
SÁBADO, 5 JULHO 2014 . www.cm-cascais.pt

edição especial loNGiNes GCT

Os melhOres 
cavaleirOs 
dO mundO 

estãO 
de vOlta 

a cascais 
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A herdeira do 
magnata grego é 
uma das muitas 
personalidades 
mundiais presente 
na etapa de Cascais.

Este ano o LGCT não 
se resume à emoção 
vivida no Hipódromo de 
Cascais. Alguns espaços 
vão ser também palco 
desta prova. Decorados 
a rigor, vão receber os 
convidados para assistir 
à prova em ambiente de 
glamour.  
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Athina Onassis 
confirmada no 
LGCT

CSI5* oferece batismos
de equitação

10ª Edição da 
nova era do 

hipismo
em Cascais
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Os melhores dos melhores estão em Cascais. 

Há dez anos consecutivos que Cascais é eleita pela elite 
internacional do hipismo para receber o seu mais importante 
e exigente circuito. o longines Global Champions tour reúne 
os melhores dos melhores da modalidade e é um dos mais 
relevantes eventos desportivos em Portugal, com a transmissão 
para milhões de telespectadores em dezenas de países. 

durante estes dias Cascais volta a ser uma janela do nosso 
país para o mundo. Uma montra com resultados concretos e 
mensuráveis. resultados que se traduzem no crescimento, ano 
após ano, no número de turistas que nos visitam. o turismo 
em Cascais cresce acima da média nacional também por causa 
destas iniciativas. 

Mas o longines Global Champions tour é sobretudo uma 
oportunidade para assistir ao vivo ao melhor e mais exigente 
circuito de hipismo do mundo. entre medalhados olímpicos e 
campeões nos seus países, Cascais volta a reunir a elite mundial 
deste desporto para discutir esta etapa do campeonato. os 
melhores dos melhores numa prova em que só a excelência 
conta e que queremos que vá muito para além do hipódromo 
Manuel Possolo. todos estamos convidados.

este ano o renovado Hipódromo Manuel Possolo em Cascais 
comemora uma década de grandes eventos hípicos 
internacionais. Cascais recebe, pelo 9º ano consecutivo, o 
principal concurso internacional de saltos de obstáculos que 
se realiza em Portugal, CSi 5*, integrando o longines Global 
Champions tour, o prestigiado circuito mundial do qual Cascais 
faz parte, enquanto membro fundador, desde a primeira hora.

É para nós motivo de enorme satisfação e orgulho acompanhar 
a crescente visibilidade e notoriedade que este evento tem 
acolhido, sendo inequívoca a importância de que se reveste para 
projectar a imagem do destino turístico e as suas valências, 
a nível mundial. a diversidade da oferta turística, a qualidade 
dos equipamentos e infra-estruturas e as condições naturais 
excepcionais resumem o leque de argumentos que tornam 
esta região como um destino turístico de prestigio e qualidade 
superior, palco privilegiado para a realização de inúmeros 
eventos internacionais.

em nome do CSi 5* dou as boas vindas a todos os participantes 
e público que tornam possível a realização de mais uma edição, 
e convido-os a descobrir e a desfrutar este destino. 

ABERTURA

ELITE dO 
hIpISmO SALTA 
pArA A vITórIA 
Em CASCAIS

o Hipódromo 
Municipal de cascais 
assiste às prestações 
dos melhores 
cavaleiros do Mundo. 
athina onassis, Marta 
ortega e Jessica 
springsteen são 
algumas das ‘estrelas’  
confirmadas.

as maiores estrelas do hipis-
mo nacional e mundial voltam a 
reunir-se no Hipódromo Munici-
pal Manuel Possolo, em Cascais, 
lutando pelo lugar mais alto do 
pódio no CSi5* estoril, o evento 
hípico de saltos de obstáculos 
do longines Global Champions 
tour, que já vai na 9ª edição.

