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Resumo 
 

A investigação nasce de um interesse muito pessoal, a 

prática do hipismo. Esta atividade que sempre palpitou curiosa 

tem sido frequentada há um ano e tem deixado desde então a 

sua marca até na forma de pensar a arquitetura. O trabalho surge 

para perceber o que é o desenho dos centros hípicos, as suas 

formas e usos. O Clube Hípico do Norte, em Gandra, Esposende, 

onde se deu este primeiro contacto, foi o objeto de estudo 

escolhido. Tem a vantagem de ser já familiar e de existir uma 

intenção real de (re)estruturar as suas instalações com vista á 

valorização no hipismo. O debruçar sobre a arquitetura praticada 

nestes lugares, ou a falta dela, começa a fazer cada vez mais 

sentido devido á afirmação maior destas atividades em Portugal. 

O que se procura é, perceber os usos deste lugar, potenciá-los, 

transformá-los, anulá-los, criar algo novo através deles. Para este 

fim os tempos de aparelhar, montar, passear com o cavalo, dar-

lhe o banho, levá-lo á padock, e todo o processo de partilha com 

o animal tornar-se-á objeto de idealização de uma ideia concreta 

de projeto. Mais ainda, mostra-se este conhecimento como a 

rótula entre o existente, e o novo. Por último, um centro hípico 

não é um sistema fechado em si, ele interage com a paisagem 

em que se insere, também interessa a que nível e como se 

processam algumas dessas interações, porque elas, quer sejam 

ténues ou evidentes existem e o projeto considera-as como 

ferramenta de trabalho.  
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Abstract 

 
This investigation arises from a very personal interest, the 

practice of horseback riding. This activity that always throbbed 

curiosity has been frequented over a year, since then leaving a 

mark behind even on the form of thinking architecture. The work 

is used to understand the design of ridding centres, their forms 

and functions. In Esposende, more specifically Gandra, was where 

I first came into contact with the North Ridding club, hence the 

decision to implement it as the case study for this investigation.  

It has the advantage of being a familiar space and having an 

existing intention of restructuring its installations. The manner, in 

which the architecture is addressed in these places, or lack of, 

starts to play an important role with the affirmation of this activity 

in Portugal. What is intended is to understand the uses of these 

places, bringing potential, transforming, or cancelling them, 

creating something new. To do so, the timings of saddling a horse, 

ridding, hacking, bathing, taking the horse to the paddock and all 

the processes of sharing with the animal becomes the concept for 

the project.  Furthermore, this knowledge is presented as the rod 

between the existent and the new. Finally, a ridding centre is not 

a closed system; it interacts with the landscape where it’s found, 

at what level and how some of these interactions occur are of 

interest. Whether these interactions are faint or clear they still exist 

and the project considers these a working tool.  
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Glossário 

 
Ação: Movimento feito pelo cavalo 
 
Coudelaria: Estabelecimento onde só existem cavalos para 
reprodução.  
 
Boxe: Local com comida e bebida onde o cavalo fica confinado 
a descansar 
 
Casa de arreios: Local onde se guarda o material de equitação 
 
Cavalariças: conjunto de boxes  
 
Equitação de trabalho: modalidade equestre que é fiel á 
equitação tradicional de cada país.  
 
Guia Mecânica: Equipamento circular elétrico, com divisões 

onde se colocam os cavalos e que mantém os animais em 

movimento para os exercitar. 

Hipoterapia: Uma modalidade praticada nos centros hípicos da 
área da reabilitação. Trabalha com pessoas com necessidades 
especiais. Realizada por profissionais da área da saúde. 

 
Padock: pasto dos cavalos  

Picadeiro: Local coberto ou descoberto, confinado para o treino 

dos cavalos. 

Sela: Assento, de vários materiais e modelos, para o cavaleiro, 
que se coloca no dorso do cavalo. 
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Primeiro a mão alisa                                        

o papel                                                

depois a caneta desliza                                                       

e deixa um movimento,                                                    

uma linha de vida                                                         

graciosa e precisa. 

 

Assim nascem  

os cavalos de Siza, 

Depois alguns  

empinam-se no ar  

a relinchar 

e o cavaleiro 

a cair, a cair. 

Aí, ajuda-o com a tua mão  

que vai ao chão 

que vai ao chão ! 

 

Nuno Higino “Os cavalos de Siza” 

 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.1. Sujeito – o cavalo, desenho de autor 
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Introdução 

 

O presente trabalho propõe o desenho de um centro hípico, 

espaço comum a dois sujeitos com características diferentes, o 

homem e o cavalo. Mais do que apresentar uma catalogação de 

opções de projeto que respondem às necessidades do animal e 

do homem, generalizadas para todos os lugares, o trabalho tenta 

uma aproximação específica ao Clube Hípico do Norte, situado 

em Esposende, para depois agir sobre ele, fazendo das 

particularidades do lugar ferramenta do trabalho: contrariando 

princípios de estandardização suportada por elementos pouco 

qualificados e não “orientada” por um desenho de projeto 

recorrentes neste tipo de espaços; imprimindo na proposta 

pormenores que são do quotidiano do homem, e do cavalo e da 

sua vivência conjunta; solucionando problemas que derivam da 

construção acumulada de espaços levada acabo pelos 

proprietários do centro hípico.  

No confronto das inquietações suscitadas pela vivência in situ 

do CHN, houve oportunidade de ir assistindo a algumas 

características de espaços para cavalos que foram despertando 

cada vez mais interesse sobre a forma como eram pensados. 

Pequenas dificuldades ou espaços com grandes potencialidades 

foram-se afigurando e a vontade de explorar este tema crescia.   

A abordagem metodológica começa com o levantamento, 

inexistente até então, das estruturas construídas, com várias 

visitas ao local e um apoio por parte do proprietário do centro 

hípico, permitiram a sensibilidade a questões inerentes do espaço 
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que podiam ser levadas em conta na hora de agir sobre o clube. 

Como é o caso dos usos que o lugar possuí, como funciona a 

utilização dos espaços e quais as atividades a que se dedica o 

Clube Hípico do Norte. 

Depois desta fase, procedeu-se á identificação dos usos 

do centro hípico e de um conjunto de rotinas partilhadas com o 

cavalo que são base das atividades de qualquer cavaleiro. Mas 

agora, a fim de sustentar ideias de espaço procedeu-se a uma 

análise mais informada acerca de obras de outros autores que se 

dedicam ao desenho de espaços para o homem e o cavalo, de 

onde se retiraram aprendizagens, sintetizadas num conjunto de 

cinco desenhos de rótula entre as condições e as conceções do 

projeto. 

 

No culminar, o projeto. A proposta, que não aproveita as 

construções existentes (algumas encontram-se em bastante mau 

estado), desenha-as, entende-as e retira algumas identidades que 

fazem daquele lugar especial: como a construção; a 

materialidade; o ambiente.  

A intervenção visa a qualificação dos espaços do clube, 

aumentando-lhe as instalações dentro da própria parcela, 

apresentando gestos e escalas de registo mais sensível aos 

intervenientes. Quer-se que o projeto aqui apresentado faça parte 

do lugar, como se sempre ali tivesse pertencido. 
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Arquitetura e o Cavalo 

 

Aproximação  

1. Ao espaço do animal   

 

1.1 Comunicação  
 

“Os equinos refletem comportamentos. Assim, o 

participante é posto frente a frente com aquela parte dele 

que mesmo ele (ainda) não se sente confortável para 

enfrentar.” 1 Knaapen, 2014; P.1 

 

O cavalo é um animal altamente sensorial, fascinante 

pela capacidade que tem de, quando em contacto com o homem, 

interpretar perfeitamente as expressões e emoções. Havendo 

paixão e disposição para comunicar, é possível que se venha a 

estabelecer relações de verdadeiro companheirismo. Tão 

importante como perceber como transmitir ordens e sentimentos 

ao animal, na hora de desenhar um espaço para ele, é importante 

entender de que forma é que ele perceciona o espaço para 

respeitar e responder às suas necessidades. A maneira como usa 

os sentidos influencia em muito a sua relação com o homem, 

com o espaço e a sua reação aos estímulos a que é sujeito. As 

                                 
1 Rebouças, Pedro, Coaching Sistêmico com Cavalos, Mangalara Colorido, Abril 
2014, retirado de: http://haraslagoinha.com.br/wp-
content/uploads/2014/04/Coaching-Sist%C3%AAmico-com-Cavalos-Revista.pdf 
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grandes diferenças captativas entre o homem e o animal 

estabelecem-se ao nível da visão e do toque. 

No toque, o reconhecimento do estímulo transmitido pelo 

homem é canalizado pelo animal para executar um movimento 

específico. A forma como o homem se move em cima do cavalo 

produz uma diversidade de movimentos que podem ser usados 

como terapia, exercício físico ou modalidade desportiva. 

Na visão, a maneira como a humana funciona é bastante 

mais conhecida do que a dos cavalos e a verdade é que as duas 

possuem diferenças significativas. O homem detém aquilo a que 

se chama de “visão binocular”, o que significa que ele usa os dois 

olhos em conjunto para captar uma imagem total e contínua. Já 

o cavalo possui a chamada “visão monocular” em que cada olho 

vê uma imagem diferente que não está relacionada com a outra. 

Os olhos do cavalo são muito eficazes, capazes de reconhecer 

pormenores como uma pintura diferente na porta ou um 

candeeiro na parede e a sua memória é assombrosa.  

 
Esta característica de visão monocular permite-lhes ver 

com uma amplitude de quase 360º ao seu redor, impedidos por 

dois ângulos mortos, um imediatamente à frente do focinho e o 

outro imediatamente atrás de si, na garoupa (ver fig.2). É por esse 

motivo que estes dois sítios podem revelar-se perigosos para uma 

aproximação, porque ele não consegue ver mas sente que 

alguma coisa está atrás de si ou á sua frente e pode reagir para 

se defender.  

Gama de cores da visão humana - 
Tricromática 

Fig.3 – Gama de cores da visão do cavalo - 
Dicromática 

 

Fig.2 – Ângulos de visão do cavalo 
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“Os olhos do cavalo estão nas laterais da cabeça, o que 

lhe confere um campo de visão de quase 180° em cada 

olho. Isso significa que, quando o cavalo está pastando, 

ele pode ver quase tudo em sua volta, com exceção da 

área logo atrás do traseiro e bem à frente da cabeça. 

O cavalo pode usar os focos de cada olho de maneira 

independente (visão monocular), ou também os dois 

olhos juntos (visão binocular).” 2 

 

A visão monocular faz com que a perceção espacial seja 

imperfeita. A profundidade de uma box ou de um picadeiro não é 

lida como um todo. Em situação limite seria possível alterar os 

“cenários” que ele vê com cada um dos olhos que para ele, pouca 

importância teria. A única coisa que o faz reconhecer onde está 

é, mais uma vez, a memória. Paradoxalmente, o cavalo também 

possui visão binocular, situada no ângulo por cima do seu nariz, 

e que só é utilizada quando o cavalo se concentra para focar um 

objeto ou acontecimento que está, geralmente, ao longe. É 

possível reconhecer quando o cavalo está a utilizar a visão 

binocular porque, geralmente, ergue as orelhas, dando a 

entender que está atento ao estímulo. Para melhorar a noção de 

profundidade dos objetos ele mexe a cabeça para cima e para 

baixo para observar ao longe e ao perto, respetivamente.  

Um outro facto acerca da visão dos cavalos, importante 

para o estudo dos espaços dos centros hípicos, é a capacidade 

de ver as cores. Até há poucos anos atrás acreditava-se que os 

                                 
2 Retirado de: http://www.mundoequestre.com.br/a-visao-dos-cavalos/ 
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cavalos não viam cores mas na verdade estes são capazes de 

distinguir a cor num sistema dicromático, sistema que se pode 

comparar com o de uma pessoa daltónica. Não distinguem 

perfeitamente o espectro dos vermelhos e verdes que costumam 

ser substituídos por amarelos, azuis e cinzas. Nesta peculiaridade 

pode imaginar-se as cores com que o cavalo vê o mundo, através 

da gama das cores percecionadas pelo cavalo, (ver fig.3)   

“Para um dicromata, quando as cores dos dois extremos 

do espectro são misturadas, em vez de receber um tom 

intermédio, o resultado é ou branco, ou cinzento, ou uma versão 

distorcida de um dos dois tons de base - ou seja, um pastel azul 

ou amarelo. " 3 Dr. Carroll, 2012 

Em relação à visão noturna estes animais conseguem ver 

tão bem de dia como de noite, o que no ser humano não se 

verifica. Têm, em contrapartida, uma adaptação à passagem da 

luz para a escuridão e vice-versa bastante mais lenta. Isto pode 

influenciar o comportamento do cavalo e também a conformação 

da luz dos espaços já que em alguns percursos feitos pelo animal 

que determinem a passagem de ambientes mais escuros para o 

exterior o cavalo demora cerca de meia hora a voltar a ver na 

perfeição. Pode fazer sentido que esta luz seja controlada 

gradualmente nos espaços onde geralmente ocorrem estas 

mudanças de ambiente.  

 

                                 
3 Retirado de: http://horsetalk.co.nz/2012/11/21/vision-horses-more-than-meets-the-
eye/ 
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Devido à visão monocular os cavalos são animais muito 

assustadiços e sensíveis já que captam um grande leque de 

informações em cada um dos olhos, sem correspondências entre 

elas. Assim, nos dias de muito vento é preciso especial atenção 

porque eles são sobrecarregados de estímulos sensoriais, 

auditivos e visuais, pois tudo está em movimento, sendo difícil 

para o animal gerir toda a informação. 

