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RESUMO 
.  
	 Vivemos num mundo onde as cidades são 
constantemente privilegiadas em detrimento dos espaços 
rurais. A todo o momento são realizadas intervenções 
ambiciosas, sempre em torno dos grandes centros, 
esquecendo as periferias.  
	 Procurando contrariar esta tendência, a presente 
dissertação, intitulada “Centro hípico e turismo de natureza: 
uma proposta para São Caetano, Cantanhede”, propõe uma 
intervenção para um espaço eminentemente rural, ainda que 
próximo de vários centros urbanos, acreditando que com ela 
se acrescentará valor ao local e à região e que a mesma será 
geradora de sinergias positivas a médio e longo prazo. 
	 Tratando-se de uma proposta para um centro hípico e 
para uma zona de turismo de natureza, é notória uma 
preocupação constante, ao longo do processo projetual, com 
os elementos essenciais à mudança que se preconiza - 
homem, cavalo, natureza. O homem assume o lugar central 
no presente projeto, sem descurar a harmoniosa relação com 
o cavalo, enquanto cavaleiro, e com a natureza, enquanto 
cidadão. 
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ABSTRACT 

	 We live in a world where cities are constantly privileged 
against rural spaces. Ambitious interventions are constantly 
carried out, always around the big centers, forgetting the 
peripheries. 
	 Seeking to counter this trend, the present dissertation, 
entitled “Centro hípico e turismo de natureza: uma proposta 
para São Caetano, Cantanhede”, proposes an intervention for 
an eminently rural space, although close to several urban 
centers, believing that it will add local and regional value and 
that it will generate positive synergies in the medium and long 
term. 
	 Being a proposal for an equestrian center, in a rural 
area, there is a constant concern, throughout the creation 
process, with the essential elements for the change that is 
advocated. Man takes central stage in this project, without 
neglecting the essential and desired relationship with the 
horse, as a rider, and with nature, as a citizen. 
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INTRODUÇÃO 
	 Ao longo de todo o percurso académico como 
estudante de arquitetura, nunca surgiu a oportunidade de 
investigar e projetar algo que se inserisse dentro dos temas 
em questão - centros hípicos e turismo de natureza. Ao 
ponderar sobre o que seria o trabalho final de curso, surgiu a 
ideia de intervir numa zona já associada ao primeiro tema, 
mas estrutural e programaticamente incompleta.  
	 Por um lado, destacou-se o facto de ser um programa 
nunca antes estudado por mim e, assim, constituir uma 
oportunidade de, com este trabalho, adquirir e aprofundar os 
meus conhecimentos dentro da arquitetura. Por outro lado, a 
localização geográfica dos dois terrenos escolhidos para a 
apresentação da proposta de dissertação exerceu um 
poderoso vínculo afetivo, na medida em que se localizam na 
freguesia onde resido e pertencem a uma associação gerida 
por amigos. Para além disso, enquanto espaço natural, é 
possuidor de diversas mais-valias/predicados como a 
vegetação exuberante e a forte presença da água, o que 
acrescenta atratividade e desafio ao presente trabalho. 
	 O projeto central da dissertação (centro hípico) tem 
como objetivo criar uma nova proposta para o local, partindo 
do princípio de que tudo o que existe deixaria de existir, 
devido à falta de condições. Como se trata de um local 
relevante para o concelho e região e frequentado por uma 
multiplicidade de pessoas, residentes e não residentes, esta 
tese pretende criar um novo espaço, mais funcional, mais 
atrativo, mais consentâneo com as necessidades/ exigências 
deste tipo de programa, na atualidade.  
	 Acreditando nas virtudes do projeto e na capacidade 
de revolucionar as vivências naquele local, propõe-se, ainda, 
uma zona de turismo de natureza que permita atender às 
necessidades do centro hípico em dias de competição, ao 
mesmo tempo que se constitui como uma mais valia, a nível 
local e regional,  na medida em que poderá permitir um fluxo 
turístico significativo para uma região ainda muito natural e 

13
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inexplorada. Desta forma, conjugar-se-ão os três elos que 
estão na base da presente dissertação: o homem,  o cavalo e 
a natureza. 
	  
	 O corpo da dissertação organiza-se em duas partes 
principais. A primeira, “Investigação” é dedicada ao estudo 
dos centros hípicos e do turismo. Por um lado, consiste numa 
breve introdução à equitação, aborda as questões gerais de 
localização e organização de um centro hípico, procura 
compreender quais as instalações necessárias ao 
funcionamento do mesmo e, por fim, investiga e estuda casos 
já existentes. Por outro, aborda o tema do turismo, 
particularmente do turismo de natureza, investigando projetos 
relevantes neste domínio. Em ambas as vertentes procurava-
se ajuda para o desenvolvimento da proposta final para o 
centro hípico e para o turismo. 
	 A segunda, é dedicada à proposta de projeto em si - 
“Arquitetura”. Como o título sugere, esta parte abrange todas 
as questões relacionadas com a parte prática da arquitetura. 
Começa-se por fazer uma aproximação ao local; de seguida, 
apresenta-se o projeto para o centro hípico, centro desta 
dissertação, explicando todo o processo de projeto e as 
escolhas tomadas; por último, apresenta-se um plano de 
turismo de natureza, que se acredita complementar o projeto 
central e enriquecer o local, alargando as suas ofertas. 

	 Em suma, este trabalho procura, de alguma forma, 
trazer vida ao local escolhido, tentando dar ênfase a todos os 
valores e potencialidades oferecidas pela natureza tão 
presente no mesmo. Procura-se aumentar a prática 
desportiva e de lazer equestre na região, oferecendo a 
qualidade e as condições necessárias, em conjugação com 
retiros harmoniosamente integrados no pinhal gandarês, 
propícios ao lazer, à fruição da tranquilidade, da luz, do verde 
e mesmo à pratica desportiva no seio da natureza, cada vez 
mais necessários para compensar da agitação e da pressão 
do dia-a-dia.

15
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PARTE I _ INVESTIGAÇÃO 
“Aprender a ver, que é fundamental, para um 

arquiteto e para todas as pessoas. Não só a olhar, 
mas a ver em profundidade, em detalhe, na 

globalidade.” 

_Álvaro Siza Vieira 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CENTROS HÍPICOS 
“Montar a cavalo pode ser desfrutado a vários níveis. 

Como um mero meio de transporte. Ou como um 
modo sublime de relacionamento entre o Homem e o 

cavalo”   

_Manual Prático da Equitação 
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Breve história da equitação 
O cavalo e o Homem 

	 “Um cavalo! Um cavalo! Meu reino por um cavalo!”  1

_ Shakespeare 

	 A relação entre cavalo e Homem não tem um início 
concreto na História, mas sabe-se que vem de muito longe, 
através de pequenos “vestígios” que nos foram deixados, 
nomeadamente gravuras rupestres e representações que 
estão simbolicamente ligadas a este animal. Os exemplares 
mais antigos desta arte encontram-se na Caverna de 
Chauvet, França, datados de há cerca de 32 mil anos.  
	 Em Portugal, abundam locais com gravuras da arte 
rupestre, encontrando-se, por exemplo, em Foz Coa, (img.2) 
uma gravura sem data precisa, mas que mostra esta relação 
entre o Homem e o cavalo, e um conhecimento antigo deste 
animal.  
	 O inicio da domesticação do cavalo também não tem 
uma data precisa, mas crê-se que terá sido cerca de 5500 
anos A.C . Antes disso, o Homem já tinha domesticado 2

outros animais, como por exemplo o cão, a vaca, a ovelha, 
mas sentiu necessidade de um animal de porte maior, que 
fosse mais forte e rápido. Foi então que começou a adestrar o 
cavalo. Os Assír ios montavam-no em pêlo , mas 3

gradualmente foram inventando os primeiros utensílios 
necessários à cavalaria como a sela e os estribos. 
Companheiro fiel do homem, foi inicialmente usado como 
auxilio na agricultura e só mais tarde passou a ser usado 

 Shakespeare, William, (1593) : “Ricardo III” 1

Frase proferida por Ricardo III, personagem principal da tragédia de Shakespeare 
com o mesmo nome, quando perdeu o seu cavalo na batalha.

 “Os cenários que a equipa aplicou deram sempre como mais provável que o 2

homem o terá domesticado há cerca de 5500 anos, nas estepes entre o Nordeste 
do Cazaquistão e a Ucrânia.(…)”, disse Vera Warmeth”.  
Consultado em : https://www.publico.pt/2012/05/07/ciencia/noticia/cavalos-
foram-domesticados-na-estepe-entre-a-ucrania-e-o-cazaquistao-1545097   

 Ballereau, J.François (1997). “A equitação. A tradição. A técnica. A competição.”. 3

Editorial Estampa. Lisboa
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2- Gravura de arte rupestre que 
ilustra um cavalo e que se encontra 
em Foz Coa, Portugal 

Acedido em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
S%C3%ADtios_de_arte_rupestre_do_Vale_do_
Coa>

1- Gravura de arte rupestre 
localizada na Caverna de Chauvet, 
em França. Representação de 
vários animais: o cavalo. 

Acedido em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Arte_rupestre>

Centros hípicos
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como meio de locomoção. Esta descoberta foi muito 
importante para a história da civilização, porque foi muito útil 
para as migrações, permitindo chegar mais depressa e mais 
longe sem fadiga; para as guerras, usado como arma móvel; 
e também para o lazer. Note-se que, cerca de 1000 A.C, o 
cavalo já era regularmente treinado para ser utilizado na guerra 
e os grandes conquistadores/guerreiros são, ainda hoje, 
representados a cavalo, como a arte, pintura e escultura, tão 
bem demonstram. Figuras como Alexandre o Grande, 
Genghis Khan, Napoleão Bonaparte ou, mais localmente, o 
Marquês de Marialva, estão sempre associadas aos seus 
cavalos, em pose heroica ou guerreira. Assim, o cavalo 
conquistou um lugar de relevo junto do homem, sendo 
associado a poder, prestígio e riqueza, quando associado a 
poderosos, não perdendo a sua utilidade para os mais pobres 
e desfavorecidos, onde continuou a ser instrumento de 
trabalho. 
	 Estando a história da humanidade, nomeadamente de 
grandes conquistadores e guerreiros, tão intimamente 
associada ao cavalo, não surpreende que abundem 
manifestações artísticas, desde tempos ancestrais, retratando 
essa simbiose entre cavaleiro e cavalo, como se pode 
facilmente verificar numa pluralidade de obras de diferentes 
artes como escultura e a pintura. Através dessas 
manifestações artísticas comprova-se o papel central do 
cavalo num conjunto de vivências humanas, da caça ao 
trabalho, ou à guerra.  
	 Com o passar do tempo e com a evolução da 
tecnologia, a maioria do trabalho desempenhado por cavalos 
foi substituído por máquinas, na agricultura ou nos 
transportes, e cavalgar passou a ser, maioritariamente, um 
desporto. Hoje, como diz Bongianni (1995) “A única área em 
que o cavalo tem um papel importante é a do desporto e 
lazer”. 		  4

 	 	 	 	  

 Bongianni, Maurizio (1995). “Guia das raças de cavalos”. Editorial Presença. 4
Lisboa. Pág.37 
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6- Estátua equestre de D.António 
Luís de Meneses, 4º Marquês de 
Marialva. 

Acedido em: <http://
www.rotadabairrada.pt/irt/show/estatua-d-
antonio-luis-de-meneses_pt_255> 

3- Mosaico de Alexandre o 
Grande com o seu cavalo, 
encontrado em Pompeia. 

Acedido em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Alexandre,_o_Grande>

4- Enorme estátua de Genghis 
Khan montado no seu cavalo. 

Acedido em: <https://br.pinterest.com/pin/
606930487252769236/>

5- Pintura representativa de 
Napoleão Bonaparte a cruzar os 
Alpes, de Jacques-Louis David. 

Acedido em: < https://pt.wikipedia.org/
wiki/Napoleão_cruzando_os_Alpes>

https://br.pinterest.com/pin/606930487252769236/
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre,_o_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre,_o_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre,_o_Grande
http://www.rotadabairrada.pt/irt/show/estatua-d-antonio-luis-de-meneses_pt_255
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https://br.pinterest.com/pin/606930487252769236/
https://br.pinterest.com/pin/606930487252769236/
https://br.pinterest.com/pin/606930487252769236/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_cruzando_os_Alpes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_cruzando_os_Alpes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_cruzando_os_Alpes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_cruzando_os_Alpes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_cruzando_os_Alpes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_cruzando_os_Alpes
http://www.rotadabairrada.pt/irt/show/estatua-d-antonio-luis-de-meneses_pt_255
http://www.rotadabairrada.pt/irt/show/estatua-d-antonio-luis-de-meneses_pt_255
http://www.rotadabairrada.pt/irt/show/estatua-d-antonio-luis-de-meneses_pt_255


24

Breve história da equitação



PARTE I _ Investigação

Equitação 

“Don't give your son money. As far as you can afford 

it, give him horses. No one ever came to grief, except 

honourable grief, through riding horses. No hour of life is lost 

that is spent in the saddle.” 
_Sir Winston Churchill 

A equitação é um desporto no qual prevalece o 
trabalho conjunto entre o cavaleiro e o animal e este conjunto 
deve ser visto como uma união de intenções e de vontades, 
como se fossem um só. É também um dos poucos 
desportos em que homens e mulheres competem nas 
mesmas categorias, o que seria suficiente para um destaque 
positivo.  
	 Tal como a relação cavalo/homem, a equitação tem 
uma história longa e existem referências que o provam, como 
o trabalho do grego Xenofonte “The art of horsemanship” 
onde este estudava o sistema equestre e os cavalos. Na 
altura em que foi escrito não era conhecido, mas na época do 
Renascimento, na Europa, surge o interesse pela época 
clássica, o que leva à descoberta desta obra. Assim, com 
este novo interesse pelo tema, em 1532, cria-se uma 
academia de equitação, em Nápoles, fundada por Frederico 
Grisone (considerado como  o primeiro mestre clássico, após 
Xenofonte). Este autor criou uma das obras literárias com mais 
importância no mundo equestre - “Gil Ordini de Cavalvare”, 
em 1550, cujos métodos de treino do cavalo influenciaram a 
equitação (apesar de serem muito criticados atualmente 
devido à sua natureza forçada e por vezes cruel de obrigar o 
cavalo a obedecer). 
	 Mais tarde, em Viena, inicia-se a “Escola Espanhola de 
Equitação” que servia de apoio à corte, como auxílio na 
educação dos nobres na arte equestre. O nome “espanhola” 
não tem nada que ver com o local, mas sim com o facto de 
os cavalos desta academia serem unicamente cavalos 
selecionados trazidos de Espanha.  

25
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7- Pintura em óleo, da autoria de 
Bernardo Bellotto, ilustrativa da 
Escola Espanhola de Equitação, 
em Viena, 1773. 

Acedido em: < https://pt.wahooart.com/
A55A04/w.nsf/O/BRUE-8BWNLQ> 

https://pt.wahooart.com/A55A04/w.nsf/O/BRUE-8BWNLQ
https://pt.wahooart.com/A55A04/w.nsf/O/BRUE-8BWNLQ
https://pt.wahooart.com/A55A04/w.nsf/O/BRUE-8BWNLQ
https://pt.wahooart.com/A55A04/w.nsf/O/BRUE-8BWNLQ
https://pt.wahooart.com/A55A04/w.nsf/O/BRUE-8BWNLQ
https://pt.wahooart.com/A55A04/w.nsf/O/BRUE-8BWNLQ
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	 A equitação atingiu o seu auge no séc.XVIII, em 
França, com a Escola de Versalhes, e a figura mais marcante 
dessa época foi La Guérinère, que escreveu o livro “École de 
Cavalerie”, obra considerada uma “bíblia” para a Escola 
Espanhola de Equitação de Viena. Embora a Escola de 
Versalhes tenha sido destruída pela revolução Francesa, em 
1789, e extinta em 1830, mantêm-se, até aos dias de hoje, 
as tradições e as figuras equestres da escola clássica, na 
Escola de Cavalaria de Saumur, porque foi fundada por 
instrutores da Escola de Versalhes, que as quiseram 
preservar. 

Da equitação à competição 

	 Apesar de existir desde a antiguidade, a prática 
equestre só teve regras específicas e competições modernas, 
em 1883, nos EUA, e as suas principais modalidades 
chegaram aos Jogos Olímpicos de Estocolmo, em 1912, 
apesar de já terem existido competições de salto nas 
Olimpíadas de Paris, em 1900.  Pouco depois, como 5

consequência do crescente interesse por este desporto, 
surgiu a Federação Equestre Internacional, criada em 1921, e 
a Federação Equestre Portuguesa, em 1927. 
	 A primeira modalidade a ser criada dentro da 
equitação foi a de salto de obstáculos, devido ao costume, 
por parte de nobres europeus, de saltar durante as caçadas. 
	 Com a evolução do hipismo de competição, merecem 
um registo especial, pela sua dimensão simbólica, dois 
momentos e duas conquistas em edições sucessivas de 
Jogos Olímpicos, em meados do séc.XX: em 1952, em 
Helsinquia , Pierre Jonqueres d’Oriola conquistou a medalha 6

de ouro em salto individual, sendo o primeiro civil a consegui-
lo, dado que, até aí, as competições eram dominadas por 
militares; em 1956, em Estocolmo, Patricia Smythe foi a 

 https://pt.wikipedia.org/wiki/5

Hipismo_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Verão_de_1900 

https://pt.wikipedia.org/wiki/6

Hipismo_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Verão_de_1952
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7- Representação de François 
Robichon de La Guérinière 
montado no seu cavalo, na 
posição “ombro em linha reta” 
criada por ele. 

Acedido em: <http://
academicartofriding.com/did-you-know/
grandmasters/francois-robichon-de-la-
gueriniere/> 

8- Fotografia de um espetáculo 
equestre realizado na Escola de 
Cavalaria de Cadre Noir de 
Saumur. As tradições mantidas. 

Fotografia de Benoit Lemaire 
Acedido em: <https://www.facebook.com/
cadrenoirENE/> 

https://www.facebook.com/cadrenoirENE/
https://www.facebook.com/cadrenoirENE/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipismo_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_1900
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipismo_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_1900
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipismo_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_1952
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipismo_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_1952
http://academicartofriding.com/did-you-know/grandmasters/francois-robichon-de-la-gueriniere/
http://academicartofriding.com/did-you-know/grandmasters/francois-robichon-de-la-gueriniere/
http://academicartofriding.com/did-you-know/grandmasters/francois-robichon-de-la-gueriniere/
http://academicartofriding.com/did-you-know/grandmasters/francois-robichon-de-la-gueriniere/
http://academicartofriding.com/did-you-know/grandmasters/francois-robichon-de-la-gueriniere/
http://academicartofriding.com/did-you-know/grandmasters/francois-robichon-de-la-gueriniere/
http://academicartofriding.com/did-you-know/grandmasters/francois-robichon-de-la-gueriniere/
http://academicartofriding.com/did-you-know/grandmasters/francois-robichon-de-la-gueriniere/
https://www.facebook.com/cadrenoirENE/
https://www.facebook.com/cadrenoirENE/
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primeira mulher a obter uma medalha, a de bronze, na 
disciplina de Salto de Obstáculos, por equipas.  7

Em Portugal 
	 É importante referir que Portugal também contribuiu 
para o desenvolvimento da disciplina da Equitação, pois,  
apesar de Federico Grisone ser considerado o primeiro 
mestre clássico e ter escrito uma das obras mais importantes 
para a equitação, esta só foi escrita cerca de 100 anos mais 
tarde que o Livro da Ensinança de Bem Cavalgar do rei D. 
Duarte, escrito em 1430.   
	 No entanto, é no séc. XVIII - 300 anos depois - que 
surge o verdadeiro tratado de equitação português, escrito 
por Manuel Carlos Andrade “Luz da liberal e nobre arte da 
cavalaria”, que consiste na descrição de todos os passos e 
técnicas de dressage, proveniente dos ensinamentos do 
Marquês de Marialva, e na exibição de belíssimas gravuras 
estampadas (algumas inspiradas na obra de Pluvinel ), as 8

quais ainda hoje são usadas para ilustrar demonstrações de 
equitação. 
	 Poucos anos depois, em 1751, D.José I, aproveitando 
o que fora começado nos reinados anteriores por seu avô e 
seu pai, D. João IV e D. João V, e na sequência da morte de 
seu pai, em 1750, dá ordens para ser instalada e 
desenvolvida a Coudelaria de Alter, situada em Alter do Chão, 
com a intenção de criar uma raça especializada portuguesa 
que servisse de apoio às necessidades da corte. 
	 Nessa mesma época, foi estabelecida a “Picaria Real”, 
Academia Equestre da Corte Portuguesa, para onde iam os 
cavalos preparados pela Coudelaria de Alter. No séc XX, foi 
reavivada com o nascimento da Escola Portuguesa da Arte 

https://pt.wikipedia.org/wiki/7

Hipismo_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Verão_de_1956

 Antoine de Pluvinel, autor póstumo do livro “L’Instruction” fundou l’Academie 8

d'Equitation em Paris onde foi tutor de cavalaria da nobreza francesa, incluindo o 
Rei Luís XII e o cardeal Richelieu. Foi com este mestre que o método de ensinar o 
cavalo se tornou mais dócil e humano.  
Note-se que o tipo de cavalo ilustrado na obra de Pluvinel tem características muito 
típicas do cavalo Lusitano. 
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Centros hípicos

11- Estátua de D.José I montado 
no seu cavalo, na Praça do 
Comércio, em Lisboa. 

Acedido em: <https://www.e-cultura.pt/
artigo/20015>

9 e 10- Fotografia do original “Luz 
da liberal e nobre arte da 
cavalaria”, oferecido a D.João VI. 

Acedido em: <https://in-libris.com/
products/luz-da-liberal-e-nobre-arte-da-
cavalaria?variant=6013834437>

https://in-libris.com/products/luz-da-liberal-e-nobre-arte-da-cavalaria?variant=6013834437
https://in-libris.com/products/luz-da-liberal-e-nobre-arte-da-cavalaria?variant=6013834437
https://in-libris.com/products/luz-da-liberal-e-nobre-arte-da-cavalaria?variant=6013834437
https://www.e-cultura.pt/artigo/20015
https://www.e-cultura.pt/artigo/20015
https://www.e-cultura.pt/artigo/20015
https://www.e-cultura.pt/artigo/20015
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipismo_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_1956
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipismo_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_1956
https://in-libris.com/products/luz-da-liberal-e-nobre-arte-da-cavalaria?variant=6013834437
https://in-libris.com/products/luz-da-liberal-e-nobre-arte-da-cavalaria?variant=6013834437
https://in-libris.com/products/luz-da-liberal-e-nobre-arte-da-cavalaria?variant=6013834437
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Equestre.	  
	 Este investimento deu os seus frutos mais sonantes 
em dois Jogos Olímpicos relativamente espaçados no tempo: 
em 1924, em Paris , Portugal conquistou a sua primeira 9

medalha olímpica, de bronze, na disciplina de Salto de 
Obstáculos por equipas; em 1948, em Londres, com a 
disciplina de adestramento por equipas, Portugal ganhou 
outra medalha de bronze.  10

	 Para além destas, Portugal obteve muitas outras 
vitórias em provas a nível internacional ao longo do séc. XX, o 
que originou a criação de várias escolas de grande prestígio 
em Portugal, tal como a Escola de Equitação em Mafra, a qual 
deu origem ao Ensino do Exército Português, e a Escola 
Portuguesa de Arte Equestre, uma reconstituição da Real 
Picaria, cujo local de trabalho era o Real Picadeiro de Belém, 
hoje Museu dos Coches. 
	 Embora exista interesse em várias raças de cavalos 
nacionais e estrangeiras, deve ser destacado o cavalo Puro 
Sangue Lusitano. Descendente direto de uma raça que 
sobreviveu à última glaciação, no sudoeste Ibérico, supõe-se 
que este cavalo tenha viajado para o norte de África, 
seguidamente Ásia e China e está nos antepassados de 
todos os cavalos usados para equitação, em todo o mundo.  11

Em Portugal, visto situar-se numa zona mais isolada (num 
extremo da Europa), permaneceu livre de quaisquer 
influências e cruzamentos com outras raças -até há pouco 
tempo-, daí ser tão importante para Portugal (e Andaluzia, na 
vizinha Espanha), por ser uma raça mais próxima da 
verdadeira genética do cavalo Ibérico. 

 https://pt.wikipedia.org/wiki/9

Hipismo_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Verão_de_1924

 https://pt.wikipedia.org/wiki/10

Hipismo_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Verão_de_1948

 http://www.cavalo-lusitano.com/pt/cavalo-lusitano/historia-do-cavalo-lusitano11
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Centros hípicos

12- Conjunto de fotografias e 
primeira medalha olímpica de 
bronze que Hélder Martins, 
general do Exército e cavaleiro 
olímpico, recebeu, integrando a 
equipa portuguesa de salto. 

Acedido em: <https://www.dn.pt/
desporto/rio-2016/inesperada-primeira-
medalha-olimpica-inspirou-tres-
geracoes-5323136.html>

13- Fotografia no Picadeiro 
Henrique Calado, pertencente à 
Escola Portuguesa de Arte 
Equestre: os trajes tradicionais. 

Acedido em: <https://
www.visitportugal.com/pt-pt/content/
escola-portuguesa-de-arte-equestre>

https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/escola-portuguesa-de-arte-equestre
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/escola-portuguesa-de-arte-equestre
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/escola-portuguesa-de-arte-equestre
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/escola-portuguesa-de-arte-equestre
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/escola-portuguesa-de-arte-equestre
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/escola-portuguesa-de-arte-equestre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipismo_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_1948
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipismo_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_1948
https://www.dn.pt/desporto/rio-2016/inesperada-primeira-medalha-olimpica-inspirou-tres-geracoes-5323136.html
https://www.dn.pt/desporto/rio-2016/inesperada-primeira-medalha-olimpica-inspirou-tres-geracoes-5323136.html
https://www.dn.pt/desporto/rio-2016/inesperada-primeira-medalha-olimpica-inspirou-tres-geracoes-5323136.html
https://www.dn.pt/desporto/rio-2016/inesperada-primeira-medalha-olimpica-inspirou-tres-geracoes-5323136.html
https://www.dn.pt/desporto/rio-2016/inesperada-primeira-medalha-olimpica-inspirou-tres-geracoes-5323136.html
https://www.dn.pt/desporto/rio-2016/inesperada-primeira-medalha-olimpica-inspirou-tres-geracoes-5323136.html
https://www.dn.pt/desporto/rio-2016/inesperada-primeira-medalha-olimpica-inspirou-tres-geracoes-5323136.html
https://www.dn.pt/desporto/rio-2016/inesperada-primeira-medalha-olimpica-inspirou-tres-geracoes-5323136.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipismo_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_1924
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipismo_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_1924
http://www.cavalo-lusitano.com/pt/cavalo-lusitano/historia-do-cavalo-lusitano
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Benefícios da prática equestre 
	 “À medida que o cavaleiro adquire confiança e 

conhecimentos, desenvolverá recursos, coragem e técnica 

e, acima de tudo, descobrirá o verdadeiro prazer de montar 

a cavalo.” 
 _Manual Prático da Equitação 

	  
	 “There is something about the outside of a horse that 

is good for the inside of a man.” 

_Sir Winston Churchill 

	 A prática equestre tem inúmeras vantagens para quem 
a ela se dedica. Estas vantagens já eram conhecidas há 
cerca de 2500 anos atrás, na época de Hipócrates - 
considerado o pai da medicina (458 a 370 a.C.) - que utilizava 
a equitação para fins medicinais. No seu livro “Das Dietas”, 
Hipócrates utilizava a equitação ao ar livre nos seus doentes 
para regenerar a saúde e tratar determinadas patologias, 
como a insónia e, também, para tonificar o corpo. 
	 Com a prática da equitação, o indivíduo corrige a sua 
postura, prevenindo problemas de costas, está fisicamente 
ativo, melhora a mobilidade das articulações, trabalha todos 
os músculos do corpo, desenvolve equilíbrio, coordenação 
motora e ritmo. A nível psicológico,  reduz o stress e, em caso 
de contacto contínuo, reduz a possibilidade de depressão e 
ansiedade. Neste desporto, não se se proporcionam só  
benefícios medicinais (físicos e mentais), mas também 
comportamentais e educacionais. O indivíduo ganha 
au tocon fiança , au toes t ima , desenvo l ve ca r á te r 
(responsabilidade, paciência, auto-confiança), melhora a sua 
atenção, concentração e capacidade de aprendizagem e  
trabalha a orientação espácio-temporal e lateralidade, 
melhorando também as competências sociais, devido a 
eventos, passeios e aulas conjuntas, onde se proporciona a 
socialização. No que toca a crianças e adolescentes, em 
caso de  hiperatividade, a equitação funciona como um 
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Centros hípicos

14- Passeio a cavalo: 
tranquilidade e descontração 
personificadas num sorriso. 