entre 10 e 12 de Julho, os muitos 
espectadores diários vão poder 
assistir durante mais de doze 
horas (entre as 10h30 e as 00h00) 
às prestações de estrelas como 
athina onassis, Marta ortega, 
Jessica Springsteen, Sheik 
al thani do Qatar e o Sheik 
Shakboot dos emirados Árabes 
Unidos. a estes junta-se ainda o 
n.º 1 do ranking Mundial, Scott 
Brash, edwina tops-alexander 
que lidera o ranking do lGCt, 
entre outros.

a defenderem as cores nacio-
nais, e prometendo dar luta aos 
grandes nomes internaciona-
is, vão competir luciana diniz, 
luís Sabino Gonçalves, antónio 
Vozone, Mário Wilson Fernandes 
e Marina Frutuoso de Melo que se 
sagrou recentemente Campeã de 
Portugal pela 7.ª vez.

São assim muitos os atrativos do 

lGCt, o circuito mais impor-
tante dos concursos de saltos 
e que foi fundado em 2006 por 
Jan tops.

ao longo das várias etapas, 
esta prova distribui mais de 
9 milhões de euros em prémios. 
o lGCt é agora composto por 
14 provas, que visitam 14 cidades 
diferentes. São elas antuérpia, 
Madrid, Hamburgo, Xangai, 
Cannes, Mónaco, Paris, estoril, 
Chantilly, Valkenswaard, lon-
dres, lausanne, Viena e doha. 
Uma combinação perfeita en-
tre provas equestres é a beleza 
e cultura de alguns dos mais 
cativantes lugares do mundo.

Cascais é, deste modo, palco 
perfeito para receber a elite do 
hipismo mundial.

o Hipódromo Manuel Possolo 
vai receber provas desde 1,45m 
até ao Grande Prémio, disputa-
do a 1,60m com duas mãos e 
desempate.

os percursos vão ser desen-
hados uma vez mais pelo con-
ceituado chefe de pista alemão 
Frank rothenberger, que cha-
mou à sua equipa o português 
luís Xavier e Brito.
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COnhEçA OS mELhOrES
CAvALEIrOS dO mundO
são a elite do hipismo mundial. concorrem pelo maior 
prize money do mundo. saiba quem são e como 
chegaram até aqui.

Athina Onassis

Luciana Diniz

Luís Sabino Gonçalves

Marta Ortega Jessica 
Springsteen

entre os 12 e os 14 anos sagrou-se vice-campeã de juvenis do Brasil 
e campeã de juvenis de hipismo pelo mesmo país. Com uma carreira 
profissional memorável destacam-se alguns momentos. em 1998 ven-
ceu o Grande Prémio do mítico concurso de aachen, na alemanha 
e em 2011 obteve o 2º lugar na etapa do estoril do longines Global 
Champions tour, ano em que foi 5ª classificada no ranking desta liga 
milionária. em 2012 representou Portugal nos Jogos olímpicos de 
londres obtendo um honroso 17º lugar, em 2013 ganhou o seu pri-
meiro Grande Prémio internacional de categoria de 5*, em Zurique.

luciana diniz nasceu no brasil em 1970, mas representa Portugal des-
de 2006. Cresceu rodeada de cavalos, mas a equitação não é o seu úni-
co talento. Mãe dedicada, a luso-brasileira é fluente em cinco línguas 
diferentes e é conhecida por ter desenvolvido a G.r.o.W, uma “filoso-
fia de educação informal” destinada a adultos e crianças.

Sagrou-se Campeão de Portugal por 3 vezes, em 1998, 2008, e 2011; 
foi vice-Campeão de Portugal por 4 vezes e ainda esteve no lugar do 
bronze por outras 3 vezes. isto como cavaleiro sénior, mas a primeira 
vez que subiu ao pódio, foi no ano de 82, onde se sagrou vice-campeão 
de juniores. Conta no seu vasto currículo com importantes vitórias, 
como no Grande Prémio do Concurso de Saltos internacional de lis-
boa em 2012 e 2014.

luís Sabino leal Gonçalves nasceu em Santarém em 1965, onde 
começou a montar com a idade de 4 anos, tendo iniciado a sua ligação 
ao mundo dos cavalos através do toureio em finais da década de 70, 
por razões pessoais e por gosto, decide-se pela prática do hipismo 
na disciplina de Saltos de obstáculos. a sua estreia nesta disciplina 
aconteceu em 1979, contava então com 13 anos de idade, no Concurso 
de Saltos Nacional de lisboa, onde se destaca, obtendo o 1.º lugar na 
categoria de Juvenis, montando Janota iii.