Dos novos conhecimentos enunciados estabelecem-se 

algumas questões: será que a visão binocular acaba por dar aos 

cavalos uma desconstrução dos espaços? Ou terão eles noção do 

formato e profundidade da box onde dormem, do picadeiro onde 

treinam, do pasto onde se alimentam? 

Nas páginas seguintes são apresentadas séries 

fotográficas que exploram a perceção do espaço aos olhos do 

cavalo, ensaio necessário posteriormente ao desenho do espaço 

na proposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









15 
 

1.2  O Habitat 
 

Sendo o cavalo um animal com características genéticas 

vinculadas à vida em liberdade e em manada, ao correr e ao 

andar, torna-se impensável imaginar o seu quotidiano reduzido ao 

espaço fechado de uma cavalariça. O cavalo, enquanto animal 

doméstico, impõe fortes rotinas, são animais com uma adaptação 

completamente diferente às condições climatéricas, que podem 

passar todo o dia ao sol ou á chuva sem que lhes seja prejudicial, 

uma característica que não impede que, naturalmente, procure 

os sítios que lhe são mais confortáveis.  

Nos meses de verão, nos centros hípicos, os cavalos 

raramente estão fechados, alternando o seu dia entre o trabalho 

de picadeiro e o descanso no pasto, só vão para as boxes 

geralmente durante a noite. Mas quando o clima se faz mais 

rigoroso o tempo que passam abrigados na box tende a estender-

se. Assim, quando ele se encontra na sua box é fundamental 

fornecer as condições necessárias ao seu bem-estar, 

considerando-se importante que estes espaços sejam acessíveis 

durante todo o dia e possuam boas condições de conforto: uma 

cama seca, a ventilação contínua e a adequada exposição solar. 

No momento em que o homem manipula um qualquer 

habitat do cavalo tem que ter em atenção o mínimo impacto a 

causar no animal.  
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Fig.7 – S. Brown, Horse Anatomy, A Handbook for Artists comprising the study of proportion and action of the horse as compared to man. 
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1.3 Atividades Equestres 

 

“(…) o hipismo começa a ganhar cada vez mais adeptos 

e em vários segmentos. (…) Hoje, os centros hípicos cultivam 

esta paixão, desenvolvem a arte e ensinam o homem e o cavalo 

a partilhar os mesmos sentimentos de disciplina, liberdade e 

força.” 4 

As relações entre o homem e o cavalo sempre foram bem 

enraizadas, em ambiente campestre quando os cavalos eram 

ensinados para trabalhar na agricultura e para o transporte, mas 

hoje em dia a sua presença perto dos humanos é marcada pela 

sua utilização em atividades desportivas, terapêuticas e sociais: 

como é o caso da hipoterapia, da equitação ou do turismo 

equestre.  

Como vertente desportiva, a lida com os cavalos foi 

evoluindo embebida nas tradições do país, através da afirmação 

de algumas estruturas sociais portuguesas, acabando por definir 

aquelas que são hoje as atividades desportivas principais 

lecionadas nos centros hípicos.  

A equitação, como modalidade desportiva em Portugal é 

apoiada por quatro instituições estruturantes que deram a 

possibilidade ao desporto de crescer até aos dias de hoje. Uma 

das mais antigas, que ajudou a dar corpo á introdução do hipismo 

                                 
4 Guia prático de como criar um centro hípico, p.2, retirado de: 

http://cdp.portodigital.pt/empreendedorismo/documentos-de-apoio/guias-praticos 
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no nosso país é a Coudelaria de Alter. Fundada em 1748, por D. 

João V, dedicava-se á criação e venda de cavalos para a Academia 

Equestre da Casa Real (situada no picadeiro real de Belém, atual 

museu dos coches). Foi a primeira instituição oficial a contribuir 

para o desenvolvimento do hipismo, no século XVIII, e que acaba, 

mais tarde, por se tornar na Escola Portuguesa de Arte Equestre. 

Nos dias de hoje, a Coudelaria de Alter do Chão, continua 

em atividade mas com uma amplitude muito maior e juntamente 

com a academia foram construindo a identidade da montaria 

portuguesa, como o tipo de cavalos utilizados e os trajes típicos 

da equitação portuguesa. Após estas primeiras passadas na 

implementação do hipismo em Portugal foi trabalhosa a gestão e 

adaptação da cultura portuguesa ao desporto. Apesar de serem 

muitos os formadores equestres ligados à instituição militar e 

mais especificamente à cavalaria do exército, eram poucos os que 

tinham acreditação para ensinar á luz dos novos parâmetros do 

hipismo. Com o objetivo de controlar a qualidade dos centros 

hípicos em expansão surge, muito mais tarde, em 1927 a 

Federação Equestre Portuguesa (FEP), com sede em Lisboa, 

tendo como principal propósito a representação e a validação do 

desporto equestre português no mundo e o reconhecimento das 

instituições aptas para o ensino da equitação. 

A FEP começa então a registar os centros hípicos que 

possuem monitores com formação e espaços que cumprem os 

requisitos exigidos para o bom desempenho do desporto e uma 

saudável lida com os cavalos. Segundo a mesma, o número de 

centros hípicos vinha a crescer em Portugal, mas a quantidade 
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de especializados no ensino não dava resposta á adesão das 

pessoas ao desporto.  

“Do diagnóstico feito resultou muito claro que o 

mercado não dispunha de responsáveis técnicos certificados 

para cobrir, sequer, um terço dos centros hípicos registados na 

FEP.” 5 

Foi através da subsistente Coudelaria de Alter que, em 

2001, surge uma resposta de formação rápida e intensiva de 

técnicos de equitação. Na sequência deste processo o número de 

escolas federadas aumentou significativamente: 

“Não obstante as dificuldades e sem dispor de estrutura 

de apoio, em quatro anos, de 11 centros hípicos qualificados 

para formação base, passámos para 40, que designámos de 

Formação e Exame e que foram classificados de duas a cinco 

estrelas, consoante o nível da respetiva qualificação” 5
  

 

 
Por consequência, surge na Golegã em 2005 a Escola 

Nacional de Equitação (ENE), hoje capital do cavalo, instituição 

apoiada por entidades privadas e públicas, que se destina, 

essencialmente, a formar profissionais de ensino da equitação, 

contribuindo para o incremento da qualidade do hipismo 

português. Mais recentemente surgiu uma entidade que tem sido 

propulsora do aumento de centros hípicos em Portugal que é a 

                                 
5 Turismo e outras atividades equestres, Pessoas e Lugares, Jornal de animação da 

rede portuguesa LEADER, p.4, nº29, Maio 2005 
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Associação Portuguesa de Hipoterapia. Encontrando na 

Hipoterapia uma das maiores valências do contacto entre o 

homem e o animal, a associação, organiza os modelos 

terapêuticos aplicados em cada escola responsabilizando-se pela 

eficácia das terapias.  

Em suma, só recentemente é que se implantaram no país 

mecanismos capazes de controlar a qualidade do ensino e de, 

simultaneamente, alargarem as valências das escolas para 

receberem novas atividades equestres. Dados que reforçam a 

necessidade de se pensar em melhorar a qualidade dos espaços 

das escolas.  

A fim de perceber o panorama desportivo no país e 

enquadrar o caso de estudo nos seus contextos decidiu-se levar 

a cabo, em primeira instância, um levantamento dos Centros 

Hípicos de Portugal (ver tabela 1 em Anexo).  

Através de um documento, emitido pela FEP, é possível 

conhecer os centros hípicos que são federados e algumas 

informações sobre os mesmos. O restante levantamento foi feito 

através de várias pesquisas, conseguindo apurar-se que na 

totalidade, existem cerca de 216 instituições equestres em 

funcionamento em Portugal, 61 no Norte, 54 no Centro e 101 no 

Sul, sendo provável que o número seja maior em todos os casos. 

Apenas 78, contra 138 das escolas do país são reconhecidas pela 

FEP, denotando que ainda existe um passo a dar na melhoria das 

condições dos centros hípicos portugueses, nesta evolução 

contínua que é ainda recente mas que influência a qualidade do 

desporto. 
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1.4 O Centro Hípico 

 

Segundo os Cadernos Técnicos, de Regina Rezende e 

Alexandra Frazão, o primeiro parâmetro a ter em atenção na 

construção de um centro hípico é a escolha do lugar, que obedece 

a alguns cuidados gerais da implantação, nomeadamente: 

aconselham-se que sejam terrenos que cumpram termos de 

salubridade, afastando-se de instalações tóxicas, ruidosas ou 

perigosas (aeroportos, vias rodoviárias, ou ferroviárias) a fim de 

não comprometer a saúde do animal; aconselha-se que os 

acessos permitam a chegada e manobra de veículos de grande 

porte (veículos de manutenção ou transporte de cavalos) e de 

socorro; mais ainda refere que é aconselhável que os 

equipamentos se situem em ambientes o mais natural possível, 

campos agrícolas ou espaços verdes para distanciar o animal do 

barulho das habitações,  

“Para o bem-estar dos cavalos e o desenvolvimento das 

disciplinas equestres é essêncial que estas instalações se situem, 

preferencialmente, em espaços naturais ou espaços verdes urbanos, 

mas afastadas de zonas habitacionais ou ruidosas, garantindo, sempre, 

a facilidade de acesso às localidades próximas por meio de transportes 

público” 6 

 No que diz respeito ao dimensionamento e programação 

do centro hípico, os cadernos técnicos fazem depender das 

atividades equestres a que pretende responder: se o espaço se 

                                 
6 Rezende, Regina; Frazão, Alexandra, Cadernos Técnicos, Conceção de Instalações, 
Divisão de Infraestruturas Desportivas, Instituto Português do Desporto e Juventude, I. 
P. 2012 
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destinará a treinos de alta competição, ou treinos de corridas de 

cavalos, ou mais direcionada para a criação e venda de cavalos. 

É de decisões como esta que dependem as instalações a projetar, 

também como o número de cavalos e o número de utentes 

(monitores, tratadores, alunos, etc.) com que o centro hípico vai 

trabalhar.  

2. Ao lugar  

Através do estudo aprofundado das atuais instalações do 

Clube Hípico do Norte (CHN) pretende-se desenvolver uma 

análise crítica dos espaços onde ocorre a aproximação entre o 

homem e o cavalo. Uma aproximação feita na primeira pessoa e 

ao longo de um tempo mais vasto que o da presente investigação. 

Uma experiência pessoal que inevitavelmente informa a análise 

desenvolvida. Algumas debilidades das condições de 

funcionamento do clube reforçam a necessidade de elaboração 

de um plano/projeto de reestruturação, a fim de poder responder 

às exigências do desenvolvimento desportivo e económico já de 

si em evolução espontânea e exponencial. O local onde está 

implantado o clube, os seus equipamentos e mecanismos de 

funcionamento vão ser estudados e desenhados a fim de suportar 

uma proposta de transformação que inclua algumas das suas 

especificidades.  

A reflexão feita através da proposta de projeto não incide 

sobre a necessidade de criar mais centros hípicos em Portugal, 

mas antes na de tentar a melhoria das condições dos existentes. 

A decisão de trabalhar sobre uma escola que já está construída 

foi a principal ferramenta de trabalho.  
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2.1 Aproximação ao Clube Hípico do Norte 
 

O CHN é uma instituição de formação equestre em 

crescimento no Norte de Portugal. Criada em 2007, e desde 

2010 federada pela FEP, tem representado muito bem o hipismo 

português, em provas nacionais e internacionais, através dos 

seus alunos e dos seus cavalos. 

O Clube Hípico do Norte situa-se no lugar de Gandra, 

freguesia de Esposende. Tem como limites: a autoestrada A28 a 

Este, cuja agitação é dissipada por uma linha de árvores que 

existe entre ela e o clube; o caminho municipal; e um pinhal a 

norte. A sul, um outro limite, que não é o da parcela, mas que 

acaba por proporcionar alguma proteção e tranquilidade a toda a 

área envolvente do clube é o rio Cávado a Sul, cujas margens são 

dinamizadoras de atividades do próprio centro hípico. Com 

apenas 15190 m2, (70 m x 217 m), a parcela que lhe dá lugar é 

caracterizada por ser uma fatia estreita no meio de uma mancha 

de árvores em terrenos particulares. A envolvente não é marcada 

por edifícios, apesar de se poder dizer que se insere em meio 

urbano, o CHN é ladeado por campos agrícolas, pelo pinhal e pelo 

rio, transmitindo o lugar um carácter bastante mais rural do que 

se faria adivinhar para quem chega da estrada principal.  
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A relação do clube hípico com o pinhal 

O terreno de implantação do CHN integrava em 2007, 

uma extensa e densa mancha florestal que cobria as freguesias 

de Vila Chã, Palmeira de Faro, Curvos e Forjães (ver fig.10). 

Apesar da introdução do clube foi possível manter a maior parte 

das árvores no local, constituindo, agora, o traço mais 

identificativo do ambiente do lugar.  

As árvores muito altas fazem com que a construção se 

esconda e a escala se reduza, caminhando por entre a pequena 

parcela de pinheiros bravos e eucaliptos. Quando se chega ao 

centro hípico o olhar é constantemente interrompido por estes 

troncos e faz ressaltar o movimento por de trás deles. Quando se 

percorre o perímetro da parcela é este “ambiente” espacial que 

domina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fig. 9 – Panorâmica do interior do clube demonstrando a forte presença das árvores no local 
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A Relação do clube hípico com o ambiente urbano 

Parte do sucesso do CHN como instituição desportiva e 

económica advém da sua localização, não porque Esposende 

tenha alguma tradição ou familiaridade com os ambientes 

equestres, a não ser, talvez, a sua relação com a lenda de Fão7. 