Acedido em: <https://
viagemeturismo.abril.com.br/blog/portugal-
lisboa/programaco-de-verao-passeio-a-
cavalo-em-melides/>

https://viagemeturismo.abril.com.br/blog/portugal-lisboa/programaco-de-verao-passeio-a-cavalo-em-melides/
https://viagemeturismo.abril.com.br/blog/portugal-lisboa/programaco-de-verao-passeio-a-cavalo-em-melides/
https://viagemeturismo.abril.com.br/blog/portugal-lisboa/programaco-de-verao-passeio-a-cavalo-em-melides/
https://viagemeturismo.abril.com.br/blog/portugal-lisboa/programaco-de-verao-passeio-a-cavalo-em-melides/
https://viagemeturismo.abril.com.br/blog/portugal-lisboa/programaco-de-verao-passeio-a-cavalo-em-melides/
https://viagemeturismo.abril.com.br/blog/portugal-lisboa/programaco-de-verao-passeio-a-cavalo-em-melides/
https://viagemeturismo.abril.com.br/blog/portugal-lisboa/programaco-de-verao-passeio-a-cavalo-em-melides/
https://viagemeturismo.abril.com.br/blog/portugal-lisboa/programaco-de-verao-passeio-a-cavalo-em-melides/
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poderoso calmante, pois leva-os a gastar toda aquela energia 
extra que os agita. Por outro lado, traz benefícios para a 
digestão e para o sistema neurológico, equilibrando os ritmos 
dos batimentos cardíacos e aumentando o poder de 
coordenação psicomotora. 
	 De uma geral, tratando-se, habitualmente, de uma 
atividade ao ar livre e em perfeita harmonia com a natureza, a 
equitação proporciona momentos de profunda paz, de 
encontro com a natureza, com o animal e consigo mesmo de 
valor difícil de calcular. 
	 Para além de desporto, a equitação ganha por vezes 
utilizações de cariz medicinal, quando a medicina tradicional 
pouco consegue fazer. Nesse caso, falamos de equoterapia, 
que merece, igualmente, algumas considerações. 
	 A Equoterapia - terapia assistida pelo cavalo - 
começou a ser considerada uma valência terapêutica em 
meados do século XX. O indivíduo necessita de usar todo o 
seu corpo, todos os seus músculos e articulações, por isso, 
com este desporto, obtêm-se diferentes benefícios, não só a 
nível físico mas também a nível mental, devido a “vibrações” 
que surgem com os movimentos corporais criados através do 
movimento do cavalo. 
	 O primeiro “reflexo” criado ao estar montado no cavalo 
é o ajuste tónico (quando há contracção súbita dos 
músculos/ movimento automático de adaptação), seja pelo 
simples trocar de apoio de patas, ou pelo movimento da 
cabeça ao olhar em diferentes direções, o cavaleiro tem que 
adaptar a sua postura, o seu equilíbrio, o seu comportamento 
muscular a estes movimentos produzidos pelo cavalo que 
geram desequilíbrio. A título de exemplo, cada passo do 
animal produz de 1 a 1,25 movimentos por segundo. Após 
30 minutos de trabalho, o cavaleiro executa entre 1800 a 
2250 ajustes tónicos, que atuam diretamente sobre o seu 
sistema nervoso profundo. 
	 Esta adaptação ao ritmo do cavalo é uma das 
principais valências da equoterapia, pois gera uma 
mobilização óssea e articular que facilita a criação de 
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15- Paz e perfeita ligação com o 
cavalo; a felicidade de uma 
criança. 

Acedido em: <https://cdn.e-konomista.pt/
uploads/2020/01/andar-a-cavalo-
jovem.jpg>

https://cdn.e-konomista.pt/uploads/2020/01/andar-a-cavalo-jovem.jpg
https://cdn.e-konomista.pt/uploads/2020/01/andar-a-cavalo-jovem.jpg
https://cdn.e-konomista.pt/uploads/2020/01/andar-a-cavalo-jovem.jpg
https://cdn.e-konomista.pt/uploads/2020/01/andar-a-cavalo-jovem.jpg
https://cdn.e-konomista.pt/uploads/2020/01/andar-a-cavalo-jovem.jpg
https://cdn.e-konomista.pt/uploads/2020/01/andar-a-cavalo-jovem.jpg
https://cdn.e-konomista.pt/uploads/2020/01/andar-a-cavalo-jovem.jpg
https://cdn.e-konomista.pt/uploads/2020/01/andar-a-cavalo-jovem.jpg
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informações propriocetivas -informações que permitem ter 
noção dos movimentos, do equilíbrio, distância, da postura e 
noção do próprio corpo. A cada movimento do cavalo, 
surgem novas informações propriocetivas que por sua vez 
permitem a criação de esquemas neuro-musculares, que por 
sua vez geram impulsos sensoriais que, juntamente com o 
ambiente circundante, irão estimular competências cognitivas, 
psicossociais e motoras no indivíduo. 

	 Aprofundando um pouco mais este tópico, importa 
dizer que o cavalo, através da sua marcha, produz, também, 
um movimento tridimensional - descrito e estudado pela 1º 
vez pelo médico alemão Samuel Theodor Quellmalz  no 12

artigo “The motion machine”-, ou seja, um movimento em três 
direções distintas (cima/baixo, frente/trás, para um lado e para 
o outro) que desperta estímulos somatossensoriais (estímulos 
mecânicos, químicos e físicos) que permitem ao ser vivo 
experimentar sensações em partes distintas do seu corpo. 
Este movimento é similar ao movimento criado pelo caminhar 
do ser humano e acaba por criar um deslocamento da cintura 
pélvica e uma rotação de um lado para o outro, 
deslocamentos estes que produzem vibrações nas regiões 
ósseo e articulares que são transmitidas ao cérebro, através 
da medula. 
	 Com isto, o cavaleiro que pratique equitação está, 
mesmo que involuntariamente, a realizar estes movimentos e, 
assim, a beneficiar de melhorias na sua postura e no seu 
sistema  nervoso e, para o caso de cavaleiros portadores de 
deficiência motora, estes benefícios são ainda mais valiosos, 
porque, por vezes, são movimentos que sozinhos não seriam 
capazes de realizar. 
	  

  Em 1735, o médico Samuel Theodor Quellmalz inventou uma máquina que 12

imitava os movimentos de um cavalo e esta foi projetada para tratamento médico, 
mas, também, para preparação física geral.
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16- Esquema criado por Letícia 
Junqueira e Liana Pires Santos 
que explica o que acontece no 
corpo e no cérebro quando se 
monta a cavalo. 

Acedido em: <https://
www.cavalosdosul.com.br/artigos/saude/
o-que-e-equoterapia> 

https://www.cavalosdosul.com.br/artigos/saude/o-que-e-equoterapia
https://www.cavalosdosul.com.br/artigos/saude/o-que-e-equoterapia
https://www.cavalosdosul.com.br/artigos/saude/o-que-e-equoterapia
https://www.cavalosdosul.com.br/artigos/saude/o-que-e-equoterapia
https://www.cavalosdosul.com.br/artigos/saude/o-que-e-equoterapia
https://www.cavalosdosul.com.br/artigos/saude/o-que-e-equoterapia
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	 A equoterapia divide-se em várias disciplinas com 
programas distintos, cada um adaptado aos problemas 
físicos, psicológicos e cognitivos do indivíduo que a pratica. O 
objectivo principal destas aulas é melhorar a qualidade de vida 
do paciente, desenvolvendo as suas capacidades e 
potencialidades, dentro das suas limitações, de forma a que 
este possa integrar-se mais facilmente na sociedade. O 
objetivo terapêutico é tentar que o paciente chegue ao 
máximo de função; o objetivo funcional motor é desenvolver 
capacidades funcionais que permitam tornar o paciente o 
mais independente possível a nível das suas tarefas e 
atividades do dia a dia. 
	 Assim, a hipoterapia apresenta como objetivos a 
reabilitação através do movimento do cavalo, com 
repercussão maioritariamente neuromotora, sendo uma 
disciplina especialmente adaptada ao indivíduo que não 
possui capacidade física e/ou mental para se manter sozinho 
em cima do cavalo. É neste programa que mais se notam os 
benefícios do movimento em conjunto com o animal, pois o 
paciente, quando sentado em cima do cavalo, irá reproduzir 
os mesmos movimentos que faria se caminhasse.  
	 Esta disciplina é especialmente recomendada para 
crianças e indivíduos portadores de deficiências como 
Síndrome de Down, autismo, disfunções sensório-motoras, 
dificuldades na aprendizagem, distúrbios na linguagem e fala, 
entre outras. 
	 A equitação terapêutica apresenta-se com objetivos 
psicomotores, mas também emocionais, sociais, cognitivos e 
académicos. Neste programa, o indivíduo já apresenta as 
condições mínimas necessárias para se manter sozinho em 
cima do cavalo e, portanto, já consegue interagir com o 
animal. O cavalo continua a proporcionar benefícios pelo seu 
movimento análogo ao movimento humano, tal como na 
hipoterapia, mas agora o paciente pode executar com os 
seus próprios membros os exercícios que são propostos 
pelos monitores, trabalhando, assim, a sua autonomia. Este 
programa também tem uma componente pedagógica, 
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17- Equoterapia: criança com 
Síndrome de Down a fazer 
reabilitação com auxílio do 
cavalo. 

Acedido em: <https://g37.com.br/blogs/
raquel-helena/direito/reabilitacao-por-
equoterapia-e-regulamentada-em-lei>

https://g37.com.br/blogs/raquel-helena/direito/reabilitacao-por-equoterapia-e-regulamentada-em-lei
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especialmente para crianças com problemas de autismo, fala, 
timidez, insegurança, medo, agressividade e hiperatividade, 
visando criar uma relação emocional e dinâmica entre aquelas 
e o cavalo.

A equitação adaptada apresenta objetivos 
desportivos e de lazer, idênticos à prática de equitação, mas 
adaptada à limitação do cavaleiro. Seguindo a lógica evolutiva 
dos programas anteriores, este destina-se ao paciente que já 
tem autonomia suficiente para conduzir o cavalo sozinho, 
podendo agora incluir na sua aprendizagem, exercícios mais 
característicos do hipismo.

Caso o paciente seja bem-sucedido neste programa, 
ele poderá evoluir para a prática desportiva de competição 
adaptada - disciplina Federada Paralímpica.  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Organização e estruturação de um centro 
hípico  

	 Um centro hípico é - deve ser - um local destinado ao 
cavalo e ao cavaleiro, com as devidas instalações 
necessárias para a acomodação do primeiro e para a 
preparação de ambos para toda a prática equestre. Nestes 
locais, é possível realizar diferentes atividades, com o 
contributo e participação indispensável do cavalo: 
	 -Aulas de equitação/ prática da mesma 
	 -Competição (desporto equestre) 
	 -Turismo equestre 
	 -Espetáculos equestres 
	 -Tratamentos terapêuticos 
	 -Lazer. 
	  
	 Este tipo de “construção” apresenta certos parâmetros 
que devem ser tidos em consideração e devem ser 
concretizados da melhor forma possível. A primeira questão 
tem que ver com a localização. Assim como a maioria dos 
recintos desportivos, um centro hípico deve estar afastado de 
grandes centros urbanos (ou mesmo, se possível, da zona 
habitacional), de locais que produzam muito ruído - 
aeroportos, linhas férreas - assim como de locais que sejam 
insalubres ou focos de poluição.  
	 O sítio ideal, para o bem-estar do animal, deve ser no 
meio da natureza, do verde, ou, no caso de cidades, em 
espaços verdes urbanos. Deve, ainda, garantir-se que haja 
um fácil acesso às localidades próximas, tendo sempre em 
atenção a ligação com as grandes vias de circulação, 
entendendo-se que não devem estar muito próximas, para 
facilitar entradas e saídas, a movimentação diária na 
instalação e para evitar ruídos perturbadores à prática e ao 
ensino. No entanto, tem que se garantir que a via que liga o 
centro hípico às localidades próximas tenha as condições 
necessárias à passagem de veículos de serviço para o centro 
hípico -transporte de animais, abastecimento de forragens e 
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17- Centro hípico de Coimbra: 
localização no meio da natureza. 

Acedido em: <https://www.facebook.com/
208506739353149/photos/a.
208514009352422/360583610812127 >

18- Centro Equestre da Maia: 
localização no meio da natureza. 

Acedido em: <http://www.visitmaia.pt/
pages/14/?geo_article_id=729>

http://www.visitmaia.pt/pages/14/?geo_article_id=729
http://www.visitmaia.pt/pages/14/?geo_article_id=729
http://www.visitmaia.pt/pages/14/?geo_article_id=729
http://www.visitmaia.pt/pages/14/?geo_article_id=729
http://www.visitmaia.pt/pages/14/?geo_article_id=729
http://www.visitmaia.pt/pages/14/?geo_article_id=729
https://www.facebook.com/208506739353149/photos/a.208514009352422/360583610812127
https://www.facebook.com/208506739353149/photos/a.208514009352422/360583610812127
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https://www.facebook.com/208506739353149/photos/a.208514009352422/360583610812127
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https://www.facebook.com/208506739353149/photos/a.208514009352422/360583610812127
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evacuação de estrume, entre outros de manutenção do local. 
	 Outro aspeto a ter em conta é a dimensão. Não há 
uma medida exata para estes centros, mas tem que se 
considerar e avaliar o número de pessoas que visitará o 
centro hípico, o número de praticantes, assim como as 
modalidades que se prevê realizar e, não menos importante, 
o número de cavalos que se propõe poder acolher. Para este 
último caso, há uma medida mínima aproximada, tendo em 
conta o espaço que se considera necessário a cada cavalo: 
	 	 -até 20 cavalos : 1,5 hectares 
	 	 -entre 20 e 60 cavalos : 3 hectares 
	 	 -mais de 60 cavalos : 3 hectares de base mais 
1 hectare por cada 20 cavalos que se acrescente. 
	 Além da localização, da acessibilidade e da dimensão 
de um centro hípico, tem que se considerar, também, o relevo 
do local, a orientação do terreno e o possível alojamento de 
pessoas - tanto cavaleiros como visitantes. 

	 Para a conceção de um centro hípico, não se pode 
ignorar, ou deixar de lado, os intervenientes nestes locais - o 
cavalo e o homem. 
	 Tendo em conta que o cavalo é, na sua essência, um 
animal livre, que vivia em harmoniosa relação com a Natureza, 
deve procurar criar-se um espaço ao qual o animal se adapte 
e no qual não se sinta preso; um espaço bastante arejado, 
tranquilo, com um ambiente agradável e onde o animal possa 
estar em contacto com outros seres (animais ou seres 
humanos), porque é um animal muito sociável. Com isto, não 
pode ser confinado a um local muito fechado (como uma 
garagem onde se guarda o meio de transporte). 
	 No entanto, este mesmo animal, que é livre, sociável e 
que precisa de espaço, também é um animal robusto, com 
muita força. Tem por hábito dar coices nas paredes, roer os 
objetos salientes e as madeiras das portas. Devido a estes 
aspetos, a escolha dos materiais para um centro hípico, 
nomeadamente para a zona das cavalariças, onde o cavalo 
passa grande parte do seu tempo, deve ser estudada e 
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19- Rancho La Stella: 
Tranquilidade do espaço e 
harmoniosa relação com a 
natureza envolvente. 

Acedido em: <https://
www.archdaily.com.br/br/869885/rancho-
la-stella-ae-arquitectos?
ad_source=myarchdaily&ad_medium=book
mark-show&ad_content=current-user>

20- Rancho La Stella: Local das 
boxes muito arejado, aberto para 
o exterior e sociável. 

Acedido em: <https://
www.archdaily.com.br/br/869885/rancho-
la-stella-ae-arquitectos?
ad_source=myarchdaily&ad_medium=book
mark-show&ad_content=current-user>

https://www.archdaily.com.br/br/869885/rancho-la-stella-ae-arquitectos?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
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acertada, para responder a estas ocorrências e ao dia a dia 
do cavalo. 
	 O homem que frequenta o centro divide-se em dois 
grupos - os cavaleiros e os visitantes. Para ambos tem que se 
ter em conta a sua idade, o seu género e o seu estado de 
saúde. Consequentemente, as instalações devem servir os 
diferentes indivíduos que utilizam o centro, seja a nível de 
acessos, seja a nível de instalações de serviço ou de 
instalações de lazer. 
	 Para um centro hípico garantir um bom funcionamento 
contínuo é preciso captar a atenção das pessoas, atraí-las e 
conseguir cativá-las com o local. Só assim, se garante que o 
centro continue a funcionar, porque se as pessoas gostarem 
da experiência vão querer voltar. Para que tal aconteça, um 
centro hípico tem que ser um local limpo, luminoso, arejado, 
apelativo, organizado e funcional; os espaços destinados à 
prática equestre têm que ser devidamente preparados e 
mantidos.  
	 Todo este cuidado com o espaço, com a estética, 
com o conforto, não se pode limitar aos espaços para o 
homem, devendo refletir-se, também, nos espaços para o 
animal. Esta necessidade é sublinhada no trabalho Equitação, 
Conceção de Instalações, quando se diz que “(…) a 
harmonização entre várias funções – ensino, lazer, desporto – 
e, por consequência, a diversificação do tipo de cavaleiros e 
dos grupos etários permitirão o convívio e a troca de 
experiência entre os diferentes utentes e uma maior 
atratividade do centro.”  13

 Resende, Regina e Frazão, Alexandra (2012). Cadernos Técnicos. EQUITAÇÃO 13

Conceção de Instalações. Pág. 6
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23- Vista de um picadeiro coberto 
devidamente preparado para 
receber a prática equestre. 
Centro equestre de Carlos 
Castanheira. 

Fotografia de Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: <https://
www.carloscastanheira.pt/project/
equestrian-center/#>

21- Estábulos de Pólo Figueras: 
Limpeza da área das boxes, 
luminosidade e arejamento. 

Acedido em: < https://
www.archdaily.com.br/br/880241/
estabulos-de-polo-figueras-estudio-ramos?
ad_source=myarchdaily&ad_medium=book
mark-show&ad_content=current-user>

22- Centro equestre de Ultzama: 
Local limpo, cheio de luz, 
organizado e funcional. 

Acedido em: <https://www.wallpaper.com/
architecture/fab-40-ultzama-equestrian-
centre-navarre>
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Segurança 
	 Há um conjunto de normas de segurança que não 
podem ser descuradas na conceção de um centro hípico. 
Resende e Frazão (2012), enumeram alguns elementos a ter 
em conta nesta matéria: “(…) a qualidade das instalações 
elétricas e a proteção destas instalações contra as ações dos 
cavalos (mordeduras, membros, cascos); a escolha dos 
materiais; a previsão de separadores rígidos e portas corta-
fogo nos locais de armazenamento das forragens; a presença 
de extintores em número suficiente e bem localizados.”  14

	 Acresce dizer que é ainda aconselhável que, sempre 
que possível, se separe o tipo de vias de circulação dentro do 
mesmo, de modo a evitar acidentes entre os vários 
utilizadores do centro: vias destinadas à circulação de 
viaturas, caminhos destinados à circulação de pessoas e 
caminhos destinados à circulação de cavalos.  
	 É igualmente recomendado que se tenha em atenção 
a não existência de saliências nestes locais, de forma a que o 
cavalo/cavaleiro não colida com elas, quer nas vias de 
circulação, quer nos recintos desportivos. 
	  

 Resende, Regina e Frazão, Alexandra (2012). Cadernos Técnicos. EQUITAÇÃO 14

Conceção de Instalações. Pág.7
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Considerações gerais 
	 Os Centros Hípicos são avaliados e classificados pela 
FEP, entidade reguladora da atividade equestre em Portugal. 
Esta avaliação baseia-se nos meios físicos e técnicos, (na 
atividade quotidiana como entidade formadora), no número de 
praticantes que se preparam para os exames dos diferentes 
graus de progressão e na qualidade da preparação e a 
classificação é dada em estrelas, desde 1 estrela -mínimo- a 
5 estrelas -máximo. 
	 De igual modo, as disciplinas nele praticadas também 
dependem da FEP, que rege e que cria regulamentação para 
as várias disciplinas existentes, seja a nível de regras que têm 
que ser cumpridas em modo desportivo e em modo de 
competição, seja a nível de definição de espaços/campos e 
respetivas medidas, distâncias do público e do júri, limites e 
vedações e devidas características. Ou seja, a FEP controla 
cada pormenor de cada disciplina.  
	 Vale a pena elencar alguns aspetos relevantes em 
cada uma destas disciplinas: 
	 	 -Salto de obstáculos 
	 Consiste na realização de um percurso pré-
estabelecido de obstáculos tecnicamente colocados, com a 
finalidade de os ultrapassar sem os derrubar e de forma a que 
o cavalo e o cavaleiro formem um conjunto harmónico. O 
objetivo desta disciplina é demonstrar a atitude do cavalo 
(velocidade, obediência, respeito pelo obstáculo, etc) e a 
destreza do cavaleiro. A competição é ganha pelo conjunto 
que derrubar menos obstáculos e num menor tempo. 
	 As mediadas para o campo de competição são: num 
picadeiro coberto, uma área mínima de 1200 m2, com largura 
mínima de 20m; ao ar livre, a área mínima é de 4000 m2 e a 
largura mínima, 50m. Deve ainda ser previsto um campo de 
aquecimento.  15

	 	  

 Consultado na regulamentação da FEP.15
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Disciplinas regidas e 
regulamentadas pela FEP: 

-Salto de obstáculos 
-dressage (ou ensino) 

-concurso completo de equitação 
(CCE) 

-raide de endurance 
-atrelagem 

-volteio 
-horseball 

-técnicas de randonée equestre de 
competição (TREC) 

-equitação de trabalho 
-equitação adaptada

Centros hípicos

24- Salto de obstáculos. 

Consultado no arquivo da Junta de 
Freguesia de São Caetano. 
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	 	 -Dressage (ou ensino) 
	 Mais conhecido como ensino, em Portugal, tem como 
objetivo desenvolver uma união e cumplicidade perfeita entre 
o cavalo e o cavaleiro. É uma disciplina bastante importante e 
que deve servir de base para as restantes, por ensinar o 
cavalo e o cavaleiro a comunicarem, confiarem e a formarem 
um só. O cavalo aprende a submeter-se e obedecer ao seu 
cavaleiro, trabalha a calma e os movimentos corretos; o 
cavaleiro trabalha a sua postura e aprende a liderar 
humildemente. 
	 As medidas para o campo onde se realizam as provas 
de Ensino são, normalmente, 40 m x 20 m ou 60 m x 20m, 
devidamente demarcados por uma vedação baixa (de 0,30 
m) e referenciadas por um conjunto de letras colocadas fora 
da vedação a 0,50 m desta. 
	 	 -Concurso completo de equitação (CCE) 
	 Uma prova de concurso completo de equitação é uma 
prova longa - 3dias- que tem por base testar o conjunto em 
três disciplinas: salto de obstáculos, resistência equestre e 
ensino. O conjunto vencedor é o que melhor se classificar no 
conjunto das três etapas. 
	 	 -Atrelagem 
	 As competições de atrelagem consistem na condução 
de um, dois ou quatro cavalos (ou póneis). Existem 3 tipos de 
competições que podem ser combinadas: Ensino, Maratona 
e Condução em Obstáculos.  
No caso da condução em obstáculos, esta prova tem lugar 
numa arena ao ar livre, de 120m x 70m, vedada, com um 
circuito que inclui um máximo de 20 obstáculos (cones); para 
o ensino, são 100 m x 40 m, ou 80 m x 40 m, conforme o 
nível da competição. No caso da maratona, esta decorre ao 
ar livre, no meio da natureza, incluindo descidas acentuadas, 
passagens de água e curvas apertadas. 
	 	 -Volteio 
	 O volteio é uma disciplina peculiar, pois envolve um 
cavaleiro que se limita a utilizar o dorso do cavalo como base 
para exercícios característicos da ginástica artística, 
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25- Dressage. 

Acedido em: <http://
www.coudelariaervideira.com/highlights/
cavalos/Quarteto/56/> 

26- Concurso completo de 
equitação. 

Acedido em: <http://
www.coudelariaervideira.com/highlights/
cavalos/Impacto/58/>

27- Volteio. 

Acedido em: <http://
animalsfind.blogspot.com/2013/01/
httpwwwbrasilhipismocombrnoticiasvoltei.
html>
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combinados com elementos de dança. Na competição, os 
atletas têm que cumprir alguns exercícios obrigatórios e 
outros livres, competindo individualmente, a dois ou em 
equipas. O volteio é uma disciplina essencial à iniciação dos 
cavaleiros, pois permite que estes adquiram confiança, 
segurança e à-vontade em cima do cavalo. 
	 A área de competição deve ter no mínimo 25 m x 20 
m e, no caso de competições num picadeiro coberto, a altura 
livre mínima deverá ser de 5 m. É necessário um campo de 
aquecimento semelhante ao local de competição.  
	 	 -Horseball 
	 Esta disciplina consiste num jogo entre duas equipas, 
cujos jogadores têm que estar sempre montados no dorso do 
cavalo e cujo objetivo é marcar golos na baliza do adversário 
que se encontra, suspensa, na extremidade do campo. Cada 
equipa é formada por 6 jogadores mas apenas 4 podem estar 
em campo. As dimensões deste são de 65 m x 25 m.  
	 	 -Técnicas de randonée equestre de 
competição 	 (TREC) 
	 Consiste numa prova de orientação adaptada aos 
andamentos do cavalo. As provas decorrem em vários dias e 
consistem em três exercícios: o Percurso de Orientação e 
Regularidade, o Percurso por Terreno Variado e o Percurso de 
Medição de Andamentos (teste de domínio de velocidade em 
que se alternam o passo e o galope). Ocorrem ao ar livre. 
	 	 -Equitação de trabalho 
	 A Equitação de Trabalho baseia-se na equitação 
tradicional de cada país, mantendo e conservando as suas 
diferentes tradições (e vestuários), em que o cavaleiro utiliza 
apenas uma mão na condução da sua montada. Um 
concurso de Equitação de Trabalho dura, normalmente, três 
dias e é constituído por diferentes etapas. A primeira é uma 
prova de ensino, a segunda de maleabilidade e a terceira de 
velocidade.  
	 As medidas para os diferentes espaços de 
competição são: para a prova de ensino, um campo com 40 
m x 20 m; para as provas de maleabilidade e de velocidade 
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28- Horseball. 

Acedido em: <http://www.pressminho.pt/
campeonato-do-mundo-de-horseball-em-
ponte-de-lima-arranca-domingo/>

29- Técnicas de randonée 
equestre de competição. 

Acedido em: <https://
www.alpiarcense.com/final-do-
campeonato-nacional-de-trec-decorreu-
na-reserva-do-cavalo-do-sorraia/>

30- Equitação de trabalho. 

Acedido em: <https://
www.equitacao.com/noticias/3285/15/
campeonato-da-europa-de-equitacao-de-
trabalho-adiado-para-2021/>
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um campo de 70 m x 40 m, preferencialmente. Devem ser 
previstos campos de aquecimento.  
	 	 -Equitação adaptada 
	 A equitação adaptada consiste na prática de equitação 
por indivíduos com limitações físicas ou mentais diversas, 
sem ser de forma passiva e é necessário o acompanhamento 
de uma equipa multidisciplinar. 
	 Na área da terapia com recurso ao cavalo, importa 
referir que a hipoterapia (prática passiva) é uma forma eficaz 
de atuar ao nível da postura, do equilíbrio e coordenação 
motora, aproveitando os estímulos recebidos através do 
andamento do cavalo. 

