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Feira do cavalo com cada vez 
mais turistas internacionais

PALADIN COLABORA ATIVAMENTE COM FEIRA DO CAVALO DA GOLEGÃ

Carlos Gonçalves CEO da PALADIN e esposa         Alexandra Almeida

28 DE N OVEM BRO DE 2014

Terminou a 39ª edição da Feira Nacional do Cavalo na Golegã, a castiça vila ribatejana, que, 
mais uma vez, se transformou  na maior montra ibérica do mundo equestre. Num ambiente úni-
co, o certame juntou no mesmo espaço a elite ligada à criação de puros-sangues e o desporto 

-
ra franca de São Martinho e ir ao S. Martinho à Golegã.

(...) Registe-se que 
a exportação hoje 
representa 30% do 
volume de negócios 
e a marca de molhos 
da Golegã entrou em 
seis novos mercados 
em menos de um ano 
depois de apostar na 
internacionalização.  (...)

PUB

Este ano, a organização, a car -
go da Câmara da Golegã, registou 
um aumento de operadores estran-
geiros e agências de viagens que 
atempadamente  pediram informa-
ções sobre a feira, para a incluir nos 
seus pacotes turísticos, segundo a 

-
-

dos de Espanha, Itália, França e 
dos países nórdicos com tradições 
equestres, ou seja, a feira do cava -
lo já não é apenas procurada pelos 
grandes criadores internacionais 
que vêm para negociar cavalos de 

raça pura, e começou a fazer parte 
de rotas internacionais ligadas ao 
turismo equestre.

Nestes dias  a Golegã vive um 
ambiente único, em que cavaleiros 
e amazonas trajadas a rigor se pas -
seiam de cavalo ou charrete ao lon -
go das ruas da vila até ao largo do 
Rossio, o ponto nevrálgico de toda 
a feira. E, num certame que conser -
va as suas tradições ligadas a São 
Martinho, não faltaram também 
as castanhas assadas e a água-pé 
nova para provar.

A edição deste ano da Feira do 

Cavalo teve cerca de dois mil ani -
mais inscritos e 90 criadores (cou -
delarias e particulares). No recinto, 
estiveram 170 expositores feiran -
tes e 40 restaurantes.

O tradicional cortejo dos romei -
ros de S. Martinho, que juntou cen -
tenas de cavaleiros devotos a este 
santo, realizou-se no, dia 11 dia de 
S. Martinho, o feriado municipal.

Registe-se que em meados do 
século XVIII, teve o seu começo 
a Feira da Golegã, chamada até 
1972 Feira de S. Martinho, data 
a partir da qual passou a denomi -

nar-se Feira Nacional do Cavalo. É 
a Feira Nacional do Cavalo a mais 
importante e mais castiça de todas 
as feiras que no seu género se reali -
zam em Portugal e no mundo. 

Aqui se apresentam todos os 
criadores, com os seus belos exem -
plares, razão pela qual, se transa -
cionam na Golegã, os melhores pu -
ro-sangue, criados no País, que são 
vendidos para vários pontos do glo-
bo. A Golegã há muito que passou 
a ser a Capital do Cavalo. O dia de 
S. Martinho, de feira que foi, pas -
sou ao mais belo e único espetácu -
lo equestre público que se realiza a 
nível gratuito em Portugal  

PALADIN  E  A FEIRA  DO CAVALO
A nossa equipa de reportagem, 

esteve na Feira da Golegã a convi -
te da empresa Mendes Gonçalves, 
em que a conhecida marca de tem -
peros Paladin, se associa ao even -
to. Registe-se que estamos perante 
uma empresa portuguesa, o maior 
empregador do concelho da Gole-
gã, que apostou na internacionali -
zação dos seus produtos e em que 
a inovação é uma constante. Car -
los Gonçalves era um jovem com 
apenas 16 anos e ainda menos opi -
niões sobre gestão quando decide 
o lugar do seu futuro e começa a 
acompanhar o pai na empresa. Na 
Mendes Gonçalves e Filhos, LDA. 
o percurso fez-se, desde 1982, de 
uma forma original, com um produ -

-

to a partir do fruto cultivado pelos 
produtores locais.

A empresa manteve desde o 
tempo da gestão paterna, como 
ponto de honra, o compromisso 
com a Golegã e com a sua gen -
te, ancorando na região  uma das 
fábricas mais modernas da Euro -
pa, uma das mais procuradas pelas 
principais Marcas de Distribuição, 
e a selecionada como fornecedo -

maiores marcas do Mundo. Se por 
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um lado a originalidade abre no -
vas oportunidades, por outro im -
plica batalhas acrescidas: são os 
consumidores, nacionais e interna -
cionais que provam que a Mendes 

-
quistar cada etapa do seu percurso.

Hoje, a  empresa fortale-
ce o seu ADN empreendedor, ou-
sado e empenhado em fazer a di -
ferença, com uma estratégia de 
escala global.  Dá trabalho dar fru -
tos, mas a Mendes Gonçalves faz 
do impossível o seu chão e dos de-

-
ximos passos.