Mas sim pelas condições da cidade que ajudam a alimentar o 

centro hípico de oportunidades para cativar alunos. Surgem estas 

oportunidades através do ambiente urbano, que concentra 

serviços e pessoas nas proximidades do centro hípico, e, 

possivelmente, por causa da vertente turística da própria cidade. 

O que acontece frequentemente é que a proximidade de um clube 

desportivo ao trabalho, á escola do filho ou a casa dos alunos é, 

regra geral, fator influenciador da decisão da prática do desporto.  

Em relação ao turismo, sabe-se que é uma mais-valia 

para a difusão do CHN já que permite que os turistas, que vão 

passar férias a Esposende, possam pensar no centro hípico como 

o lugar para deixar as crianças ou para experimentar um passeio 

a cavalo, sozinhos ou em família. Assim,  

                                 
7 Lenda de Fão: “Em tempos remotos quando hordas de bárbaros vindos do norte da 

Europa invadiram a Ibéria na sua sede de destruição e conquista chegaram a terras 

de Fão que procuraram conquistar pelas notícias que lhes chegavam de serem locais 

de oiro e de prata abundantes. O Povo com poucos meios mas muita artimanha 

conseguiu empurrar os invasores que vinham montados em belos cavalos na direcção 

dos mares onde vieram a morrer afogados. Os cavalos, contudo, por intervenção 

divina, foram transformados em rochas talhadas à sua semelhança formando uma 

barreira de protecção do longo areal e onde ainda hoje se mantém, somente sendo 

visíveis em tempo de maré vazia.”, Retirado de: 

http://www.freguesias.pt/portal/lendas_freguesia.php?cod=030606 
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“O cavalo é um animal gregário e de pradaria que 

originalmente vivia em liberdade. Tem, pois, necessidade de ar 

fresco, de sociabilidade, de tranquilidade e de um ambiente 

agradável e distrativo.” 

Rezende, Regina; Frazão, Alexandra, 2012. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.11 Os cavalos de Fão, Alberto Ferreira  
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as infraestruturas urbanas que podem ser relevantes ao centro 

hípico são: Vias principais - Fala-se de uma rede de acessos, 

completa com a presença da A28, que liga Esposende 

a  Matosinhos, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Viana do 

Castelo e Caminha. A par, desenvolve-se a estrada Nacional que 

se propõe a esmiuçar os mesmos percursos; Indústria/Comércio 

- instituições que atraem moradores a Esposende e 

consequentemente possíveis desportistas; Serviços - As escolas e 

outros clubes desportivos também são importantes, já que muitos 

dos alunos são crianças e jovens; Turismo - As várias praias na 

costa de Esposende são o principal atrativo da população 

turística. 

Decorrente das premissas enunciadas o Clube hípico do 

Norte é, ao final de sete anos, uma instituição em expansão de 

utentes e de reconhecimento, com o número de cavalos ao seu 

abrigo a aumentar de sete para perto de quarenta atualmente. 

 
2.2 O Existente 

 

O CHN é um equipamento no qual existem espaços com 

funções de elevada especificidade, nomeadamente: cavalariças, 

picadeiros, padocks e guia mecânica (ver definição dos 

equipamentos no glossário). Simultaneamente existem 

programas mais comuns, como gabinetes, salas de formação, 

cafetaria, armazéns e instalações sanitárias. 

Atualmente, o centro hípico é composto por: 
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[49] Boxes individuais, com diferentes dimensões – 441 m2 

[5] Espaços para casa de arreios – 88 m2 

[8] Espaços para banho – 89 m2 

[1] Picadeiro coberto - 30 m x 20 m  

[1] Picadeiro descoberto/campo de obstáculos – 68 m x 44 m  

[1] Parque infantil/jardim - 714 m2 

[1] Bar/ receção – 80 m2 

[3] Gabinetes – 35 m2 

[1] Armazém de palha para cama - 72 m2 

[1] Armazém de feno – 45 m2 

[1] Guia mecânica de 12 m de diâmetro 

Parque de estacionamento – 540 m2 

Padocks – 3300 m2 

Trata-se de um conjunto de espaços que servem, nem 
sempre em exclusividade, as seguintes atividades: 

 
Desporto     Escola de Equitação,  

Grupo de Competição 

Comércio Equino 

    Aluguer de boxes 
 

Equitação Terapêutica   Equitação Terapêutica 
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Hipoterapia 

    Desporto Adaptado 

 

Turismo e Lazer  Programas Sazonais: Campos 
de Férias 

    Passeios 

    Outros programas 

 

Eventos    Aniversários, Visitas de estudo 

    Outros Eventos  

 
Destas as que são praticadas com mais frequência são 

as aulas de equitação, as de hipoterapia e o grupo de competição. 

Quanto aos restantes temas de programa como o turismo e lazer, 

entende-se que para além de não serem tão requisitados, estão 

em desvantagem pela falta de espaço e estruturas na escola.  

Segundo informação disponibilizada pela administração 

do clube, o aluguer de cavalariças é um serviço de elevada 

importância na atividade do clube. Qualquer pessoa uma pessoa 

proprietária de um ou mais cavalos paga uma renda ao clube para 

que este trate do animal, alimentando-o, dando-lhe abrigo e ainda 

espaço para os treinos. A escola tem que demonstrar que tem 

boas condições para tratar desses cavalos e nesse sentido a 

aposta na melhoria das instalações do CHN é uma mais-valia. 

 
É na boa resposta a todas estas atividades que se irá 

espelhar o sucesso da instituição, e é também destes usos 

Fig.12 – Atividades equestres, aula de 
equitação no CHN 
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Fig.14 – Pátio do conjunto de boxes 

diferenciados que nasce um espaço de grande dinamismo, um 

espaço onde os intervenientes se misturam pelo bel-prazer do 

desporto. 

 
Organização programática  

Em conversa com o proprietário, percebe-se que o centro 

hípico não foi construído todo de uma vez, mas sim que os 

edifícios foram construídos à medida que houve dinheiro para 

investir na escola, ao mesmo tempo que o número de utentes e 

atividades se foram desenvolvendo (ver fig.15)  

Os primeiros cavalos foram colocados num barracão de 

chapa com divisões em madeira, transportadas da casa do 

proprietário e que ainda servem o centro hípico (ver fig.13). O 

barracão é um elemento que separa os dois edifícios que 

albergam as boxes. Dois conjuntos estruturantes organizados em 

forma de U, que contribui para que estes dois espaços se 

destaquem enquanto espaços de reunião e nos quais é 

particularmente visível a relação quotidiana entre os utentes e o 

cavalo. Ainda numa fase inicial do desenvolvimento do clube é 

criado um espaço de picadeiro descoberto junto aos edifícios das 

boxes, mais tarde este espaço é coberto e é criado um outro 

maior encostado á autoestrada, ocupando a transversal do 

terreno que é o hoje o picadeiro descoberto do CHN (ver fig.17).  

 

 

 

Fig.13 – Barracão existente, primeira 
construção do CHN 
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Em relação ao barracão, a primeira construção do lugar, 

no seu interior observou-se um sistema construtivo 

admiravelmente prático e espontâneo, que diz respeito á forma 

como estão construídas as divisões em madeira que servem de 

boxes. Estas estruturas, transportadas de outro lugar, são 

formadas por uma moldura de madeira na qual é encaixado um 

tabuado horizontal que forma a parede da box. Como os cavalos 

estragam facilmente os materiais dos espaços a que estão 

confinados, dando coices, roendo a madeira e pela libertação da 

urina corrosiva, existe a possibilidade de trocar a tábua danificada 

ao invés de reparar toda a parede (ver fig.19). 
Estas divisões não possuem teto e a porta faz parte da moldura 

das mesmas, quase como num sistema de pré-fabricação 

rudimentar. Na realidade a solução preconizada no interior da box 

tem muito a ver com a forma como foi evoluindo o clube. Uma 

solução de elevada simplicidade e flexibilidade que revela alguma 

autonomia entre o “contentor” e o “conteúdo”, o barracão pode 

transformar-se num espaço com outra função ou organização. É 

através desta forma de construir que se pensa poder dar mais 

força e expressão aos espaços pensados para o cavalo, 

improvisados mas específicos a alguns dos contextos do animal. 

O picadeiro coberto e o picadeiro descoberto partilham 

uma pequena plateia destinada a quem assiste às aulas. Apesar 

das muitas atividades comuns a ambos os espaços pode-se 

associar ao picadeiro coberto as aulas de iniciação, volteio e  
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Fig.19 – Solução construtiva observada no 
local  
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hipoterapia, ao passo que o picadeiro descoberto permite os 

treinos mais rigorosos, de competição e de saltos de obstáculos.  

A guia mecânica, construída ainda este ano, vem ajudar 

no processo de partilha dos espaços pelas várias atividades, já 

que permite o exercício dos cavalos sem a presença de um 

tratador e sem ocupar os picadeiros.  

As restantes instalações do Clube possuem uma 

ocupação “menos específica”, como é o caso dos armazéns de 

cama e comida, o bar ou as padocks. 

O único acesso ao CHN faz-se por entre as padocks, que 

são dos espaços mais importantes de um centro hípico, pois são 

o pasto dos cavalos e é onde eles têm a oportunidade de se 

relacionarem uns com os outros. .A partir daqui a escola 

desenvolve-se entre o bar e as cavalariças terminando no 

picadeiro descoberto, o lugar mais público de um centro hípico 

no qual ocorrem as principais provas de hipismo. A maioria das 

pessoas que visitam o clube dirigem-se para este espaço. 

A pré existência apresenta patologias graves que têm feito 

o proprietário refletir sobre a necessidade de renovação da 

escola. As madeiras começam a envelhecer e a comprometer a 

estrutura dos telhados das cavalariças (sabendo que alguma da 

madeira usada na construção provinha de um outro lugar). Parte 

das paredes das cavalariças, foram destruídas no Inverno 

passado; os pavimentos inexistentes em algumas zonas 

importantes da escola, como por exemplo na passagem até ao 

picadeiro descoberto, permitem que o chão no Inverno se 

transforme em poças de lama; para não falar do seu principal 

Fig.20 – Guia mecânica 

Fig.21 – Bar do CHN 

Fig.22 – Padocks, lugar de pasto dos 
animais.  
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problema que é a falta de espaço do construído face ao número 

de utilizadores atual do CHN.  

Atualmente, o CHN, com 40 cavalos, cerca de 15 

funcionários e noventa alunos encontra-se numa situação limite e 

não possui capacidade espacial para acolher o crescimento 

previsto. A falta de espaço para o aumento das boxes e de 

espaços de treino, a falta de serviços destinados á gestão do 

funcionamento da escola preocupam o proprietário e podem 

impedir o avanço do sucesso desportivo do centro.  

Apesar de a parcela já estar bastante ocupada acredita-

se que uma melhor disposição dos seus espaços, edificados e 

livres, permitiria melhorar as espectativas em relação ao futuro.  

 
 
 
 

2.3 Síntese  

 

Esta síntese destaca condições, espaços, sistemas, 

materiais identificados na Aproximação ao Lugar e que se vêm 

como os importantes a considerar na conceção do novo projeto:  

Ambiente – Misterioso, sombrio, aconchegante, 

resultante da presença das árvores, muito altas, que camuflam 

um conjunto de edifícios baixos, facilmente percorríveis e fluídos. 

As construções pintadas de verde ou em madeira contribuem 

para uma miscigenação entre os elementos construídos e os 

elementos naturais. 

Fig.23 – Patologias encontradas em 
algumas construções  
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Sistema construtivo – Um sistema em madeira simples, 

transformável, renovável e de manutenção fácil. Características 

identificadas no sistema construtivo das boxes que podem ser 

transportadas para os restantes espaços. 

Faseamento da construção – Uma lógica construtiva, 

observada no lugar, que responde às exigências de cada 

momento. Simultaneamente esse sistema deverá ser, a cada 

instante, reconfigurável. Vê-se impresso na própria arquitetura 

existente e, no futuro, delineador de uma ideia de projeto. 

Circulação - A má gestão da ocupação do chão com 

inexistência de percursos hierarquizados é um problema a 

resolver no CHN, enquanto a circulação contínua num só sentido, 

para os veículos de manutenção, observada ao longo da bateria 

de boxes pode ser uma característica a preservar.  

Polivalência – A polivalência das construções do CHN, 

que pode também ser adaptabilidade, que podem suportar vários 

usos ao mesmo tempo.  

A proposta irá auxiliar-se desta sinopse de condições, que 

se entendem ser as mais fortes a preservar e que podem informar 

positivamente um projeto das novas instalações do clube, 

rentabilizadas para abrigar mais pessoas e mais cavalos, que 

tenham a possibilidade de se expandir ao longo do tempo. A partir 

deste estudo do existente, mais focado na sua construção e 

organização geral, proceder-se-á a uma aproximação mais 

pessoal e específica daquilo que é a vivência dos espaços. As 

propostas que vão surgir nos desenhos do próximo capítulo são 

acompanhadas com um conjunto de outros temas que têm 
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Fig.24 – Panorâmicas dos espaços do clube 
 

origem na experiência pessoal enquanto cavaleira. Talvez por 

esse motivo são mais subjetivos, têm origem em leituras menos 

racionais e funcionalistas. Resultam acima de tudo da recorrente 

partilha do espaço com o cavalo. 
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Processos de Partilha  

 
As diferentes atividades equestres realizadas em conjunto 

pelo homem e pelo cavalo obrigam a um minucioso processo de 

tratamento diário. 