Sheik Al Thani 
Qatar

Sheik Shakboot
Emirados Árabes Unidos
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Ludger Beerbaum

Marcus Ehning

Patrice Delaverau

Vencedor de quatro medalhas de ouro olím-
picas, ludger Beerbaum esteve no topo do 
ranking mundial por várias vezes. ao todo, 
ganhou onze medalhas de ouro (4 olímpicas, 
5 europeias e 2 Mundiais).

ludger Beerbaum nasceu em 1963, na ale-
manha. É um dos mais respeitados e notáveis 
campeões do circuito. além de manter uma 
carreira de grande calibre, o cavaleiro ger-
mânico ajuda jovens talentosos no seu desen-
volvimento.

É conhecido pelo seu estilo incrivelmente calmo em pista. No ano 
2000, por equipas entre outras classificações ganhou a medalha 
de ouro nos Jogos olímpicos de Sidney e em 2010 foi medalha 
de ouro, no Campeonato do Mundo.
a título individual destacam-se as vitórias na taça do Mundo em 
2003, 2006 e 2010; a vitória no grande Prémio de Bordéus ou a 
etapa de Cannes do longines Global Champions tour em 2013.

Marcus ehning nasceu em 1974, em Südlohn, na alemanha. 
o antigo número 1 do mundo começou a montar aos 7 anos e 
cresceu rodeado de cavalos e considera os saltos de obstácu-
los a disciplina mais interessante do hipismo.

Conquistou a medalha de bronze e de prata por equipas nos 
Campeonatos do Mundo de 1986 e 2010, respectivamente. 
É frequentemente chamado a representar a primeira equi-
pa francesa na taça das Nações em grandes competições. em 
2013, tornou-se o primeiro cavaleiro, desde 1971, a ganhar o 
derby de la Baule e o Grande Prémio no mesmo fim de semana. É 
igualmente presença assídua no longines Global Champions tour. 

Patrice delaveau nasceu em rambouillet, França, em 1965. 
Começou a montar com apenas seis anos influenciado pe-
los pais, proprietários de um centro equestre em eure roger 
Beaumont. ainda nessa altura ganhou várias competições nos 
escalões mais jovens.

Daniel Deusser

Roger Yves Bost

Pius Schwizer

Pénélope Leprevot

Laura Kraut

WatheletVan der Vleuten

Christian Ahlmann

Scott Brash

Ben Maher

os momentos mais altos da sua carreira focam-se em várias vitórias. 
em 2011 e 2012 vence o Grande Prémio de toronto. em 2012 ganha a 
medalha de ouro nos jogos olímpicos de londres por equipas, titulo 
que o elegeu Membro da ordem do império Britânico (Member of the 
order of the British empire) por Sua Majestade a rainha de inglaterra. 
em 2013 integra a equipa do seu país no Campeonato da europa e 
ganha a medalha de ouro e a título individual a medalha de bronze. o 
ano de 2013 ficou ainda marcado pela vitória no longines GCt. desde 
os Jo de londres que Scott Brash lidera o ranking  Mundial da Fei.

Scott Brash nasceu na escócia em 1985. tinha apenas 7 anos quando o 
pai lhe ofereceu o primeiro cavalo. Foi esta a sua inspiração para, com 
apenas 10 anos de idade, começar a participar em provas de saltos.

Começou a montar aos 8 anos. em 2004 ganhou a medalha de ouro 
por equipas no Campeonato da europa de Jovens Cavaleiros. tornou-se 
membro da equipa sénior britânica, competiu nos Campeonatos da 
europa de 2009, 2011 e 2013 e nos Jogos olímpicos de 2008 e 2012 
onde pertenceu à equipa que ganhou a medalha de ouro em londres, 
razão que o distinguiu dos demais e o elegeu Membro da ordem do 
império Britânico (Member of the order of the British empire) pela sua 
Majestade a rainha de inglaterra. Por equipas, ganhou ainda a medalha 
de bronze em 2011 e ouro em 2013 no Campeonato da europa e uma 
medalha de ouro a título individual, na mesma competição.