Regulamentação 
	 Num centro hípico - além de ser avaliado e classificado 
pela FEP, e de cada disciplina praticada no mesmo ser regida 
e regulamentada por esta entidade - as suas estruturas 
seguem, também, uma regulamentação criada pela FEP.  
	 Para se desenvolver atividades equestres nestes 
centros é necessário obedecer a estas regras, relativas às 
estruturas necessárias para a prática equestre, existindo, 
igualmente, regras para outras questões dentro de um centro 
hípico, como por exemplo a necessidade de existir um 
responsável técnico - pessoa com exame de monitor, instrutor 
ou mestre. Em qualquer disciplina é necessária a presença de 
várias entidades com a devida formação, que tem que ser 
obtida na Escola Nacional de Equitação, tutelada e focalizada 
pela FEP.  
	 Sem as formações da ENE não é possível um 
indivíduo obter o certificado de responsável técnico e sem 
esta entidade um centro hípico não pode ser federado. 
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31- Equitação adaptada. 

Acedido em: <http://miraonline.pt/1-a-
jornadas-de-equitacao-adaptada/>
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Instalações 
	 As instalações de um centro hípico dividem-se em 
quatro grandes grupos: 
	  
	 Zona de receção e administração;  
	 Zona destinada aos visitantes e aos praticantes;  
	 Cavalariças e serviços de apoio às mesmas;  
	 Áreas de atividades. 
	  
	 A zona de receção e administração é onde se realiza 
o controlo de entradas, portanto onde se encontra o átrio de 
receção e a bilheteira e onde se presta o necessário apoio ao 
cavaleiro e ao visitante. Nela se devem encontrar, ainda, salas 
para os serviços de secretaria e administração, salas para os 
monitores pertencentes ao centro, balneários de apoio ao 
pessoal, primeiros socorros e instalações sanitárias. 
	 É, também, necessária uma outra zona de serviços, 
mas de diferente caráter. Tem que se prever áreas de lazer, 
de convívio, de refeição -bar e restaurante-, salas de estar e 
instalações sanitárias de serviço. Este pequeno grupo de 
instalações deve merecer o devido valor, porque o bom 
funcionamento do centro e a quantidade de pessoas que 
este atrai, pode depender da qualidade e conforto destes 
espaços; muitas pessoas deslocam-se a um centro hípico 
com o único intuito de praticar equitação, mas outro grupo 
diferente de pessoas pode passar pelo centro e parar para 
uma refeição, ou para uma pausa e quem sabe se depois 
não são atraídos para a prática desportiva ou mesmo se não 
se tornam clientes assíduos desta zona de lazer. 
	 Tem que se garantir sempre a existência de balneários/
vestiários para os praticantes, quer seja um centro federado 
(com realização de competições) ou um centro desportivo. 
Sempre que haja a prática de equitação, tem que haver 
balneários/vestiários de apoio ao praticante. Para o caso de 
se querer inserir no centro hípico a prática de hipoterapia, 
estes balneários têm que ser adaptados a pessoas 
portadoras de deficiência física.  	  
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32- Sede do Centro Equestre da 
Fazenda da Boa Vista: edifício 
destinado ao visitante e cavaleiro, 
com balneários, instalações 
sanitárias e zona de convívio e 
refeição. 

Acedido em: <https://
www.archdaily.com.br/br/788910/sede-do-
centro-equestre-da-fazenda-boa-vista-isay-
weinfeld>

33- Sede do Centro Equestre da 
Fazenda da Boa Vista: zona de 
convívio e refeição. 

Acedido em: <https://
www.archdaily.com.br/br/788910/sede-do-
centro-equestre-da-fazenda-boa-vista-isay-
weinfeld>
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	 Nos centros hípicos tudo gira em torno dos equinos, 
portanto estes também têm um espaço destinado a eles e a 
todo o apoio necessário aos mesmos - zona das cavalariças. 
É aqui que o cavalo pernoita e permanece a maior parte do 
seu tempo. Delas constam as boxes, os armazéns de palhas 
e rações, armazém de forragens, a casa dos arreios - que 
pode ser dividida em duas divisões: a divisão das lavagens e 
a divisão de arrumação (seca) -, a enfermaria e tratamento do 
cavalo, com um armário para todo o material usado neste 
local. Junto à enfermaria tem que existir uma ou duas boxes 
de isolamento, para os cavalos doentes, e têm que ser 
afastadas das outras boxes para não contaminar os outros 
animais. Visto que se trata de uma zona relacionada com o 
cavalo, é conveniente incluir nesta zona os locais de limpeza, 
banho, tosquia e ferração, que se destinam ao mesmo.  
	 Junto a este núcleo de essenciais para o dia-a-dia do 
cavalo, deve existir uma estrumeira e uma arrecadação onde 
possam ser guardados os materiais usados pelos 
trabalhadores para a limpeza diária das boxes, para o alimento 
dos cavalos e para a gestão e manutenção de todos os 
espaços das cavalariças. Por fim, deve prever-se um local de 
alojamento para um tratador, que deve estar próximo da zona 
das cavalariças, para, em casos de emergência, este poder 
chegar rapidamente às boxes. 

	 Por último, temos a área de atividades, que inclui 
todos os espaços necessários para a prática de equitação, 
quer seja para aulas, competição, ou só para treinar, assim 
como os locais extra de aquecimento/ arrefecimento e locais 
de “estar” para o cavalo. Falamos de picadeiros -coberto e ao 
ar livre-, de campos de treino, de guias, para aquecimento/
arrefecimento (podem ser mecânicas ou manuais e podem 
ser cobertas ou não), de paddocks e de espaços verdes ou 
campos distribuídos pelo centro. 
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34- Centro Equestre de Seth 
Stein e Watson: zona das 
cavalariças - boxes e respetivas 
salas complementares. 

Acedido em: <https://
www.archdaily.com.br/br/791392/centro-
equestre-seth-stein-architects-plus-watson-
architecture-plus-design>

35- Sociedade Hípica Brasileira: 
picadeiro coberto e picadeiro 
descoberto. 

Acedido em: <https://
sergiocondecaldas.com.br/projeto/
sociedade-hipica-brasileira/>
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	 Além destes locais destinados aos cavaleiros e 
visitantes, ao cavalo e à prática desportiva, também tem que 
se prever locais de apoio ao centro e ao seu funcionamento. 
Neste núcleo inserem-se as arrecadações/arrumos/garagens 
que se podem distribuir pelo centro hípico, quer seja para 
guardar material necessário para aulas ou competições, ou 
para guardar material de apoio (guias, vedações, 
marcadores), quer seja para guardar material e/ou máquinas 
de manutenção (tratores, carros de mão, pás…). Sempre que 
possível, os arrumos de materiais que são usados nos 
picadeiros, devem estar localizados próximos deles. Também 
são considerados locais de apoio as tribunas para júris e 
bancadas para o público, as instalações sanitárias, que 
devem existir em número suficiente para servir o público e os 
visitantes do centro, e um parque de estacionamento para 
viaturas ligeiras. Se possível, deve existir uma zona de 
estacionamento para os carros de transporte de cavalos, que 
deve ter associado uma zona de lavagem dos mesmos. 
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As cavalariças 
	 1. Boxes 
	 As boxes são os locais onde o cavalo permanece por 
mais tempo, onde repousa, passa as noites e parte dos seus 
dias, quando não se encontra ao ar livre. Portanto têm que ser 
espaços agradáveis, com iluminação abundante -natural de 
preferência, mas também artificial-, de forma a o animal não 
se sentir “encurralado” e preso num sítio escuro e 
desagradável. Convém prever uma boa circulação natural de 
ar, quer a nível da box, quer a nível de toda a zona das 
cavalariças, mas não em excesso e sempre com atenção aos 
circuitos da ventilação: as janelas para o exterior devem situar-
se acima do dorso do cavalo, para evitar que este adoeça 
com as correntes de ar diretas. As medidas mínimas da box 
são de 3m x 3m e altura mínima de 4m.  
	 A nível de ligação com as boxes adjacentes ou com o 
corredor de circulação, no primeiro caso deve ser evitado o 
máximo possível, pelo menos o contacto direto (devido a 
transmissão de doenças), sendo que as paredes divisórias 
devem ter um mínimo de 2,4m de altura e no segundo caso 
há várias soluções, umas que encerram mais a box, outras 
que criam mais abertura e ligação com o corredor. 
	 A nível de especificações, a box tem que ser revestida, 
pelo menos até 1,40m de altura, por um material liso e duro 
(ou reforçadas), devido ao facto de o cavalo pontapear e 
morder e com arestas arredondadas; a porta de saída tem 
que ter no mínimo 1,2m de largura, abrir para fora (corredor), 
ser composta por uma madeira dura -ou contraplacado 
resistente- e deve ser reforçada e protegida nas arestas e 
ângulos salientes por metal - se possível evitar as saliências 
para o cavalo não ter tendência de morder; o chão deve ser 
feito de um material antiderrapante -para evitar quedas-, 
resistente e de fácil limpeza, que permita o escoamento das 
águas das lavagens e que apresente características de boa 
conservação e fácil reparação. Ainda relativamente à 
organização do equipamento, a manjedoura e o bebedouro 

65

Centros hípicos

36- Zona das boxes: iluminação e 
amplitude do espaço. 

Acedido em: <http://
comedouros.blogspot.com/2015/02/
box.html>

37- Centro equestre de Seth 
Stein e Watson: Interior de uma 
boxe, comunicação visual entre 
boxes e amplitude do espaço. 

Acedido em: <https://
www.archdaily.com.br/br/791392/centro-
equestre-seth-stein-architects-plus-watson-
architecture-plus-design>
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devem estar afastados para não criar entupimentos ou 
excesso de sujidade.  

	 2. Boxes de isolamento e enfermaria 
	 As boxes de isolamento são boxes destinadas a 
cavalos que estejam doentes, ou que precisem de cuidados, 
portanto esta deve estar situada o mais próximo do local onde 
o tratamento acontece - a enfermaria. A medida desta boxe 
ronda os 4m x 5m; já a medida mínima recomendada, em 
m2, para a enfermaria é 35m2. Na enfermaria, a importância 
dos revestimentos das paredes e pavimentação mantém-se e 
é mesmo essencial, por se tratar de um local sensível para os 
cuidados como cavalo, devendo garantir-se que este espaço 
seja de fácil limpeza e desinfestação. Neste espaço, também 
deve existir uma boa iluminação natural e, em especial, 
iluminação artificial, pois facilita o trabalho do veterinário. Por 
fim, deve ser um local bem equipado, com bancada de 
trabalho, várias tomadas elétricas para os equipamentos, um 
tronco amovível e, entre outras mobílias básicas, deve existir 
um armário para guardar os medicamentos. 

	 3. Local de banho e limpeza 
	 Na zona das cavalariças, é usual existir uma área 
destinada ao banho e limpeza do cavalo, sem restrição de 
local, podendo até localizar-se numa outra área, desde que 
devidamente abrigada. Tem que se encontrar abrigada da 
chuva e de correntes de ar, com acesso a água fria e quente 
que, por norma, é distribuída por uma mangueira presa num 
braço horizontal de metal manejável, de forma a facilitar o 
trabalho a quem dá o banho; o piso, assim como nas boxes 
mas principalmente nesta área de lavagem, tem que ser 
antiderrapante e com uma pendente entre 0,5% e 2% para a 
drenagem eficaz das águas. 
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38- estábulos de Pólo Figueras: 
Zona de banho e limpeza do 
cavalo. 

Acedido em: < https://
www.archdaily.com.br/br/880241/
estabulos-de-polo-figueras-estudio-ramos?
ad_source=myarchdaily&ad_medium=book
mark-show&ad_content=current-user>

39- Zona de banho e limpeza do 
cavalo: materiais. 

Acedido em: <https://www.carmo.com/pt/
produtos/piso-de-borracha-para-
cavalos-50/piso-de-borracha-para-
cavalo-252>
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	 4. Local para tosquia e ferração 
	 Nem sempre se realizam estes dois trabalhos no 
mesmo local, mas, em centros de menor dimensão, é 
usualmente utilizado o mesmo espaço, por serem atividades 
com características tão similares. Têm que ser locais bem 
iluminados, tanto a nível artificial como natural, têm que ter 
tomadas elétricas para a utilização de material de tosquia e 
um espaço disponível para a montagem do material 
necessário para a ferração a quente (por exemplo, a forja). O 
pavimento tem que ser, mais uma vez, antiderrapante, com 
boa drenagem (para facilitar a limpeza depois da tosquia) e 
tem que ser devidamente regularizado para avaliar o aprumo 
do cavalo. 

	 Tanto os locais de tosquia/ferração, como os locais de 
limpeza/banho, se não estiverem a ser usados para as suas 
funções habituais, podem ser utilizados para a preparação do 
cavalo para uma aula, para ser montado, para o equipar para 
algum exercício. 

	 5. Armazém de palhas e rações 
	 Estes locais de armazenamento têm uma localização 
aconselhável/estratégica, de forma a facilitar tudo o que gira 
em torno destes armazéns. Portanto, devem localizar-se 
próximos de uma entrada, se possível, para facilitar a 
descarga das palhas e rações, assim como é aconselhável 
que se encontrem à cota do solo para facilitar esta descarga. 
Por norma, podem existir duas portas, uma de acesso ao 
exterior, destinada à descarga de materiais, e outra de acesso 
ao corredor das cavalariças, destinada à distribuição dos 
mesmos materiais. A porta que liga ao exterior deve ter uma 
largura mínima de 2,20m, para possibilitar a entrada dos 
veículos que transportam os materiais e facilitar, assim, todo o 
trabalho. 
	 Estes locais são extremamente perigosos no que toca 
à possibilidade de incêndio, por isso têm que ser tomadas as 
devidas precauções. Tratando-se de alimento para os 
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40- Zona de tosquia e ferração, 
do centro hípico de Coimbra. 
Local utilizado, também, para 
preparação do cavalo 

Imagem produzida pela autora.
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cavalos, também se deve ter em atenção a questão do 
isolamento para evitar infiltrações e humidades (que afetariam 
a palha e as rações) e, não menos importante, tentar evitar a 
possível entrada de roedores e pragas.  

	 6. Casa de arreios 
	 Este espaço é destinado à arrumação de todo o 
material usado para preparar o cavalo para montar e tem que 
dispor de uma boa circulação de ar para se garantir uma 
melhor conservação destes materiais, principalmente dos 
couros, que são sensíveis à humidade. Deve ser dividido em 
duas secções, sempre que for possível: uma zona húmida - 
onde se trata das limpezas e lavagens- e uma zona seca - 
onde se guardam os materiais; desta forma, garante-se uma 
melhor preservação dos materiais em questão. 
	 Neste local, deve existir uma bancada e lavatório para 
as lavagens, cavaletes para as selas, cabides para as 
cabeçadas e rédeas, prateleiras para arrumo de proteções e 
ligaduras e armários para artigos de vestuário dos animais. 
Também podem existir armários individuais, se assim se optar 
(para assegurar a privacidade dos materiais), mas com 
garantia de ventilação. 

	 7. Estrumeira 
	 Tratando-se de um local com cheiro desagradável, 
deve-se ter em atenção o local onde este é implantado, 
considerando os ventos predominantes e a abundância e 
presença de pessoas por perto. Convém que se afaste das 
zonas sociais do centro, sempre que possível, e que tenha 
fácil acesso a uma entrada -pode ser de serviço- para tornar 
mais rápida e eficaz a evacuação do estrume, para fora do 
centro. 
	 Em alguns centros hípicos, a estrumeira encontra-se 
ao ar livre, mas numa zona bem distante do acesso dos 
visitantes. No entanto, é menos eficaz o isolamento dos 
cheiros e, também, só é possível quando o terreno do centro 
hípico é bastante grande, para poder afastar esta zona ao ar 
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41- Sala de arreios repleta de 
materiais, pertencente ao centro 
equestre de Ponte de Lima. 

Acedido em: <https://
www.visitepontedelima.pt/pt/turismo/
centro-equestre-de-ponte-de-lima/>
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livre, sem perturbar o funcionamento e bem-estar no centro. 

	 8. Arrecadações 
	 Um centro hípico deve conter alguns locais de 
arrecadação, com diversos propósitos/fins, de forma a facilitar 
o bom funcionamento deste. Na zona das cavalariças, deve 
existir uma arrecadação de material necessário para a 
manutenção destas áreas e de material que seja necessário 
para o dia-a-dia do cavalo; também pode existir uma 
arrecadação para uso do pessoal que trabalha nessa zona, 
para guardarem os seus pertences, ou até mesmo trocarem 
de roupa (mini balneários para pessoal). Nas zonas dos 
picadeiros, quer seja coberto ou descoberto, devem existir 
arrecadações destinadas aos materiais usados, obstáculos - 
para facilitar as aulas e as competições, sem terem que 
percorrer longas distâncias - e aos materiais de manutenção 
básica, facilitando a manutenção mais simples dos 
picadeiros. Nesta área, deve ainda existir uma arrecadação de 
maior dimensão para se poder guardar os veículos de serviço 
e manutenção, de maior porte e material diverso, caso 
necessário e útil na zona em questão. 
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As áreas de atividades 
	 1. Picadeiros 
	 Recinto coberto ou ao ar livre, por norma retangular, 
onde ocorrem a maioria das atividades, as aulas de equitação 
ou as competições. Resumindo, onde praticamente tudo o 
que envolva o cavalo e o cavaleiro, a nível de prática 
equestre, acontece. 
	 Quando se prevê que um centro tenha a componente 
competitiva, as dimensões destes locais têm que ser 
consultadas na FEP ou FEI , consoante a disciplina que se 16

pretenda levar a competição. 
	  
	 1.1. Picadeiros cobertos 
	 Os picadeiros cobertos são, normalmente, de menor 
dimensão que os ao ar livre, mas igualmente importantes, 
porque é nestes que decorrem a maioria das atividades, 
principalmente no inverno, quando se torna complicado dar 
aulas ou praticar equitação ao ar livre.  
	 Estes recintos podem ser só cobertos, de forma a 
permitir o uso dos mesmos em dias de más condições 
climatéricas, ou podem ser totalmente fechados - preferível e 
mais usual- de forma a oferecer maior conforto, tanto para o 
animal como para as pessoas.  
	 Neste último caso, há várias regras que devem ser 
cumpridas, para ter a certeza que este espaço fica bem 
concebido e adequado à prática equestre. Começamos pelas 
paredes, que devem incluir uma teia com 1,30m/1,50m de 
altura, com inclinação entre os 12% e os 15%, com o objetivo 
de afastar o cavalo das paredes e, assim, diminuir os 
acidentes com os cavaleiros. Estas paredes circundantes do 
recinto devem, também, encontrar-se sem juntas aparentes e 
sem elementos salientes até 3m de altura - a partir dessa 
altura é que se pode aplicar o que for necessário ou abrir 
vãos. Por norma, tratando-se de um local de ensino e de 
treino da prática equestre, estes espaços são equipados com 

 FEP: Federação Equestre Portuguesa 16

FEI: Federação Equestre Internacional 
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43- Picadeiro Lusitanos, coberto, 
na Golegã. 

Imagem produzida pela autora.

42- CS Ranch: Esplendoroso 
picadeiro coberto. 

Acedido em: < https://www.facebook.com/
CS-RANCH-389829567835221/photos/
pcb.
389996727818505/389995634485281/>
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espelhos -preferencialmente numa parede de topo (a oposta 
à da entrada principal) - para o cavaleiro poder melhorar a sua 
postura e corrigir falhas de conjunto que encontre. Estes 
espelhos têm que se localizar a um altura mínima de 2m e 
não devem apresentar arestas salientes, uma vez que se 
encontram dentro dos 3 metros de parede que deviam ser 
lisos e sem aplicações, mas, para permitir que o cavaleiro se 
consiga ver, tem que se abrir esta exceção, garantindo, 
contudo que os espelhos sejam corretamente aplicados. 
Relativamente às portas de acesso, estas devem ser pelo 
menos duas, localizadas preferencialmente nas paredes de 
topo do picadeiro coberto, têm que se encontrar alinhadas 
com a face interior da parede e conter, assim como nas 
paredes interiores, a teia, de forma a criar mais segurança e 
uma imagem homogénea no recinto. A dimensão 
aconselhada para a porta principal de acesso é de 3m de 
largura e de 3m a 4m de altura (de forma a permitir a entrada 
de cavaleiros montados e de máquinas/equipamentos de 
grande porte), deve estar alinhada com o eixo longitudinal do 
picadeiro e deve abrir para fora, para não criar atrito dentro do 
campo. No lado oposto, recomenda-se a existência de uma 
bancada destinada a visitantes, pais e alunos e, caso se opte 
por competição no interior do picadeiro coberto, uma tribuna 
de júris. 

Iluminação e ventilação 
	 Estes espaços, assim como a zona das cavalariças, 
devem estar repletos de luz natural, assegurando uma 
iluminação contínua e equilibrada de forma a evitar grandes 
contrastes de luz/ sombra, que perturbam a performance do 
cavalo, podendo mesmo assustar o animal. As aberturas nas 
paredes devem encontrar-se acima dos 3m (mínimo para a 
parede lisa e sem “incidentes”) e, para evitar contrastes de 
claro/escuro e incidência direta no campo, a entrada de luz 
deve ser feita através do lado Norte do picadeiro ou através 
da cobertura e, na parede oposta, devem proteger-se 
estrategicamente os vãos. A iluminação artificial deve seguir a 
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45- Pormenor construtivo, em 
planta, das portas de acesso ao 
picadeiro coberto. 

Consultado no documento “Equitação, 
Concessão de Instalações”.

44- Pormenor construtivo, em 
corte, da parede de um 
picadeiro coberto - a teia; 

Consultado no documento “Equitação, 
Concessão de Instalações”. 
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mesma estratégia de repartição homogénea pelo espaço e 
também se deve encontrar acima dos 3m de altura. 
	 A ventilação natural permanente deve ser garantida 
nestes espaços, pois o cavalo respira/ transpira o equivalente 
a dez desportistas, portanto tem que haver sempre uma boa 
circulação de ar, criada através de aberturas estratégicas e de 
vãos cuja abertura possa ser regulada consoante as 
condições climatéricas. 
	 Deverá ter-se em consideração o comportamento 
térmico deste edifício (paredes e cobertura) de maneira a, 
juntamente com a circulação natural regular, oferecer uma 
qualidade ambiental adequada a este espaço. A orientação 
mais favorável para estes edifícios é Este-Oeste, relativa ao 
eixo longitudinal do picadeiro. 

	 	 1.2. Picadeiros ao ar livre 
	 Os picadeiros ao ar livre ocupam um lugar da maior 
importância num centro hípico, por serem de maior dimensão 
e por aí se realizar a maioria das competições. A sua 
dimensão, como foi dito acima, depende das disciplinas que 
se pretendam levar a competição e, portanto, devem ser 
consultadas as medidas mínimas definidas pela FEP ou FEI. 
No caso de as disciplinas terem medidas mínimas muito 
variadas, deve, obviamente, optar-se por definir o campo com 
as medidas de maior dimensão e, dependo da disciplina, 
ajusta-se a medida limite do campo com material próprio para 
o efeito. 
	 Relativamente à implantação mais favorável, estes 
campos devem seguir a orientação -do eixo longitudinal- 
Norte-Sul, sem obrigatoriedade e dependente sempre das 
características do terreno e do local, nomeadamente a 
possibilidade de ocorrência de ventos fortes. 
	 Assim como a questão das medidas dos campos 
depende das disciplinas nele praticadas, a caracterização da 
vedação (altura, limites, afastamentos) e a localização da 
tribuna do júri também dependem. As bancadas destinadas 
ao público devem localizar-se, sempre que possível, no lado 
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46- Picadeiro ao ar livre, no 
centro hípico de Coimbra. 

Imagem produzida pela autora.

47- Centro equestre de Seth 
Stein e Wtson: picadeiro ao ar 
livre. 

Acedido em: <https://
www.archdaily.com.br/br/791392/centro-
equestre-seth-stein-architects-plus-
watson-architecture-plus-design>

https://www.archdaily.com.br/br/791392/centro-equestre-seth-stein-architects-plus-watson-architecture-plus-design
https://www.archdaily.com.br/br/791392/centro-equestre-seth-stein-architects-plus-watson-architecture-plus-design
https://www.archdaily.com.br/br/791392/centro-equestre-seth-stein-architects-plus-watson-architecture-plus-design
https://www.archdaily.com.br/br/791392/centro-equestre-seth-stein-architects-plus-watson-architecture-plus-design
https://www.archdaily.com.br/br/791392/centro-equestre-seth-stein-architects-plus-watson-architecture-plus-design
https://www.archdaily.com.br/br/791392/centro-equestre-seth-stein-architects-plus-watson-architecture-plus-design
https://www.archdaily.com.br/br/791392/centro-equestre-seth-stein-architects-plus-watson-architecture-plus-design
https://www.archdaily.com.br/br/791392/centro-equestre-seth-stein-architects-plus-watson-architecture-plus-design


80

As áreas de atividades



PARTE I _ Investigação

poente do picadeiro e respeitando as regras de afastamento 
do mesmo. A iluminação artificial deve ser abundante e bem 
distribuída, em redor do campo, para garantir uma luz 
homogénea, potente e eficaz, mas sem causar contrastes. 
	 Na maioria das disciplinas de competição praticadas 
num centro hípico, é necessária a existência de campos de 
treino, com características similares às do campo onde ocorre 
a competição. Estes campos de treino também têm medidas 
específicas consoante a disciplina, mas, como no caso do 
picadeiro, deve optar-se pelo de maior dimensão para 
facilmente se adaptarem aos diferentes casos necessários.  

	 2.Paddocks 
	 Os paddocks são espaços sem dimensões mínimas, 
localizados ao ar livre e destinados ao aquecimento do cavalo 
ou simplesmente ao “lazer” do mesmo, podendo colocar-se o 
cavalo dentro deste para ele andar “livremente” sem estar 
confinado à sua box. Se tiver dimensão adequada a tal, pode 
ser usado, também, como campo de treino. O pavimento 
destes locais varia, por norma, entre a areia e a relva natural, 
sendo que há outras opções. A forma de vedação deste 
mesmo local também pode oscilar entre sebes, vedações em 
madeira, vedações que conjugam a madeira e o arame ou 
rede metálica e, ainda, vedações elétricas.  
	 Em alguns casos, estes espaços podem ter que ser 
divididos em espaços individuais, para não existir contacto 
entre diferentes cavalos, mas não se torna difícil, porque 
existem vedações que se montam no local com facilidade. 

	 3.Guias 
	 As guias são locais destinados, essencialmente, ao 
aquecimento e arrefecimento do cavalo, sendo que são 
também usadas para outros fins, como secar o cavalo depois 
do banho, alongamentos, ou para acalmar o animal, caso 
esteja mais excitado, entre outros. O trabalho do cavalo à guia 
pode ser feito de forma natural ou mecânica. No primeiro 
caso, o cavalo anda em torno de uma pessoa, preso por uma 
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48- Paddocks pertencentes ao 
centro hípico de Coimbra, com 
vedações em madeira 

Imagem produzida pela autora.

49- Paddocks individuais, com 
vedações metálicas. 

Acedido em: <https://equinaturi.pt/
cavalos-a-penso/>
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corda e, neste contexto, não são necessários espaços 
específicos para este trabalho, podendo ser feito em qualquer 
campo do centro. No segundo caso, existe um espaço 
limitado por uma vedação, que pode ou não ser coberto e 
onde os cavalos giram em torno de um eixo. Há diferentes 
formas de guias mecânicas com diversos tamanhos e, muitas 
vezes, divididos em espaços individuais por uma divisória 
metálica que vai girando em torno do eixo, consoante o 
cavalo anda, possibilitando o trabalho à guia de mais do que 
um cavalo em simultâneo. 
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50- Trabalho do cavalo à guia, 
feito pelo cavaleiro. 

Acedido em: <https://www.cpt.com.br/
cursos-criacaodecavalos/artigos/doma-
natural-de-cavalos-rodando-o-equino-no-
redondel-com-cabresto-ou-guia>

51- Guia mecânica descoberta. 