“Tanto quem monta a cavalo por passatempo como 

quem faz disso modo de vida tem a rotina diária de cuidar dos 

seus cavalos”8 

Na equitação não é só a aprendizagem da técnica que 

forma um cavaleiro, os primeiros contactos com o cavalo são 

aquilo que vai definir se a confiança entre ambos é boa ou má, 

pois um cavaleiro e um cavalo que se consigam corresponder 

bem é o primeiro passo para o sucesso. Ao conjunto dos 

trabalhos a ter com o cavalo enquadrados na atividade de um 

centro hípico, deu-se o nome de Processos de Partilha. São 

processos que têm a ver com um “modo de fazer uma coisa, 

método ou sistema”9. Desenvolvem-se no decorrer de uma aula 

e, no caso, têm a ver com o ato de Aparelhar, Montar, Lavar, 

Passear e Pastar.  

São processos que podem ser estudados e articulados 

com soluções espaciais específicas. Ou seja, as particularidades 

de cada contacto com o cavalo que se tem durante a estadia no 

centro hípico vão determinar a expressão do espaço onde eles 

decorrem. Na presente investigação procurou-se estudar os 

                                 
8 HERMSEN, Josée, Enciclopédia dos Cavalos, Livros e Livros, Agosto 2003, 
p. 91.  
9 Significado de processo, retirado de: 
http://www.priberam.pt/dlpo/processo 
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Fig.25 – Fotografia aérea dos equipamentos do CHN onde decorrem cada um dos processos de partilha  
 
 

espaços em que ocorre, ou pode ocorrer, cada processo de 

partilha. Recorrendo ao desenho organizam-se espaços que 

sintetizam a experiencia pessoal, analisam-se obras de referência 

de outros centros hípicos, analisam-se os atuais espaços do CHN, 

e faz-se uma síntese das principais estratégias a reter dos estudos 

para o desenho do projeto. 
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1. Aparelhar 

 

É o primeiro processo a ser executado antes de uma aula 

de equitação e consiste em preparar o cavalo, com todo o 

equipamento necessário, para poder ser montado, o processo 

abrange a escovagem e a selagem (ver fig.27). Os sítios mais 

usuais para aparelhar o cavalo são dentro da própria boxe, na 

zona do banho ou em sítios de reunião, de maior dimensão, como 

espaços comuns da zona das boxes. Este processo ao ser 

executado na box tem a vantagem de estreitar a relação entre o 

homem e o cavalo por se estar a entrar no espaço do animal o 

que acaba por acentuar a confiança do cavalo no humano. 

“Uma sela só deve ser posta no dorso do cavalo quando 

ele estiver totalmente habituado á pressão do cilhão. O melhor 

sítio para fazer isso é num ambiente familiar, como a box do 

cavalo, e é preferível ser feito por duas pessoas.”10 

 

São muitas as virtudes da realização do aparelhar na box 

no entanto, a escassez de espaço, pode exigir o recurso a espaços 

de maior dimensão. Independentemente dessa possibilidade é no 

espaço íntimo da box que se deverá sempre colocar as rédeas. 

Ao processo de aparelhar estão diretamente ligados três espaços: 

a casa de arreios, a zona de banho e o picadeiro. A casa de 

arreios por ser a sala de arrumos do material de equitação, o 

picadeiro porque logo depois de se aparelhar o cavalo ele segue 

                                 
10 HERMSEN, Josée, Enciclopédia dos Cavalos, Livros e Livros, Agosto 2003, 
p. 122 



46 
 

Fig.26 – no CHN, os três espaços essenciais para o processo de aparelhar o cavalo, 
a boxe, o banho e a casa de arreios 

para a aula de equitação dada no picadeiro. No final da aula de 

equitação, desaparelha-se (tira-se o equipamento do cavalo) e 

leva-se á zona do banho. As intenções deste processo ganham 

possibilidades que são testadas no conjunto de desenhos do 

desdobrável acima apresentado. Identifica-se um grande leque de 

conformações com origem em diferenças na disposição e 

articulação dos espaços envolvidos no processo bem como em 

critérios quantitativos, materiais e de ventilação. O processo de 

aparelhar não precisa de ocorrer num espaço específico, como já 

dito, o espaço ideal será a box, ou num espaço com uma 

dimensão de no mínimo 9 m2 desde que esteja em conformidade 

com um conjunto de rotinas que lhe são adjacentes. No CHN, por 

exemplo, por uma questão de comodidade, o cavalo é aparelhado 

na zona do banho permitindo poupar espaço, ficando, no entanto, 

o material exposto á água e ao frio ou amontoado (ver fig.26). 
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A partir da análise dos espaços existentes, considerando 

a experiência pessoal e recorrendo a alguns espaços de 

referência (como por exemplo na obra Horse stable em San 

Francisco de Mostazal, de Duval+Vives Arquitectos) pode-se 

sintetizar algumas ideias estruturantes a considerar na conceção 

do espaço. 

 

Síntese 

- Necessidade da proximidade do espaço para aparelhar 

á casa de arreios, ao picadeiro e á zona de banho. 

- Área mínima de 9m2 que este espaço deve ter para 

manobrar o cavalo. 

- Cuidado de manter o material de equitação em bom 

estado, seco e limpo. 

- Um espaço que permita garantir a segurança do 

cavaleiro envolvido no processo bem como a proteção em 

relação a outros utilizadores e ao visitante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.duvalvives.com/
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2. Montar 

 

“Riding a horse is not a gentle hobby, to be picked up and 

laid down like a game of solitaire. It is a grand passion. It seizes a 

person whole and once it has done so, he/she will have to accept 

that his life will be radically changed.”11 

É o processo de ensino e aprendizagem em si, é o que 

se designa ao ato de andar a cavalo. Geralmente praticado num 

local próprio com medidas e pavimentos adequados: o picadeiro. 

A equitação tem como base três movimentos que o 

cavaleiro elabora com o cavalo, e que são transversais a todas as 

modalidades equestres, fala-se do passo, do trote e do galope. O 

que diferencia cada um são os ritmos a que o cavalo se move, 

que criam no corpo do cavaleiro e do cavalo imagens muito 

diferentes (ver fig.28). Aprender a domar e manobrar um cavalo 

é uma arte. O cavalo vê o homem como um membro da sua 

manada e esta proximidade faz com que não seja um choque o 

contacto humano, chegando o mesmo a comunicar com o 

homem como comunica com os da sua espécie.   

“Os cavalos domésticos tratam o homem como um 

elemento da manada, pelo que usam o mesmo tipo de linguagem 

corporal para connosco.”12 

                                 
11 Ralph Waldo Emerson - Montar a cavalo não é um passatempo delicado, para 
ser pego e estabelecido como um jogo de paciência. É uma grande paixão. 
Apreende uma pessoa inteira e uma vez que tenha feito isso, ele / ela vai ter 
que aceitar que sua vida será mudada radicalmente. Retirado de: 
http://www.goodreads.com/author/quotes/12080.Ralph_Waldo_Emerson 
12 Retirado de: http://www.tudosobrecavalos.com/Aprendizagem_Equina.htm 
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Considerando “movimento” como a palavra definidora do 

processo de montar foi importante para o pensamento do espaço, 

o estudo da série de fotografias documentais de Edward 

Muybridge13, no livro Animals in Motion, onde o mesmo 

esquematiza as medidas das passadas e o número de batimentos 

no chão que o cavalo faz no passo, trote e galope (ver fig.28). 

Segundo a Enciclopédia dos Cavalos estes movimentos chamam-

se de Ação -“modo como o cavalo mexe os membros enquanto 

anda a passo, trote ou galope e também o modo como se 

equilibra enquanto se move. A ação varia a cada andamento.”14 

No fundo, este processo exige pensar o lugar de montar 

de acordo com os tipos de movimento nele efetuados:  

Passo  

É o mais lento dos andamentos, de quatro batidas no 

chão sequenciais, cada casco bate no chão independentemente 

dos outros três.15 O movimento é considerado como simétrico já 

que os gestos que o cavalo faz de um lado são iguais ao do outro. 

É o modo de locomoção por excelência e é usado para os 

passeios e para descansar o cavalo. Segundo os estudos de 

Edward Muybridge, em cada passada completa destas o cavalo 

anda em média, dependendo do cavalo, 2,20 metros.  

 

                                 
13 MUYBRIDGE, Edward, Animals in Motion, Lodon, 1899. 
14 HERMSEN, Josée, Enciclopédia dos Cavalos, Livros e Livros, Agosto 2003, 
p. 125 
15 Martinho, Vanessa Filipa Carolino, O Impacto da Equitação Terapêutica nos 
Factores Psicomotores em Crianças em Idade Pré-Escolar com Necessidades 
Especiais: Um Estudo Siingle-Subject, Dissertaçção de Mestrado, p.35 
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Trote  

É o movimento que, em velocidade, se segue ao passo. 

Neste, o cavaleiro impõe no cavalo um andamento a duas 

batidas, ou seja, dois dos cascos batem em simultâneo no chão 

enquanto outros dois estão suspensos.16 É usado para tudo na 

equitação, o cavaleiro pode fazê-lo sentado no dorso do cavalo ou 

separar-se do cavalo elevando-se num pequeno salto. Também 

ele é simétrico. Segundo os estudos de Edward Muybridge, em 

cada passada completa destas o cavalo anda em média, 

dependendo do cavalo, 4,12 metros. 

 

Galope  

O galope é exercício mais rápido e mais livre de todos, 

trata-se de um andamento a três batidas onde o cavaleiro e o 

cavalo estabelecem a mais estreita relação.17 Neste movimento o 

cavalo e o cavaleiro têm que ser um só, sem demasiada rigidez 

ou disciplina. Os gestos do cavalo são assimétricos entre o lado 

esquerdo e o direito do cavalo e o movimento é saltado, o que 

significa que existe um momento em que o cavalo levanta as 

quatro patas do chão. 

Segundo os estudos de Edward Muybridge, em cada 

passada completa destas o cavalo anda em média 6,85 metros. 

                                 
16 Martinho, Vanessa Filipa Carolino, O Impacto da Equitação Terapêutica nos 
Factores Psicomotores em Crianças em Idade Pré-Escolar com Necessidades 
Especiais: Um Estudo Siingle-Subject, Dissertaçção de Mestrado, p.36. 
17 Martinho, Vanessa Filipa Carolino, O Impacto da Equitação Terapêutica nos 
Factores Psicomotores em Crianças em Idade Pré-Escolar com Necessidades 
Especiais: Um Estudo Single-Subject, Dissertação de Mestrado, p.37. 
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Todas estas dinâmicas podem acontecer ao mesmo tempo no 

picadeiro, criando imagens, para quem observa, muito 

interessantes. 

É o que acontece no CHN, nos picadeiros os vários 

andamentos acontecem ao mesmo tempo. Uma das imagens 

mais bonitas que o CHN proporciona são os alçados que se 

desenham entre uma densa marcação vertical proporcionada 

pelas árvores e um movimento veloz que se desenvolve 

continuadamente durante as aulas de equitação. Com enorme 

dinamismo o processo de montar tem a sua expressão espacial 

máxima no picadeiro. Reforçando-o como ponto central das 

instalações do clube. O conhecimento da especificidade das 

características do movimento do cavalo, as diferenças que 

estabelecem em relação às do homem, podem e devem ser 

consideradas na conceção do espaço.  

O tempo que cavalo e cavaleiro passam no picadeiro 

obriga a que se dê especial atenção às soluções de 

pavimentação. As superfícies têm que permitir proteger o cavalo, 

dar resposta ao treino de vários cavalos ao mesmo tempo, serem 

de fácil manutenção e ter a capacidade de servir como campo de 

obstáculos. Existem duas soluções que são as mais utilizadas 

para os pavimentos dos picadeiros, a areia e a relva. A areia é a 

solução mais utilizada, não precisa de manutenção e responde 

bem ao caminhar do cavalo. Ao passo que a relva utiliza-se mais 

para provas de equitação, com algum requinte na conceção de 

espaços.  
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Em certa medida pode dizer-se que as qualidades do 

picadeiro refletem as qualidades do clube devendo por isso ser 

um espaço de alguma visibilidade e de excelência. Deve estar 

preparado para receber o público, desde os pais dos alunos que 

vêm assistir as aulas dos seus filhos até ao público mais vasto 

que vem assistir aos principais eventos. Por esse motivo ele deve 

ser um espaço que de forma independente garante um fácil 

acesso aos cavalos e ao público. O pavimento do picadeiro deverá 

garantir uma adequada drenagem mesmo em tempo de chuva. 

Uma característica essencial para que o cavalo não escorregue e 

não adoeça.  

 

Síntese 

 
O espaço de montar deve: 

- Traduzir as especificidades de cada movimento do 

cavalo devendo ter um dimensionamento que considere os vários 

ritmos e dinâmicas. 

- Pode ser “silencioso”. Apesar da sua importância nas 

atividades do clube ele não tem que ser excessivo no tratamento 

arquitetónico. Basta que ele tenha a capacidade de enquadrar e 

dar expressão às qualidades estéticas das atividades que nele 

ocorrem. 

- Saber receber ou estar preparado para receber com 

conforto um grande número de espectadores. 

- Ter boas condições de drenagem e pavimento 

apropriado, como é o caso da areia. 
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3. Lavar 

 

“A profundidade do reservatório foi calculada para que 

quando o cavalo entre, a água chegue à sua barriga”18 

 

Este processo decorre no final das aulas de equitação e 

é essencial para manter o cavalo saudável. Nos centros hípicos 

traduz-se por um espaço, normalmente do tamanho de uma box, 

aberto, e com um piso antiderrapante e torneiras de parede, ou 

chuveiros (solução menos usada). Apesar de o contacto com a 

água se fazer nestes espaços existem algumas escolas 

preparadas com piscinas para os cavalos fazerem exercício 

dentro de água, considerando a capacidade da mesma benéfica 

nestes animais. Por esse motivo, na análise do processo lavar 

pretende-se estudar a presença e o contributo da água no âmbito 

de um programa equestre.  

