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voro DE SAUDAçÃO

A Gilberto Filipe pelo título de Gampeão Mundial de Equitação de Trabatho

O cavaleiro Gilberto Filipe sagrou-se, no passado sábado, dia 23 de julho, bicampeão do

mundo na modalidade de Equitação de Trabalho, no Campeonato do Mundo que se realizou

em Les Herbies, França.

lgualmente a equipa de Portugal confirmou no sábado o título de campeã do mundo de

equitação de trabalho, a qual contou com a prestação do Gilberto Filipe e de outros cavaleiros

portugueses, que levaram a formação Lusa ao título coletivo.

Gilberto Filipe, que é natural de Alcochete, viveu toda a sua vida em Montijo, na Atalaia. Foi

precisamente em Montijo que, a 28 de junho de 2004, tirou a alternativa de cavaleiro

tauromáquico, numa conida das Festas Populares de são pedro.

Paralelamente à atividade de cavaleiro tauromáquico, Gilberto Filipe desenvolveu um

percurso notável na modalidade de equitação de trabalho, fruto da sua dedicação à arte

equestre e da paixão pelos cavalos lusitanos.

O título de Campeão do Mundo alcançado em 2018 e a renovação do titulo de Campeão do

Mundo em 2022 mostram bem a mestria de Gilberto Filipe, a sua arte e a sua valentia, que

vão perdurar para sempre na História.

Montijo é uma terra cheia de tradição equestre e taurina, Uma terra de grandes cavaleiros, de

valentes forcados, de gente aficionada, como o Gilberto Filipe. Uma terra de gente valente, de

gente corajosa, que perpetuam tradições e uma cultura de que a história se orgulha.
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Assim, a Câmara Municipal de Montijo, reunida em sessão ordinária, de 27 de julho de 2022,

saúda vivamente o cavaleiro Gilberto Filipe pela sua dedicação à arte equestre e a sua

conquista do título de Campeão Mundial Equestre de Trabalho.

Mais, entende que o cavaleiro Gilberto Filipe venha a ser agraciado com a mais alta distinção

municipal, a medalha de ouro da cidade de Montijo.

Paços do Concelho do Montiio,2T de julho de2022

O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Canta
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