Acedido em: <https://equinaturi.pt/
cavalos-a-penso/>

https://www.cpt.com.br/cursos-criacaodecavalos/artigos/doma-natural-de-cavalos-rodando-o-equino-no-redondel-com-cabresto-ou-guia
https://www.cpt.com.br/cursos-criacaodecavalos/artigos/doma-natural-de-cavalos-rodando-o-equino-no-redondel-com-cabresto-ou-guia
https://www.cpt.com.br/cursos-criacaodecavalos/artigos/doma-natural-de-cavalos-rodando-o-equino-no-redondel-com-cabresto-ou-guia
https://www.cpt.com.br/cursos-criacaodecavalos/artigos/doma-natural-de-cavalos-rodando-o-equino-no-redondel-com-cabresto-ou-guia
https://equinaturi.pt/cavalos-a-penso/
https://equinaturi.pt/cavalos-a-penso/
https://equinaturi.pt/cavalos-a-penso/
https://www.cpt.com.br/cursos-criacaodecavalos/artigos/doma-natural-de-cavalos-rodando-o-equino-no-redondel-com-cabresto-ou-guia
https://www.cpt.com.br/cursos-criacaodecavalos/artigos/doma-natural-de-cavalos-rodando-o-equino-no-redondel-com-cabresto-ou-guia
https://www.cpt.com.br/cursos-criacaodecavalos/artigos/doma-natural-de-cavalos-rodando-o-equino-no-redondel-com-cabresto-ou-guia
https://www.cpt.com.br/cursos-criacaodecavalos/artigos/doma-natural-de-cavalos-rodando-o-equino-no-redondel-com-cabresto-ou-guia
https://equinaturi.pt/cavalos-a-penso/
https://equinaturi.pt/cavalos-a-penso/
https://equinaturi.pt/cavalos-a-penso/
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As áreas sociais 
	 Se é verdade que os centros hípicos são locais 
destinados ao cavalo e à prática equestre, devendo haver 
cuidado com as instalações necessárias a esta vertente, não 
é menos verdade que é imprescindível projetar instalações 
para uso dos cavaleiros, dos dirigentes, do pessoal e dos 
visitantes, sejam estas de lazer, de descanso ou de apoio. 
	 É então necessário prever, a nível de apoios, salas 
destinadas ao pessoal, aos monitores e tratador, salas de 
administração, receção com controlo de entradas e acesso a 
aulas, balneários/ vestiários e instalações sanitárias para os 
praticantes, assim como para os tratadores dos animais – que 
devem estar localizadas próximo das cavalariças – e para o 
pessoal que trabalha no centro hípico, acrescentando a 
necessidade de um alojamento para um tratador, também 
perto desta área, para o acesso aos cavalos ser rápido e fácil. 
	 A nível de lazer, devem ser previstos espaços de estar 
– lounge - onde os visitantes e os cavaleiros que não estão a 
praticar possam descontrair, espaços de refeição, rápida ou 
mais demorada -bar e/ou restaurante - que possam servir 
também os visitantes em dias de competição, sejam pais a 
aguardar os filhos, sejam outros utilizadores do espaço, 
podendo também atrair pessoas sem ligação direta às 
atividades do centro. 
	 Em suma, criar boas áreas sociais, de convívio, 
agradáveis e acolhedoras, que possam facilitar a socialização 
entre as diferentes pessoas que frequentam o centro hípico, 
entre as diferentes idades que neste se encontram, poderá 
ser uma mais-valia para este local, proporcionando um bem-
estar e gerando uma boa memória do local, atraindo essas 
mesmas pessoas para frequentar o centro com mais 
frequência. 
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51- Estábulos de Pólo Figueras: 
lounge para os cavaleiros/ 
monitores: conforto e lazer. 

Acedido em: < https://
www.archdaily.com.br/br/880241/
estabulos-de-polo-figueras-estudio-ramos?
ad_source=myarchdaily&ad_medium=boo
kmark-show&ad_content=current-user>

52- Sede do Centro equestre da 
Fazenda da Boa Vista: espaço de 
estar/ bar, com vista para os 
campos destinados à prática 
equestre. 

Acedido em: < https://
www.archdaily.com.br/br/788910/sede-
do-centro-equestre-da-fazenda-boa-vista-
isay-weinfeld?
ad_source=myarchdaily&ad_medium=boo
kmark-show&ad_content=current-user>

https://www.archdaily.com.br/br/788910/sede-do-centro-equestre-da-fazenda-boa-vista-isay-weinfeld?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/788910/sede-do-centro-equestre-da-fazenda-boa-vista-isay-weinfeld?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/788910/sede-do-centro-equestre-da-fazenda-boa-vista-isay-weinfeld?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/788910/sede-do-centro-equestre-da-fazenda-boa-vista-isay-weinfeld?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/788910/sede-do-centro-equestre-da-fazenda-boa-vista-isay-weinfeld?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/788910/sede-do-centro-equestre-da-fazenda-boa-vista-isay-weinfeld?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/788910/sede-do-centro-equestre-da-fazenda-boa-vista-isay-weinfeld?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/788910/sede-do-centro-equestre-da-fazenda-boa-vista-isay-weinfeld?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/788910/sede-do-centro-equestre-da-fazenda-boa-vista-isay-weinfeld?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/788910/sede-do-centro-equestre-da-fazenda-boa-vista-isay-weinfeld?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/788910/sede-do-centro-equestre-da-fazenda-boa-vista-isay-weinfeld?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/788910/sede-do-centro-equestre-da-fazenda-boa-vista-isay-weinfeld?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/880241/estabulos-de-polo-figueras-estudio-ramos?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/880241/estabulos-de-polo-figueras-estudio-ramos?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/880241/estabulos-de-polo-figueras-estudio-ramos?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/880241/estabulos-de-polo-figueras-estudio-ramos?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/880241/estabulos-de-polo-figueras-estudio-ramos?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/880241/estabulos-de-polo-figueras-estudio-ramos?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/880241/estabulos-de-polo-figueras-estudio-ramos?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/880241/estabulos-de-polo-figueras-estudio-ramos?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/880241/estabulos-de-polo-figueras-estudio-ramos?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com.br/br/880241/estabulos-de-polo-figueras-estudio-ramos?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
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Casos de estudo 
	 Após estas definições de espaços constituintes de um 
centro hípico, torna-se necessário fazer uma abordagem a 
casos de estudo já construídos, dentro deste tema, que se 
adaptem à escala do cavalo e do homem.  
	 Escolheram-se quatro obras: a Coudelaria de Alter, em 
Alter do Chão, iniciada pelo Rei D. João V, o Centro hípico de 
Leça de Palmeira, de Carlos Castanheira, o Rancho de Santa 
Fé, no Novo México, de Tadao Ando e o Centro Hípico de 
Ultzama, em Navarra, Espanha, de Francisco Mangado. 
	 Os casos escolhidos foram “selecionados” por 
diferentes razões. O primeiro caso, nacional, foi escolhido 
devido à sua longa existência e importância na história do país 
e na história da equitação em Portugal e também devido à 
variedade de instalações/serviços que este local fornece; o 
segundo caso, também nacional, por ser bastante diferente 
dos centros hípicos que se encontram no nosso país, 
moderno e bem resolvido, com uma imagem muito limpa e 
atrativa e bastante funcional; o terceiro caso, este 
internacional, foi escolhido pela forma invulgar usada para os 
picadeiros e pela delicada implantação na Natureza; o último 
caso, também internacional, foi escolhido (numa fase mais 
avançada da dissertação) por ter semelhanças com as ideias 
base da proposta para este trabalho e por ser bastante bem 
resolvido e funcionar de forma uníssona, como um corpo 
orgânico. 
	 Estes casos de estudo apresentam todos um cuidado 
com o programa necessário ao funcionamento da obra, 
programa este onde o cavalo tem um papel central, mas 
também com a implantação e com a intervenção no lugar e 
paisagem. Com este estudo, tem-se como objetivo entender 
e aprender com obras já concluídas, seja sobre a forma de 
intervenção, a organização e o programa, de forma a criar 
uma referência programática, em especial, no que diz respeito 
a espaços imprescindíveis, que auxilie a proposta de projeto 
que será apresentada. 
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Coudelaria de Alter, Alter do Chão, Portugal 
	 A Coudelaria de Alter, localizada em Alter do Chão, 
Alentejo, foi criada oficialmente em 1748, pelo Rei D.João V, 
acérrimo amante da arte de cavalgar desde a sua juventude, 
que assistiu no seu tempo ao surgimento em vários pontos da 
Europa de haute ecoles especializadas na clássica arte de 
dressage  e desejoso de implantar, em Portugal, uma prática 17

equestre à semelhança das grandes escolas europeias, que 
ele desejava imitar. Este impulso torna-se mais forte, 
especialmente após a visita a Viena, onde casou com D. 
Maria Ana de Áustria ( 9 de Julho de 1708), onde contactou 
com uma grande escola equestre, de entre as várias que 
existiam na Europa. Surge, assim, o desejo de criar uma raça 
de cavalos exclusivamente portuguesa, com características 
que permitissem a pratica da dressage. 
	 Vivendo Portugal um grande período de riqueza, 
proporcionada pelas imensas remessas de ouro do Brasil, e 
sendo D.Joao V, como o seu pai antes dele, um grande 
amante da arte equestre, procurou desenvolver a cultura 
hípica portuguesa, desejoso de que a sua cavalaria se 
equiparasse às das outras grandes cortes europeias. Instaura, 
por isso, a Picaria Real para o ensino da disciplina de 
dressage, convicto de que a identidade nacional e a 
caracterização plástica e artística da mesma teria de assentar 
na produção nacional de cavalos de sela, de Alta Escola, 
surgindo, assim, em propriedades cedidas pela Casa Ducal 
de Bragança, a Coudelaria de Alter, a mais antiga e notável 
Coudelaria Portuguesa e, no mundo, a que mais tempo leva 
de funcionamento ininterruptamente no lugar originário. 
	 Por falecimento do seu pai, é o Rei D. José I que 
prossegue o trabalho da instalação e estruturação da 
Coudelaria de Alter, a partir de 1752. Nesta altura a coudelaria 
chegou a ter, como eguada inicial, 498 animais, na sua 
maioria, propositadamente adquiridas em Espanha. O número 

 ANDRADE, Ruy d’ ; FERREIRA, Joaquim Tiago (1947). Elementos para a História 17

da Coudelaria de Alter. Boletim Pecuário, no1, Lisboa. 
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53- Vista de localização do 
complexo da Coudelaria de Alter. 
A: entrada | B: busto do 
fundador, D.João IV | C: centro 
do complexo. 

Acedido na aplicação mapas. 
Imagem realizada pela autora.

54- Vista aérea do centro do 
complexo da Coudelaria de Alter. 

Acedido em: <http://
aletradeumalentejo.blogspot.com/
2016/04/bom-dia-alentejo-alter-do-
chao.html#.X6gS_y8qLLZ> 

http://aletradeumalentejo.blogspot.com/2016/04/bom-dia-alentejo-alter-do-chao.html#.X6gS_y8qLLZ
http://aletradeumalentejo.blogspot.com/2016/04/bom-dia-alentejo-alter-do-chao.html#.X6gS_y8qLLZ
http://aletradeumalentejo.blogspot.com/2016/04/bom-dia-alentejo-alter-do-chao.html#.X6gS_y8qLLZ
http://aletradeumalentejo.blogspot.com/2016/04/bom-dia-alentejo-alter-do-chao.html#.X6gS_y8qLLZ
http://aletradeumalentejo.blogspot.com/2016/04/bom-dia-alentejo-alter-do-chao.html#.X6gS_y8qLLZ
http://aletradeumalentejo.blogspot.com/2016/04/bom-dia-alentejo-alter-do-chao.html#.X6gS_y8qLLZ
http://aletradeumalentejo.blogspot.com/2016/04/bom-dia-alentejo-alter-do-chao.html#.X6gS_y8qLLZ
http://aletradeumalentejo.blogspot.com/2016/04/bom-dia-alentejo-alter-do-chao.html#.X6gS_y8qLLZ
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de potros que lá nasciam era tão elevado que, no final de 
1757, o potril da Azambuja foi utilizado como estrutura 
complementar da Coudelaria de Alter, para criação dos 
poldros após a desmama. Quando estes atingiam cerca 3 
anos e meio de idade, eram levados e treinados para 
integrarem a Picaria Real. 
	 A consolidação e expansão da Coudelaria de Alter foi 
levada a cabo pela Casa Ducal de Bragança até 1770, altura 
em que passou a estar a cargo da Casa Real Portuguesa. 
Entre 1770 e 1800, a Picaria Real e o Cavalo Alter-Real 
atingiram o seu apogeu, para o que também foi decisivo o 
ensino do Estribeiro-Mor, D. Pedro de Meneses, 4º Marquês 
de Marialva. Refira-se a propósito que a “A Luz da liberal e 
nobre arte da cavalaria”, da autoria de Manoel Carlos de 
Andrade, picador da Picaria Real, obra tão importante na 
história da equitação portuguesa, foi publicada nesta época 
áurea, mais concretamente em 1790. 
	 Este período de esplendor da arte equestre e do 
cavalo Alter-Real, testemunhou mais duas iniciativas de 
grande importância, nomeadamente, a estátua equestre de 
D.José I, montando num desses cavalos, esculpida por 
Machado de Castro, em 1775 e a criação de um novo 
picadeiro, ao gosto neoclássico, muito requintado e luxuoso, 
adequado a damas, a pedido da Rainha D. Maria I e 
inaugurado em 1793. 
	 Contrariando o século anterior, o século XIX, marcado 
por vários momentos de instabilidade na vida nacional, 
reflecte-se na vida administrativa e técnica da Coudelaria de 
Alter, fazendo-a passar por diversas dificuldades e 
sobressaltos. Num primeiro momento, com as invasões 
francesas, as instalações da coudelaria foram vandalizadas, 
os seus melhores cavalos foram requisitados para o exército 
português e, por outro lado, a integridade da raça Alter-Real é 
posta em causa pela introdução de cavalos ingleses e árabes 
na manada, por ordem do Marechal inglês William Beresford, 
regente do reino. Seguem-se períodos de instabilidade 
financeira que leva à redução de efetivos e constantes trocas 
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56- Corredor das boxes. 

Fotografia de: Joel Santos - Photography | 
Magali Tarouca - Fotografia 
Acedido em:<https://www.facebook.com/
AlterReal>

55- Eguada e potros. 

Acedido em:< https://alterreal.pt/galerias/
arquivo/categoria/3-raca-lusitana?
page=1>

https://alterreal.pt/galerias/arquivo/categoria/3-raca-lusitana?page=1
https://alterreal.pt/galerias/arquivo/categoria/3-raca-lusitana?page=1
https://alterreal.pt/galerias/arquivo/categoria/3-raca-lusitana?page=1
https://alterreal.pt/galerias/arquivo/categoria/3-raca-lusitana?page=1
https://alterreal.pt/galerias/arquivo/categoria/3-raca-lusitana?page=1
https://alterreal.pt/galerias/arquivo/categoria/3-raca-lusitana?page=1
https://alterreal.pt/galerias/arquivo/categoria/3-raca-lusitana?page=1
https://alterreal.pt/galerias/arquivo/categoria/3-raca-lusitana?page=1
https://www.facebook.com/Joel.Santos.Photography/?__cft__%5B0%5D=AZW4YwnGhRj9mzmFTOthTY5_N-DhH2AcMEYAT7ycdxiCTzhvOPA5_zE-XYPFEQ35DW_bPOHhGf3DPtIUxjDGm_G_rNayNy_1TTNTlO0UyEg8jaWJ7RzjJ4MbZwa3X_5TWxWUpZy1wZHgxWMyVkT_239-2PD1BngQoRdE4DwRcWUxXw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Magali.Tarouca.Fotografia/?__cft__%5B0%5D=AZW4YwnGhRj9mzmFTOthTY5_N-DhH2AcMEYAT7ycdxiCTzhvOPA5_zE-XYPFEQ35DW_bPOHhGf3DPtIUxjDGm_G_rNayNy_1TTNTlO0UyEg8jaWJ7RzjJ4MbZwa3X_5TWxWUpZy1wZHgxWMyVkT_239-2PD1BngQoRdE4DwRcWUxXw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AlterReal
https://www.facebook.com/AlterReal
https://www.facebook.com/Joel.Santos.Photography/?__cft__%5B0%5D=AZW4YwnGhRj9mzmFTOthTY5_N-DhH2AcMEYAT7ycdxiCTzhvOPA5_zE-XYPFEQ35DW_bPOHhGf3DPtIUxjDGm_G_rNayNy_1TTNTlO0UyEg8jaWJ7RzjJ4MbZwa3X_5TWxWUpZy1wZHgxWMyVkT_239-2PD1BngQoRdE4DwRcWUxXw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Magali.Tarouca.Fotografia/?__cft__%5B0%5D=AZW4YwnGhRj9mzmFTOthTY5_N-DhH2AcMEYAT7ycdxiCTzhvOPA5_zE-XYPFEQ35DW_bPOHhGf3DPtIUxjDGm_G_rNayNy_1TTNTlO0UyEg8jaWJ7RzjJ4MbZwa3X_5TWxWUpZy1wZHgxWMyVkT_239-2PD1BngQoRdE4DwRcWUxXw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AlterReal
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92

Coudelaria de Alter



PARTE I _ Investigação

de administrações. Mais tarde, a partir de meados do século, 
procuram-se outras utilizações viáveis para o cavalo, devido à 
perda de adeptos na equitação e à crescente industrialização 
da Europa. Surge, então, a ideia de cavalos de tiro (guerra) e 
cavalos de corrida, o que levou ao cruzamento com cavalos 
de sangue inglês, francês e alemão, de maior porte, e, mais 
tarde, com reprodutores árabes. Após estas experiências, 
todas fracassadas, em 1876 foi necessário um regresso às 
origens e uma aposta em garanhões espanhóis, para salvar a 
manada, como muito bem sublinhou, Rui d’Andrade :  

	 “O retorno aos padreadores de Alter (1876), embora 
impuros etnicamente, e a importância de garanhões 
andaluzes (1879) e de éguas sapatas (1887) salvaram a 
manada, dando-lhe a estrutura e robustez perdidas com a 
introdução do árabe”   18

	 Com a Implantação da República e confiscados os 
bens da coroa, a Coudelaria foi transferida, em Março de 
1911, para o Exército Português e passa, assim, a Coudelaria 
Militar, apostando sobretudo na produção de cavalos de 
desporto. Tal decisão ia contra o objetivo primordial, e 
ensaiado no último quartel do séc. XIX, de preservar a raça 
Alter-Real, constituindo o terceiro grande revés da história 
desta raça. Paradoxalmente, é também nesta época que a 
Coudelaria é alvo de grandes ampliações e novas 
construções, como novas instalações de acomodação dos 
animais (boxes, estábulos e cavalariças), Picadeiro, pista de 
corrida, enfermaria e instalações administrativas.  
	 Em 1942 a Coudelaria Militar de Alter do Chão foi 
extinta e as propriedades e a manada foram integradas no 
Ministério da Agricultura, surgindo em seu lugar a Coudelaria 
de Alter sob jurisdição da Direcção Geral dos Serviços 
Pecuários, tendo como objectivo, desde logo definido, a 
recuperação do Alter Real, da pureza da raça e das suas 

ANDRADE, Ruy d’ ; FERREIRA, Joaquim Tiago (1947). Elementos para a História 18

da Coudelaria de Alter. Boletim Pecuário, no1. Lisboa.
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59- Cavaleiro montado no seu 
cavalo a entrar pelo portão 
principal. 

Fotografia de: Rita Fernandes 
Acedido em:<https://www.facebook.com/
AlterReal>

57- Fotografia do exterior da 
receção da Coudelaria e da 
passagem que dá acesso à 
galeria de exposições. 

Acedido em:< https://www.ambitur.pt/vila-
gale-abre-hotel-na-coudelaria-de-alter-do-
chao/>

58- O Museu do Cavalo da 
Coudelaria de Alter Real e os 
estábulos, contíguos 

Acedido em:<https://
www.feriasemportugal.com/museu-do-
cavalo-alter-do-chao >
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instituições, na altura quase em extinção. O longo percurso 
para alcançar este objectivo inicia-se logo em 1942 a partir de 
11 éguas e 3 garanhões. As éguas, as únicas Alter Real puras 
recebidas da Coudelaria Militar e os três reprodutores, 
“Regedor” e “Vigilante”, anteriormente comprados à coudelaria 
e agora cedidos ao estado por Ruy D’Andrade, e “Marialva II” 
de uma outra coudelaria. Foi com base nestes três 
reprodutores que até 1979 se conseguiu obter a recuperação 
do Alter Real. 
	 Mais recentemente, a partir de 1980, desenvolveu-se 
um trabalho constante de especialização do Cavalo Alter Real 
em Alta Escola mais insistentemente procurada e efetivamente 
atingida a partir do lançamento, em 1989, da Escola 
Portuguesa de Arte Equestre, numa sequência do que foi a 
Picaria Real. 
	 Em 2007 a Coudelaria de Alter foi integrada na 
Fundação Alter Real, mantendo a sua missão de fundo: 
criação e valorização do cavalo Lusitano Alter Real. Este 
objetivo foi ainda reiterado, quando, a 2 de Agosto de 2013, a 
Coudelaria de Alter passa a ser gerida pela Companhia das 
Lezírias, mantendo-se a atribuição da preservação do 
património genético animal da raça lusitana, quer na linha 
genética da Coudelaria Nacional, quer na linha Alter Real. 

Considerações 
	 Pensar em cavalos ou em instalações para cavalos, 
em Portugal, implica, obrigatoriamente, uma visita ao primeiro 
espaço de grande dimensão criado para o efeito: a 
Coudelaria de Alter Real. Ninguém fica indiferente à dimensão 
do espaço, à multiplicidade de instalações direcionadas para 
a criação e ensino de cavalos. 
	 Porém, sendo uma construção iniciada nos primórdios 
do século XVIII, apresenta uma disposição algo dispersa, mas 
que, ainda assim, evidencia cuidados na relação e disposição 
de espaços, como se verifica no conjunto de edificações 
dedicados à escola de equitação, todos eles formando um 
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60- Zona dos estábulos. 

Acedido em:<https://
www.tripadvisor.com.br/
LocationPhotoDirectLink-g1137876-
d1719019-i318832632-
Coudelaria_De_Alter-
Alter_do_Chao_Portalegre_District_Alentej
o.html>

60- Vista de uma galeria da 
coudelaria: a madeira. 

Acedido em:<https://alterreal.pt/galerias/
arquivo/categoria/3-raca-lusitana?
page=2>
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1. Entrada 
2. Casa do Atlas 
3. Estábulos + museu 
4. Laboratório genético molecular 
5. Clube equestre 
6. Escola de equitação 
7. Boxes 
8. Falcoaria 
9. Pátio de garanhões, para troca 
10. Pátio da eguada 
11. Casa dos cavaleiros 
12. Galeria de exposições 
13. Novo Hotel Vila Galé 

A. Escola de equitação exterior 
B. Estábulos pertencentes à escola 
C. Escola profissional de agricultura  
D. Escola de ferração 
E. Paddock para potros 
F. Velha pista de equitação 
G. Arena 
H. Picadeiro grande ao ar livre  
I. Bancadas 
J. Instalações sanitárias



PARTE I _ Investigação

núcleo dentro do projeto maior, ou na localização, bem perto 
da entrada, do picadeiro descoberto, que facilita o acesso do 
público à zona de provas. Ainda nesta zona mais aberta a 
visitantes, encontra-se, igualmente, uma galeria de 
exposições e o Museu do Cavalo, que, em dias de 
competição, poderiam facilmente ser visitados sem interferir 
com zonas de t raba lho de cava lo e, por isso, 
necessariamente mais recatadas e privadas. 
	 Centrando agora a atenção nos edifícios, destaca-se a 
típica imagem dos edifícios alentejanos, com as suas 
fachadas caiadas a branco com rodapé colorido, neste caso 
a amarelo (ocre), bem como a presença da madeira nas 
construções, mais evidente nos locais destinados ao cavalo, 
como os estábulos, onde se destaca a estrutura da cobertura 
de madeira à vista, a zona onde se encontra a eguada com 
os seus potros, com revestimento do teto em madeira, ou as 
galerias que circundam alguns edifícios, onde sobressai o 
imponente vigamento da cobertura. 
	 Em suma, apesar das qualidades que se lhe 
reconhece, devido à sua dimensão megalómana, bem ao 
gosto d´El Rei D.João V, dificilmente se pode comparar um 
projeto para uma associação desportiva com um projeto 
nacional, como é o caso.   
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61- Identificação dos espaços 
que constituem o complexo da 
Coudelaria de Alter. 

Obtida na aplicação mapas. 
Imagem realizada pela autora.
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Centro hípico de Leça de Palmeira, Porto, 
Portugal 

 “Preocupamo-nos sempre com o bem-estar dos que 
irão habitar os espaços que desenhamos e que desejamos 
construir. Habitar é ocupar os espaços e exercer as funções 
vitais de conforto, de trabalho ou de prazer. Na realidade, 
trata-se de ordenar e dar forma a funções.” 

	     -equipa de projeto do arquiteto Carlos Castanheira 	19

	 	   

	 O centro hípico de Leça de Palmeira, situado no litoral 
norte de Portugal, na zona do Porto, é um projeto de autoria 
dos arquitetos Carlos Castanheira, iniciado em 2012 e 
terminado em 2017. Trata-se de um centro hípico privado, 
com capacidade para albergar 12 cavalos pertencentes a 
sócios do local (só entra e utiliza este complexo quem tiver 
um cavalo instalado neste local). 
	 Este complexo situa-se numa zona bastante plana, 
rodeada de campos verdes e próxima da costa. Na sua 
envolvente imediata encontra-se o “verde” da natureza, mas, 
logo de seguida, existem pequenos núcleos urbanos que, 
apesar da proximidade, não perturbam o funcionamento e a 
tranquilidade do centro. Quando se chega, a paz e a calma 
que o caracterizam instalam-se dentro de nós 
	 O acesso a este complexo não é particularmente fácil, 
mas, como se trata de um centro hípico privado, não é uma 
questão grave, pois não se prevê a receção de públicos 
numerosos. No entanto, tal situação poderia ser facilmente 
resolvida, pois o percurso mais irregular e estreito só se 
encontra na zona próxima deste centro, sendo que, 
anteriormente, o percurso é feito por uma estrada local de boa 
qualidade.  

 https://www.archdaily.com.br/br/762752/centro-equestre-carlos-castanheira-19

and-clara-bastai?ad_medium=bookmark-recommendation&ad_name=iframe-
modal
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62- Alçado principal do centro 
hípico de Leça de Palmeira, visto 
da entrada do complexo. 

Fotografia de Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: <https://
www.carloscastanheira.pt/project/
equestrian-center/#>

63- Implantação: limites do 
terreno do centro hípico de Leça 
de Palmeira. 

Obtida na aplicação mapas. 
Imagem realizada pela autora. 
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	 Os volumes que constituem esta obra surgem 
evidenciados na paisagem, por se tratar de uma zona tão 
plana, mas mantêm uma altura controlada, evidente e 
inteligentemente relacionada com as cotas das habitações 
próximas de forma a integrarem-se coerentemente, sem se 
querer evidenciar demasiado a volumetria, mas marcando 
uma posição clara no local. As formas destes volumes são 
claras e, à primeira vista, na zona central, parece que limitam 
quatro edifícios distintos que, no entanto, comunicam na 
perfeição uns com os outros devido a uma única cobertura 
que os alberga a todos e que se adapta a cada um deles. 
Trata-se de uma cobertura de duas águas que “nasce” no 
edifício de maior cota e que “abraça” um edifico de cada lado, 
prolongando a água do lado em questão que cobre metade 
do “novo” edifício e que depois se torna novamente em duas 
águas, de cota mais baixa. 
	 Para além desta solução tão original, o Centro 
destaca-se ainda pelo facto de ser praticamente todo feito de 
madeira, ganhando especial relevo a imponente estrutura. Os 
autores do projeto descrevem-se como arquitetos 
funcionalistas e, para a projeção deste centro, tiveram o 
cuidado de estar em contacto com pessoas ligadas à área, 
de forma a criar espaços funcionais, adequados ao dia-a-dia 
desta “tipologia” e confortáveis para quem os “habita”. 