O tema da água tem uma presença espacial reduzida, 

corresponde apenas à zona de banho. No entanto, acredita-se 

que, recorrendo a obras de referência e à presença do rio nas 

proximidades, o tema pode adquirir um maior protagonismo e 

significado, informando a resposta projetual a desenvolver. Desta 

forma, foi-se em busca de respostas diferenciadas para o 

significado deste processo. 

                                 
18 Luis Barrágan, Quadra de San Cristóbal, 1969, retirado de: 
http://www.archdaily.com.br/br/01-68137/classicos-da-arquitetura-quadra-
san-cristobal-e-fonte-dos-amantes-luis-barragan 
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Através do estudo de algumas obras de referência, 

percebe-se que é possível introduzir a água na lida com os cavalos 

de várias formas, seja pela rega, pelos bebedouros, através de 

espelhos de água, por lava-pés, pela chuva ou pelo rio.  

Considerando que estas estruturas se podem tornar 

relevantes no desenho dos espaços da proposta, no caso do CHN 

importa perceber de que forma estas estruturas podem contribuir 

simultaneamente para uma maior clarificação dos limites entre 

zonas sujas e zonas limpas e para o facilitar das tarefas 

quotidianas de limpeza latente nos equipamentos equestres, pois 

todas as instalações onde esteja o cavalo estão frequentemente 

sujas de areia, lama e dejetos, é o caso do picadeiro e das boxes. 

Ao passo que as zonas acessíveis ao público querem-se limpas e 

secas.  

As fotografias e desenhos de obras de referência, 

experimentadas na figura 28, revelam espaços nos quais o cavalo 

e homem contactam de forma divertida com a água. 

 
Síntese 

 
- Os espaços de lavar são espaços não muito grandes, de 

tipologia aproximada à de uma box.  

- Introdução da água através de estruturas como lava-pés, 

espelhos de água, bebedouros, etc. 

- Controlo e separação das zonas limpas e sujas do CHN. 
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4. Passear 

 

Na equitação a ação de passear está associada a dois 

tipos de percursos que o homem faz com o animal: o primeiro 

percurso acolhe os passeios que os alunos fazem no final de uma 

aula, os passeios equestres de lazer e ainda os passeios incluídos 

nas atividades de hipoterapia. Trata-se de um percurso que usa o 

andamento de passo como principal estratégia. O segundo 

percurso refere-se aos momentos de transição entre os diferentes 

espaços do clube. Neste percurso são particularmente 

importantes a clareza das trajetórias, a transição entre diferentes 

pavimentos e a afirmação de alguns pontos estratégicos. 

Os desenhos deste processo pretendem catalogar uma 

série de hipóteses de dimensões, larguras de caminhos, alturas 

de muros e tipos de pavimentos indicados para cada percurso do 

centro hípico. Pensando nas nuances entre elementos pensados 

à escala do homem e elementos pensados à escala do cavalo. 

Em relação ao primeiro tipo de percursos (de passeio), 

deve saber-se que nas aulas de equitação é usual levar o cavalo 

a passear no final do treino para desacelerar o batimento cardíaco 

do animal antes de o colocar na box ou na padock. Para esse 

efeito existe um trajeto fora da parcela da escola, no seguimento 

da estrada de chegada, que se direciona ao rio e que é 

regularmente realizado por alunos e professores. 
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Chegando ao rio o cavaleiro a cavalo cruza a autoestrada 

por uma passagem inferior e passeia a par dela por entre as 

árvores da Quinta da Ribeira (ver fig.30). O processo do Passear 

amplia os limites da escola. Este é todavia o único percurso a 

cavalo possível de ser feito com alunos. Conclui-se, por 

consequência, que no projeto é urgente repensar uma forma de 

introduzir organização espacial ao centro que permita que, de 

forma controlada os alunos possam dar o seu passeio na 

extensão da própria parcela e dos seus limites. 

O segundo tipo de percursos correspondem aos movimentos 

quotidianos do cavalo no espaço da escola. Movimentos esses 

que no CHN acabam por não estar muito bem organizados. 

Apesar de circularem três tipos de transeuntes tão 

diferentes no Clube Hípico do Norte, os carros, as pessoas e os 

cavalos, a estratégia de circulação é quase inexistente. Cruzando-

se estes transeuntes por caminhos indiferenciados entre o parque 

de estacionamento, as padocks e o bar (ver fig.30).  

A esquematização das circulações da escola permite 

identificar: os percursos que se fazem através dos vários pontos 

da escola para chegar ao picadeiro, os percursos do homem com 

o cavalo enquanto experimentam os processos de partilha, e o 

estudo das intersecções dos vários tipos de transeuntes da 

escola, carros, pessoas e cavalos. Os esquemas tornam claro que 

o principal problema da organização do clube reside na falta de 

hierarquia dos seus equipamentos. 
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Síntese 

 

- Dois tipos de percursos, de passeio e de transição, a ser 

explorados pela proposta. 

- O estabelecimento de uma estratégia de 

dimensionamento e material que confira identidade a cada um 

dos percursos a desenhar. 

- A utilização de muros como forma de conferir identidade 

espacial aos percursos e de reforçar os seus diferentes momentos 

e ritmos. 

- A clarificação/autonomização dos espaços do carro, do 

homem e do homem a cavalo. A valorização dos momentos de 

articulação. 

 
5. Pastar 

Este processo é apenas do cavalo, daí que não seja talvez 

um processo de efetiva partilha mas é uma das ações mais 

importantes da vida do animal no centro hípico. A padock é o 

lugar de pasto que permite ao cavalo estar mais perto da 

natureza. Podendo andar liberto com os outros cavalos. Nem 

sempre se verifica a existência destes espaços nas escolas, 

principalmente as que estão localizadas nos meios urbanos onde 

é difícil arranjar área para tal. Nestes casos a padock é substituída 

por guias mecânicas que não ocupam tanto espaço e mantêm o 

cavalo exercitado. Mas não é a mesma coisa. 

As Padocks do Clube Hípico do Norte localizam-se na 

charneira entre o acesso de chegada e o interior da escola, (ver 
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fig.31). No entanto, a localização ideal deveria ser aquela que 

afasta este espaço da presença do homem. Uma localização 

“apenas” acessível aos cavalos, onde eles se possam sentir livres 

e descansados. Estes locais são os mais bonitos e também os 

menos controlados.  

 
Síntese 

 
- Espaços naturais, pouco controlados, o máximo 

protegidos possível da presença do homem e de todos os 

elementos “poluentes”…luz, ruido. 

- Pastos de grande dimensão que permitam a junção de 

vários cavalos. 

- A erva do pasto não é a principal fonte de energia dos 

cavalos, daí que as padocks não precisem de ser muito do que 

as do existente.   
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Condições e Conceções 

 

1. Condições para o projeto 

 

As leituras realizadas ao longo das páginas anteriores 

permitem destacar um conjunto muito significativo de temas que 

se tornaram condições para o projeto. Os temas identificados no 

lugar e nos processos de partilha apresentados na tabela 2 vão 

ser suporte da intervenção. 

O projeto para o Clube Hípico do Norte tenta responder a 

dois aspetos: à tradução dos processos de partilha em espaços 

que permitam aproximar o cavalo do homem, estreitando o seu 

entendimento; á urgência em remodelar as instalações de forma 

a dar uma resposta mais eficaz à prática do desporto. 

O crescimento rápido da instituição impregnou nos 

sistemas construtivos dos edifícios um caráter espontâneo e 

amador. Desta forma a proposta não aproveita as construções ou 

os materiais que existem na escola mas sim retira uma série de 

conformações espaciais, ambientes e identidades.  
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Síntese do Lugar 
 
 

Ambiente – é misterioso, sombrio, aconchegante, 
resultante da presença das árvores, muito altas, que camuflam 
um conjunto de edifícios baixos, facilmente percorríveis e 
fluídos. As construções pintadas de verde ou em madeira 
contribuem para uma miscigenação entre os elementos 
construídos e os elementos naturais. 

 
Sistema construtivo – O sistema construtivo das 

boxes simples, transformável, de fácil execução e manutenção 
pode ser utilizado para construir os espaços da proposta.  

 
 
Material – A madeira maciça como material 

privilegiado, natural, que permite a adaptabilidade que se 
pretende para os espaços do projeto e que se enquadra na 
linguagem do lugar.  

 
 
Faseamento da construção - Uma lógica construtiva 

que responde as exigências de cada momento. 
Simultaneamente esse sistema deverá ser, a cada instante, 
reconfigurável. Impresso na própria arquitetura existente e, no 
futuro, delineador de uma ideia de projeto. 

 
Circulação – Separação das diferentes formas de 

circular, a cavalo, a pé, de carro. A má gestão da ocupação do 
chão com inexistência de percursos é um problema a resolver 
e uma potencialidade. 
  

Polivalência – que pode também ser adaptabilidade, 
dos espaços que podem suportar vários usos ao mesmo 
tempo. Valência que pode ser reinterpretada para o desenho 
dos equipamentos. 
 

Síntese dos processos de Partilha 
 
 

Aparelhar   
- Necessidade da proximidade do espaço para aparelhar á casa 
de arreios, ao picadeiro e á zona de banho. 
- Área mínima de 9m2 que este espaço deve ter para manobrar 
o cavalo. 
- Cuidado de manter o material de equitação em bom estado, 
seco e limpo. 
- Um espaço que permita garantir do cavaleiro envolvido no 
processo bem como a proteção em relação a outros utilizadores 
e ao visitante. 
Montar  
- Traduzir as especificidades de cada movimento do cavalo 
devendo ter um dimensionamento que considere os vários 
ritmos e dinâmicas. 
- Pode ser “silencioso”. Apesar da sua importância nas 
atividades do clube ele não tem que ser excessivo no tratamento 
arquitetónico. Basta que ele tenha a capacidade de enquadrar e 
dar expressão às qualidades estéticas das atividades que nele 
ocorrem. 
- Saber receber ou estar preparado para receber com conforto 
um grande número de espectadores. 
- Ter boas condições de drenagem e pavimento apropriado, 
como é o caso da areia. 
Lavar 
- Os espaços de lavar são espaços não muito grandes, de 
tipologia aproximada à de uma box.  
- Introdução da água através de estruturas como lava-pés, 
espelhos de água, bebedouros, etc. 
- Controlo e separação das zonas limpas e sujas do CHN. 
Passear 
- Dois tipos de percursos, de passeio e de transição, a ser 
explorados pela proposta. 
- O estabelecimento de uma estratégia de dimensionamento e 
material que confira identidade a cada um dos percursos a 
desenhar. 
- A utilização de muros como forma de conferir identidade 
espacial aos percursos e de reforçar os seus diferentes 
momentos e ritmos. 
- A clarificação/autonomização dos espaços do carro, do 
homem e do homem a cavalo. A valorização dos momentos de 
articulação. 
Pastar 
-  Espaços naturais, pouco controlados, o máximo 
protegidos possível da presença do homem e de 
todos os elementos “po luentes”…luz, ruido, cheiro.  
- Pastos de grande dimensão que permitam a junção de vários 
cavalos. 

- A erva do pasto não é a principal fonte de energia 
dos cavalos, daí que as padocks não precisem de ser muito 
maiores do que as do existente.   
 

  Tabela 2 – Síntese das temáticas estudadas anteriormente, a considerar na conceção do projeto  
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1.1 Ambiente: Camuflagem/Concordância  

 

O ambiente acolhedor e íntimo do lugar foi ideia 

primordial a conservar pois o centro possui uma ambiência muito 

própria. A preservação da mancha de árvores que rodeia e cobre 

muitos dos espaços obriga a que, mais do que edifícios fechados 

e maciços construídos em altura, se procure construir algo que 

transmita leveza e fluidez, um espaço percorrível e diluído, traços 

que se preservam do lugar existente, marcando através da 

proposta os seus ritmos longitudinais.  

Existe uma consistência conferida pela mancha arbórea 

que a escala do edificado e até mesmo a sua fragmentação 

ajudam a preservar. Tal como no existente, os materiais, neste 

caso a madeira escura que permite que os edifícios não se 

realcem em relação aos troncos das árvores, alguns dos sistemas 

construtivos e principalmente a volumetria provocam uma certa 

camuflagem do edificado. Na proposta, os edifícios esgueiram-se 

por entre as árvores em caminhos compridos que estão 

associados às passadas mais amplas do cavalo e ao seu tipo de 

movimento. Numa simplicidade volumétrica pensada em 

simultâneo para o homem e o cavalo. 
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1.2 Métrica 

 

A métrica permite criar uma regra, clarificando as opções 

estruturais e destacando os elementos de exceção. Num terreno 

onde o perímetro é bem marcado pela sua geometria e a 

topografia tão plana, a métrica é uma matriz que pode perdurar 

no tempo, ou seja, a conformação e os usos de cada espaço até 

podem mudar mas a métrica confere a consistência ao conjunto. 

O traçado foi desenhado sobre uma base muito particular dos 

contextos do programa: a medida mínima da box de 3m x 3m, 

para valorizar um sistema espacial relacionado ao cavalo, e ser 

simultaneamente uma medida comum aos espaços do 

quotidiano do ser humano, como o quarto ou o escritório. Vê-se 

nesta medida um módulo de espaço, que se repete formando o 

edificado. 

Esta base permitiu resolver a escala do projeto desde os 

primeiros desenhos até às suas conformações finais. Quando o 

projeto começa a desenhar-se nesta quadrícula vai crescendo a 

consciência das medidas que cada espaço deve tomar.  

