem o centro de exposições da Exponor – o ano 

passado a Expozoo recebeu mais de 35 mil visitantes – vão poder assistir a vários 

concursos e competições de beleza animal - alguns de nível internacional -, apreciar as 

várias exposições de animais das mais diversas espécies e participar nos workshops e 

seminários sobre as novidades do setor. 

 



                                                                                       

 

 

 

 

Espaços e atividades diferentes - que prometem muito dinamismo e interatividade -, 

onde será possível assistir a treinos, demonstrações de obediência, de busca, 

salvamento com cães, experimentar um passeio a cavalo, conhecer uma Quinta 

Pedagógica (com animais de criação), participar nas atividades de um hospital 

veterinário, entre muitas outras atividades. 

 

Programa Expozoo 2017: 

 

 Exposição Internacional de Gatos - Organização Clube Português de 

Felinicultura 

54 Gatos. Exposição e concurso. 

 Exposição de Animais Exóticos - Organização AlvesPets 

Aves, Mamíferos, Répteis e artrópodes, Gineta tigrina, Morcegos da fruta, Tarântulas e 

escorpiões, Iguanas, Varanos, Pythons, Doninha Americana, Kinkajou ou Coatis 

 Exposição de Aves - Organização Aves do Jorge 

40 Aves (Psitacideos - papagaios e araras). 

 Exposição de Aquariofilia - Organização Zonanimal e Zoo Leça 

Aquários de água doce quente e fria. 

 Mostra de Coelhos Anões - Organização APCA – Associação Portuguesa dos 

Coelhos Anões 

 Espaço Dartacão - Organização Dartacão 

Neste espaço é possível assistir a treinos, demonstrações de obediência, de busca e 

salvamento com cães. Passeios a cavalo e sessões de terapia assistida com animais. 



                                                                                       

 

 

 

As atividades contam com a participação: PSP, GNR, Bombeiros Voluntários de Valongo, 

entre outras. 

 Quinta Pedagógica - Organização AlvesPets 

Uma quinta com Avestruzes, Veado Munjak, Patos, Cisnes, Galinhas, Coelhos, Porcos 

anões, Cabras anãs e Porquinhos da India. 

 Hospital Veterinário Montenegro - Organização Hospital Veterinário Montenegro 

Neste espaço, os mais novos terão à sua disposição várias roupas e adereços para 

personalizar uma mascote de um animal, enquanto médicos veterinários transmitem 

alguns conselhos sobre alimentação, higiene, treino e educação. No final podem tirar 

uma foto e receber o registo deste momento. 

 Clinica Veterinária da Boa Nova 

Este espaço pretende proporcionar às famílias diversão e jogos alusivos aos animais de 

companhia. Os jogos estão envolvidos na temática da feira, criando boa disposição e o 

envolvimento dos participantes. 

 Show de Araras - Organização FBA / AlvesPets 

 9º Concurso Nacional de Ouriços Pigmeus – 14 Janeiro, 15 horas 

Organização dos Amigos Picudos. 

 1º Campeonato Top Groomer Kid - 15 Janeiro, 10.30 às 12.30 horas 

Competição onde os mais novos são postos à prova na arte do grooming. Em simultâneo, 

decorre o campeonato de Grooming, classe dos Iniciados. 

 5º Campeonato de Grooming - 15 Janeiro, 15.30 às 17.30 horas 

A competição tem como objetivo dinamizar a atividade e dignificar a profissão de 

groomer em Portugal. 

 



                                                                                       

 

 

 

 Workshops/Seminários - 14 Janeiro, 10 às 18 horas 

- 10 Horas - Seminário sobre Nutrição para Cães (Nutrição – Cuidados Específicos, 

Embalagens – Leitura e Compreensão, Alimentação Natural – Definições e Benefícios) 

- 14.30 -15.30 Horas – Workshop sobre Cuidados básicos de grooming para cães e gatos. 

- 16.00 – 17.30 Horas – Interações Assistidas com Animais 

- 18.00 Horas - Workshop para professores da Artero Internacional Academy de Portugal 

 

Horários: 

14 Janeiro – 10 às 21 Horas / 15 Janeiro – 10 às 19 Horas 

Preços/Entradas: 

3€: A partir dos 12 anos / 1€: Dos 4 aos 12 anos / Entrada gratuita: Até aos 4 anos 

 

Sobre a Expozoo: 

A Expozoo, uma feira da responsabilidade da Exponor que existe desde 1997, é o maior evento 

nacional dedicado aos animais. Tem como público-alvo os apaixonados pelos animais de 

companhia e os profissionais das áreas da medicina e saúde veterinária, distribuição, produção e 

pet grooming.  

Criada com o objetivo de dinamizar o setor e servir uma área de negócio em franco crescimento, 

a Expozoo é uma plataforma entre a oferta e a procura, colocando em exposição produtos, 

equipamentos e serviços para animais. 

Na edição de 2016 da Expozoo, a Exponor recebeu 35.412 mil visitantes (o valor mais alto 

registado até à data), 60 expositores (indústria de pet food e pet care), 600 animais exóticos, 436 

animais de companhia, 457 criadores de cães nacionais e 572 internacionais (dos quais 451 

espanhóis) e 5000 cães. 

O negócio Pet chegou a Portugal em meados de 1987 e, desde então, o animal de companhia tem 

vindo a ganhar o seu lugar na sociedade. Estima-se que existam cerca de 2 milhões de cães e 1,2 



                                                                                       

 

 

 

milhões de gatos nos lares portugueses. Dados do setor, relativos a 2015, indicavam que o 

mercado de retalho de produtos para animais de companhia movimentou cerca de 190 milhões de 

euros, cresceu 1,5 em volume de negócio e 2% em quantidade vendida. 

 

Para mais informações contactar o Gabinete de Imprensa da Expozoo: 

 

Elisabel Soares - elisabel.soares@jervispereira.pt - 93 7814436 

Ana Negrão – ana.negrao@jervispereira.pt – 93 604 19 98 

www.jervispereira.pt 
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