 “Como em qualquer projeto é necessário conhecer os 
clientes e ouvir as suas exigências, necessidades e 
aspirações. Não podendo falar com os cavalos, os 
verdadeiros habitantes daquele espaço, vi-me obrigado a 
dialogar com quem conhece e trabalha com cavalos.” 

 	     -equipa de projeto do arquiteto Carlos Castanheira  20

	 Os edifícios têm paredes inclinadas, que provêm da 
teia -inclinação necessária no interior do picadeiro coberto - 

 https://www.archdaily.com.br/br/762752/centro-equestre-carlos-castanheira-20

and-clara-bastai?ad_medium=bookmark-recommendation&ad_name=iframe-
modal
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64- Vista do corredor contíguo ao 
campo coberto. 

Fotografia de Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: <https://
www.carloscastanheira.pt/project/
equestrian-center/#>

65- Picadeiro coberto principal: a  
imponente estrutura. 

Fotografia de Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: <https://
www.carloscastanheira.pt/project/
equestrian-center/#>

66- Corredor das boxes: a 
madeira. 

Fotografia de Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: <https://
www.carloscastanheira.pt/project/
equestrian-center/#>
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como se esta continuasse e desse origem a estas paredes, e 
estruturas em camadas expostas, que dão destaque à 
madeira. 
	 A implantação volumétrica é muito regular e ortogonal, 
com a exceção de um volume de lazer com uma piscina, que 
se encontra na zona sudeste do terreno. Este conjunto é 
composto por quatro volumes principais e outros três de 
importância menor..  
	 Os primeiros quatro, como já foi dito em cima, são 
volumes separados fisicamente mas unidos através da 
cobertura, o que permite que toda a circulação adjacente aos 
mesmos e entre eles seja feita sempre de forma coberta e 
quase como se circulasse num só edifício. Este núcleo 
principal é composto, então, por um volume a Norte, 
comprido, onde se encontram as boxes e a zona de 
preparação dos cavalos, por um outro espaço, também 
localizado a Norte, uma pequena arena, coberta, por um 
terceiro volume, de menor dimensões que os anteriores (em 
planta, porque as cotas destes três são semelhantes), que se 
encontra, paralelamente ao das boxes, a sul e que é 
destinado ao convívio, ao lazer e ao descanso dos cavaleiros 
e, por fim, por um volume de maior escala, que se enquadra 
no meio destes três, como que “o centro” do conjunto, onde 
tudo acontece - o picadeiro coberto. 
Os restantes volumes pertencentes a este centro hípico são: 
a poente, um celeiro, coberto, destinado à arrumação de 
cereais e palhas; a nascente, uma ruína, agora coberta, que 
serve como zona de estar, como esplanada com vista para os 
diversos campos de treino; e, a sudeste do terreno, um 
volume mencionado acima, fora da ortogonalidade da 
implantação, a piscina com balneários. 
	 Além de todos estes volumes, de diferentes 
dimensões e diferentes utilidades, também se encontram 
“espalhados” por todo o terreno, de forma organizada e 
ortogonal entre si, vários espaços dedicados ao cavalo: 
picadeiro ao ar livre, paddocks (zonas de estar ao ar livre, 
cercadas), campos de treino e campos de salto.  
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67- Exterior do picadeiro coberto 
e volumes adjacentes; as 
paredes inclinadas. 

Fotografia de Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: <https://
www.carloscastanheira.pt/project/
equestrian-center/#>

68- Implantação geral do 
conjunto. 

Acedido em: <https://www.archdaily.com/
598648/equestrian-centre-carlos-
castanheira-and-clara-bastai?
ad_source=search&ad_medium=search_re
sult_all>

https://www.archdaily.com/598648/equestrian-centre-carlos-castanheira-and-clara-bastai?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.archdaily.com/598648/equestrian-centre-carlos-castanheira-and-clara-bastai?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.archdaily.com/598648/equestrian-centre-carlos-castanheira-and-clara-bastai?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.archdaily.com/598648/equestrian-centre-carlos-castanheira-and-clara-bastai?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.archdaily.com/598648/equestrian-centre-carlos-castanheira-and-clara-bastai?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.archdaily.com/598648/equestrian-centre-carlos-castanheira-and-clara-bastai?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.archdaily.com/598648/equestrian-centre-carlos-castanheira-and-clara-bastai?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.archdaily.com/598648/equestrian-centre-carlos-castanheira-and-clara-bastai?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.archdaily.com/598648/equestrian-centre-carlos-castanheira-and-clara-bastai?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.archdaily.com/598648/equestrian-centre-carlos-castanheira-and-clara-bastai?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.carloscastanheira.pt/project/equestrian-center/#
https://www.carloscastanheira.pt/project/equestrian-center/#
https://www.carloscastanheira.pt/project/equestrian-center/#
https://www.carloscastanheira.pt/project/equestrian-center/#
https://www.carloscastanheira.pt/project/equestrian-center/#
https://www.carloscastanheira.pt/project/equestrian-center/#


104

Centro hípico de  Leça de Palmeira



PARTE I _ Investigação

	 Portanto, neste centro hípico, que pude visitar, 
percebe-se um cuidado enorme com a funcionalidade dos 
espaços, que depois se transfere para a forma, e com a 
relação e comunicação entre, principalmente, os volumes 
principais, onde é possível caminhar sempre sob uma 
cobertura, sendo de realçar igualmente a facilidade de acesso 
a todos os espaços deste centro. 

105

Centros hípicos

69- Percursos cobertos, sob a 
cobertura que se estende. 

Fotografia de Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: <https://
www.carloscastanheira.pt/project/
equestrian-center/#>
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https://www.carloscastanheira.pt/project/equestrian-center/#
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Rancho de Santa Fé, no Novo México, EUA 
	 O projeto do Rancho de Santa Fé (Cerro Pelon Ranch), 
situado no Novo México, numa das maiores propriedades da 
zona, foi encomendado, pelo estilista Tom Ford, ao arquiteto 
Tadao Ando. Esta propriedade, adquirida por Tom Ford em 
2001, já serviu de cenário a alguns filmes, devido ao clima 
típico daquela zona, seco e quente, e às construções que se 
encaixam no estilo faroeste, bem ao gosto de Hollywood. 
Perante estas construções já existentes no terreno, o 
proprietário decidiu encomendar uma obra que contrastasse 
com as mesmas, um lugar que este pretendia para descanso 
e reflexão. Foi construída entre 2009 e 2010. 
	 Inserida nas terras arenosas, secas e quentes do Novo 
México, de forma extremamente respeitosa, aparece a obra 
de Tadao Ando. Este projeta a sua obra de forma a que esta 
se encaixe na perfeição na Natureza, nestas terras, como já 
referido, arenosas, com umas tonalidades avermelhadas e 
“povoadas” por pequenas vegetações, dispersas por toda a 
propriedade. 
	 Os volumes que compõem este projeto, com linhas 
muito claras e ousadas, erguem-se de forma tão natural, tão 
cúmplice com as características envolventes, que enchem 
esta obra de carácter; formas, cotas, implantação, 
tonalidades, tudo se encontra em perfeita harmonia naquele 
local. 
	 Esta obra é composta por quatro espaços: as 
cavalariças, a zona de estar/ habitação do proprietário, o 
picadeiro coberto e o descoberto. As cavalariças e a 
habitação encontram-se inseridas sob a mesma cobertura, 
dispondo-se num corpo estreito e comprido que se origina no 
cruzamento de dois grandes muros perpendiculares - como 
que definidores de um limite; tudo acontece “dento” da área 
definida por estes muros-; na extremidade deste corpo que 
toca na interseção destes muros, encontram-se as boxes e  
na extremidade oposta, a zona habitacional, que, 
poeticamente, se estende sobre uma zona de água, não 
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70- Construções antigas, 
localizadas na propriedade 

Acedido em: <https://www.idealista.pt/
news/decoracao/casas-de-famosos/

2016/08/18/31349-rancho-de-tom-ford-
que-e-maior-que-manhattan-esta-a-

venda-por-66-5-milhoes-de>

Centros hípicos

72- Zona de estar, sobre a água, 
e das boxes, vista a partir do 
campo descoberto. 

Acedido em: <https://
www.kevinbobolskygroup.com/
tadao_ando.php>

71- Vista de implantação da obra 
no terreno arenoso. Os restantes 
volumes do conjunto. 

Obtida na aplicação mapas.

https://www.idealista.pt/news/decoracao/casas-de-famosos/2016/08/18/31349-rancho-de-tom-ford-que-e-maior-que-manhattan-esta-a-venda-por-66-5-milhoes-de
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natural, que une todos os espaços. Na zona traseira deste 
volume comprido, junto ao muro, encontra-se uma passagem 
que dá acesso, tanto à habitação como, ao fundo, às boxes, 
e que liga este volume a um picadeiro, de forma circular, 
coberto também por uma cobertura circular - diferente das 
formas tradicionais de picadeiros e que dá personalidade e 
originalidade à obra. Assim como este percurso liga estes três 
espaços, também tem uma ligação ao quarto espaço - talvez 
o central da obra- o picadeiro descoberto, também de forma 
circular, no qual os próprios muros que “criam” o caminho 
também servem de contenção e de definição e limite do 
picadeiro. Este espaço tem outro acesso que leva 
diretamente à zona das cavalariças e que passa sobre a zona 
de água, que chega até este picadeiro ao ar livre e que 
constitui também como um dos aspetos mais marcantes da 
obra. 
	 Além deste núcleo referido acima, existem ainda, nesta 
zona, duas casas destinadas a convidados, uma capela, uma 
outra casa, um campo de ténis e uma zona de paddocks 
para cavalos, acrescentando valências ao projeto. 
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73-Zona de estar do proprietário, 
sobre a água;  
74- Campo descoberto;  
75- Campo coberto; 
76- Acesso tardoz às boxes.  

Acedido em: <https://
www.kevinbobolskygroup.com/
tadao_ando.php>

77- Outros volumes 
complementares: casas dos 
convidados;  
78- Capela;   
79- Campo de ténis; 
80- Paddocks. 

Acedido em: <https://
www.kevinbobolskygroup.com/
tadao_ando.php>

https://www.kevinbobolskygroup.com/tadao_ando.php
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Centro hípico de Ultzama, Navarra, Espanha 
	 O centro hípico de Ultzama, situado no Norte de 
Espanha, na região de Navarra (a Norte), é um projeto do 
arquiteto Francisco Mangado, iniciado em 2006 e que foi 
finalizado em 2008. Trata-se de um centro de alto rendimento, 
dedicado à prática do adestramento clássico, mas, para o 
projetista, primeiramente, trata-se de um projeto com ligação 
pessoal, mais familiar e amigável. A admiração que o 
projetista sente pelo cavalo percebe-se bem quando diz “A 
minha filha tem uma grande afición aos cavalos, e a mim 
encanta-me. Parece-me que é um ser excepcional” .21

O projeto encontra-se localizado numa zona bastante 
verde e húmida, caracterizada pela existência de carvalhos 
robustos que se inserem nas colinas suaves daquele local e 
que, assim, marcam e personalizam a paisagem em questão. 
Este complexo situa-se afastado de grandes aglomerações 
urbanas (na proximidade só existem pequenos núcleos de 
construções, organizados de forma irregular (img. X)), 
garantindo, desta forma, mais tranquilidade ao local e, por 
consequência, aos cavalos que nele permanecem e, 
simultaneamente, aproxima as pessoas do meio natural, mas 
mantendo um fácil acesso. Mangado fala de um “lugar muito 
especial e extraordinariamente intenso” .  22

	 A relação entre a paisagem e os volumes é uma 
relação de contraste - a primeira, densa e definida, e os 
segundos, bastante limpos e claros - e de afirmação 
arquitetónica, mas sem nunca deixar de respeitar a 
envolvente. Por um lado, a obra destaca-se pela cor, pelos 
materiais, pela clareza formal; por outro, integra-se na 
perfeição na paisagem que a envolve, mantendo cotas 
adequadas à envolvente, sem se lhe sobrepor, o que 
evidencia o respeito e o cuidado que o arquiteto manteve 
com a paisagem e com a obra. 

Entrevista a “Francisco Mangado Arquitecto” in http://www.youtube.com/watch?21

v=ghH0PtHMW_A

  Ibídem22
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82- Fotografia da inserção do 
projeto na envolvente que o 
rodeia. 

Fotografia de Pedro Pegenaute 
Acedido em: <https://
www.archdaily.com.br/br/774500/centro-
hipico-ultzama-francisco-mangado>

81- Planta de implantação do 
centro hípico de Ultzama. 

Acedido em: <https://
www.archdaily.com.br/br/774500/centro-
hipico-ultzama-francisco-mangado>

http://www.youtube.com/watch?v=ghH0PtHMW_A
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	 Os volumes que compõem este conjunto têm linhas 
bastante claras e definidas, que aparentam ser edificações 
isoladas e “independentes” das outras edificações que 
constituem o conjunto, mas, subtilmente, é garantida uma 
ligação entre as mesmas, através das coberturas e “ligações” 
entre elas, tornando o conjunto bastante uno, interativo e 
funcional. Não só a volumetria é clara, mas também a 
organização interior, estrutural e construtiva dos edifícios em 
si.   
	 A implantação é bastante regular e ortogonal. Um 
primeiro volume alongado, o que alberga as boxes, encontra-
se a nascente e aparentemente “independente” do restante 
conjunto, sem nunca deixar de se conectar com o que o 
rodeia (através da cobertura e programa). A cobertura deste 
volume adapta-se a duas cotas diferentes, uma mais baixa, 
que se refere ao volume das boxes, e outra mais alta, que se 
refere a um outro volume, que contém dois pisos de moradias 
e que se encontra no prolongamento do volume das boxes, 
embora suficientemente afastado para se destacar; nesta 
zona, a cobertura liga as duas cotas, ficando assim inclinada - 
o que marca a entrada do conjunto. Um outro volume, 
localizado a poente, paralelamente ao volume das boxes e 
conectado com este perpendicularmente, abrange a pista 
olímpica de treino e, numa extremidade, a moradia dos 
proprietários e uma zona de estar e de formação para 
praticantes. Portanto, trata-se de um volume de escala maior, 
mas que se conjuga na perfeição com o restante conjunto. 
Além destes três principais volumes, existem ainda dois 
recintos para prática equestre, um mais pequeno, coberto, 
implantado a norte na direção do volume maior do conjunto e 
outro de maior dimensão, ao ar livre, paralelo a este mesmo 
volume de maiores dimensões e, ainda, três espaços 
circulares , a sul do conjunto. 
	 Todos os volumes têm variações de escalas, pois o 
programa diversificado apresenta diferentes dimensões que 
se adequam à sua funcionalidade (boxes, grandes recintos 
práticos, estadia para trabalhadores, etc.) e nota-se um 
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83- A obra: diferentes volumes e 
respetivas ligações entre eles, 
volumétricas ou sob coberturas. 

Fotografia de Pedro Pegenaute 
Acedido em: <https://
www.archdaily.com.br/br/774500/centro-
hipico-ultzama-francisco-mangado>

84- Planta do piso térreo do 
centro hípico. Ortogonalidade e 
ligações entre espaços/volumes. 

Acedido em: <https://
www.archdaily.com.br/br/774500/centro-
hipico-ultzama-francisco-mangado>
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evidente cuidado na relação entre estas escalas, na ligação e 
organização entre programas e a solução apresentada 
concilia e conjuga esta variedade num mesmo edificado, 
mantendo as linhas claras da volumetria. Assim, o projeto 
integra um programa destinado a cavalos e um programa 
destinado a humanos, que se reúnem nos mesmos edifícios, 
de forma a não criar dois edificados distintos, para, dessa 
forma, manter a unidade e clareza da obra. Com isto, dentro 
de cada volume “independente” encontra-se não só 
variedade de escalas mas também variedade programática 
(cavalo/Homem). 

	 “Desta maneira, as residências dos trabalhadores e 
treinadores do complexo não se diferenciam da volumetria 
geral - (…) -  estando  integradas no interior destes volumes, 
não estabelecendo diferença alguma entre eles, já que 
qualquer ruptura significaria uma fragmentação nada 
compatível com a paisagem natural e arquitetônica do vale. “ 

        -equipa de projeto do arquiteto Francisco Mangado  23

 https://www.archdaily.com.br/br/774500/centro-hipico-ultzama-francisco-23

mangado/556d0723e58eceec910000d0-centro-hipico-ultzama-francisco-
mangado-foto

115

Centros hípicos

85- Interior do picadeiro coberto  

Fotografia de Pedro Pegenaute 
Acedido em: <https://
www.archdaily.com.br/br/774500/centro-
hipico-ultzama-francisco-mangado>

86- Vista exterior dos volumes do 
picadeiro coberto e das 
cavalariças. 

Fotografia de Pedro Pegenaute 
Acedido em: <https://
www.archdaily.com.br/br/774500/centro-
hipico-ultzama-francisco-mangado>

87- Passagem/ligação entre as 
cavalariças e a moradia dos 
proprietários; a entrada do centro. 

Fotografia de Pedro Pegenaute 
Acedido em: <https://
www.archdaily.com.br/br/774500/centro-
hipico-ultzama-francisco-mangado>
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Conclusão 
	 Todos estes casos de estudo mostram um cuidado 
imenso com a paisagem e com a  promoção da comunhão 
com o meio natural, mas, ao mesmo tempo, todos eles 
marcam uma posição forte e própria no local, mas sempre 
sem sobressair em demasia, sem sair de escala 
comparativamente à envolvente. Os volumes que definem 
estas obras também se mostram, em todas elas, simples, 
claros e definidores de um determinado espaço. 
Relativamente aos materiais, nem todos tomam a decisão de 
utilizar tonalidades que se encaixem na paisagem, que se 
relacionem com esta, como o Rancho de Santa Fé, mas, 
assim como na questão formal e volumétrica, todos mostram 
o devido cuidado com a paisagem e com o que circunda a 
obra. 
	 Muito importante, também, e visível nos casos 
estudados, com exceção da Coudelaria de Alter, é o facto de 
haver sempre uma preocupação com a ligação e interação de 
espaços, seja a nível físico -programa- ou através de 
coberturas, assim como na conjugação de dois programas 
distintos (a nível de utilizador - cavalo ou Homem) e de 
escalas, também distintas (por exemplo, boxe e picadeiro).  
	 Todos os espaços são adaptados à escala de quem 
os percorre e ao programa que vai ser apropriado, daí resultar, 
em todos os casos, um volume mais baixo e estreito, que 
alberga a zona das cavalariças, e um outro volume mais alto e 
com dimensões perimetrais maiores, onde se insere o 
picadeiro coberto. No primeiro caso, o Homem ou o cavalo 
necessitam de um pé direito mais baixo do que no segundo 
caso, onde, por norma, o Homem anda montado no cavalo e 
necessitam de fazer exercícios e saltos que implicam um 
maior pé direito livre, por isso resultam duas escalas, dois 
volumes com cotas distintas, mas que têm uma razão de ser. 

117

Centros hípicos



118

Conclusão



PARTE I _ Investigação

	 Em suma, se é verdade que a circulação entre 
volumes e a materialidade são essenciais, se é é verdade que 
a relação e conjugação de escalas é chave mestra neste tipo 
de programas, se é verdade que a integração da natureza na 
vida do animal não deve ser descurada, se é verdade que o 
arrojo das formas e dos conceitos marca positivamente o 
resultado final, percebe-se que, em todo e qualquer 
programa, há um enorme cuidado na conceção e edificação 
dos espaços de acordo com os respetivos utilizadores, 
traduzido na preocupação com as dimensões, com a escala, 
com a circulação, com os materiais utilizados, com as 
entradas de luz e acessos, com o conforto e o bem estar do 
animal. 
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TURISMO 
“Como a literatura, o amor e a dor, as viagens são 
uma bela ocasião para nos encontrarmos a nós 

próprios.”   

_Marguerite Yourcenar 
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Breve introdução ao tema 
	 O turismo é, presentemente, uma das principais 
actividades económicas em todo o mundo, com especial 
incidência em alguns países, regiões ou cidades que, pela 
sua singularidade e/ou história se tornam particularmente 
atrativos. Porém, ao contrário do que seria de supor, o 
conceito é relativamente recente. Pensa-se que terá surgido já 
no final do séc. XVII e refere-se a “um fenómeno social e 
cultural ocorrido na Grã-Bretanha, proveniente da inquietação 
das classes aristocráticas, refinadas e eruditas, em querer 
aperfeiçoar o seu conhecimento e o domínio da cultura” , o 24

Grand Tour, em que os jovens procuravam conhecer os 
espaços marcantes da cultura europeia. 
	 Com a revolução industrial e consequente evolução 
nos transportes, houve um incremento e generalização desta 
prática, de tal modo que, em 1838, após a publicação do 
livro Mémoires d’un Touriste de Stendhal, surge a expressão 
turista e, três anos depois, o conceito de turismo, ideia 
atestada por Didier Urbain, quando diz “Le mot touriste est 
bien antérieur au mot tourisme. (...) Touriste entre dans la 
langue française en 1816 tandis que tourisme n’y pénètre 
qu’en 1841 - c’est-à-dire trois ans après les Mémoires d’un 
touriste de Stendhal.”  25

	 Depois da 1ª Guerra Mundial, ocorre uma expansão e 
diversificação das ofertas turísticas, surge o turismo de 
montanha, a frequência de termas para fins medicinais, 
balnear, entre outros. Após a quebra abrupta provocada pela 
2ª Guerra Mundial, houve um desenvolvimento extraordinário 
das atividades relacionadas com o turismo motivado por 
vários fatores, nomeadamente, a estabilidade do pós-guerra, 
a recuperação económica e as alterações das leis laborais 
que reduziram o tempo dedicado ao trabalho e aumentaram o 
tempo disponível para o lazer. Deste modo, uma atividade que 
começou por ser aristocrática, apenas, passa a ser 

 http://grandtour.pt/conceito/24

 Urbain, J.Didier (2002) L l’idiot du voyage: histoires de touristes, PAYOT. p.4125
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88- Fotografia do original do livro 
“Mémoires d’un Touriste”. 

Acedido em: <https://camillesourget.com/
868-livres-rares-edition-originale-livres-
anciens-stendhal-henri-beyle-memoires-d-
un-touriste-par-l-auteur--ouvrage-tres-rare-
et-fort-.html>
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democrática e a estar ao alcance de um grande número de 
pessoas. Paralelamente a este incremento de ofertas, 
assistiu-se a uma dispersão de motivos pelos quais as 
pessoas se deslocavam. O que começou por ser cultural e foi 
também prazer, passa a conter uma multiplicidade de motivos 
e de ofertas. Para além disso, essa multiplicidade de motivos, 
abrange grupos de pessoas cada vez mais diversificados 
cultural e socialmente, originando uma especialização, cada 
vez maior, das ofertas para dar resposta à crescente 
diversidade da procura, vinda de pessoas cada vez mais 
experientes e exigentes.  
	 A confirmar a crescente importância do turismo surge, 
em 1974 a Organização Mundial do Turismo, agência das 
nações unidas especializada na promoção de um turismo 
responsável, sustentável e de acesso universal. No início do 
século XXI, este organismo procurava delimitar a área de 
atuação do turismo de forma a melhorar a compreensão 
sobre este fenómeno, reconhecendo, assim, o peso e a 
importância deste setor de atividade económica, considerado 
merecedor de um organismo especializado no seu estudo, à 
semelhança da saúde (OMS), do trabalho (OIT) ou do 
comércio (OMC).  
	 A ilustrar o peso, para muitos surpreendente, do 
turismo na economia, apresentam-se alguns números 
recolhidos do EUROSTAT e apenas para destinos europeus: 
Em 2016, existiam na Europa 2,4 milhões de empresas 
ligadas ao turismo, empregando total de 13,6 milhões de 
pessoas; em 2018, 64% dos residentes na UE efetuaram 
pelo menos uma viagem de turismo; nesse mesmo ano a 
Espanha registou 301 milhões de reservas turísticas, seguida 
da Itália que registou 217,5 milhões. Mais localmente, 
segundo o Turismo de Portugal, em 2019, Portugal recebeu 
27,1 milhões de hóspedes, contribuindo com 8,7% para o 
produto interno bruto do país, sendo responsável por 52,3% 
das exportações de serviços do país. 
	 Estes números avassaladores não deixam ninguém 
indiferente e resultam da oferta cada vez mais diversificada e 
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especializada, procurando dar resposta a todo o tipo de 
turistas, tornando esta actividade acessível a todos, como 
preconiza a OMT. Neste contexto é de ressalvar o contributo 
que as companhias de aviação low cost deram para esta 
explosão na procura e na vivência do turismo, ajudando a 
democratizar aquilo que começou por ser altamente seletivo e 
reservado. 
	 Num mundo cada vez mais plural, livre e aberto a 
novas perspetivas e atividades, surgem naturalmente novas 
propostas, também a nível do turismo. Efetivamente, se até há 
não muito tempo a escolha dos destinos se baseava apenas 
na qualidade dos recursos naturais ou culturais e a oferta se 
caracterizava por uma certa homogeneidade, atualmente, 
também ganhou importância, tornando-se fator decisivo para 
muitos turistas, a procura da autenticidade cultural e natural 
que se traduz no desejo do turista participar na vida real dos 
lugares visitados, conhecendo-os tal qual são com o mínimo 
de intervenção humana. Surge, assim, o turismo de natureza. 
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Turismo de natureza 
	 Segundo Licínio Cunha, professor na Universidade 
Lusófona e um dos especialistas em Portugal, o turismo de 
natureza define-se como viagens que as pessoas realizam 
para experimentar o contacto com o meio natural (fauna e 
flora) e para usufruir das potencialidades que o destino 
oferece mediante a prática de atividades de ar livre e do 
prazer de contemplar a beleza das paisagens.  26

	 Ao contrário de outros tipos de turismo, é relativamente 
recente, começando a ganhar importância nas últimas 
décadas do séc.XX. Porém, a sua implantação e o seu 
crescimento foram rápidos e, nas primeiras décadas do 
séc.XXI, tem apresentado um crescimento médio na ordem 
dos 7% ao ano, uma vez que permite o encontro com a 
autenticidade tão desejada por uma grande percentagem dos 
turistas atuais, que saem em busca de “uma experiência 
autêntica”.  27

	 Não surpreende, por isso, que, no seu Plano 
Estratégico Nacional do Turismo (PENT), o Ministério da 
Economia de Portugal tenha incluído esta tipologia de turismo 
na lista dos dez produtos turísticos considerados estratégicos 
para o país, ao lado de outros como City Break, Gastronomia 
e vinhos, Sol e Mar, entre outros.  28

	 Assim, se para outros tipos de turismo a acessibilidade 
é um dos fatores fundamentais a ter em conta, incluindo 
redes viárias e aeroportuárias, para este não é assim, 
valorizando-se, pelo contrário, um recanto, um local 
inexplorado, onde a ação humana é diminuta. Com as causas 
ambientais a ganhar cada vez mais seguidores, com as novas 
gerações cada vez mais envolvidas na promoção do respeito 
pelo ambiente, com a crescente consciência de que urge 
preservar a natureza, fonte de vida indispensável à 

 Cunha, Licínio (2006) Economia e Política do Turismo, Editorial Verbo. Lisboa.26

 Cunha, Licínio (2011) “Autenticidade e Inovação: fatores de renovação dos 27

destinos turísticos maduros” in Journal of Tourism Studies

 http://www.turismo2015.pt/userfiles/File/PENT_VERSAO_REVISTA_PT.pdf28
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89- Quadro do crescimento médio 
anual previsto para a evolução dos 
diferentes  produtos turísticos no 
mercado europeu. 