A par disto, usaram-se duas direções, consideradas mais 

importantes do espaço já existente, para desenhar as novas: a do 

barracão (transversal) e a dos pátios das cavalariças (longitudinal) 

(ver fig.33). 

 

 

Fig.33 – Primeiros traçados da proposta, que 
aproveita orientações existentes para desenhar 
o novo edificado   

Fig.32 – Primeiros traçados da proposta, 
desenhar sobre a métrica   
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1.4 Os Muros 

 No jogo entre a métrica e as memórias do lugar define-

se que o projeto ganha força quando composto por muros, 

desenhados nas linhas entre quadrículas. Como planos 

longitudinais que percorrem o terreno, contribuem para diluir os 

limites da parcela, imaginando-a maior e tornando-a mais 

abstrata. Da mesma forma, tornam-se elementos importantes na 

separação e hierarquização dos principais espaços, movimentos 

e usos e introduzem uma lógica de compartimentação que se 

pode estender para as parcelas contíguas.  

O conjunto de muros construídos em betão, secos, quase 

silenciosos, variam o seu dimensionamento de acordo com quem 

passa por lá, ou seja, por um lado são desenhados para quem 

anda em cima do cavalo e, por outro lado para quem os percorre 

ao nível do olhar humano, procurando um equilíbrio entre as duas 

escalas. Por vezes desenham-se como um banco para as 

pessoas, outras como um bebedouro á altura do cavalo. As 

aberturas que rasgam os muros também variam consoante estas 

dimensões: por vezes têm a altura do cavalo, do homem a cavalo 

ou apenas das pessoas que se movimentam no clube. 

Do estudo das características deste animal até agora 

anunciadas o espaço do cavalo é, desde já mais alto, mais 

comprido, mais largo, mais amplo; com pouco detalhe, 

alcançando aquilo que o animal consegue alcançar á sua própria 

escala. O desenho é mais natural, mais simples, ao passo que o 

Fig.34 – Muros – Escala – Homem e 
Cavalo (Barragan, Quadra de San 
Cristóbal, 1969)  
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Fig.35 – Perspetivas, primeiros traçados da proposta. 

espaço para as pessoas tende a ser mais direto, mais lento, mais 

minucioso e mais complexo.   

A temática dos muros está muito presente na obra de 

Luis Barragán, “Quarda de San Cristobal” apresentada nos 

desenhos do capítulo Processos de Partilha, onde ele desenha 

muros com diferentes dimensões, aberturas, e onde a própria cor 

que lhes confere acaba por evidenciar a dimensão abstrata dos 

mesmos, (ver fig.34).  

Um outro tipo de estruturas desenhadas em diálogo com 

os muros, são os Silos de armazenamento de ração e feno que 

se erguem como esculturas entrando na linguagem do betão e 

rematando a leitura do espaço como miradouros, aos quais se 

pode subir e observar toda a vida do centro hípico, (ver fig.45). 
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1.5 Faseamento da construção 

 

O Clube Hípico do Norte foi construído aos poucos por 

falta de dinheiro. Este facto levou a pensar o novo projeto também 

como uma construção com capacidade de se adaptar às novas 

realidades que vão surgindo ao longo do tempo, assim como ter 

em atenção as variáveis nas dinâmicas do clube que nem sempre 

são previsíveis. São exemplo destas variáveis, a manutenção de 

um centro hípico que depende da quantidade de utentes que 

frequentam o clube e consequentemente do número de cavalos; 

é variável também se os cavalos são dos próprios alunos, se 

pertencem á escola, ou se haverá muita adesão por parte de 

particulares que estejam interessados em arrendar boxes. 

Perante tantas incógnitas procurou-se que a solução pudesse ser 

flexível e ‘extensível’. O faseamento da construção tornou-se uma 

condição de projeto trabalhada nas diversas escalas, testada na 

estratégia de implantação, na lógica dos muros, no módulo 

estrutural e nos pormenores construtivos.  

As primeiras estruturas a ser erguidas são os muros de 

betão, num gesto fundador que deixa impresso no terreno um 

princípio de organização. Uma vez construídos não mudam de 

posição nem de carácter.  

Adossados aos muros surgem os novos espaços. Estes 

podem ser as cavalariças, os edifícios dos serviços, ou o picadeiro 

ou simplesmente um caminho. E se a presença destes planos 

longitudinais pretende ser tão enraizada, o que é construído 

posteriormente é mais leve, menos enraizado no solo. A relação 
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que os muros estabelecem com estes espaços fazem-se variar, 

em alguns momentos assumem a altura de um banco, outros 

marcam a altura das janelas dos edifícios, ou servem como 

charneira entre dois espaços diferentes, por exemplo. 

Programa base  

Apesar do projeto ser sempre desenhado na sua 

totalidade, como um todo, as fases de construção propostas são 

diferenciadas nos desenhos e o primeiro conjunto programático 

compõe-se por: 

[50] Boxes individuais – 450 m2 

 [15] Espaços de banho e casas de arreios (cada um do tamanho 

de uma boxe individual) – 135 m2 

[1] Silo para palha – 5,7 m de diâmetro  

[1] Silo para feno – 4,6 m de diâmetro 

[1] Receção e roupeiro – 27 m2 

[1] Sala de reuniões/administração – 18 m2 

[4] Balneários/wc – 27 m2 cada 

 [1] Cozinha e arrumos – 27 m2 

[1] Bar mais sala de convívio (esplanada exterior) – 63 m2 

[3] Gabinetes – 27 m2 
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[1] Farmácia - 9 m2  

[1] Sala de formação teórica – 45 m2 

 [1] Guia mecânica – 16 m de diâmetro 

 [1] Picadeiro coberto – 629 m2 

[1] Picadeiro descoberto – 2516 m2  

Padocks  

O objetivo era conseguir alojar o mesmo número de 

cavalos e bastantes mais serviços do que os existentes, que era 

uma fragilidade detetada no CHN, e ainda dar a possibilidade ao 

centro hípico de crescer, tirando partido do espaço que fica livre. 

Programa complementar 

Do crescimento dos programas no tempo, na segunda 

fase de construção pretende-se acrescentar cerca de mais 18 

cavalos ao Clube Hípico do Norte, nas mesmas lógicas funcionais 

do que as anteriores. Mas ao aumentar ao número de cavalos 

consequentemente os serviços para as pessoas têm que 

aumentar também.  

Pensou-se poder ampliar as construções existentes em:  

[18] Boxes individuais  

[6] Espaços de banho e casa de arreios (cada um do tamanho de 

uma boxe individual) – 54 m2 
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[12] Espaços de arrumos de material – 108 m2 

[1] Loja de equitação – 27 m2 

[1] Sala de formação e arrumos – 54 m2 

Reavaliando as opções tomadas na organização do 

espaço pode concluir-se que se consegue, através da organização 

longitudinal dos programas, a rentabilização da parcela. Para 

sustentar a realização deste objetivo basta perceber que até agora 

já foi possível abrigar mais serviços e espaços do que no 

existente, e que, não ficando por aqui, propôs-se uma segunda 

fase de construção que visa ao aumento das instalações caso seja 

necessidade da escola. 

O programa complementar desenha dois edifícios de 

apoio extra: um na continuação do edifício de entrada, onde o 

aumento de 9 módulos permitiu a colocação de mais uma sala 

de formação e uma loja; outra junto dos edifícios de boxes da 

escola que são arrumos. Quanto ao aumento dos módulos das 

boxes optou-se por colocar mais 18 boxes para cavalos na zona 

destinada aos proprietários privados. A localização é estratégica 

pois o aluguer de boxes é, como se tem verificado até hoje, o 

serviço mais requisitado do centro hípico. Entidades privadas que 

pagam ao clube para dar casa, comida e treino aos seus cavalos. 

(ver fig.44)  
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1.6 Organização programática e Circulação 

 

Para entender a distribuição destes programas pode 

começar por se explicar de que forma se percorre o centro hípico. 

Os caminhos propostos desenvolvem-se em espaços de 

circulação longitudinais cuja variação formal e material dá 

expressão às diferentes componentes programáticas. Esta 

direção representa o movimento, fazendo parte dela espaços de 

circulação, parque de estacionamento e picadeiros.  

Ao passo que todas as construções introduzidas 

transversalmente são caracterizadas como locais de “paragem”, 

sendo eles o jardim (espaço verde), as padocks, os edifícios das 

boxes e dos serviços. Qualquer elemento transversal introduzido 

para delimitar espaço, caso da fachada de entrada, tem 

materialidade e carácter diferente dos planos longitudinais. A 

intenção é promover uma circulação o mais longitudinal possível 

e sobretudo mais clara e eficaz do que a existente, (ver descrição 

dos antigos espaços no terceiro capítulo – Passear), (ver fig.40). 

São criados três acessos à parcela do CHN que, 

substancialmente, permitem a separação entre a zona do público 

geral e a zona dos trabalhadores e alunos do centro hípico. A 

entrada mais a norte serve o parque de estacionamento que 

funciona como um caminho longitudinal que entra no interior da 

parcela. A maior parte das pessoas chegam de carro por este 

acesso, e é aí que surge o primeiro gesto, um muro de 2 metros 

de altura, uma barreira visual, permeável através das portas de 

entrada. Da mesma forma,  
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para quem chega a pé existe um caminho 3 metros de 

largura, (considerado como a segunda entrada) e adjacente ao 

mesmo um edifício que se destina a filtrar a passagem entre o 

interior e o exterior do clube, contendo a receção, administração, 

casas de banho e balneários. 

Se o utilizador vier para assistir a uma prova, para visitar 

o CHN ou para ver uma aula de equitação, a partir daqui pode 

optar por dois caminhos: seguindo em frente o público é 

direcionado para a plateia do picadeiro descoberto (ver fig. 45); 

caso se opte por ir de encontro aos edifícios chega-se aquele que 

é maior espaço de reunião do CHN, em frente ao picadeiro 

coberto, que se destina a receber todos os utentes, cavalos, 

alunos, pais, tratadores, etc. Um espaço verde, (ver fig. 42). 

Como charneira deste jardim existem dois edifícios um 

da parte Norte onde se situa o bar com cozinha para os tratadores 

do CHN fazerem as suas refeições, com esplanada exterior, e 

uma sala de convívio, pensado para receber o público nos 

intervalos das provas, por exemplo, e os restantes utentes durante 

o dia-a-dia. Outro da parte Sul dedicado a servir estes mesmos 

utentes do CHN, onde se situam três gabinetes e uma sala de 

formação com vista para o picadeiro. No remate deste espaço, do 

lado do caminho municipal, exteriormente ao clube, existe uma 

pequena praça inclinada que recebe as pessoas, e se torna num 

espaço público de transição que pretende diluir a frente com a 

estrada, até agora sempre rígida.  

 

 

Fig.41 Desenho, primeiro traçado da 
fachada de entrada  
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A forma como se entra no centro hípico tem muito que 

ver com os conceitos dos caminhos longitudinais e da forma 

como se percorre o seu interior, pois é feita de forma desfasada 

em relação a estrada, constituída por avanços e recuos que 

definem de que modo é recebido e para onde é encaminhado o 

visitante.  

A terceira entrada tem 6 metros de largura e destina-se á 

entrada e saída dos cavalos ou de pessoas a cavalo. Esta entrada 

é o término do caminho longitudinal considerado como a pista da 

Hipoterapia, que atravessa o terreno todo na extensão dos seus 

217 metros. Sem a possibilidade de grandes percursos nesta 

parcela é uma forma de os alunos fazerem os exercícios 

terapêuticos sem terem que sair do perímetro do centro. O seu 

dimensionamento permite ainda o acesso, mais pontual, de 

veículos de manutenção e transporte de cavalos. No outro 

extremo, esta pista não termina no centro hípico, perlongando-se 

para um caminho existente, paralelo á autoestrada. Um caminho 

mais resguardado, logo menos perigoso para os animais e os 

alunos, que termina no rio. (ver fig.43) 

Adossados à pista de Hipoterapia encontram-se dois 

conjuntos de boxes. Um deles, com cerca de 20 cavalos, 

destinada a alojar os cavalos que são mais utilizados nas aulas 

de equitação, tendo estes o acesso facilitado ao picadeiro. Este 

sistema de box possui por isso duas portas, uma que funciona 

para o lado do picadeiro e outra para o corredor de acesso. 

 

 





84 
 

A decisão de colocar os picadeiros, no centro da parcela 

e as circulações feitas em torno deles dá-lhes destaque, como 

resposta aos estudos feitos no capítulo Processos de Partilha - 

montar. A opção de juntar os dois picadeiros num só vem reforçar 

a sua presença e resolver o problema do aproveitamento do chão 

escasso. Partilhando o mesmo chão prevê-se que o picadeiro 

coberto, ao contrário do que se verifica na maior parte das 

instalações estudadas, seja apenas uma cobertura, leve, que 

pouse sobre o chão numa linguagem diferente das utilizadas até 

agora.  