Ben Maher, nasceu a 30 de janeiro de 1983, em enfield, inglaterra. Viveu 
sempre rodeado por cavalos, iniciando a prática de equitação desde 
muito cedo. Quando acabou a escola treinou primeiro com o famoso 
liz edgar e depois com o suíço Beat Mandli.
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Gerco Schröder
Edwina Tops Alexander

Michael Whitaker

representou a Holanda nos jogos olímpicos de Verão em 2004 
e ganhou a medalha de ouro nos Jogos equestres de aachen em 
2006, como parte integrante da equipa holandesa. em 2010 venceu 
o campeonato nacional Holandês, em 2012 marcou presença nos 
jogos olímpicos de londres, onde ganhou a medalha de prata 
individual e em 2013 foi o vencedor do Grande Prémio do CSi 5* 
de doha.

Gerco Shröder nasceu em 1978, na Holanda, onde começou a sua 
carreira. Como influência principal tem os pais e os irmãos, pois foi 
por eles que começou a montar e a entrar em competições de saltos.

apaixonou-se pelo desporto muito nova e, em 1995, ficou em 
primeiro lugar no Campeonato australiano no escalão de Jov-
ens Cavaleiros. em 1998 rumou à europa para competir com os 
melhores do mundo, destacando-se em 2006 por ser a primeira 
australiana a qualificar-se para a final do Campeonato do Mun-
do, nos Jogos equestres Mundiais de aachen, que terminou em 4º 
lugar. entre outras participações fez parte da equipa australiana 
no Campeonato do Mundo de Jerez de la Frontera, em espanha, 
aachen (alemanha) e Kentucky nos estados Unidos, participou 
nos Jogos olímpicos de Pequim em 2008, onde terminou em 9º 
lugar na prova individual e em 7º na prova por equipas. em 2012, 
além da participação nos jogos olímpicos de londres, entrou para 
a história do longines Global Champions tour ao vencer por dois 
anos consecutivos a competição.

edwina tops alexander nasceu em Sydney, austrália, em 1974. É 
casada com Jan tops (ex-cavaleiro de top mundial), que é também 
o seu treinador e fundador do longines Global Champions tour. É 
patrocinada pela marca Gucci e a embaixadora da marca de luxo 
Jaeger-leCoultre.

aos sete anos estreou-se nas competições em póneis, aos 16 nas competições 
internacionais e aos 20 tornou-se no cavaleiro mais jovem a vencer o 
famoso derby de Hickstead na disciplina de Saltos de obstáculos. a 
sua carreira é marcada por oito medalhas em Campeonatos da europa, 
pelo 2º lugar na final na taça do Mundo em las Vegas, pela vitória por 
equipas no Campeonato da europa de 2013, ano em que venceu também a 
etapa de Madrid do longines Global Champions tour.

Michael nasceu em 1960 em inglaterra e é um cavaleiro de dinastia, o apelido 
Whitaker é um dos mais importantes no desporto equestre em geral e em 
particular no britânico. Foi treinado pelo lendário lars Sederholm, quando 
tinha 16 anos. os pais são a sua maior fonte de inspiração.Hans dieter Dreher Harrie Smolders Denis Lynch

Doda MirandaAntonio VozoneMarina Frutuoso Melo

Mario Wilson Fernandes

Kevin Staut

Steve Guerdatem 1995 sagrou-se campeão de França em Juniores e em 
2000, venceu o Campeonato da europa de Jovens Cava-
leiros. em 2009 ganhou a primeira medalha de ouro em com-
petições sénior, a título individual, no Campeonato da euro-
pa. em competições por equipas ganhou a medalha de prata 
no Campeonato do Mundo em 2010, outra medalha de prata 
no Campeonato da europa em 2011 e ficou em sexto lugar na 
final da taça do Mundo em 2014. em 2012 também marcou 
presença nos Jogos olímpicos de londres onde representou 
o seu país.