Acedido em: <http://www.turismo2015.pt/
userfiles/File/
PENT_VERSAO_REVISTA_PT.pdf>
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subsistência humana, não surpreende que surjam cada vez 
mais projetos e ofertas turísticas neste tipo de turismo.  
	 O seu crescimento tem sido tão evidente que 
presentemente o turismo de natureza tem vindo a sofrer uma 
crescente especialização, para melhor responder aos desafios 
colocados. Segundo o Estudo para Desenvolvimento de 
Produtos Turísticos em Portugal (2012), há presentemente o 
designado Turismo de Natureza Especializado que procura 
promover a prática mais especializada de desportos e de 
hobbies da natureza, em particular, procurando responder a 
todo o tipo de situações a que todos tenham, de facto, 
motivo para desejarem experimentar o turismo de natureza. 
Desde as caminhadas, o BTT, passando pela escalada ou 
pelo birdwatching, nada escapa ao empreendedorismo dos 
operadores turísticos. 
	 Naturalmente, por isso, o turismo equestre ocupa lugar 
de relevo nesta crescente especialização, devido ao seu 
potencial, apresentado uma multiplicidade de ofertas. Por 
outro lado, segundo a entidade Turismo de Portugal (2012), 
existem cerca de 6,4 milhões de praticantes em toda a 
Europa e, por isso, potenciais clientes do turismo de natureza, 
nesta vertente mais especializada. 
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90- Turismo de natureza: 
passeio a cavalo no esplendor 
da natureza. 

Acedido em: <https://
design469.webnode.pt/galeria/> 
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Casos de estudo de turismo de natureza 
	 Percebida que está a pertinência e a atualidade desta 
temática, importa sublinhar a relação de complementaridade 
que um projeto no âmbito do turismo de natureza pode 
estabelecer com um centro hípico também ele em perfeita 
integração na natureza. Efetivamente, defende-se que os 
utilizadores do centro hípico são mais que prováveis clientes 
do projeto de turismo de natureza que a seu tempo se 
apresentará, tal como nenhum utente dos bungalows resistirá 
ao chamamento do centro hípico, em todo o seu esplendor, a 
pouco mais de 100 metros do conjunto dos bungalows. 
	 Assim, de modo a preparar a proposta de turismo de 
natureza, foram estudados atentamente quatro projetos em 
pleno funcionamento, que se tornaram casos de estudo para 
esta vertente da dissertação. 
	 A escolha recaiu nos seguintes projetos: Pedras 
Salgadas - Eco-Resort e Snake Houses - Pedras Salgadas, 
em Vila Pouca de Aguiar, de Luís Rebelo de Andrade; 
Feelviana Hotel, em Viana do Castelo, de Carlos Castanheira; 
Whitetail Woods Camper Cabins, Dakota Country, do gabinete 
HGA Architects and Engineers; Bosc de Cadiretes, Cala 
Llevadó, na Costa Brava, em Espanha, do gabinete de 
arquitetura DOS Arquitectes. 
	 Todos eles foram escolhidos por apresentarem 
características que os aproximavam da ideia essencial que se 
pretendia, nomeadamente a harmonia com a natureza 
envolvente e a perfeita inserção e respeito pela mesma, a 
relação feliz entre interior e exterior, as características dos 
terrenos onde estão implantados, que se assemelham ao 
terreno selecionado para a presente proposta, a criteriosa 
seleção de materiais em consonância com a envolvente, por 
um lado, e propiciadores de uma ambiência ao mesmo tempo 
acolhedora, confortável e requintada, por outro e a dimensão 
dos volumes, mesmo se incluídos em projetos mais ou 
menos ambiciosos do que o desta dissertação. 
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	 Com o estudo destes casos, pretende-se, afinal, 
conhecer profundamente formas de inserção de pequenos 
volumes num espaço natural, respeitando-o, relacionando-se 
harmoniosamente com ele e garantindo, ao mesmo tempo, 
uma solução impactante, inovadora, até revolucionária sem 
nunca deixar de ser eficaz e adequada ao fim a que se 
destina - utilização humana. Em qualquer um dos casos 
estudados, percebe-se que pernoitar ou passar um fim de 
semana será sempre uma experiência gratificante, que deixará 
memórias únicas positivas nos visitantes, como se pretende 
que aconteça com a proposta apresentada nesta 
dissertação. 
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Pedras Salgadas Eco-Resort e Snake 
houses, Vila Real, Portugal 

	 Situados no Parque Pedra Salgadas, spa & nature 
park, em Vila Pouca de Aguiar, pertencente ao distrito de Vila 
Real, encontram-se os dois projetos deste caso de estudo, 
ambos da autoria de Luís Rebelo de Andrade. Os dois 
projetos são do ano 2012, concluídos em 2015 e inserem-se 
no esplendor da envolvente que o parque oferece, 
caracterizada pela imensa mancha verde, resultante das 
folhas das árvores, da vegetação e dos relvados, e pelas 
tonalidades acastanhadas, conferidas pelos troncos dos 
pinheiros tão presentes no parque Pedras Salgadas. 
	 As Eco Houses e as Snake Houses unem-se com a 
natureza que as envolve, relacionando-se com elas de forma 
harmoniosa e, todas elas, foram pensadas e implantadas, ao 
pormenor, no meio dos obstáculos naturais do terreno, de 
forma a respeitá-lo e a interagir da melhor forma possível com 
a envolvente, sem a afetar. Assim, com esta ponderada 
inserção, o arquiteto consegue garantir e proporcionar uma 
sensação de repouso e conforto dentro das propostas, 
complementadas pela magnifica beleza e tranquilidade do 
cenário da envolvente. Ao todo, o parque alberga treze Eco 
Houses e duas Snake Houses, distribuídas pela zona sul do 
mesmo. 
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91- Eco House camuflada no 
esplendor da natureza que a 
envolve. 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.rebelodeandrade.com>

92- Snake Houses a surgirem na 
copa das árvores envolventes. 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.rebelodeandrade.com>
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Eco Houses  
 Luís Rebelo de Andrade + Diogo Aguiar 

	 “(…)a própria organicidade do parque acaba por 
sugerir a implementação destes bungalows, de dimensões 
reduzidas face a um hotel convencional e de muito mais fácil 
dissimulação no arvoredo existente.” 

_Rebelo de Andrade 

O projeto para as Eco Houses é caracterizado pela 
especial atenção que o projetista teve com a envolvente, o 
que resultou numa modularidade e flexibilidade dos 
bungalows. Estes são divididos, assim, em três núcleos que 
se distribuem pela zona do terreno escolhida, consoante o 
espaço disponível entre as árvores, formando, deste modo, 
uma multiplicidade de disposições de bungalows diferentes, 
por cada um se adaptar tão bem ao terreno e às árvores da 
sua zona específica. Dividem-se, portanto, em entrada e casa 
de banho + sala de estar + quarto e cada um destes núcleos 
se implanta por entre os troncos das árvores, sem ser 
“necessário proceder ao corte de quaisquer das árvores 
existentes”, criando diferentes implantações - sempre perfeitas 
- e diálogos com a natureza, permitindo que cada bungalow 
seja único e especial. 

 “Cada casa convive, aliás, com um conjunto específico 
de árvores e integra-se nesse ecossistema sem o perturbar. 
São casas que, em última análise, querem confundir-se com 
as árvores. Querem ser árvores.” 

	 As plantas resultantes são, então, muito orgânicas e, 
dentro das imensas variações possíveis, organizam-se em 
três tipologias: privilege, deluxe e superior, existindo em todo 
o complexo, respetivamente, duas, sete e quatro. A primeira, 
com 86m2, é composta por dois quartos e duas casas de 
banho, podendo acolher quatro a seis pessoas e a segunda 
e a terceira, com 62m2 e 44m2, têm ambas um quarto e uma 
casa de banho, podendo receber entre duas e quatro 
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94- Deck de madeira na varanda 
das Eco Houses; zona de estar. 
95- Perfeita inserção da Eco 
House entre os troncos das 
árvores. 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.rebelodeandrade.com>

93- Eco houses: jogo de 
implantação nas 
“condicionantes” da envolvente. 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.rebelodeandrade.com>

97- Vista interior da zona de 
convívio. 
98- Vista interior do quarto. 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.rebelodeandrade.com>

96- Planta e alçado: respeito 
pela natureza. 

Acedido em: < https://
www.rebelodeandrade.com>
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pessoas. 
	 Estes bungalows têm outra característica muito 
específica - os vãos nos cantos. Esta opção contradiz a 
lógica estrutural da habitação, mas consegue, desta forma, 
criar a ilusão de que a natureza se estende para o interior do 
bungalow, enquadrando imagens panorâmicas da natureza 
que se encontra ao redor do volume. O interior dos 
bungalows é simples, muito “branco”, trazendo simplicidade, 
requinte, claridade e tranquilidade para o espaço, com o chão 
e apontamentos em madeira, que dá conforto e calor ao 
interior, ao mesmo tempo que apela à ligação com as 
tonalidades exteriores, como que trazendo, mais uma vez,  
um pouco do exterior para o interior dos bungalows. Todos 
eles têm um deck exterior feito de ripas de madeira que, em 
união com a fachada contígua também de madeira, criam um 
espaço de estar tranquilo e ideal. As coberturas inclinadas, 
também caracterizadoras deste projeto, geram movimento e 
dinâmica no espaço interior, contrariando a simplicidade das 
formas, da materialidade e das tonalidades. 
	 As diferentes soluções não se encontram muito 
distantes umas das outras, para criar uma maior sensação de 
segurança a quem as aluga. No entanto, devido à flexibilidade 
dos módulos e da estrutura, estão orientadas de forma a dar 
privacidade ao interior e aos decks de estar, voltando-se 
essas zonas para o oposto da zona de circulação e evitando 
“enfiamentos” com os volumes vizinhos. Os revestimentos 
exteriores dos bungalows, à exceção da fachada contígua à 
varanda, são feitos com placas de ardósia que, além de 
conjugarem bem com as tonalidades da envolvente na qual 
se inserem, transmitem uma sensação de longevidade e 
pertença, como se fossem “tão antigas e orgânicas como o 
próprio parque”. 
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99- Frente e tardoz: as 
diferenças dos materiais e da 
orientação. Privacidade. 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.rebelodeandrade.com>

100- Caminho de acesso, pela 
zona tardoz.  
Aberturas mais relevantes e 
espaços de estar voltados para 
o lado oposto ao caminho. 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.rebelodeandrade.com>
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Snake Houses  
Luís Rebelo de Andrade + Tiago Rebelo de Andrade 

 “As casas-cobra, dispensando o formato ortogonal e 
erguidas sobre estacas, surgem de forma silenciosa por entre 
as copas das árvores.” 

 _Rebelo de Andrade 

	 Assim como acontece no projeto anteriormente falado, 
a implantação das Snake Houses, ou tree houses como 
também são chamadas, foi pensada de forma a pouco intervir 
no terreno onde se inserem, respeitando a envolvente e 
camuflando-se nela na perfeição. Este projeto remete para o 
sonho de infância de qualquer pessoa, que, quando criança, 
desejava ter uma casa na árvore.  
	 Habilmente, sem se servirem das árvores para se 
apoiarem, esta casas elevam-se entre as copas das árvores, 
sustentadas apenas em três estacas, como se fossem 
mesmo casas da árvore. Estes serão os aspetos que mais 
contribuem para dar um cunho irreverente e original que tanto 
agrada ao consumidor, ao mesmo tempo que o transporta 
para o mundo perdido da infância onde tudo é possível, onde 
a imaginação comanda a vida. O acesso faz-se através de 
um passad iço, também, em made i ra , pa r t indo, 
inteligentemente, de um ponto mais alto do terreno, 
prolongando-se até à casa proporcionando um acesso 
confortável, uma vez que não inclui qualquer desnível.  
	 Se exteriormente um dos objetivos era surpreender 
através do afastamento da ortogonalidade típica da 
construção, também o interior prima por algum arrojo, 
proporcionando algumas gratas surpresas. As cores 
interiores, muito claras, contrastam com o exterior 
contribuindo para uma sensação de tranquil idade, 
“iluminando” o espaço; o interior é muito mais amplo do que 
aparenta, incluindo uma pequena cozinha à entrada, duas 
casas de banho, uma zona de estar e, em grande destaque, 
uma zona de dormir. Tudo se orienta e está pensado de forma 
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101- Elevação da Snake House 
à cota da copa das árvores; 
Vista ao nível do percurso do 
parque. 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.rebelodeandrade.com>

103- Casa da árvore; Integração 
das Snake Houses. 
104- Passadiço de acesso. 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.rebelodeandrade.com>

102- Planta, coberturas e 
alçado. 

Acedido em: < https://
www.rebelodeandrade.com>
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a valorizar esta última zona, onde, sentado ou deitado, é 
possível apreciar a natureza envolvendo, olhando o parque ou 
olhando as estrelas, conforme o caso, visto que em frente e 
por cima da cama se rasgam duas grandes janelas. 
	 O nome escolhido para designar este projeto, para 
além de arrojado, decorre, com certeza, por um lado, da 
forma oblonga, deliberadamente semelhante a uma serpente 
e, por outro, da capacidade de sugerir as escamas de uma 
cobra graças ao revestimento em placas de ardósia, que 
produzem o desejado efeito, conjugado com o uso de ripas 
de madeira na parte inferior do volume, lembrando a variação 
cromática perceptível nos répteis, entre a parte superior e 
inferior do corpo.  
	 Além disso, os revestimentos garantem, à semelhança 
do que acontece no protejo das Eco Houses, a desejada 
integração na paisagem, fazendo com que estas construções 
surjam inesperadamente no horizonte visual, como se 
estivessem escondidas, lembrando o animal que as inspirou, 
que também só se vê no último momento. Graça a esta 
camuflagem, consegue-se manter em destaque aquilo que 
mais interessa na ótica do projetista: a paisagem, o parque, 
as árvores centenárias no seu esplendor. 
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105- Vista interior da zona do 
quarto; aberturas para conexão 
com o exterior. 
106- Vista interior da zona de 
entrada. As dimensões e os 
materiais. 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.rebelodeandrade.com>

106- Elevação, revestimentos e 
abertura principal da Snake 
House. 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.rebelodeandrade.com>
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Feelviana Hotel, Viana do Castelo, Portugal 
 “E este empreendimento, que começou por um hotel, 
é hoje uma marca bem consolidada que continua a crescer e 
a desenvolver novos projetos que trazem dinamismo, 
irreverência e inovação à cidade e à região – sempre 
comprometidos com práticas ambientalmente sustentáveis e 
com a preservação do meio-ambiente.” 

_https://feelviana.com/pt/a-nossa-historia 

	 Situado no litoral Norte de Portugal, em Viana do 
Castelo, no extremo do pinhal da praia do Cabedelo, 
encontra-se o Feelviana Hotel, que integra um Hotel e vários 
bungalows distribuídos por um terreno característico, cujo 
projeto é da autoria de Carlos Castanheira e que foi 
inaugurado a 10 de maio de 2017. Localiza-se no limiar de 
uma zona urbana, de habitação, e de uma zona natural, num 
terreno com pouco declive, apresentando, pela sua 
localização, algumas irregularidades, devido à presença das 
dunas, que tão bem caracterizam o lugar. A vegetação é 
variada e os pinheiros, abundantes. 

 “O local tem dunas de areia, buracos, pinheiros 
enormes, pinheiros novos, vegetação abundante, incluindo 
arbustos arbóreos e vegetação rasteira densa.” 

Carlos Castanheira 

	 Trata-se de uma proposta sustentável, arrojada na sua 
simplicidade, toda ela revestida a madeira, que imprime uma 
marca forte e irreverente no local, sem nunca o desrespeitar, 
integrando-se em perfeita harmonia na sua envolvente, no 
meio dos pinheiros que a envolvem. Os interiores são 
igualmente revestidos a madeira, num tom claro, o que lhes 
confere um ar acolhedor e intimista e que tão bem se 
relacionam com as paisagens proporcionadas. As vistas que 
surgem são únicas e purificadoras, desde o verde do pinhal 
ao azul do céu. 
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107- Implantação do conjunto; 
Planta do piso térreo. 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.carloscastanheira.pt/project/hotel-
feelviana/# >

109- Entrada do hotel:  
O revestimento a madeira. 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.carloscastanheira.pt/project/hotel-
feelviana/# >

108- Vista aérea de localização. 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.carloscastanheira.pt/project/hotel-
feelviana/# >
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	 Os volumes que constituem este projeto dividem-se 
em duas soluções: um volume de grandes dimensões 
perimetrais, comprido e regular, que alberga a área do hotel; 
vários volumes de dimensão reduzida e de formato retangular, 
que, apenas com duas variações, se distribuem pela zona 
noroeste - os bungalows. 
	 O edifício maior, considerado o principal da proposta, 
encontra-se implantado, estrategicamente e de forma a 
reforçá-la, sobre uma duna de areia existente, a sudoeste, e 
distribui-se por dois pisos, adaptando-se estes às 
características do terreno. Num piso térreo, que acaba por ser 
semi-subterrado devido à inserção na duna, encontram-se os 
serviços técnicos e administrativo, uma loja e as zonas mais 
técnicas e, a norte, uma zona de SPA - “wellness center”- 
com diversas ofertas e, ainda, um bar e sala multiusos. No 
piso superior, que a norte, aproveitando as características da 
duna, solidificando-a e preservando-a, acaba por ficar 
“suspenso”, encontram-se os quartos do hotel, divididos em 
quatro tipologias diferentes. A sul, situa-se a receção, o 
restaurante, o bar e a esplanada, espaços de convívio e 
reuniões e, ainda, uma piscina exterior. 
	 Os bungalows, objeto principal deste caso de estudo,  
implantados a norte, variam entre duas soluções praticamente 
idênticas, que se encontram distribuídas, cuidadosamente, no 
terreno, por entre os múltiplos troncos dos pinheiros, e estão 
tão bem inseridos que parece que foram implantados 
unicamente onde havia espaço para eles. 
	 Pelas suas características, estes bungalows permitem 
um retiro, um refúgio na natureza, com conforto e com um 
toque especial de design. São compostos por um quarto, 
uma sala de estar (com sofá-cama) e, numa área central, 
como que a dividir, uma casa de banho e têm capacidade 
para albergar, no máximo, 2 adultos e 2 crianças. As 
diferenças entre os dois modelos prendem-se com as 
dimensões longitudinais dos respetivos quarto e sala, 
alterando, unicamente, o seu comprimento. A restante planta 
e forma são idênticas.  
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110- Interior de um quarto do 
hotel; A simplicidade e o 
revestimento. 
111- Vista da varanda do quarto; 
revestimentos. 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.carloscastanheira.pt/project/hotel-
feelviana/# >

112- Plantas, cortes e alçados 
de uma das duas soluções dos 
bungalows. 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.carloscastanheira.pt/project/hotel-
feelviana/# >

113- Plantas, cortes e alçados 
da outra solução dos 
bungalows. 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.carloscastanheira.pt/project/hotel-
feelviana/# >
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	 Os bungalows têm dois vãos envidraçados: um no 
quarto, horizontal, e outro, maior, na sala, que se prolonga até 
ao chão e permite a ligação a um outro espaço exterior 
contíguo, a varanda. Desta forma, os espaços interiores 
parece que se estendem para o exterior e permitem que este, 
também, invada o bungalow e faça parte do seu interior e 
“decoração”. 
	 Os materiais utilizados são naturais, que conjugam na 
perfeição com o próprio local: a madeira, que reveste 
praticamente todo o bungalow, a nível interior e exterior, e a 
folha de cobre, que reveste a cobertura e que, com o passar 
do tempo ganha tons que se aproximam dos tons da 
envolvente. Com a utilização da madeira, de tom claro, o 
interior ganha conforto, tranquilidade, serenidade, calor. O 
chão é revestido por um material mais duro e resistente, pedra 
provavelmente, parra cumprir melhor a sua função. 
	 Os percursos criados para a circulação dentro do 
conjunto e para o acesso aos bungalows foram pensados de 
forma a pouco interferir na morfologia do terreno. Em 
simultâneo, através da sua localização num patamar mais 
elevado e definido estrategicamente, evitam a utilização de 
escadas e permitem, assim, a circulação de cadeiras de 
rodas em todo o conjunto. 
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114- Os bungalows: varanda e 
vista proporcionada. 
115, 116, 117 e 118 - Interiores 
dos bungalows: a madeira. 
119- Vista exterior. 

Acedido em: < https://feelviana.com/pt/
bungalow>

120 e 121- Os passadiços de 
acesso: sobre elevados do 
terreno para preservação. 
Cuidado tido com a envolvente 
na inserção dos volumes. 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.carloscastanheira.pt/project/hotel-
feelviana/# >
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Whitetail Woods Camper Cabins, Dakota 
County, Estados Unidos 

	 O projeto para as cabanas inseridas no parque 
regional Whitetail Woods, na área metropolitana de 
Minneapolis, no condado de Dakota Country, EUA, é da 
autoria do gabinete HGA Architects and Engineers e foi 
inaugurado em 2014. Estas cabanas, três no total, que 
marcam uma primeira fase de construção do master plan 
programado para o parque regional, foram construídas por 
pessoas do condado, com a ajuda de estudantes, e são 
destinadas ao uso da comunidade e de quem passeia ou 
caminha pelo parque regional Whitetail Woods. 

	 “The concept for the cabins riffs on the idea of a 
treehouse, but instead makes it accessible to all by building a 
“house in the trees” entered from a bridge at the crest of the 
hill along adjacent ski and hiking trails.”  

_equipa de projeto  29

	 As cabanas estão implantadas, como dito pelos 
projetistas, no topo da colina, ao longo de um dos trilhos do 
parque, e são acedidas, desde este, por uma ponte que liga 
à entrada do volume e cria, assim, um distanciamento do 
percurso e uma maior inserção na natureza envolvente. A 
ideia geral da proposta consiste na implantação destas 
cabanas, equidistantes umas das outras, ao longo do trilho 
referido acima e visível na fig.X (numa primeira fase só três 
volumes, mas com uma proposta de continuação, que se 
estenderá ao longo do trilho) e na implantação de um volume 
de maior dimensão, mais acima na colina, onde se encontram 
as casas de banho e, junto a este, o estacionamento que 
servirá a proposta. 
	 As cabanas apresentam um formato retangular, o que, 
aliado à forma como foram concebidas e construídas, atesta 

 https://www.archdaily.com/608037/whitetail-woods-regional-park-camper-29

cabins-hga-architects-and-engineers?
ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
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122 e 123- Inserção das 
diferentes cabanas no parque 
Whitetail Woods; as tonalidades 
concordantes com a envolvente. 

Fotografia de: Paul Crosby Photography 
Acedido em: <https://
www.archdaily.com.br/br/768117/
cabanas-do-parque-regional-whitetail-
woods-hga-architects-and-engineers>

124- Implantação das cabanas 
existentes e das propostas para 
a seguinte fase; parque de 
estacionamento e instalações 
sanitárias. 

Acedido em: < https://
www.archdaily.com.br/br/768117/
cabanas-do-parque-regional-whitetail-
woods-hga-architects-and-engineers >
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a sua simplicidade e humildade, apresentando-se sem 
grandes pretensiosismos, o que ajuda à sua perfeita inserção 
no espaço natural que as rodeia. Em termos de volumetria, 
são bastante pequenas mas muito acolhedoras, com um ar 
de conforto e calor que é transmitido devido ao total 
revestimento interior a madeira. Têm uma área de 21 m², 
acrescentando uma varanda em deck de 7m², que permite 
uma maior inserção e convivência com a envolvente, 
podendo, praticamente, chegar aos troncos dos diversos 
pinheiros que circundam e acolhem os volumes.  
	 O seu interior é composto por uma zona de beliches 
de tamanho casal, seguido de uma zona de refeição e 
convívio e terminando numa zona, voltada para a varanda e 
respetivo envidraçado, de estar e também de convívio, que se 
estende para o exterior. Cada volume tem a possibilidade de 
albergar, no máximo, seis pessoas, quatro nos beliches e 
duas no sofá-cama. Do interior, surgem vistas, como que 
emolduradas, para a beleza circundante da floresta, através 
de grandes envidraçados que permitem a continuidade e 
extensão do espaço interior para o exterior, dando especial 
destaque à grande fachada, toda revestida a vidro, do chão 
ao teto, que se volta para o interior da floresta, tornando 
aquela vista e zona a peça central da cabana. 
	 De referir, por fim, que se encontram a poucos metros 
do chão, cerca de 4/5 metros, na continuidade da cota do 
trilho que lhes dá acesso, elevadas sobre pilares de betão, 
que mais parecem troncos, com o objetivo de “minimizar o 
impacto ambiental”, uma vez que, assim, a cabana mal toca 
no terreno. Acima destes, são todas construídas a madeira de 
cedro vermelho, com carpintarias de cedro e pinho. O 
revestimento exterior é feito, salvo escassos apontamentos a 
cedro, por telhas escuras, igualmente de cedro mas escuro, o 
que torna a sua ligação com a sua envolvente muito 
homogénea e harmoniosa, por se tratar de uma floresta 
recheada de pinheiros altos e robustos. 
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125- Vista da zona central das 
cabanas; a fachada envidraçada 
voltada para o interior do parque. 

Fotografia de: Paul Crosby Photography 
Acedido em: < https://
www.archdaily.com.br/br/768117/
cabanas-do-parque-regional-whitetail-
woods-hga-architects-and-engineers >

126- As vistas emolduradas no 
interior. 

Fotografia de: Paul Crosby Photography 
Acedido em: < https://
www.archdaily.com.br/br/768117/
cabanas-do-parque-regional-whitetail-
woods-hga-architects-and-engineers >

127- Corte longitudinal de uma 
cabana; elevação do solo. 

Acedido em: < https://
www.archdaily.com.br/br/768117/
cabanas-do-parque-regional-whitetail-
woods-hga-architects-and-engineers >

https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers
https://www.archdaily.com.br/br/768117/cabanas-do-parque-regional-whitetail-woods-hga-architects-and-engineers


156

Nesta implantação falta a última fileira de 
bungalows, na parte superior do terreno.
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Bosc de Cadiretes, Costa Brava, Espanha 
	 O projeto para o conjunto de bungalows chamado 
Bosc de Cadiretes é da autoria do gabinete de arquitetura 
DOS Arquitectes e está inserido no parque de campismo Cala 
Llevadó, situado na Costa Brava, no nordeste de Espanha. 
Trata-se de um conjunto de 45 chalés/ bungalows que se 
distribuem por uma área determinada dentro do parque de 
campismo, que oferece, diga-se, uma grande variedade de 
alojamentos à escolha. 
	 Os edifícios distribuem-se por uma zona de terreno 
inclinado, localizada na parte norte do parque de campismo e 
estão implantados muito próximos uns dos outros, devido à 
dimensão do terreno disponibilizado para o efeito. No entanto, 
devido ao desnível natural do terreno e à implantação cuidada 
e intercalada dos diversos bungalows, estes garantem a 
privacidade necessária a quem os alugue. A ligação entre 
eles é garantida por um percurso pedestre que percorre o 
terreno longitudinalmente, unindo três diferentes patamares, e, 
a partir deste, surgem pequenas ligações que conduzem, 
subindo ou descendo, às entradas dos  respetivos 
bungalows. 
	 Os bungalows, chamados de chalés VIP, são 
construídos, como sugere o nome, ao estilo de chalé, 
totalmente revestidos a madeira natural e eco-responsável. 
Encontram-se supor tados apenas por duas vigas 
longitudinais, que se prendem ao solo com o auxílio de 
estacas/pilares, deixando, desta forma, a natureza do terreno 
praticamente intacta. Estão todos voltados a sul, seguindo e 
valorizando o declive natural do terreno, privilegiando, assim, 
esse setor sul do volume, apostando na total abertura da 
respetiva fachada (envidraçada), complementada com uma 
ampla varanda. Esta aposta proporciona, na varanda ou no 
espaço interior contíguo, magnificas vistas caracterizadas pelo 
verde das imensas copas de árvores do entorno e pelo azul 
do céu e do mediterrâneo, que se projeta no horizonte.  
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128- A implantação dos 
bungalows, elevados do solo. 
Madeira: construtiva e 
revestimento. 

Fotografia de: Simon Garcia 
Acedido em: <https://www.homify.pt/
livros_de_ideias/1360509/o-bungalow-
perfeito-para-as-ferias-da-sua-vida>

129- Esquema da implantação 
do conjunto dos bungalows. 