Para resolver uma das principais lacunas que se faziam 

sentir no CHN atualmente, a separação entre os cavalos do centro 

hípico e os cavalos de proprietários particulares alojados no 

centro optou-se por colocar as boxes arrendadas do lado contrário 

ás do CHN, a Norte do terreno. Proporcionando um espaço 

destinado apenas a esses clientes. (ver fig.44) 

Em relação á parte Este do terreno, encostada a 

autoestrada é a zona mais resguardada do centro hípico, e aí 

optou-se por desenhar as padocks. Contrapondo o existente, onde 

as padocks estavam na entrada da escola, agora encontram-se o 

mais longe do público e de toda a frenética atividade da 

instituição. Desta forma, incentiva-se a que os animais possam 

perceber aquele espaço como deles apenas. O desenho das 

padocks aparece como um vazio de remate.  
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Imediatamente antes desenham-se um conjunto de 

elementos quase escultóricos mas que são da vida do cavalo e 

do homem, como é o caso de um espelho de água que serve de 

divertimento aos alunos na altura do verão, o bebedouro, os silos 

de armazenamento de palha e feno e a guia mecânica. (ver fig.45) 

Todos os espaços tratados permitem que, regradamente, 

o homem se misture com o cavalo deixando, apesar de tudo, o 

uso de cada espaço á vontade de cada um. Não são ideias ou 

programas fortemente imperativos, são apenas bases de usos 

para as diferentes e variadas atividades que atuam no CHN. 
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Fig.46 - Sistema construtivo de encaixe de peças de madeira que formam as boxes para os cavalos, observado no local 

Construção 

 

Na pormenorização dos módulos de espaço as soluções 

construtivas separam-se em duas tipologias principais, uma que 

corresponde ao módulo dos serviços, destinado ao uso das 

pessoas e outra que corresponde ao módulo da box destinada ao 

uso pelos cavalos.  

As soluções encontradas são muito semelhantes, 

principalmente no que diz respeito ao desenho da secção 

transversal dos mesmos. O pormenor construtivo baseia-se no 

sistema de encaixe existente nas instalações de agora, explicado 

no capítulo Aproximação ao lugar, 1.2 – O existente, uma moldura 

de madeira que permite o encaixe de um tabuado que conforma 

a parede, (ver fig.46). O sistema é feito através vários encaixes de 

peças de madeira onde os elementos estruturais principais são 

vigas e pilares compostos. 
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1. Tipologia do módulo da box  

 

A box é construída por pilares de madeira compostos, 

onde são aparafusadas quatro molduras que permitem através 

de uma ranhura de 3cm encaixar o tabuado. As portas e janelas 

funcionam como uma moldura também elas, afixadas às 

paredes. No alçado do módulo espacial o tabuado marca a linha 

de pé direito dos 3 metros, sendo depois um conjunto de vigas 

que define a inclinação da cobertura. Deste sistema construtivo 

resulta uma abertura em toda a extensão da box que permite a 

sua ventilação constante, ambiente favorável ao animal.19 

O mesmo acontece em relação ao toque do edifício no 

chão, que não se verifica pois a madeira encontra-se elevada por 

perfis metálicos para evitar problemas de humidade. Estes 

pormenores reforçam a perceção de leveza da construção que se 

procura para o edificado.  

 
 
 
 

                                 
19 Penn State Extension, Horse facilities, Penn State College of Agricultural Sciences, 
2003 p.5 – “ Cada box deve ter acesso direto às aberturas de ar fresco (…). O melhor 
local para esta abertura permanente está no beiral (onde a parede encontra o 
telhado). Existem várias vantagens de uma abertura de ranhura contínua nos beirais. 
A abertura da ranhura proporciona uma distribuição igual de ar fresco ao longo do 
comprimento e de ambos os lados do estábulo, proporcionando a cada box ar 
fresco.” 
´“Each stall should have direct access to fresh air openings (…). The best location for 
this permanent opening is at the eave (where sidewall meets roof). There are several 
benefits of a continuous slot opening at the eaves. The slot opening provides equal 
distribution of fresh air down the length and on both sides of the stable, providing 
every stall with fresh air.” retirado de: 
https://www.extension.org/mediawiki/files/e/ea/stable_ventilation.pdf 

 

Fig.50 Ventilação de cavalariças (Penn state 
extension, Horse facilities, Penn State College of 
Agricultural Sciences, 2003) 
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2. Tipologia do módulo dos Serviços 

 
 

O sistema construtivo é semelhante, mas aqui o espaço 

é climatizado. Com o revestimento de tabuado também por fora 

o que caracteriza este espaço é a marcação dos pilares de 3 em 

3 metros na fachada. Assim, ao longo de todas as construções 

do CHN, quer sejam serviços ou cavalariças a métrica é 

percecionada na construção.  

Na mesma linguagem de flexibilidade e mutabilidade da 

construção estes edifícios encontram-se elevados do chão através 

de vigas que podem permitir desmontar com facilidade o módulo 

e adaptá-lo a uma nova espacialidade se assim necessário. Todo 

o sistema de encaixe de peças de madeira tem a finalidade de 

permitir quer o aumento, quer a diminuição rápida dos espaços. 
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Coberturas 

Um dos espaços mais marcantes de um centro hípico é 

sem dúvida o picadeiro, descrito neste trabalho como o lugar 

onde se desenvolve a maior parte da “ação” que acontece no 

centro hípico, onde o desenho deve absorver as dinâmicas das 

atividades equestres que abrange, consideração descrita no 

capítulo Processos de Partilha – Montar.  

O desenho deste espaço introduz no terreno uma escala 

diferente da do restante edificado, bem como a opção de usar o 

mesmo chão quer para o picadeiro coberto quer para o 

descoberto, pediram uma materialidade e desenho diferentes dos 

utilizados até agora. No diálogo entre a massa arbórea 

envolvente, e as construções de madeira, limpas no seu traçado 

mas minuciosas na sua construção, imaginou-se que á cobertura 

do picadeiro, normalmente muito grande e presente, se 

permitisse diluir os contornos das suas linhas aparecendo como 

uma fina “folha” metálica que pousa sobre o chão arenoso do 

picadeiro.  

Para que neste desenho o teto do picadeiro fosse 

entendido como uma “folha” lisa, o processo construtivo teve que 

ser invertido, utilizando painéis sandwich colaborantes de chapa 

lisa a estrutura da cobertura teve que ser escondida por cima dos 

painéis. Os pilares onde esta cobertura se apoia são também 

metálicos e a estrutura das vigas está recuada da extremidade 

dos painéis, deixando-os em balanço, para que seja ainda mais 

difícil ao observador do chão ter a perceção da estrutura da 

cobertura. (ver fig.48 e 49). 
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Fig.60 Esboços de possíveis formas para as coberturas dos edifícios propostos 

A quantidade de pilares metálicos usados e as distâncias 

entre os mesmos relaciona-se com as medidas das passadas do 

cavalo, expostas por Edward Muybridge estudadas nos Processos 

de Partilha – montar, aludindo também esses elementos verticais 

aos troncos das árvores do lugar. 
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Pavimentos 

São expressão distinta neste projeto devido á 

conformação longitudinal dos caminhos desenhados. A 

separação dos pavimentos utilizados é marcada através das 

caleiras no chão. Algumas soluções de pavimentos, já existiam no 

lugar e foram preservadas, é o caso da calçada de granito e do 

piso de borracha. A calçada, por se entender como um material 

que faz parte da identidade do lugar mas também por possui uma 

boa resistência ao desgaste foi aplicada, tal como dantes 

(utilizada num dos pátios das cavalariças), nos corredores de 

acesso às boxes. Foi também adaptada para os espaços de 

plateia e esplanada do bar. Já o piso de borracha, muito utilizado 

em centros hípicos é adequado às zonas de banho e foi aí que foi 

utilizado. Este material tem a vantagem de ser antiderrapante e 

de funcionar bem em pavimentos em constante limpeza. 

Dois pavimentos que foram introduzidos de novo no 

centro hípico foi o saibro compactado e o betão 

desativado/lavado. O saibro tem uma presença que parece 

comunicar bem com o terreno, o projeto e o ambiente e por isso 

se aplicou na pista de hipoterapia. O betão desativado alude á 

areia da praia, cria um efeito muito interessante no espaço e foi 

escolhido em referência ao sítio onde se insere, Esposende 

localidade á beira-mar. É um pavimento durável, de fácil lavagem 

foi utilizado nos dois extremos do terreno, na zona de entrada, 

para receção das pessoas e na zona de manutenção dos cavalos, 

(ver fig.48 e 49). 
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A minha casa é um cavalo 

Um cavalo que tem asas  
Não é como as outras casas  
 
Nele vou até às nuvens  
Vou de um a outro mar  
Abraço a estrela polar 
 
Agarrado às suas crinas  
Adormeço em Calcutá 
E amanheço no Sarah 
 
A minha casa é um cavalo 

Um cavalo que tem asas  
Não é como as outras casas  
 
Nuno Higino “A minha casa é um cavalo” 
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Epílogo 

 

Iniciou-se este trabalho com uma análise e exposição ao 

mundo percecionado do cavalo a fim de completar o 

conhecimento sobre o sujeito, ao qual a par do homem se destina 

este projeto. Avançando de seguida, para a ingressão no mundo 

equestre, modos de vida e atividades que o homem partilha com 

o cavalo e do qual resultam os espaços como o do caso de 

estudo. Esta abordagem introdutória culminou numa 

aproximação relacional com o caso de estudo, que quando foi 

olhado já se assimilara uma consciência mais correta sobre os 

contextos dos centros hípicos. Desta, o reconhecimento do lugar 

resulta num olhar específico. 

 Foi depositado no trabalho uma dimensão pessoal 

relevante, quer no que diz respeito ao tema, como á metodologia, 

na medida em que os processos de partilha tantas vezes 

enunciados resultam de um processo de observação, pesquisa e 

experiência própria. No entanto, ultrapassando a dimensão 

pessoal, espera-se que este método de considerar o contacto 

entre o homem e o cavalo propulsor de ideia de projeto possa vir 

a ser utilizado no desenho de outros centros hípicos. Pois é na 

valorização desses contactos que se considera que a relação 

entre o homem e o cavalo possa crescer e a equitação ser cada 

vez melhor. O espaço pode ser um articulador na medida em que 

permita ao humano estar mais tempo com o animal e em 

diferentes circunstâncias da habitabilidade. Remetendo aos 

espaços projetados, o “jardim” é importante para este contacto, 
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pois permite que a relação entre os visitantes, os tratadores e os 

alunos possa ser partilhada com o cavalo, familiarizando-o, num 

espaço que ele conhece como seu, a qualquer tipo de 

aproximação. Tornando o cavalo menos stressado, ansioso e com 

menos medo das abordagens humanas.  

A pista de hipoterapia resulta igualmente na introdução 

de um espaço do trabalho do animal nos contextos que lhe são 

familiares, o que, em relação ao projeto existente é uma mais-

valia pois não existe a necessidade de sair da propriedade para 

proceder a estes treinos. 

As padoks, por sua vez, afastadas o máximo possível da 

agitação do centro hípico são uma mais-valia evidente por 

permitirem ao animal ter um espaço só dele, contribuindo para o 

bem-estar dos cavalos.  

Ainda resultante do estudo prévio feito nos dois primeiros 

capítulos, pode apontar-se, que alguns traçados de simetria 

presentes, por exemplo, nos edifícios das boxes particulares, 

foram influenciados pela visão binocular do cavalo, que lhe 

permite observar duas imagens independentes em cada olho. A 

cor dos muros, cinzento do betão, foi influída pela paleta de cores 

que o cavalo observa mais facilmente, os mesclados cinzentos e 

amarelos.        

 

A pensar em ocupações futuras a intervenção explora 

alguns mecanismos que funcionam como marcas: espera-se que 

a dimensão abstrata dos muros possa ser utilizada na ocupação 

e organização das parcelas adjacentes quem sabe até pelo 

crescimento do CHN a base deste trabalho se mantenha para 
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receber novos usos. Uma previsão assegurada pelos sistemas de 

construção desenhados, cujos módulos de espaço, das boxes e 

dos serviços, desconstruídos em peças de madeira, são base 

para crescer, diminuir, transformar o espaço, adaptando-se ao 

tempo e aos usos daquele lugar.  

Em suma, a proposta baseou-se nos ensinamentos do 

passado observados no lugar para se enquadrar no presente e se 

assegurar no futuro. Acima de tudo a dissertação serviu e quer 

continuar a servir para o entendimento do que é desenhar um 

espaço que faça com que o cavalo se sinta melhor nosso meio e 

que permita ao homem compreender o cavalo cada vez melhor. 

 

 

 

 

 

.  
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Anexos 





Tabela 1 – Levantamento dos Centros hípicos em Portugal 

 
Aveiro 

 
Entidades Federadas 

 
 

Centro Hípico Marquês da Graciosa 

Crescer a Galope 

Clube Hípico José Pedro Pinho e Melo 

Centro Hípico da Murtosa 

Aero Clube da Costa Verde 

 
 

Entidades Não Federadas 
 
 
 

AERO CLUBE DA COSTA VERDE-CENTRO HÍPICO DE ESPINHO 

CARLOS ALBERTO SILVA ABREU 

CASA DA FONTE DO CAMPINHO 

CENTRO EQUESTRE LOUREIRO 

CENTRO HIPICO DA FEIRA - CAVALOS & COMPANHIA 

CLUBE HIPICO DO FIAL 

ESC. EQUESTRE DE AVEIRO 

ESC. PROF. DE AGRIC. E DESENV. R. DE VAGOS 

ESC. PROF. DE AGRIC. E DESENV. R. DE VAGOS 

QUINTA DO LAGO 
 

Beja 

 
Centro Equestre de Pedras Salgadas - Rodeo Club 

Centro Hípico da Quinta do Fundo 

Centro Hípico do Larouco 

 

ACOS - ASSOCIAÇAO CRIADORES DE OVINOS DO SUL 

EQUUS OURIQUE 

ESCOLA PROF. DESENV. RURAL DE SERPA 

ESCOLA DE EQUITAÇÃO DE ALMODOVAR 
 

Braga 
Academia Equestre Arte Lusitana - Quinta de Olivão 

Centro Hípico de Cabeceiras de Basto 

Centro Equestre Loureiro Velho 

Clube Hípico do Norte 

Centro Hípico Irmãos Pedro Coelho 
 

CENTRO HIPICO VINHA DE MOUROS 

EQUIVAU CENTRO HIPICO QTA. VAU, LDA 

GERÊS EQUI'DESAFIOS 

HIPPIKOS - CENTRO EQUESTRE 

RAFAEL MARTINS MOTA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. 