Kevin Staut, nasceu em le Chesnay, em França e é um dos 
mais proeminentes cavaleiros franceses. Começou a montar 
com 10 anos, influenciado pela mãe, também cavaleira. em 
1996 iniciou os treinos com Michel Hecart.

Começou a montar muito cedo. Por equipas venceu vários prémios. 
em 2003 a medalha de bronze no europeu, em 2008 outra medalha 
de bronze nos Jogos olímpicos de Hong Kong e em 2009 a medalha de 
ouro no europeu. Foi considerado em 2009/2010 o cavaleiro Suíço 
do ano. em 2012 participou nos jogos olímpicos de londres, onde 
ganhou a medalha de ouro. ainda em 2012, e em 2013 participou na 
taça do Mundo, ficando em segundo lugar nos dois anos.

Steve Guerdat nasceu na Suíça em 1982. a primeira vez que montou 
tinha apenas três anos de idade. o pai foi membro da equipa Francesa 
de Saltos de obstáculos, influenciando dessa forma a sua paixão pela 
equitação e pelos saltos.
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Antuérpia   24-27 Abril

madrid   2-4 Maio

hamburgo   29 Maio - 1 Junho

Xangai   6-8 Junho

Cannes   12-14 Junho

mónaco   26-28 Junho

paris   4-6 Julho

Circuito 2014
Cascais, Estoril   10-12 Julho

Chantilly   25-27 Julho

valkenswaard   1-3 Agosto

Londres   14-16 Agosto

Lausanne   12-14 Setembro

viena   18-21 Setembro

doha   13-15 Novembro
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eNTrada público

baNcada

pisTa

caMpo de aqueciMeNTo

boxes

caMpo de Guia

esTacioNaMeNTo de TraNsporTe de 

cavalos

eNTrada de TraNsporTe de cavalos

bar/resTauraNTe

baNcada vip

eNTrada de coNvidados

secreTariado

saNiTários TraTadores

O Longines Global Champions 
Tour é um projecto pioneiro à es-
cala mundial, destinado a elevar 
o desporto equestre ao mais alto 
nível, resultado de uma parceria 
entre promotores de concursos 
hípicos de elevado prestígio, in-
cluindo o Estoril.

O holandês Jan Tops foi o mentor 
do circuito e desde o início que 
se deixou encantar pela região 
e pelas magníficas condições 
que o Hipódromo possui, razão 
que permitiu desde o início que 
o Estoril passasse a ser ponto 
obrigatório no LGCT a par de 
outros locais como PalmBeach 
(EUA), Cannes (França), Monte 
Carlo (Mónaco),Valkenswaard 
(Holanda) e Lanaken (Bélgica).

A primeira edição do LGCT no 
Estoril teve como vencedor do 
Grande Prémio o belga Ludo 
Philippaerts montando Parco 
após disputa de duas mãos e 
desempate num percurso com a 
assinatura do prestigiado chefe 
de pista Frank Rothenberger. 
No segundo lugar classificou-se 
a australiana Edwina Alexander 
com Isolvas Pialotta e no terceiro 
posto o brasileiro Bernardo Alves 
com ChupaChup 2.

Em 2007, a etapa do Estoril 
voltou a ser disputada pela elite 
dos cavaleiros mundiais mais 
uma vez com o germânico Frank 
Rothenberger a ter a seu cargo a 
responsabilidade de colocar os 

percursos e as respectivas difi-
culdades ao nível da competição 
como de resto sucedeu em todas 
as etapas realizadas em Portugal.
Os desempates (ou barrage) 
nas provas do Estoril têm sido 
constantes, tal o nível dos cava-
leiros e nesse ano não foi ex-
cepção. Após disputa de uma 
emocionante barrage o britânico 
Nick Skelton montando Arko III 
alcançava o primeiro lugar do pó-
dio, ficando o suíço Beat Mandli e 
Robert Smith (GBR), no segundo 
e terceiro lugar, respectivamente. 
Portugal viria a estar em foco 
neste Grande Prémio através da 
luso-brasileira Luciana Diniz que 
montando Son of Marco  viria 
a obter um honroso 6.º lugar.