Acedido em: <https://www.homify.pt/
livros_de_ideias/1360509/o-bungalow-
perfeito-para-as-ferias-da-sua-vida>
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	 Os bungalows organizam-se em quatro opções 
tipológicas, com capacidade para receber entre duas a seis 
pessoas, não sendo muito diferentes uns dos outros: Loft, T2 
adaptado a deficientes, T2 e T3, respetivamente com, 28m2, 
43m2, 44m2 e 51m2.  
	 O interior dos volumes é simples e está organizado em 
duas partes, a frontal e a tardoz. Na primeira, sala e cozinha, 
virada a sul, promove-se, como referido acima, o que se 
considera mais relevante: o convívio e a fruição da paisagem, 
atividades que se podem prolongar na varanda contígua. Na 
segunda, que contém o restante programa, privilegia-se o 
recato e a privacidade, ideais nas zonas de quartos e casa de 
banho. Compreensivelmente, ao contrário da fachada frontal, 
nesta última zona, as fachadas apresentam apenas pequenas 
aberturas, para entradas de luz, o que confere ainda mais 
destaque à fachada principal. 
	 Quanto a revestimentos, o interior dos bungalows é, 
todo ele, de madeira, proporcionando, assim, uma sensação 
de conforto e requinte, ao mesmo tempo que interage, em 
perfeita harmonia, com o exterior, seja com o elemento 
natural, os pinheiros do parque, seja com o revestimento 
exterior dos volumes vizinhos.  
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130- Distribuição dos interiores 
das diferentes tipologias. 

Acedido em: <https://www.homify.pt/
livros_de_ideias/1360509/o-bungalow-

perfeito-para-as-ferias-da-sua-vida>

131- Planta, cortes e alçados 
tipo dos bungalows. 

132- Vista proporcionada a partir 
das varandas. 

133- O interior dos bungalows, 
na zona de convívio. 

Fotografia de: Simon Garcia 
Acedido em: <https://www.homify.pt/
livros_de_ideias/1360509/o-bungalow-
perfeito-para-as-ferias-da-sua-vida>
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Conclusão 
	 Todos os casos estudados, mostram, acima de tudo e 
como foco principal, um enorme cuidado com a sua inserção 
no terreno e com o diálogo com a envolvente. Mais do que 
substituir, impor ou mudar, aposta-se na integração, 
preservação e valorização do espaço natural.  
	 Outra grande preocupação, perfeitamente visível em 
todos os projetos, é com a privacidade, ainda que gerida de 
diferentes formas, havendo sempre o cuidado de tirar partido 
de determinadas características pré-existentes, como, por 
exemplo, o tipo de vegetação presente, a dimensão e 
abundância de árvores ou o declive do terreno. Todos estes 
aspetos são, entretanto, habilmente conjugados pelos 
projetistas que souberam escolher as direções e distribuição 
de implantação mais adequadas para garantir, também, este 
objetivo. 
	 Por outro lado, a relação interior/exterior é também 
aposta generalizada e criteriosamente explorada nos casos de 
estudo, traduzindo-se numa bem sucedida convivência com a 
natureza. Concretizando, graças às significativas zonas 
envidraçadas que todos apresentam, permite-se a entrada da 
luz, da cor e, em particular, do verde que envolve os projetos. 
Dentro dos volumes, temos, ainda, pela mesma razão, um 
acesso privilegiado à natureza, devidamente emoldurada e 
permanentemente renovada com a mudança das estações. 
Além disso, à exceção das Snake Houses, a existência de 
varandas cuidadosamente inseridas permite a entrada das 
pessoas no verde, uma vez que, estando ainda em casa, 
estão já, também, fora, ouvindo e sentindo a natureza, 
garantindo, assim, um contacto imediato com esta. 
	 Por fim, quanto aos materiais, é visível, em todos, a 
atenção tida com os revestimentos, exteriores e interiores, 
também eles fundamentais para a obtenção de alguns dos 
objetivos pretendidos. A nível exterior, foram escolhidos 
materiais que se aproximassem das tonalidades da 
envolvente e que, assim, promovessem integração e 
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137- Whitetail Woods Camper 
Cabins. 

Fotografia de: Paul Crosby Photography 
Acedido em: < https://
www.archdaily.com.br/br/768117/
cabanas-do-parque-regional-whitetail-
woods-hga-architects-and-engineers >

138- Bosc de Cadiretes. 

Fotografia de: Simon Garcia 
Acedido em: <https://www.homify.pt/
livros_de_ideias/1360509/o-bungalow-
perfeito-para-as-ferias-da-sua-vida>

136- Feelviana hotel 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.carloscastanheira.pt/project/hotel-
feelviana/# >

134- Eco Houses  
135- Snake Houses. 

Fotografia de: Fernando Guerra | FG+SG 
Acedido em: < https://
www.rebelodeandrade.com>
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harmonia, destacando-se, sempre, a madeira. Chega-se 
mesmo ao ponto de utilizar a madeira da região para essa 
integração ser mais perfeita e de forma a valorizar, ainda mais, 
o elemento natural que, não só constitui a envolvente, como 
proporciona, ainda, matéria prima. A nível de interiores, é 
notória uma tendência para a escolha de madeiras claras, 
proporcionando conforto, calor, claridade, a nível sensorial, e 
leveza, tranquilidade, paz, a nível espiritual. 
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PARTE II _ARQUITETURA 
“A arquitectura é antes de mais um serviço. É um 
serviço orientado para o bem-estar. O objectivo, a 

primeira preocupação, da arquitectura é criar 
melhores condições, na cidade, na casa, nos 

equipamentos.” 

_Álvaro Siza Vieira 
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APROXIMAÇÃO AO LUGAR 
“Alguém uma vez disse e escreveu que: a ideia já 

existe no local, o que não poderia ser mais 
verdadeiro.”  

_Carlos Castanheira 
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A freguesia 
	 São Caetano é uma freguesia pertencente ao 
concelho de Cantanhede e distrito de Coimbra, situando-se a 
noroeste desta. Trata-se de uma pequena freguesia com 
cerca de 800 habitantes, residentes em permanência, e com 
algumas centenas de nativos espalhados pelo país e pelo 
mundo, em significativo movimento migratório, que semanal 
ou anualmente regressam à sua terra natal para merecido 
descanso ou gozo de férias. É, pois, uma freguesia bastante 
calma, muito familiar, rural, e por isso isenta de grandes 
edifícios de serviços. Nela, apesar do bulício dos dias de 
hoje, o tempo passa mais devagar e não raramente é possível 
assistir a conversas entre vizinhos ao fim da tarde. Por outro 
lado, é uma freguesia extremamente bem localizada, 
privilegiada, mesmo, pois encontra-se muito perto de alguns 
centros urbanos de pequena dimensão - Cantanhede, Mira - 
sedes de concelho, e mesmo as vilas vizinhas de Febres e 
Tocha, onde facilmente se encontram os serviços que mais 
úteis nos são. Acresce ainda uma triangulação quase perfeita 
entre as cidades de Coimbra, Figueira da Foz e Aveiro, todas 
a cerca de 30/40 km de distância, o que permite a muitos 
dos residentes licenciados ou de outra forma habilitados a 
trabalhos especial izados, residirem na freguesia e 
deslocarem-se diariamente para o seu local de trabalho. 
Naturalmente, as grandes vias de comunicação estão 
também acessíveis, garantindo fácil acesso à freguesia e 
consequentemente ao local do projeto. Enquanto a A1 está a 
cerca de 25 km, a A14 está a cerca de 15 km e a A17 a 
escassos 3 km da sede de freguesia. Conclui-se então que, 
apesar de ser uma pequena freguesia, a sua localização é de 
excelência, pois encontra-se rodeada de localidades com 
serviços básicos e necessários ao dia-a-dia, encontra-se 
extremamente perto de um acesso a grandes eixos 
rodoviários e relativamente perto, também, de grandes zonas 
urbanas.  

169

Aproximação ao lugar

139- Concelhos pertencentes ao 
distrito de Coimbra. 

Acedido em: <https://www.idealista.pt/
comprar-casas/coimbra-distrito/mapa>

140- Limites das freguesias do 
concelho de Cantanhede; 
Localização da freguesia de São 
Caetano; Grandes vias de 
comunicação. 

Imagem produzida pela autora. 
Acedido em:<https://www.cm-
cantanhede.pt/mcsite/pagina/807/Juntas-
de-Freguesia> 
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	 Não é este, porém, o aspeto que mais destaca a 
freguesia e a torna atrativa enquanto local para residir e 
enquanto localização do projeto que se propõe. Num mundo 
cada vez mais industrializado e citadino, marcado por uma 
vivência acelerada e mecanizada, a freguesia de S. Caetano 
oferece a calma, o silêncio, a paz, o convívio com a natureza, 
cada vez mais preciosos no dias agitados do século XXI. 
Situada bem no coração da região da Gândara, região plana 
e arenosa delimitada pela serra da Boa Viagem e pelos 
campos do Mondego, a Sul, pelas gafanhas e pela Ria de 
Aveiro, a Norte, pela Bairrada, a Este, e pelo oceano, a Oeste, 
a freguesia é composta por dez localidades de tamanhos 
diversos, dispersas por cerca de 19 km2, algumas das quais 
algo distantes da sede de freguesia. A sua paisagem é 
caracterizada por uma multiplicidade de pequenos cursos de 
água e por espaços florestais, outrora dominados pelo 
pinheiro bravo e, hoje, em alternância com o eucalipto, mas 
ainda assim, uma região onde a o pinhal está ainda muito 
presente, oferecendo uma variedade de atividades ao ar livre 
que urge promover, para melhor preservar. 
	 O tecido urbano, desde os primórdios da freguesia, 
caracteriza-se por uma expansão por contiguidade, agregada 
na sua esmagadora maioria à rede viária existente. Os 
edifícios, quase todos moradias unifamiliares, apresentam-se 
contíguos à via, espaçados, muitas vezes entre si, e 
delimitados por quintais e terras de cultivo encaixadas no 
tecido urbano altamente irregular. 

O centro desta freguesia, o lugar de S. Caetano, é 
desenvolvido em torno da Igreja em honra do padroeiro (S. 
Caetano) e é nesta zona que se encontram os principais 
serviços. É constituído, então, por uma Igreja, um cemitério, 
pela sede da junta de freguesia, uma pequena biblioteca 
albergada por esta, por uma farmácia, um café e mini 
mercado, por uma escola primária, com jardim de infância, 
por um centro social e um pequeno edifício de cariz cultural - 
a Casa da Juventude. A cerca de 1Km deste centro, no lugar 
de Perboi de Baixo, existe uma zona mais social e desportiva, 
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141- Igreja matriz de S.Caetano, 
localizada no centro da freguesia. 

Acedido em: <http://
freguesiadesaocaetano.pt/home.php?
t=td1&c=&mostra_c=sim&sc=&cc=14>

142- Campo de futebol 7, 
fotografia de um jogo de torneio 
da freguesia. 

Acedido no arquivo da Junta de Freguesia 

http://freguesiadesaocaetano.pt/home.php?t=td1&c=&mostra_c=sim&sc=&cc=14
http://freguesiadesaocaetano.pt/home.php?t=td1&c=&mostra_c=sim&sc=&cc=14
http://freguesiadesaocaetano.pt/home.php?t=td1&c=&mostra_c=sim&sc=&cc=14
http://freguesiadesaocaetano.pt/home.php?t=td1&c=&mostra_c=sim&sc=&cc=14
http://freguesiadesaocaetano.pt/home.php?t=td1&c=&mostra_c=sim&sc=&cc=14
http://freguesiadesaocaetano.pt/home.php?t=td1&c=&mostra_c=sim&sc=&cc=14
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onde se encontram dois cafés, um campo de futebol de 7, 
um campo de futebol de 11, um parque de merendas e, 
ainda por terminar, um pavilhão desportivo.  
	 Mais ou menos à mesma distância deste “polo de 
lazer”, portanto a cerca de 1 km do centro de S. Caetano, 
situam-se os terrenos escolhidos para a realização da 
proposta de projeto. Porém, ao contrário da referida zona 
“social”, o local do projeto encontra-se envolvido na natureza, 
mas, ao mesmo tempo, com bom acesso ao local e bem 
próximo de zonas urbanas, como já se referiu. 
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143- Parque infantil e parque de 
merendas, Corgo. A vala; 
natureza envolvente. 

Imagem produzida pela autora.
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O sítio  
	 À entrada da pequena localidade de Corgo Côvo, 
encontram-se os terrenos em questão, propriedade de uma 
associação desportiva sem fins lucrativos - o Centro Equestre 
de São Caetano. O terreno localizado a nordeste da estrada 
municipal que liga S. Caetano à localidade de Corgo Côvo, 
despido de habitações e rodeado de natureza, numa área 
matizada de verde, foi o escolhido pelos fundadores do 
CESC (Centro Equest re de S. Caetano) para o 
desenvolvimento das suas atividades.  Trata-se de uma zona 
florestal repleta de pinheiros e pontuada com amieiras ao 
longo do curso de água moderadamente ativo, que 
acompanha longitudinalmente o terreno em causa, 
continuando, da mesma forma, até à Fonte das Amieiras e 
bordejando igualmente o parque de merendas contíguo, 
assim como o outro terreno pertencente à associação que se 
distribui por ambas as margens e que se localiza 
imediatamente a seguir a essa mesma fonte. 
	 Apesar de relativamente isolada, a Fonte das Amieiras 
ganhou projeção local e regional, sendo diariamente 
procurada por muitos habitantes do concelho e dos 
concelhos limítrofes, nomeadamente Mira. Talvez por isso, e 
conscientes do potencial do local, a Junta de Freguesia de S. 
Caetano promoveu, há mais de 20 anos, um projeto de 
revitalização da zona dessa fonte, com o objetivo de incluir a 
presença da natureza na vida dos cidadãos, de poder dar a 
oportunidade, a quem assim o pretendesse, de poder fazer 
uma “pausa” no seu dia-a-dia e usufruir da calma daquele 
sítio. Este projeto concretizou-se através da aquisição de um 
terreno confinante e consequente criação de um parque de 
merendas, composto por uma zona de churrasco e várias 
mesas que se abrigam na sombra das belas árvores ali 
existentes, algumas ali nascidas espontaneamente, outras 
plantadas aquando das obras ali realizadas. Foi, também, 
criado um parque infantil para os mais novos, respondendo às 
necessidades de uma família, com atividades de repouso, 
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144- Limites dos terrenos 
escolhidos para esta prova de 
dissertação.  

Imagem produzida pela autora.

147- Mesa do parque de 
merendas; a envolvente. 
148- Parque infantil. 

Imagem produzida pela autora.

145- Terreno onde se encontra a 
sede do CESC: o “verde” que o 
rodeia. 
146 - Amieiras que pontuam o 
curso de água que acompanha 
os terrenos. 

Imagem produzida pela autora.
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lazer ou diversão, garantindo, aos que o frequentam, 
momentos de convívio, sossego e comunhão com a 
natureza, dignos de memória.  
	 Mais recentemente, o terreno que medeia entre o 
centro equestre e o parque de merendas foi adquirido pela 
Junta de Freguesia, estando em curso obras que permitirão 
alargar o espaço de lazer e facilitarão o acesso a toda a zona, 
incluindo a pessoas de mobilidade reduzida. Prevê-se uma 
zona para circulação e estacionamento de viaturas, bem 
como a arborização de toda a zona circundante, em especial 
junto ao curso de água onde as sombras se tornam ainda 
mais aprazíveis. 
	 Centrando a atenção no primeiro terreno, onde se 
encontra o CESC, importa dizer que se trata de um terreno 
plano, arenoso, bordejado pelo já referido curso de água, em 
cujos combros se desenvolveram muitas árvores ribeirinhas, 
mas em especial, as amieiras que deram nome à supra 
mencionada fonte. Para além disto, a Quinta das Amieiras, 
como foi batizada, apresenta uma multiplicidade de outras 
árvores, dispersas pelo terreno comprido e relativamente 
estreito, muitas delas pré-existentes, outras plantadas pelos 
fundadores da associação. 
	 Desde a sua fundação, em novembro de 1997, e até 
aos dias de hoje, o CESC tem procurado honrar os objetivos 
definidos aquando da sua constituição e que são, como se 
pode ler no site institucional do Município de Cantanhede, “O 
C.E.S.C. assume-se como um organismo regional que 
pretende dignificar o desporto equestre, o cavalo e, 
sobretudo, fomentar uma relação harmónica entre o homem, 
o cavalo e a natureza. O objetivo principal da equipa 
responsável por este centro é desenvolver e suscitar na 
comunidade o interesse pela prática de equitação, sobretudo 
para os mais jovens.”. 
	 Nascido no seio de um grupo alargado de 
apaixonados pelo desporto equestre, e proprietários de 
equídeos, o CESC rapidamente se notabilizou na região, 
granjeando respeito popular e institucional pela promoção 
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150- Vala que bordeja o terreno 
do centro equestre e verde que 
preenche as suas margens. 

Acedido no arquivo da Junta de Freguesia 
de S. Caetano.

149- Terreno plano e arenoso 
onde se insere o centro equestre 
de S.Caetano. 

Imagem produzida pela autora.
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eficaz do desporto equestre, bem como de outros tipos de 
actividades lúdicas que proporcionaram, aos seus sócios, e à 
população em geral, o lançamento de uma escola de 
equitação e as frequentes actividades de desporto ao ar livre 
e em contacto com a natureza, viradas para todas as idades, 
mas procurando, desde o início, cativar os jovens da região. 
Desse esforço resultou a adesão de muitos jovens ao projeto 
e, graças à sua filiação, o CESC tornou-se na única 
associação equestre jovem a nível nacional, aquando da sua 
constituição enquanto associação, beneficiando de parcerias 
e apoios do IPJ (Instituto Português da Juventude). Desde 
logo, também, conhecendo o potencial “clínico” do cavalo, o 
centro equestre tornou-se parceiro dos municípios de 
Cantanhede e de Mira na promoção de aulas de hipoterapia 
junto de alunos com dificuldades de aprendizagem e/ou 
sociais, funcionando durante vários anos, ainda que em 
condições muito deficitárias. 
	 Durante muito tempo, o CESC foi crescendo e 
alargando as suas atividades, promovendo aulas de 
equitação, atividades de turismo equestre, provas regionais 
de saltos, entre outras. Muitos sócios tinham os seus cavalos 
a pernoitar e as cavalariças improvisadas chegaram a estar 
repletas.  
	 Com a falta de condições e com a aparente ausência 
de soluções, porém, as suas atividades acabaram por decair, 
os seus projetos interrompidos ou adiados e a estagnação 
acabou por se instalar na associação, situação que se 
manteve até há relativamente pouco tempo, quando um 
grupo de apaixonados pela equitação decidiu assumir as 
rédeas da associação tendo como objetivo voltar a dar vida 
ao local e revitalizar o CESC, ciente do valor patrimonial, social 
e desportivo inerente às atividades da instituição.  
	 No entanto, todos os que conhecem, trabalham, 
frequentam ou já visitaram o centro equestre sabem que se 
trata de um espaço sem condições, tanto pela inexistência de 
instalações necessárias e imprescindíveis para a prática 
equestre, como, por exemplo, um picadeiro coberto, como 
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151- XIII Campeonato Equestre 
Regional realizado no centro 
equestre de S.Caetano. 
Árvores que ladeiam a vala. 

Acedido no arquivo da Junta de Freguesia 
de S. Caetano.

152- XIII Campeonato Equestre 
Regional realizado no centro 
equestre de S.Caetano. 

Acedido no arquivo da Junta de Freguesia 
de S. Caetano.
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pela falta de qualidade das instalações já existentes neste 
terreno, desde sempre a sede do Centro Equestre de São 
Caetano, nomeadamente a precariedade das cavalariças. 
	 Assim, propõe-se, através desta dissertação, um 
projeto para um centro hípico com as qualidades necessárias 
que este tipo de programa necessita. Com a proposta de 
criação de um centro hípico, surge a necessidade de prever 
locais para os cavaleiros poderem pernoitar, em caso de 
competição. A esta necessidade junta-se a ideia de reabilitar 
um moinho antigo que existe adjacente à zona do parque de 
merendas da fonte, mas localizado no já referido terreno 
pertencente ao centro equestre. Assim, tirando partido deste 
segundo terreno, juntamente com a reabilitação do moinho, 
pretende-se criar uma nova zona (de bungalows), que permita 
às pessoas estar em contacto com o meio natural (e 
resolvendo, deste modo, a questão do alojamento de 
cavaleiros). Propõe-se, então, ainda que desfasada no tempo 
e dando prioridade à essência da associação (a atividade 
equestre), a criação de uma área de turismo de natureza.  
	 Desta forma, consegue-se dar ênfase à ideia 
anteriormente lançada pela Junta de Freguesia, com objetivo 
de aproximar a população da Natureza, e simultaneamente de 
se possibilitar a realização de um “retiro” mais prolongado no 
meio desta. Além disso, o centro equestre conseguiria lucrar 
com esta zona de turismo de natureza, porque, além de o 
terreno pertencer a esta entidade e todos os lucros de 
estadias serem destinados a esta, estaria, simultaneamente, a 
“apelar” à pratica de atividades realizadas no “outro lado da 
estrada”, no próprio Centro Equestre (futuro Centro Hípico 
proposto através deste trabalho). 
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153, 154, 155, 156, 157 e 158- 
Levantamento do existente: a 
falta de condições das 
instalações. 

Imagem produzida pela autora.
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O PROJETO 
“A relação entre a natureza e a construção é decisiva 
na arquitetura. Essa relação, recurso permanente de 

qualquer projeto, é para mim uma espécie de 
obsessão”   

_Álvaro Siza Vieira 
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Introdução  
	 Partindo de uma primeira parte mais teórica, de 
reflexão sobre centros hípicos e sua programação, 
necessidades e localização, e sobre turismo, aprofundando 
conhecimentos em ambas as vertentes, através do estudo de 
casos já existentes, avançamos agora para uma contexto 
mais prático, onde toda a teoria se reúne e dá origem à 
prática. Surge, então, a proposta de projeto para esta 
dissertação. 

	 A proposta de intervenção na zona envolve dois 
momentos, mas interligados entre eles, que se podem definir 
por: prática desportiva - centro hípico; repouso/ lazer - 
bungalows (ou turismo de natureza). Apesar de parecer que 
estes têm finalidades distintas e inconciliáveis, os dois 
momentos/ espaços desta proposta são destinados a um 
mesmo fim - lazer e fruição do meio natural - e os dois 
funcionam em conjunto. Como foi dito anteriormente, a 
proposta dedicada ao turismo de natureza surgiu de uma 
necessidade de programa do centro hípico, de garantir 
alojamento para os cavaleiros em casos de competições; 
juntando o útil ao agradável, a proposta reúne condições para 
alojar, não só cavaleiros, mas qualquer pessoa que tenha o 
desejo de passar algum tempo no meio da Natureza, 
saboreando a tranquilidade, o ar puro, o convívio com aves e 
animais selvagens, entre outros. Assim, o turismo de natureza 
será uma mais valia para o funcionamento do centro hípico, 
pois permitirá a pessoas de qualquer lugar do país e até do 
estrangeiro, que queiram praticar o desporto equestre naquela 
associação, pernoitar e não ter que fazer uma longa viagem 
de volta a casa, prolongando, eventualmente a estadia, para 
melhor usufruir do magnífico espaço verde que envolve a 
Quinta das Amieiras, o que será, certamente, muito positivo  
para a associação e para a própria região, pois, como se 
sabe, o turismo de natureza está em franca expansão e o 
local reune condições ótimas para o efeito.  

185

O projeto



186

Introdução



PARTE II _ Arquitetura

	 Por outro lado, ainda, com a concretização da 
proposta de lazer/repouso, pessoas que inicialmente se 
deslocarão somente para o local de turismo, acabarão por ser 
seduzidas pela identidade do lugar e pela proximidade, 
levando-as a experimentar o contacto com o cavalo, novas 
experiências que o centro hípico pode proporcionar, trazendo 
a este espaço novos clientes. Convirá não esquecer que é no 
centro hípico que será proposto um restaurante que também, 
com certeza, chamará público do turismo, funcionando, 
então, as duas propostas em simbiose. 
	 A proposta de projeto para esta dissertação assenta 
no pressuposto de que responde às necessidades de uma 
associação em particular, o Centro Equestre de São Caetano. 
Consequentemente, todo o programa que as propostas 
apresentem é distribuído por dois terrenos pertencentes a 
esta mesma instituição - um destinado à parte do hipismo, 
outro destinado ao alojamento e repouso - tornando, assim, o 
Centro Equestre de São Caetano o cliente fictício desta 
dissertação e trazendo, deste modo, limitações à própria 
proposta (implantação, limites de terreno, forma, etc…). 
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O Centro Hípico de São Caetano 

O programa 
	 A construção de um centro hípico não tem um 
programa pré-definido, portanto, teve que se criar uma 
estratégia para chegar a um que pudesse ser usado como 
base/orientação no processo projetual.  
	 No início, analisaram-se detalhadamente vários 
exemplos de centros hípicos existentes, e respetivas plantas,  
sempre que possível com dimensões aproximadas às do 
terreno da dissertação, com o objetivo de entender quais os 
espaços que eram mais utilizados e que mais se repetiam, ou 
seja, os que seriam imprescindíveis e, também, perceber que 
espaços menos frequentes neste centros poderiam ser uma 
mais valia para o projeto.  
	 Em simultâneo, procedeu-se a visitas a centros 
equestres nos arredores de Coimbra e do Porto, locais de 
residência e de estudo, de forma a perceber como eram 
feitas as ligações entre os diferentes espaços dentro dos 
mesmos, como se relacionavam. Importava, nesta fase,  
entrar dentro destes espaços/locais definidos para um certo 
programa e aprender um pouco mais sobre eles, recolher 
informação, perceber os detalhes, as subtilezas, em suma, 
conhecê-los no espaço físico em que se encontravam, visto 
que, por um lado, o contacto anterior com este tipo de 
programa era muito diminuto e, por outro, havia perfeita noção 
de que contactar com uma obra era diferente do que estudar 
o seu projeto.  
	 Para rematar esta procura de um programa, entrámos 
em contacto com colegas e amigos que estavam dentro da 
área do hipismo, com uma presença ativa, ou seja, 
acompanhavam o animal, o dia-a-dia deste e os hábitos/ 
necessidades, frequentavam centros hípicos e sabiam, 
portanto, como estes funcionavam, se organizavam e quais 
as necessidades básicas e imprescindíveis dos mesmos. 
Deste contacto, resultaram sugestões não só para um 
programa para um centro hípico mas também para uma 
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159- Picadeiro Lusitanos, 
visitado na feira nacional do 
cavalo, na Golegã. 

Imagem produzida pela autora.

160- Zona de banhos, visitada 
no centro hípico de Coimbra. 

Imagem produzida pela autora.



190

O programa



PARTE II _ Arquitetura

organização funcional para o mesmo, que, na sua opinião, 
resultariam num organizado e funcional centro equestre.  
	 Foi, também, nesta fase embrionária, numa conversa 
com amigos, que foi mencionado um trabalho que se 
encontrava disponível online, o qual reunia os vários fatores 
mais importantes para uma boa conceção de instalações 
equestres, localização, acessos, programa, instalações, 
organização das mesmas, etc. Esta referência, intitulada 
precisamente Equitação, Conceção de instalações, surgiu na 
hora exata, pois tratava-se de um documento muito 
detalhado, informado e completo, que auxiliou bastante todo 
o processo de desenvolvimento da Parte I desta dissertação. 
	 Estas conversas com pessoas ligadas à equitação, 
arte equestre e centros hípicos mantiveram-se ao longo do 
processo projetual, pois foram sempre uma mais valia para o 
mesmo. As pessoas que estão por dentro desta área, como 
estão habituadas a frequentar vários locais destinados à 
equitação, apercebem-se, mais facilmente, da falta de certos 
espaços e/ou materiais que são necessários a um centro, ou 
de algo útil para este, do que alguém que esteja por fora 
deste ambiente, com um olhar distanciado sobre a matéria, 
ou seja, com parcos conhecimentos sobre esta área. 
	 Portanto, as primeiras fases do projeto passaram pelo  
filtro destes colegas, através de conversas sobre a proposta, 
que foram ajudando a chegar a uma solução funcional, do 
seu ponto de vista. Foi, principalmente, no início do processo 
que a sua ajuda foi mais preciosa: havia a recolha de espaços 
essenciais, tirada do estudo, das visitas e do programa 
descrito no documento estudado, havia a organização tipo, 
ou organização ideal, também disponível no mesmo 
documento, mas faltava a junção de toda a informação e 
inserção no terreno. Foi nessa fase que a sua ajuda foi mais 
vital, pois puderam passar um pouco da sua experiência 
pessoal e vivência para a construção da proposta: a 
localização dos espaços no todo, as ligações e proximidades 
entre eles, os percursos mais práticos para o cavaleiro e para 
o cavalo, entre outras sugestões.  
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161- Bancadas do público num 
picadeiro ao ar livre, visitadas no 
centro hípico de Coimbra. 