 Carlos Gonçalves gosta de am -
pliar os horizontes do orgulho de 
ser português ao criar e desenvolver 
produtos e marcas próprias de qua -
lidade e com criatividade,  não hesi-
tando correr riscos em prol das suas 
metas: fazer de Paladin, Creative e 
Peninsular referências em qualquer 

parte do mundo, nas quais os por -
tugueses se revejam, foi o objeti -
vo conseguido. Estas três marcas 
provam, em sentidos complemen-
tares, uma aposta de sucesso, na -
cional e internacionalmente. Nas 
palavras de Carlos Gonçalves,  “es-
tamos sempre à procura de algo 
diferente, de algo inovador, seja no 
produto, seja na embalagem, seja 
na junção de sabores e aromas.”

  odnet e oãçavoni ad ahnil an E
em conta, que  em cada uma das 
nossas casas, há pelo menos um 
produto produzido na Golegã as no-
vas criações da Paladin valorizam 
matérias-primas tradicionalmente 
utilizadas na gastronomia portu-
guesa como é o caso do limão, do 
iogurte ou do mel. 

A pensar nos que gostam de dar 
um toque cítrico às suas saladas 
ou pratos, a Paladin apresentou Li -
monagre, que oferece uma forma 

prática de poder adicionar o sabor 
do limão sem necessidade de o ter 
sempre à mão. O produto pode ser 
utilizado de múltiplas formas, quer 

simples saladas, onde aquele toque 
ácido não pode faltar.

Além do limão também o mel 
assume um papel de destaque 
numa nova criação que vem enri -
quecer a gama de vinagres enve -
lhecidos da Paladin, o Vinagre de 
Mel. Feito com mel 100% portu -
guês, está disponível em embala -
gens de vidro de formato abaula -
do e surge como uma alternativa 
mais suave ao vinagre balsâmico. 
O Vinagre de Mel pode ser utiliza -
do para dar um toque agridoce a 
saladas, legumes grelhados, carnes 
e massas.

A pensar nos que apreciam o 
sabor e leveza do iogurte a Paladin 
lança uma alternativa à maionese 
a juntar-se à sua gama de molhos, 
com a Maiogurte.

Os novos produtos estão à ven -
da em diversos países para onde a 
Paladin se internacionalizou, como 
Marrocos, Argélia, Arábia Saudita 
e Malásia. 

Registe-se que a exportação 
hoje representa 30% do volume de 
negócios e a marca de molhos da 
Golegã entrou em seis novos mer -
cados em menos de um ano depois 
de apostar na internacionalização. 
E numa altura em que o desempre -
go aumenta em Portugal o número 
de trabalhadores aumentou 33% e 
cujo numero é de 200 funcionários.

É uma empresa que marca pre -
sença no SISA B PORTUGAL e onde 
em algumas edições aproveita para 
lançar  internacionalmente novida -
des em termos de novos produtos.

PALADIN  CHEGA  À I NDIA
A marca de molhos Paladin, 

produzida na Golegã pela Mendes 
Gonçalves, vai estar à venda na Ín -
dia este mês em parceria com uma 
empresa local. Para atrair a nova 
classe de consumidores, “mais exi -
gentes”, a Mendes Gonçalves vai 
posicionar-se no segmento pre-
mium e distribuir os seus molhos 

e piri-piris em lojas especializadas.
Este ano na Feira do Cavalo as -

sistimos a  algumas novidades da 
PALADI N. O “Faça como o Joa -
quim, tire uma foto com a PALA -
DIN”, foi o convite feito pela marca 
de Temperos da Golegã presente, 
como não podia deixar de ser, em 
mais uma Feira Nacional do Cava -
lo na sua terra.

“F AZ COMO O J OAQUIM S OLTA 
A LÍNGUA COM A PALADIN”

Descobrir o poeta que há em 
cada português foi o objetivo da úl -
tima campanha da PALADI N com o 
conceito “Faz como o Joaquim. Sol -
ta a língua com Paladin”; ou seja 
com o Quim Barreiros.  A acção – 
que cruzou o digital com a televi -
são – terminou e conseguiu anga -
riar mais de mil quadras enviadas 
pelos portugueses.

O protagonista foi o Quim Bar-
reiros, aliás, Joaquim. Que é como 
quem diz, o poeta erudito, o in -
telectual que se esconde por de -
trás do cantor popular que todos 
conhecemos. 

Face ao sucesso que a campa -
nha tem tido nas redes sociais, a 
marca decidiu alargar a campanha 
à festa da sua terra, a Feira Nacio-
nal de Cavalo. Para isso, colocou 
um palco junto ao picadeiro convi -

dando as pessoas tirarem as suas 

do Joaquim e com o cenário pri -
vilegiado da Feira do Cavalo. Para 
completar a ação, as pessoas que 
enviaram as fotos para a página de 
facebook da Paladin ainda se habi -

-
na no Hotel Lusitano, um empreen -
dimento de quatro estrelas situado 
no coração da Golegã.

Juntamente com esta activida -
de, este ano a PALADI N também 
ofereceu a experiência de um pas -
seio de charrete no Largo do Ar -
neiro. Uma experiência muito 
apreciada pelos clientes da marca 
“fantástico, adorei... foi a primei -
ra vez que andei num carro de ca -
valos, comentavam”. Este ano, a 
PALADI N voltou a colaborar ativa -
mente com a Câmara Municipal da 
Golegã na campanha ambiental ini -
ciada em 2013. Como tal, este ano 
podia  encontrar-se a caneca cole -
cionável nr.2 em diversos pontos de 
venda (cafés, restaurantes, posto 
de turismo, etc.), cujo objetivo era 
a redução do uso de copos de plás -
tico, bem como os originais cestos 
em forma de Ferradura - uma ideia 
muito original que incita ao “ences -
tar” do copo dentro da rede (e as -
sim cumprir com o objetivo da se -
paração dos resíduos plásticos). 

Carlos Gonçalves CEO da PALADIN e esposa recebem clientes 
internacionais de visita à Feira do cavalo


