
Longines Global Champions Tour - Cascais/Estoril 2015 – 10 Anos  

Entre 09 e 11 de Julho, Cascais recebeu no Hipódromo Manuel Possolo, mais uma prova do LGCT 

CSI5* de saltos de cavalos, que comemora este ano 10 anos de edição, onde competem os 

melhores cavaleiros do mundo, nomeadamente o nº 1 do ranking mundial, o britânico Scott 

Brash. 

Dia 9, após as verificações exigidas pela prova, os conjuntos cavaleiro/cavalo tiveram a 

oportunidade de treinar algum tempo no relvado do hipódromo para a adaptação dos mesmos 

conjuntos, um Warm Up, para as provas dos dias seguintes. Na parte de cima das instalações 

houve um picadeiro, para os conjuntos se adaptarem e aquecerem para as provas. 

A representar Portugal, tivemos os cavaleiros: Luciana Diniz a actual líder do ranking da LGCT 

com 246 pontos, Mário Wilson Fernandes, João Pereira Coutinho, João Chuva, Luís Sabino 

Gonçalves e João Pedro Gomes. 

As provas de saltos tiveram 4 edições, com características diferentes entre si: 

 Dia 10 de manhã: 1,45m Tabela A ao cronómetro 

 Dia 10 de noite: 1,50m Tabela A ao cronómetro com barrage 

 Dia 11 de manhã: 1,45m / 1,50m Tabela A ao cronómetro 

 Dia 11 de tarde/noite: Grande Prémio - Duas mãos ao cronómetro com barrage 

As provas de tarde e noite, tiveram sempre casa cheia em termos de espectadores, num 

fantástico evento de entrada livre. As provas de manhã com menos público, mas as bancadas 

nunca estiveram vazias, houve sempre público a apoiar os seus conjuntos favoritos. 

Scott Brash venceu o Grande Prémio, com o seu cavalo Hello Sanctos, ficando em segundo lugar 

o conjunto composto pelo cavaleiro Abdullah Al Sharbatly da Arábia Saudita, e o cavalo 

Domingo, e no terceiro lugar do pódio o irlandês Greg Broderick com o cavalo MSH Going Global. 

Luciana Diniz teve o tempo de prova de 73,77 segundos, com o cavalo Winningmood, mas 

devido a uma penalização de 4 pontos, acabou por ficar em 9º lugar da classificação geral do 

Grande Prémio. 

Este Grande Prémio recebeu em prova 42 conjuntos cavalo/cavaleiro das mais diversas 

nacionalidades. 

Scott Brash usou o seu melhor trunfo para ganhar o Grande Prémio, o seu cavalo Hello Sanctos. 

Já tinha utilizado este cavalo na prova de 1,45m Tabela A ao cronómetro mas não exigiu muito 

dele, apostando na melhor performance para o Grande Prémio. Na prova 1,50m Tabela A ao 

cronómetro com barrage o conjunto foi diferente, desta vez montou o cavalo Hello Forever, 

assim como na prova 1,45m / 1,50m Tabela A ao cronómetro. 

O apoio que os espectadores deram a Luciana Diniz foi incondicional, o que a concorrente 

portuguesa fez questão de agradecer, passando perto da zona da bancada dos espectadores 

acenando. 

Na prova de Sábado de Manhã, Luciana Diniz teve uma aparatosa queda do seu cavalo Sakann, 

mas felizmente ficaram ambos bem, e aparentemente sem lesões. Contudo a consequência da 

queda foi à eliminação deste conjunto da prova. 

http://ammagazine.pt/galerias-hipismo/23893-longines-global-champions-tour-cascais-estoril-2015-warm-up


O cavaleiro italiano Emanuele Gaudiano, brilhou com o primeiro lugar nas provas de 1,50m 

Tabela A ao cronómetro com barrage (dia 10 à noite) com o cavalo Admara 2, e na prova 1,45m 

/ 1,50m Tabela A ao cronómetro (dia 11 de manhã) com a égua Cocoshynsky. 

A primeira prova do evento (dia 10 de manhã), 1,45m Tabela A ao cronómetro, foi ganha pelo 

cavaleiro belga Gregory Wathelet com o seu cavalo Egano van het Slogenhof. 

Fotos 

WarmUp – Dia 09 

 

Picadeiro de apoio, para treinos e aquecimento 

 



Luciana Diniz 

 

 

 

  



Vencedor da prova de Dia 10 de manhã: 1,45m Tabela A ao cronómetro 

Gregory Wathelet com o cavalo Egano van het Slogenhof 

 

 

 

 

 

 

 



Vencedor da prova de Dia 10 de noite: 1,50m Tabela A ao cronómetro com barrage 

Emanuele Gaudiano com o cavalo Admara 2 

 

 

 

 

 



 

Vencedor da prova de Dia 11 de manhã: 1,45m / 1,50m Tabela A ao cronómetro 

Emanuele Gaudiano com a égua Cocoshynsky 

 

 

 

 



Vencedor da prova de Dia 11 de tarde/noite: Grande Prémio - Duas mãos ao cronómetro com 

barrage 

Scott Brash com o cavalo Hello Sanctos 
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Texto e Fotos: Pedro MF Mestre 

Veja em “Galeria de Fotos” as reportagens completas de: Bruno Barros e Pedro MF Mestre 