TROTE - CENTRO HIPICO SA 
 

Bragança Centro Hípico de Grijó 
 

ASSOCIAÇÃO EQUESTRE BRAGANÇA 
 

Castelo 

Branco 

Escola de Equitação da Quinta do Cerejal 
 INST. POLIT. DE CASTELO BRANCO - ESC. SUP. AGRARIA 

PICADEIRO DA QTA DA ALDEÃ LDA. 

PICADEIRO TAVARES RAMOS, LDA. 
 

Coimbra 
Centro Equestre de São Caetano 

Centro Equestre do Concelho de Montemor-o-Velho 

Centro Hípico de Midões 

  

Centro Hípico da Figueira da Foz 

Centro Hípico da Quinta das Rolas  

Centro Hípico de Miranda do Corvo 

CENTRO H. DE MIRANDA DO CORVO 

CENTRO HIPICO CAVALO AMIGO 

CENTRO HÍPICO DE COIMBRA 

IPC - ESCOLA SUPERIOR AGRARIA DE COIMBRA 

SELA & BRIDAO, ASSOCIAÇAO HIPICA 
 

http://www.igogo.pt/centro-hipico-marques-da-graciosa-2/
http://www.igogo.pt/crescer-a-galope-2/
http://www.igogo.pt/aero-clube-da-costa-verde-3/
http://www.igogo.pt/centro-equestre-de-pedras-salgadas-rodeo-club-2/
http://www.igogo.pt/centro-hipico-do-larouco-2/
http://www.igogo.pt/academia-equestre-arte-lusitana-quinta-de-olivao-2/
http://www.igogo.pt/centro-hipico-de-cabeceiras-de-basto-2/
http://www.igogo.pt/centro-hipico-de-grijo-2/
http://www.igogo.pt/escola-de-equitacao-da-quinta-do-cerejal-2/
http://www.igogo.pt/centro-equestre-do-concelho-de-montemor-o-velho-2/
http://www.igogo.pt/centro-hipico-de-midoes-2/
http://www.igogo.pt/centro-hipico-da-figueira-da-foz-2/
http://www.igogo.pt/centro-hipico-da-quinta-das-rolas/


 
 

Évora 
Centro Hípico da Associação Hípica de Estremoz 

Centro Hípico Dom Duarte 

 

ASSOCIAÇÃO HÍPICA EBORENSE 

CENTRO EQ. HERDADE DO OUTEIRO 

MUNICIPIO DE REGUENGOS MONSARAZ 

SELA IBERICA-ACT.HÍPICAS,TURÍSTICAS, LDA 

SOCIEDADE AGRICOLA MATA LINDA, LDA. 

SUPONEIS E CAVALOS - ESC. EQUIT. UNIP., LDA. 
 

Faro 
Centro Hípico Vale de Ferro 

Centro Hípico Quinta do Paraíso Alto 

Centro Hípico Sítio de Cortesões 

Country Riding Center 

Centro Equestre Quinta do Cavalo 

 

ASSOCIAÇÃO HIPICA DO BIÉ 

CENTRO DE DESPORTO EQUESTRE - MONTE DE SANTA LUZIA 

CENTRO EQUESTRE LUSITANUS 

CENTRO HIPICO QTA ALMADENA, UNIPESSOAL, LDA. 

CENTRO HIPICO QUINTA BELDADE STABLES 

CENTRO HÍPICO TIFFANY'S 

CLUBE HIPICO DE LOULE 

CLUBE HÍPICO SANTA ISABEL 

EQUINOSTRUM - CLUBE EQUESTRE E DE LAZER DE FARO, LDA. 

REAL PICADEIRO POLO EQUESTRE UNIPESSOAL, LDA. 

VALE DE FERRO - SOCIEDADE AGRO PECUARIA 
 

Guarda Centro Hípico de Tortosendo 
 

ALMEIDA MUNICIPIA - E. E. M. 
 

http://www.igogo.pt/centro-hipico-da-associacao-hipica-de-estremoz-2/
http://www.igogo.pt/centro-hipico-dom-duarte-2/
http://www.igogo.pt/centro-equestre-de-abrantes-2/
http://www.igogo.pt/centro-hipico-sitio-de-cortesoes-2/
http://www.igogo.pt/country-riding-center-2/
http://www.igogo.pt/centro-equestre-quinta-do-cavalo-2/
http://www.igogo.pt/centro-hipico-de-tortosendo-2/


Leiria 
Centro Equestre do Vale da Cela 

Centro Hípico da Quinta do Pinheiro 

Centro Hípico de Alcaria 

 

 

 

100 CONCEITOS UNIPESSOAL, LDA. 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DESPORTO EQUESTRE 

ASSOCIAÇAO EQUESTRE "OS AMIGOS DO PINTAS" 

ASSOCIAÇÃO H. CAVALO DE OBIDOS 

ASSOCIAÇAO HIPICA O ATELIER DO CAVALO 

CEIA - CENTRO EQUESTRE INTERNACIONAL DE ALFEIZERÃO, LDA. 

CENTRO EQUESTRE FRANCISCO ALCAIDE 

CENTRO HIPICO DA GUIA - HUGO TAVARES,LDA 

CENTRO HIPICO DE ALCARIA LDA 

CENTRO HIPICO QUINTA DO PINHEIRO 

CENTRO HIPICO QUINTA VALE DO LENA 

DOM CAVALO - ACTIVIDADES EQUESTRES, LDA. 

Lisboa 
Pódio d'Aventura 

Centro Hípico Quinta da Bicuda 

Escola de Equitação Manuel Possolo 

Centro Hípico da Paiã 

Centro Hípico do Hotel Golf Mar 

CampoReal Golf & Natureza 

Centro Hípico Quinta da Moura 

Centro Hípico Pinheiro de Loures 

Centro Equestre de Santo André 

Centro Equestre João Cardiga 

Quinta da Caridade 

Centro Equestre da Lezíria Grande 

Centro Equestre da Quinta da Amorosa 

Centro Hípico do Monte Vale das Pedras 

Escola de Equitação da Carvalha 

Escola de Equitação da Quinta de São Sebastião 
 

ACADEMIA EQUESTRE JOÃO CARDIGA - ASSOCIAÇÃO 

ALDEIA HIPICA FONTE CASPOLINA 

ASSOCIAÇÃO PURO SANGUE LUSITANO 

C. EQUESTRE DA QTA DO SR DA SERRA 

C. H. QTª BELOURA/LUSOQUITANIA - ACT. HIP. E TURISTICAS.,S.A. 

CENTRO EQUESTRE DA LEZIRIA GRANDE 

CENTRO HIPICO COSTA ESTORIL 

CENTRO HIPICO EPAFBL 

CENTRO HIPICO LEBREIRO DA AZAMBUJA 

CENTRO HIPICO PODIO D'AVENTURA, LDA. 

CENYCET, LDA. 

CLUBE EQUESTRE DE JANAS, EQUITAÇÃO LDA. 

CLUBE HIPICO MILITAR "OS LANCEIROS" 

CLUBE HIPICO MONTE DA LUA 

CLUBE HIPICO QUINTA SANTO ANTONIO 

CMEFD 

EMPRESA AGUAS DO VIMEIRO 

EQUITOP - ACTIVIDADES HÍPICAS LDA 

ESC. DE EQUITAÇÃO - COLÉGIO VASCO DA GAMA 

ESC. EQUITAÇÃO GASSMAN, LDA. 

http://www.igogo.pt/centro-equestre-do-vale-da-cela-2/
http://www.igogo.pt/centro-hipico-de-alcaria-2/
http://www.igogo.pt/podio-d-aventura-3/
http://www.igogo.pt/centro-hipico-quinta-da-bicuda-2/
http://www.igogo.pt/escola-de-equitacao-manuel-possolo-2/
http://www.igogo.pt/centro-hipico-da-paia-2/
http://www.igogo.pt/centro-hipico-do-hotel-golf-mar-2/
http://www.igogo.pt/camporeal-golf-natureza-2/
http://www.igogo.pt/centro-hipico-quinta-da-moura-2/
http://www.igogo.pt/centro-hipico-pinheiro-de-loures-2/
http://www.igogo.pt/centro-equestre-de-santo-andre-2/
http://www.igogo.pt/centro-equestre-joao-cardiga-2/
http://www.igogo.pt/quinta-da-caridade-2/
http://www.igogo.pt/centro-equestre-da-leziria-grande-2/
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ESC. EQUITAÇÃO QTA AZINHEIRA 

ESCOLA DE EQUITAÇAO RICARDO REBELO 

ESCOLA PROF. AGRICOLA D. DINIS - PAIA 

FRANCISCO BESSA CARVALHO - QUINTA DA FONTE SANTA 

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 

HORSEBALL CLUB DE CAMPO 

HORSEBALL PORTUGAL - ASSOCIAÇAO - HPT 

QTA DO ARRANHADO - SOC. TURISMO EQUESTRE 

QUINTA DA ESTRIBEIRA - ACTIVIDADES EQUESTRES E EVENTOS, LDA. 

QUINTA DA FIGUEIRA 

QUINTA DA MARINHA CENTRO HIPICO, SA 

REAL CLUBE DE CAMPO D. CARLOS I 

SOCIEDADE HIPICA PORTUGUESA 
 

Portalegre Centro Hípico de Fronteira 

Centro Hípico da Coudelaria de Alter do Chão 

Centro Hípico de Portalegre 

Centro Hípico de São Brás 

Centro Hípico do Elxadai Parque 

Centro Hípico de Póvoas e Meadas 

Centro Hípico de Fronteira 
 

CENTRO HÍPICO DE SAO BRAS 

ESC. SUPERIOR AGRARIA ELVAS 

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE ALTER DO CHÃO 
 

Porto 
Centro Hípico Casa do Souto 

Centro Hípico do Vale do Sousa  

Centro Hípico de Matosinhos 

Clube Equestre de Penafiel 

Sociedade Hípica do Outeiral - Centro Hípico Malta da Costa 

Centro Hípico de Guilhabreu 

Hipódromo Municipal de Silva Escura  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA DE MESTRE, CENTRO HIPICO LDA.  

ASSOCIAÇÃO O SITIO 

C. EQ. QTA DO CESTELO - EX JOAQUIM M. S. NOGUEIRA 

CENTRO EQUESTRE DA MAIA 

CENTRO H. DA QTA DA GRANJA 

CENTRO HIPICO DA GONDOLANDIA 

CENTRO HIPICO DA QUINTA 

CENTRO HIPICO DE GONDOMAR 

CENTRO HÍPICO DO MOSTEIRO 

CENTRO HÍPICO DO PORTO 

CENTRO HÍPICO E TURÍSTICO VALE DO SOUSA 

CENTRO HIPICO QUINTA OLIVEIRA 

CHS CLUBE HIPICO DE SERZEDO, LDA. 

CLUBE HIPICO GAIA - VNG 
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EQUISCOLA - CLUBE HIPICO DE VALONGO 

NOREQUESTRE - EQUIT. RECREATIVA E HIPOTERAPIA, LDA 

SPORT CLUB DO PORTO 
 

Santarém 
Centro Equestre de Abrantes 

Centro Hípico Lusitanus 

Centro Hípico Mata do Duque 

Centro Hípico Vale Choupal 

Cela Ibérica 

Centro Hípico de Fernando Henriques 

Centro Equestre da Quinta do Gaio de Cima 
 

ANTE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TURISMO EQUESTRE 

CENTRO EQ. QUINTA DO CABRITO, LDA. 

CENTRO EQUESTRE DE ABRANTES 

CENTRO EQUESTRE MONTE DOS DUQUES 

CENTRO HIPICO "O MONTINHO" 

CENTRO HÍPICO SANTA BARBARA 

CLUBE EQUESTRE DA LAPA 

COMPANHIA DAS LEZIRIAS, SA 

ESC. SUPERIOR AGRARIA SANTAREM 

ESCOLA DE EQUITAÇÃO PASSO A PASSO 

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE ABRANTES 

FILHOS DO VENTO - TURISMO ESPAÇO RURAL, LDA. 

FILIPE CANELAS PINTO 
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Setúbal 
Centro Hípico de Pinhal Novo 

Centro Hípico de Rio Frio 

Centro Hípico Túlio Portugal 

Centro Equestre O Estribo 

 

ASSOCIAÇÃO EQUESTRE E CULTURAL QUINTA DAS BOAS NOVAS 

CENTRO EQUESTRE DE SANTO ANDRE 

CENTRO EQUESTRE MANSOS E COMPANHIA 

CENTRO HÍPICO DA SOBREDA, LDA. 

CENTRO HIPICO GALA'OP 

CRIAR-T ASSOCIAÇAO DE SOLIDARIEDADE 

ESC. DE EQUITAÇÃO DO CONVENTO S. DOMINGOS 

GYMKANA - ACTIVIDADES EQUESTRES E TEMPOS LIVRES, S.A. 

HERDADE DE VALE SABROSO, LDA. 
 

Viana do 

Castelo 
Centro Hípico A.C.A.T.E. 

Centro Equestre do Mezio 

Escola de Equitação da Quinta do Fijó 

 

CENTRO EQUESTRE DE VALE DO LIMA 

VIANAEQUESTRE 
 

Viseu Centro Hípico da Quinta do Pendão 
 CENTRO HIPICO DE MONTEBELO 

CENTRO HÍPICO DE VISEU 
 

Vila Real 
Centro Equestre de Pedras Salgadas - Rodeo Club 

Centro Hípico da Quinta do Fundo 

Centro Hípico do Larouco 
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