Meredith Michaels-Beerbaum 
com Checkmate foi a brilhante 
vencedora da etapa do Estoril do 
ano 2008. Esta cavaleira nasci-
da nos Estados Unidos e casada 
com o cavaleiro alemão Markus 
Beerbaum, na altura liderava o 
ranking mundial da Federação 
Equestre Internacional, pelo que 
não foi propriamente uma surpre-
sa o seu domínio no Estoril e na 
Competição global. No segundo 
lugar ficou o germânico Markus 
Kutscher e em terceiro o britâni-
co Nick Skelton.

Em 2009, a vitória seria do 
“holandês voador” Leopold Van 
Asten que montou VDL Groep 
Santana B, uma égua KWPN 
de 10 anos. Seguiu-se a suiça 

Clarissa Crotta no West Side 
V-Meerputhoeve e no terceiro 
lugar Luciana Diniz, que desta 
forma deu a Portugal com o seu 
AS-Taro a primeira subida ao pó-
dio.

Em 2010, poucos meses de-
pois de ter sido mãe, Meredith 
Michaels-Beerbaum voltou a bril-
har no Estoril e dominou em ab-
soluto o Grande Prémio de Portu-
gal, repetindo o êxito de 2008, tal 
como Marco Kutscher que voltou 
a ficar no segundo posto, com o 
belga ex-campeão do mundo, Jos 
Lansink a fechar o pódio.

Em 2011, o alemão Christian 
Ahlmann com Taloubet Z 
conquistou o primeiro lugar e
Luciana Diniz por Portugal, viria 
a subir mais um degrau no pódio, 
agora a alcançar o segundo posto 
montando Winningmood rele-
gando Ludger Beerbaum para o 
terceiro posto com Chaman. No 
final a cavaleira luso-brasileira 
referiu: “É uma grande sensação 
montar no Estoril, entrar em pro-
va com este apoio do público 
dá-me força e é muito especial”.

Em 2012 a etapa do Estoril teve 
um pódio ocupado exclusiva-
mente por cavalheiros, com o 
alemão Philipp Weishaupt de 
26 anos a conquistar o primeiro 
lugar, à frente dos olímpicos 
Michael Whitaker (GBR) no se-
gundo lugar, às rédeas de Viking 
e Ludger Beerbaum (ALE) com 

Chaman, no terceiro. Beerbaum é 
um cavaleiro assíduo em Portugal e 
com tantas idas ao pódio ao lon-
go dos anos, apenas lhe falta uma 
vitória.

Em 2013, a edição do Estoril do 
LGCT ficou novamente marcado 
por Luciana Diniz/Winning mood 
regressando ao pódio desta feita 
para ocupar o 3.º posto. Venceu o 
cavaleiro sueco Henrik Von Eck-
ermann na sela de Gotha FRH e 
Scott Brash (GBR) no Hello Sanc-
tos obteve o segundo lugar da ta-
bela classificativa.

Desde a criação deste circuito de 
Saltos de Obstáculos que mui-
ta coisa mudou. Em 2014 a Liga 
Milionária tem já etapas na Euro-
pa, Ásia e Médio Oriente. Para a 
etapa do Estoril - que desde o pri-
meiro ano faz parte do calendário 
- aceitam-se apostas quanto aos 
vencedores, mas uma coisa é já 
certa, a elite mundial do hipismo 
vai estar presente uma vez mais 
no nosso país para disputar mais 
uma edição do Grande Prémio 
de Portugal. A não perder…

CASCAIS NO TOPO DO HIPISMO MUNDIAL
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Portugal escreveu em Julho 
de 2006 mais uma página 
na sua já longa história 
hípica, ao receber pela 
primeira vez um Concurso 
de Saltos internacional de 
cinco estrelas integrado 
no prestigiado Longines 
Global Champions tour, no 
Hipódromo Manuel Possolo 
em Cascais.



