
 

 

Concurso Nacional de Groomers e ‘Dog Talent’  são 

algumas das novidades do Pet Festival 2017 

Lisboa, 24 de Janeiro de 2017 – A 6ª edição do Pet Festival, entre os dias 3 a 5 de Fevereiro, dá aos 

visitantes a possibilidade de aprender a tosquiar e abrilhantar o seu ‘melhor amigo’, com o Concurso 

Nacional de Grooming Portugal, e prepará-lo para a grande actuação no ‘Dog Talent – Deixa o teu cão 

brilhar!’, em frente às milhares de pessoas que fazem já deste encontro um motivo de convívio, partilha 

de experiências e talentos, nos pavilhões 2 e 3 da FIL. 

Em 2017, os cães vão ser os maiores protagonistas da festa, que é o Pet Festival, num concurso que irá 

reunir os cães mais talentosos de País e que se realizará pela primeira vez em Portugal – ‘Dog Talent’. 

Com ou sem raça e de todas as idades, os nossos melhores amigos poderão mostrar todos os seus 

talentos. Os concorrentes têm a opção de escolher uma música e de levar pequenos brinquedos que 

ajudem o cão na sua performance. 

Já o Concurso Nacional de Groomers Portugal reúne os mais consagrados tosquiadores nacionais da 

actualidade, numa das maiores participações de sempre realizadas em Portugal. Os visitantes poderão 

aprender as melhores técnicas para manter o seu animal de estimação na melhor forma possível através 

de workshops de cuidados básicos de Grooming para cães e gatos. 

O Pet Festival 2017 agrega 160 entidades e empresas expositoras e espera alcançar mais de 3.000 

animais nas mais variadas espécies e raças que vão estar presentes, entre concursos e exposições de 

cães, gatos, cavalos, pequenos mamíferos, aves, animais de quinta e peixes. 

Mais informações em: 

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

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