CURRÍCULO EQUESTRE

Rodrigo Brito de Moura Coutinho Torres

PORTALEGRE, Maio de 2005

INTRODUÇÃO

Este breve currículo tem como finalidade dar a conhecer a
formação em equitação deste cavaleiro, por ter sido convidado a orientar cavaleiros tauromáquicos mexicanos.

IDENTIFICAÇÃO

Rodrigo Brito de Moura Coutinho Torres nasceu em Portalegre
no dia 29 de Março de 1977, filho de Carlos Maria de Sousa
Coutinho Torres e de Catarina Beatriz Brito Elias de Moura
Coutinho Torres. Reside no Monte de Vila Formosa – Chança,
7440-201 Alter do Chão.
Tem tido como orientador o senhor Engenheiro João Lopes
Aleixo, considerado um dos melhores cavaleiros e Mestre de
equitação tradicional portuguesa, a nível da Península Ibérica.
Estagiou também em Espanha em casa do senhor Pablo Hermoso de Mendoza.
Neste momento, é equitador da Coudelaria Torres Vaz Freire,
onde trabalha cavalos da casa e de clientes.

PROVAS EQUESTRES

A “Prova A” de equitação tradicional portuguesa é uma prova de
nível superior.
A “Prova B” é uma prova de nível médio.

1996- Ganhou o 1º prémio da “Prova A” montando o cavalo
“CALIFA”, ganhando simultaneamente o prémio de “GINETE
REVELAÇÂO”, na GOLEGÂ.
1997- Ganhou o 1º prémio da “Prova A” no cavalo “CALIFA” e
o 1º prémio da “Prova B” no cavalo “JOKER” na Ovibeja na
Feira do Cavalo em BEJA.
1997- Ganhou o 1º prémio da “Prova A” com o cavalo
“CALIFA” e o 1º prémio da “Prova B” no cavalo “JOKER”
ambas na Feira da GOLEGÃ.
1998- Ganhou o 1º e 2º prémios da “Prova A” com os cavalos
“LORD” e “CALIFA” respectivamente na Coudelaria de ALTER
DO CHÃO.
1998- Ganhou o 1º e 3º prémios da “Prova B” nos cavalos “ECALIFA” e “MANGERICO” respectivamente na Coudelaria de
ALTER DO CHÃO.
1998- Ganhou o 1º e 2º prémios da “Prova A” nos cavalos
“LORD” e “CALIFA” respectivamente na Feira da GOLEGÃ.

1998- Ganhou o 2º e 4º prémios da “Prova B” com os cavalos
“MANGERICO” e “JACARÉ” respectivamente na Feira da
GOLEGÃ.

1999- Ganhou o 1º prémio da “Prova A” com o cavalo“CALIFA”
na Coudelaria de ALTER DO CHÃO e o 1º prémio da “Prova B”
com o cavalo “CHANTILI” na mesma Coudelaria.

1999- Ganhou o 1º prémio da Prova A” com o Cavalo “MANGERICO” e 2º prémio da mesma prova com o cavalo “NEPAL”
na Feira da GOLEGÃ.

2000- Foi representar o Cavalo Lusitano na Equitação Tradicional
Portuguesa, na Feira do Cavalo Lusitano em BRUXELAS.

2000- Ganhou o 2º prémio da “Prova A” com o cavalo “NATIVO” na Feira Nacional do Cavalo na GOLEGÃ.

2001- Ganhou o Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho
por equipas com o “Pintor”.

2002- Ganhou o Campeonato do Mundo de Equitação de
Trabalho por equipas e o Campeonato Nacional, a título
individual, com o “Pintor”, no escalão de Consagrados.

2004- Ganhou o Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho,
no escalão de “Masters” e a Prova de Equitação à Portuguesa
(Prova A), na Golegã, com o “Quo-Vadis”.

2005- Ganhou o Campeonato da Europa de Equitação de trabalho,
por equipas e alcançou o 3º lugar a título individual, com o “QuoVadis”.
- Ganhou a pool de Dressage na Beloura, ao nível de
Grande Prémio, com o “Quo-Vadis”.
- Obteve uma classificação no Concurso Internacional de
Lisboa (Dressage), para o Campeonato da Europa, ao
nível de Grande Prémio, com “Quo-Vadis”.