HORÁRIO DAS PROVAS

timetable

total Prize Money: 

500.000,00€
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10 TO 12 OF JULY

13

FUNZONE
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A galope no parqueFesta e glamour 
em espaços de 
excelência 

a grandeza do Longines Global 
Champions tour projeta-o para 
uma dimensão que vai além da 
competição. esta prova equestre 
também é ‘disputada’ fora dos 
hipódromos, com a realização 
de inúmeros eventos, satisfa-
zendo as necessidades de todos 
os que amam esta modalidade e 
conferindo-lhe uma grandeza 
ímpar. 

É por isso que três espaços de 
eleição surgem associados a 
está prova. Piazza di Mare, Bar 
do Guincho e BBeach oeiras re-
cebem assim esta competição de 
braços abertos com a realização 
de inúmeros eventos.

Com o mar ou o rio como 
cenário, estes três improvisados 
‘hipódromos’ vão dar as boas 
vindas a muitos convidados ViP, 
elementos da organização e até 
cavaleiros. todos eles, juntamente 
com os muitos entusiastas espe-
rados, vão poder assim seguir a 
prova passo a passo em ecrãs gi-
gantes, num ambiente acolhedor 
e de excelência.
São muitas as razões para não 
faltar à festa do hipódromo.

O Longines Global 
Champions tour vai 
oferecer aulas de 
equitação de 10 a 12 
de Julho, no Parque 
Marechal Carmona, 
em Cascais.

aproveitando a passagem dos 
melhores cavaleiros mundiais 
pela vila de Cascais, esta com-
petição quer proporcionar a to-
dos os seus amantes e curiosos 
a oportunidade de absorver ao 
máximo a essência desta prova 
equestre. e uma das melhores 
maneiras de fazê-lo é com ba-
tismos de equitação. assim, du-
rante os três dias da prova, estes 
animais prometem atrair até ao 
Parque Marechal Carmona em 
Cascais muitos amantes desta 
modalidade. 

Com a ajuda e monitorização de 
professores de equitação, todos 
poderão assim fazer o seu ‘ba-
tismo’ na equitação, montando 
cavalos, animal cuja graciosi-
dade não vai deixar nenhum dos 
presentes indiferente.

Se acha que os argumentos não 
são suficientes, fique sabendo 
que esta atividade é totalmente 
grátis. Por isso, será de esperar 
que muitos concretizem assim 
um dos seus sonhos, especial-
mente os mais pequenos. Muitos 
verão e tocarão num cavalo pela 

primeira vez. Numa altura do ano 
em que os turistas invadem Cas-
cais, este torna-se num excelente 
veículo de divulgação deste 
desporto, além de que vai propor-
cionar verdadeiros momentos de 
lazer a miúdos e graúdos.

o clima promete ajudar a esta 
magnífica festa equestre, pelo 
que estão reunidas todas as 
condições para que possa des-
frutar de momentos únicos e que 
vão perdurar na memória por 
muitos e muitos anos. apareça. É 
nosso convidado!

BBEACH
Praia da Torre
Oeiras
Horário
2ª a 5ª: 9:00 - 24:00
6ª e sábado: 9:00 - 4:00

BAR DO 
GUINCHO
Estrada do Abano, 547
Praia do Guincho
Horário
2ª a 5ª: 10:00 - 2:00
6ª e sábado: 10:00 - 3:00
Domingo: 10:00 - 2:00

PIAZZA DI 
MARE
Praia da Torre
Oeiras
Horário
2ª a 5ª: 12:00 - 1:00
6ª - domingo: 11:00 - 2:00

bbeach bar do Guincho piazza di Mare
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umA prOvA 
InESquECívEL 
o longines Global champions Tour é 
muito mais que uma prova, é também um 
evento social que atrai muito glamour. por 
isso, todos os amantes do hipismo querem 
marcar presença nesta competição. além 
disso, sendo a mais prestigiada prova do 
mundo equestre, personalidades nacionais 
e internacionais fazem questão de apreciar 
ao vivo as prestações dos melhores a nível 
mundial. 2013 foi um ano de sucesso, mas 
2014 promete ficar gravado na memória de 
participantes e espectadores.



Elegance is an attitude

Jane Richard

Conquest Classic
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