Imagem produzida pela autora.

162- Bancada do júri, centro 
hípico de Coimbra. 

Imagem produzida pela autora.
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	 Mas nem sempre houve concordância entre as 
propostas e as sugestões dos colegas, isto, devido à 
singularidade do terreno e de, consequentemente, ter que 
existir uma adaptação de implantação e de formas ao 
mesmo, como mais à frente se perceberá com a 
apresentação dos diferentes estudos até à proposta final. 
Com efeito, não houve a possibilidade de conceber tudo tão 
linearmente como os colegas e o trabalho Equitação, 
Conceção de instalações sugeriam, mas o processo 
projetual, acaba por ser exatamente isto: adaptar o que é 
imperativo ao terreno de facto. 
	 Concluindo, foram estes quatro pontos/ estratégias - 
pesquisa e análise, visitas, conversas com colegas e o 
trabalho Equitação, Conceção de instalações - que levaram 
ao desenvolvimento de um programa que se adaptasse à 
intenção e ideia do projeto, ao terreno e à dimensão do 
mesmo, tendo-se chegado ao seguinte programa: 
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Áreas Elementos Áreas (m2)

Áreas sociais

Receção 50m2

Serviços administrativos 20m2

Sala de monitores 19m2

Sala de formação 19m2

Bar e restaurante 195m2

Bar e restaurante

Cozinha, despensa 
de frios, despensa 
de lixo e balneários 

para pessoal
115m2

Instalações sanitárias 40m2

Estacionamento 14 lugares - 400m2

Áreas de 
atividades

Picadeiro descoberto 50x80m - 4000m2

Picadeiro coberto 20x60m - 1200m2

Picadeiro coberto

Bancadas para o 
público

70m2

Bancadas para o júri 70m2

Campo de treino 20x40m - 800m2

Guias mecânicas 4m de raio (2x)

Paddocks 2x 65m2

Anexos

Arrumos

270m2
Garagem para 

veículos de 
manutenção

Estrumeira
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Áreas Descrição Áreas (m2)

Cavalariças

Boxes 10x 15m2

Arrumos 70m2

Zona de preparação 
do cavalo

Banhos 20m2

Tosquia e ferração 20m2

Sala para armazenamento de rações 20m2

Sala para armazenamento de palha e 
aparas 20m2

Gabinete veterinário 24m2

Box de Isolamento 20m2

Sala de arreios
Sala de lavagens 20m2

Sala de arrumações 20m2

Instalações sanitárias e balneários para os 
praticantes 2x 49m2

Instalações sanitárias públicas 32m2

Sala de primeiros socorros 18m2

Casa do tratador 24m2
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A implantação 
	 No que toca à implantação deste programa no terreno, 
procurou-se (e procura-se) respeitar ao longo do processo 
projetual as características e o caráter próprio do mesmo, 
tendo como finalidade encontrar uma implantação coesa, que 
se insira da melhor forma naquele lugar, funcionando em 
comunhão com a envolvente/natureza, mas sempre 
atendendo ao programa especifico que este “tema” pede. 
Esta implantação depende da adaptação de dois programas 
de distintas escalas - humana e do cavalo - mas tão 
interligados entre si, ao terreno escolhido para tal.  
	 Portanto, pretende-se criar uma solução que consiga 
unir todo o programa descrito acima, as duas escalas (e 
dimensões resultantes) nele implementadas, concedendo-lhe 
uma hierarquia, uma organização racional, relacionando 
sempre a mesma com o terreno, a sua envolvente e a 
paisagem que se pretende valorizar e preservar, com especial 
relevância para o curso de água que verdeja ao longo de toda 
a propriedade.  
	 Um programa como o que se apresenta só faz sentido 
em estreita harmonia com a paisagem envolvente, conforme é 
reconhecido por Álvaro Siza quando diz que “...a arquitectura 
não tem sentido a não ser em relação com a natureza.”  30

	 Não surpreende, por isso que, em múltiplos programas 
pesquisados, estudados e visitados, seja evidente esta 
preocupação com a integração no meio natural envolvente, 
podendo afirmar-se que um programa é tanto mais bem 
sucedido quanto melhor se integra no meio. Cabe ao 
arquiteto, portanto, em geral, e à autora da dissertação, em 
particular, procurar promover essa integração e equilíbrio, 
como também preconiza Campo Baeza quando diz que 
“Arquitectura e Natureza convivem perfeitamente, dialogam, 
mas nunca se fundirão nem se confundirão. Isso seria não ter 
percebido nada.”   31

  SIZA, Álvaro (2012). Imaginar a Evidência. Edições 70. Pág.3430

 BAEZA, Alberto C. (2013). Principia Architectonica. Caleidoscópio. Pág. 8431
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163- Entrada para o centre 
equestre de S.Caetano; O verde 
da envolvente. 

Imagem produzida pela autora.

164- Entrada para o parque de 
merendas e nova zona de 
estacionamento; O verde da 
envolvente. 

Imagem produzida pela autora.
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	 No projeto que se apresenta, será evidente a atenção 
dada a este aspeto, procurando-se destacar os elementos 
naturais mais relevantes da envolvente, nomeadamente, o 
curso de água e as árvores que vicejam ao longo da mesma. 

A ideia 
Funcionalidade do espaço equestre    vs   

maximização do local 

Para chegar à implantação final, um longo caminho foi 
percorrido, tendo sido formuladas diversas hipóteses, que por 
diferentes razões não satisfaziam o programa. À medida que o 
programa fo i sendo estudado, a lgumas ideias e 
preocupações foram ganhando nitidez, permanecendo, a 
partir daí, com naturais alterações, no projeto, destacando-se: 
	 -hierarquia : do público ao privado; 
	 -percurso do visitante / percurso do cavaleiro;	  
	 -percursos dos cavalos;  
	 -medidas standard 
	 -linearidade do trajeto do praticante;  
	 -relação com a envolvente : a vala; o verde; 
	 -ligação entre os espaços essenciais. 

	 Percebendo, desde o início, que devido às 
particularidades do terreno não seria possível estruturar e 
organizar o programa da forma aconselhada por quem 
entende desta matéria  (img.165), mas tendo em conta a 32

mesma, tentou-se criar percursos fáceis, diretos e objetivos, 
tanto para as pessoas como para os cavalos. 
	 A forma resultante foi fortemente condicionada pelas 
medidas standard que se queriam garantir de forma a 
possibilitar competições nacionais e internacionais. Como o 
terreno é muito singular e não havia muitas possibilidades de 
inserção do picadeiro descoberto, pode dizer-se que o ponto 
de partida terá sido a implantação do mesmo (com área 

 REZENDE, Regina e FRAZÃO, Alexandra (2012). Equitação, Conceção de 32

Instalações. Pág.7.
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165- Organização funcional tipo 
de um centro equestre. 

Consultado no documento “Equitação, 
Concessão de Instalações”.
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mínima de 4000m2 - sendo a largura mínima 50m) e a 
relação com a implantação do picadeiro coberto (com área 
mínima de 1200m2 - largura mínima de 20m). 
	 Poderemos ver facilmente que, em todas as propostas 
que foram surgindo ao longo do percurso de trabalho, a 
implantação do picadeiro descober to se manteve 
praticamente inalterada; com isto, as propostas distintas que 
foram surgindo procuraram encontrar um lugar funcional para 
o restante programa. 

Fases do projeto 

	 1.Inicialmente, manteve-se o caminho de circulação 
existente, atualmente, no terreno, distribuindo, através deste, 
e seguindo a disposição ideal mencionada, o programa.  
	 Sem contabilizar os locais destinados à pratica 
equestre - picadeiros, campos de treino, guias-, num primeiro 
momento, determinou-se quais os espaços que se iriam unir 
através do mesmo tipo de programa, resultando, deste modo, 
quatro edifícios distintos: 
	 -receção, bar e restaurante;  
	 -balneários, instalações sanitárias, enfermaria e casa 
do tratador;  
	 -cavalariças; 
	 -arrumos/garagem; 
	 Após esta definição (dos diferentes edifícios que se 
iriam distribuir), passou-se à tentativa de implantação no 
terreno, tendo-se chegado à solução apresentada (img.x). 
Nela, encontra-se o edifício da receção, bar e restaurante 
imediatamente à entrada do terreno, logo seguido do 
picadeiro coberto; no centro do terreno, encontram-se os 
edifícios destinados ao cavalo (cavalariças) e ao homem 
(balneários, instalações sanitárias, enfermaria e casa do 
tratador) e o edifício dos arrumos e garagem e, no fundo do 
terreno, localizam-se os campos ao ar livre - picadeiro, campo 
de treino e guias.  
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166 - Levantamento do existente 
no terreno escolhido para a 
proposta para o centro hípico. 

Imagem produzida pela autora.

167- Desenho de implantação 
da fase 1. 
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	 Esta solução, a nível de organização e distribuição 
encontrava-se bem resolvida, pois existia um núcleo central 
que servia ambos os lados, o picadeiro coberto e a área de 
campos descobertos. O picadeiro coberto, como se 
aconselha por se tratar de um edifício bastante frequentado 
num centro hípico, devido a todas as competições que nele 
se podem realizar e ao facto de, na maioria das vezes, as 
aulas de equitação decorrerem neste mesmo local, 
encontrava-se logo à entrada, para facilitar a chegada dos 
visitantes a provas e dos alunos às aulas de equitação. 
Embora o percurso dos cavaleiros não fosse tão direto -
tinham que se deslocar uns metros da receção até ao núcleo 
central onde se encontravam os balneários e as cavalariças -, 
após estarem equipados e com o seu cavalo preparado, 
encontravam-se a meio das diferentes áreas de desporto, o 
que constituía uma mais valia. Os arrumos e garagem 
estavam igualmente bem localizados de modo a facilitar o 
acesso a todos os espaços de manutenção. 
	 No entanto, esta proposta não respeitava o sítio em si. 
O local é dotado de um pequeno curso de água envolvido 
por uma mancha de verdes, o que o torna tão especial, e 
nesta solução o curso de água estava totalmente esquecido, 
funcionava como traseiras dos edificados e dos espaços 
delimitados. Portanto, esta proposta foi abandonada e partiu-
se em busca de uma melhor relação, uma relação mais direta, 
mais próxima, com o curso de água e o verde que o envolve.  

	 2. Nesta segunda fase, passou-se o percurso de 
circulação dentro do centro para junto da vala, mantendo-se 
as distribuições. Chegou-se rapidamente à conclusão de que 
não seria possível manter as mesmas posições dos edifícios 
no terreno -aquelas que anteriormente mostravam funcionar 
bem entre si-, porque, além de faltar espaço para arrumos e 
garagem, criava-se um espaço muito irregular e sem lógica na 
zona dos volumes centrais, uma vez que os edifícios do 
picadeiro coberto, das cavalariças e do cavaleiro, embora 
estivessem lado a lado, estavam como independentes, sem 
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168 - Desenho de implantação 
da fase 2.  
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outra ligação para além da proximidade. Portanto, teve que se 
procurar outras soluções. 

	 Para que o picadeiro descoberto cumprisse com a 
medida exigida pela federação portuguesa, não havia muitos 
lugares onde este se pudesse inserir, como já se disse, o que  
fez com que a localização deste grande campo pouco se 
alterasse nas diferentes propostas esboçadas. 
	 Os três esboços que surgiram poderiam até ter uma 
boa relação com a natureza, mas não funcionavam bem entre 
si, como um centro hípico deve funcionar, uma vez que os 
locais de preparação e de prática eram muito distantes entre 
si, aumentando o percurso do cavaleiro. Assim, nos esboços 
1 e 2, embora a definição de espaços públicos e privados 
estivesse relativamente salvaguardada - o visitante só entraria 
até à zona dos picadeiros-, o praticante teria que fazer o 
percurso até ao fundo do terreno para se equipar e preparar o 
seu cavalo e, de seguida, teria de fazer o trajeto inverso para 
chegar ao picadeiro coberto (tendo em conta que é o espaço 
mais utilizado- aulas de equitação, utilizações terapêuticas, 
competições). No esboço 3, o praticante tinha um percurso 
mais direto: entrava, equipava-se e preparava o cavalo e 
seguia em direção ao campo que pretendesse. No entanto, 
para o público, esta  solução não funcionava, pois teria que 
percorrer todo o centro hípico para conseguir chegar ao 
edifício mais utilizado, o picadeiro coberto, não havendo, 
assim, uma “filtragem” de privacidade, de ordem público-
privado.  
	 Foi nesta fase que surgiu a ideia de criar um lounge na 
ponta sudeste do terreno, para tentar aproximar a arquitetura à 
beleza que a envolvente oferece. Seria composto por uma 
zona de restauração com uma área de estar voltada para a 
zona de água, por um terraço superior que tivesse, também, 
vista para o grande picadeiro descoberto e por uma sala para 
monitores. Este edifício justificava-se, em especial, em dias de 
competição, pois oferecia uma zona de tranquilidade, no piso 
térreo, e uma zona de observação das provas, no piso 1, 
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de implantação que surgiram na 
fase 2. 
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totalmente envolta na natureza do lugar (esplanada sob as 
copas das árvores que acompanham o curso de água, 
voltada tanto para esta zona mais verde como para o 
picadeiro). 

	 3. Mostrando-se as propostas anteriores não 
funcionais, esta terceira fase passou por tentar reunir os três 
principais volumes que funcionariam em conjunto: cavalariças, 
zona para praticantes e picadeiro coberto. Pretendendo-se 
manter as medidas definidas pela FEP para as dimensões dos 
campos e sendo o terreno bastante irregular, a solução que 
surgiu caracterizava-se por: 
	 -um edifício inicial, que marcava a entrada e que era 
definido por receção, bar e restaurante; 
	 -um núcleo central, logo de seguida, composto pelos 
três volumes principais acima referidos, onde praticamente 
toda a acção de um centro hípico acontece; 
	 -um picadeiro descoberto, por detrás deste núcleo, 
encontrando-se em paralelo o lounge que agora “perdia” o 
restaurante e mantinha apenas um pequeno bar (que 
funcionaria como apoio do bar principal) e as zonas de estar 
idealizadas na fase anterior. 
	 -os campos de treino e arrumos necessários, ao fundo 
do terreno. 
	 Esta solução dividiu-se em duas opções, cada uma 
com duas pequenas versões, cujas diferenças eram a 
posição do edifício dos praticantes e das cavalariças no 
terreno e a solução para a cobertura dos mesmos e do 
picadeiro coberto. Relativamente à posição dos edifícios, 
questionou-se se seria mais vantajoso ter o edifício dos 
praticantes à entrada do centro e o edifício das cavalariças 
encontrar-se mais à frente, no meio dos dois picadeiros, ou 
vice-versa.  
	 A primeira opção era mais vantajosa para o percurso 
do praticante: entrava no centro e encontrava logo a zona de 
balneários e de seguida avançava até às cavalariças onde 
preparava o cavalo e seguia para o picadeiro coberto ou 
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picadeiro descoberto, encontrando-se, nesse momento, no 
meio dos dois campos em questão. No entanto, o edifício 
das cavalariças mostrava-se demasiado comprido para se 
encontrar nesta posição, ficando muito próximo do picadeiro 
descoberto e demasiado no limite do terreno junto à água e, 
não podendo alterar significativamente a forma do mesmo, 
devido às medidas recomendadas para o programa nele 
inserido, teve que se abandonar esta proposta. 
	 A segunda opção invertia as posições destes edifícios, 
sendo que, estando as cavalariças mais próximas da zona de 
entrada, facilitava a descarga de palhas e rações e o 
transporte de cavalos. O percurso do cavaleiro perdia um 
pouco nesta opção, porque este teria que percorrer o 
caminho até ao edifício dos balneários e depois regressar 
para o edifício das cavalariças para preparar o seu cavalo e só 
depois dirigir-se ao campo pretendido para o trabalho com o 
cavalo. No entanto, tratavam-se de distâncias curtas e, 
estando o edifício destinado às pessoas no centro, também 
trazia a vantagem de a enfermaria e as instalações sanitárias 
públicas se encontrarem bem localizadas. Portanto, optou-se 
por esta segunda opção, visto ser inviável manter as 
cavalariças na posição anterior e haver vantagens nesta 
proposta. 
	 Relativamente às coberturas, a questão era se se 
assumiam os três edifícios ou se se criava uma cobertura que 
abraçasse os três edifícios, tornando-os, a nível volumétrico e 
de imagem, num só. Como os edifícios não tinham todos o 
mesmo nível de importância no funcionamento de um centro 
hípico e como se queria dar protagonismo ao picadeiro 
coberto, assumiram-se as diferentes coberturas, variando as 
alturas para reforçar esta intenção. Avançou-se, assim, com 
esta hipótese resultante deste pequeno estudo de variações. 
	  
	 3.1. Nesta proposta, era cumprida a ideia de criar um 
gradual filtro de privacidade, consoante se avançava pelo 
centro hípico. À entrada, situa-se a zona de receção e 
restauração, pública na sua essência, com acesso ao 
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público ou a visitantes pontuais que quisessem unicamente 
ter uma refeição. No centro do terreno, encontra-se o núcleo 
de maior afluência e frequência de pessoas, com acesso fácil 
e direto ao picadeiro coberto, sendo uma área mais 
reservada do que a anterior, só acessível em dias e horas 
marcadas. Depois, localiza-se o picadeiro descoberto e 
lounge, acessível ao público em caso de competição, ou 
seja, uma zona mais restrita e pontual. Por fim, o campo de 
treino e os arrumos e garagem, uma zona já absolutamente 
privada, praticamente para acesso somente a pessoas do 
centro hípico. 
	 O foco desta solução era o núcleo central e foi nele 
que foi depositada a maior energia para chegar a uma 
solução que fosse funcional e coesa. Nesta zona, 
encontravam-se os edifícios do picadeiro coberto, das 
cavalariças e dos cavaleiros, de forma a que toda a atividade 
do centro, direcionada à prática da equitação, se reunisse 
naquela zona. Foi nesta fase do projeto que se começou a 
distribuir, com maior precisão e rigor de medidas, todo o 
programa dentro destes edifícios; o que antes era um 
esquisso para ter noção das dimensões necessárias para 
cada edifício, passou, neste ponto, a ser mais rigoroso e 
definitivo, visto que se optara por uma proposta a explorar. 
Não só houve preocupação com a inserção do programa e 
definição de uma planta mais precisa, mas também com as 
alturas dos espaços e as volumetrias resultantes e 
pretendidas para a proposta.  
	 Como se pode ver na imagem 173 havia uma 
preocupação com o alçado  principal, que ficaria virado para o 
edifício do bar, com a relação, de alturas e de proximidade, 
entre os três volumes e com a conjugação e esquema de 
telhados dos mesmos, preocupações que se foi mantendo 
ao longo do processo de projeto. 
	 O bar/restaurante, de um único piso e cobertura plana, 
virava-se para o espaço verde, delimitado por ele e pelo 
picadeiro coberto, e para a zona do curso de água, 
mantendo, assim, uma forte ligação visual não só com a 
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173 - Planta do piso térreo, 
cortes e esboço de alçados, da 
fase 3.1. 
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172- Desenho de implantação 
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natureza que o envolvia, mas também com o própria 
arquitetura do espaço, podendo observar-se deste local os 
volumes centrais, o curso de água, as árvores e os cavalos a 
circularem naquela que se pretende que seja a sua casa. 
Assim, como o bar e restaurante mantinham esta conexão 
com a natureza e a arquitetura proposta, o edifício do lounge 
também o fazia, sendo que este exaltava mais a natureza, 
definindo-se quase como um retiro, pois toda a zona do bar e 
de estar era voltada para a ribeira, só se encontrando, no 
primeiro piso, um terraço com vista para o picadeiro 
descoberto e para as atividades nele praticadas. Ainda assim, 
era dada uma especial atenção a este terraço, pois era 
dotado de uma vista privilegiada, equivalente àquela de que 
dispunha o júri, mas a um nível mais elevado, por detrás 
deste. 
	 No entanto, esta proposta foi abandonada, por três 
razões fundamentais. Em primeiro lugar, a circulação do 
cavaleiro dentro do centro, como referido acima, não era a 
solução ideal, devido às distâncias a percorrer e à circulação 
entre os três volumes centrais, que era redundante, pouco 
prática. Em segundo lugar, os limites dos edifícios centrais 
aproximavam-se demasiado dos limites do terreno, sendo 
mais preocupante no limite a sudeste, por se tratar da 
margem do curso de água e por, desta forma, dificultar a 
circulação de pessoas e, principalmente, de veículos de 
manutenção ou de urgência. Por fim, o espaço verde/livre não 
era claro nem bem definido, poderia ser visto como um 
espaço resultante da implantação dos volumes, o que o 
tornava bastante recortado. 

	 4. Nesta quarta fase do projeto, procurou-se manter a 
relação idealizada entre os três edifícios centrais, mas 
alterando a implantação dos mesmos, na tentativa de 
responder aos problemas encontrados anteriormente. 
	 Procurando simplificar e facilitar a circulação dos 
cavaleiros, propôs-se a passagem do edifício dos cavaleiros 
para uma zona mais privada e simultaneamente mais próxima 
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das cavalariças, encurtando, desta forma, o percurso dos 
praticantes. Assim, depois de chegarem ao núcleo central do 
centro e de se equiparem, os cavaleiros teriam apenas que 
fazer pequenos percursos para se dirigirem às cavalariças, 
para prepararem o seu cavalo e para a prática equestre, fosse 
ela no picadeiro coberto ou descoberto. Por outro lado, e pela 
primeira vez, surgiu a ideia de propor uma passagem coberta 
que interligasse todos os espaços do centro, quer ao público 
quer aos praticantes, resultante do prolongamento do telhado 
mais pequeno do picadeiro, virado a sudeste. Desta forma, 
garantia-se melhores condições para a utilização do centro 
em qualquer altura do ano, protegendo os seus utilizadores 
das intempéries. 
	 De forma a evitar excessivos recortes, no terreno e no 
espaço verde, e excessiva proximidade dos volumes aos 
limites do terreno, abandonou-se o paralelismo entre os 
edifícios do núcleo central e criou-se uma interseção entre as 
cavalariças e o picadeiro coberto, garantindo, ao mesmo 
tempo, que houvesse continuidade no percurso entre os dois 
picadeiros, do lado da vala, tornando a proposta mais 
retilínea. Com esta mudança, o acesso ao picadeiro coberto, 
a partir das cavalariças, ficou extremamente facilitado, 
beneficiando, significativamente, o dia a dia de cavalos e 
cavaleiros, uma vez que o cavalo não chegava a sair das 
cavalariças para entrar no picadeiro. De algum modo, a partir 
deste momento, os edifícios passaram a funcionar como um 
só. Por outro lado, resultante da interseção do corredor com o 
vértice oeste do picadeiro coberto, surgiu uma zona quadrada 
que marcava a transição entre os dois espaços, que seria 
destacada com uma clarabóia, que inundava aquele espaço 
de luz. 
	 Desta alteração, resultaram claros benefícios, também, 
para os espaços verdes da proposta, que se tornou mais 
contínuo e consistente, ladeando o percurso do público e 
criando uma relação constante com o curso de água.  
	 Ainda desta nova solução de implantação conseguiu-
se dividir e resolver as questões de privacidade, dentro do 
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centro, distinguindo a circulação de praticantes e 
trabalhadores da circulação do público, beneficiando esta 
última do contacto direto com a natureza - espaço verde 
proposto e ribeira. 
	 Para além destas alterações, ocorreram outras de 
menor relevo, nomeadamente o desaparecimento do lounge, 
por se entender que, embora com potencial, era redundante, 
uma vez que se apostava na zona de restauração principal, e, 
no edifício de receção e restauração, o surgimento de 
coberturas invertidas, em vez de cobertura plana, e divisão 
entre zona de bar, de pé direito duplo, e zona de restaurante, 
que se situava agora no primeiro piso, por cima da zona de 
administração e sanitários, ambas direcionadas para a zona 
verde envolvente. 
	 No âmbito da evolução natural do projeto, 
desenvolveram-se alçados interiores - cavalariças e picadeiro- 
e aprofundaram-se os alçados exteriores e, relativamente aos 
telhados, manteve-se a ideia anterior de semelhança, sendo 
os mais pequenos réplicas do maior, apesar de se ter alterado 
a disposição e localização dos volumes. 

	 4.1. Verificando-se que a cobertura anteriormente 
proposta, que acompanhava todo o programa, com cerca de 
seis metros de altura, não protegia devidamente os 
utilizadores, surgiu a ideia de criar um passadiço, desde o 
início das cavalariças (onde se propunha um acesso vertical) 
até ao final do picadeiro descoberto, garantindo, desta forma, 
a desejada proteção, uma vez que ambas as passagens (no 
solo e no passadiço) ficariam agora com três metros. Para 
além disso, com esta solução, havia ligação mais facilitada ao 
piso superior das bancadas do picadeiro coberto, facilitando a 
circulação das pessoas, bem como às “bancadas” em pé, ao 
longo do corrimão, que foram pensadas para o primeiro piso, 
em todo o comprimento do picadeiro descoberto, o que 
conferia, aos espectadores, uma visão privilegiada da 
competição, por se encontrar distanciada do solo. 
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	 No entanto, no segmento percorrido em paralelo com 
as cavalariças, esta ideia não se encontrava bem resolvida, 
pois o piso do passadiço coincidia com a altura menor do 
telhado das cavalariças, o que constituía um perigo para os 
utilizadores, nomeadamente para as crianças, sempre 
curiosas, que assim poderiam inadvertidamente aceder ao 
telhado, monstrando-se, ao mesmo tempo, uma solução algo 
inestét ica. Procurando contornar este problema, 
experimentou-se cortar o segmento em causa e ter acesso a 
este passadiço, somente, na zona de entrada do picadeiro, 
mas chegou-se rapidamente à conclusão de que tal 
constituiria um retrocesso, pois implicava que se utilizasse 
uma solução que já se mostrara ineficaz - uma cobertura a 
seis metros do solo. 

	 5. Cada vez mais consciente da importância da 
funcionalidade num programa deste género, abdicou-se do 
edifício dos cavaleiros e inseriu-se num primeiro andar, na 
zona este das cavalariças, o programa que nele existia. Desta 
forma, propunha-se um só edifício onde o cavaleiro se 
preparava a si e ao seu cavalo, garantindo, assim, uma 
circulação mais concentrada e eficaz. 
	 Com a inserção do programa no primeiro piso das 
cavalariças, o segmento do passadiço retirado no momento 
anterior, fazia agora sentido: não era apenas uma plataforma 
de cerca de vinte e cinco metros que levava ao primeiro andar 
do picadeiro coberto, mas sim um eixo estruturante de toda a 
proposta, uma vez que unia todo o programa desde o edifício 
da receção/restauração, até ao picadeiro descoberto. Por um 
lado, constituía uma plataforma de acesso a todo o programa 
necessário ao cavaleiro; por outro lado facilitava a vida ao 
público, visto que permitia o acesso direto do restaurante aos 
espaços reservados ao público nos dois picadeiros; por fim, 
por força da criação deste primeiro piso do passadiço, 
ganhava interesse estético, conferindo, também por esta via, 
unidade à proposta.  
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	 Esta alteração implicou ajustes no edifício da receção/
restauração, com vista à otimização da ideia: eliminação do 
pé direito duplo no bar, anteriormente existente, para permitir a 
expansão do restaurante e a libertação da zona de acesso ao 
passadiço; acesso diferenciado ao bar e ao restaurante; 
criação de uma sala de formação e outra de reuniões. 
	 Com esta alteração estrutural - criação do primeiro 
piso nas cavalariças -, as coberturas ganharam uma nova 
forma: a cobertura mais pequena do picadeiro prolongava-se 
para fazer a cobertura do passadiço, prolongamento este que 
se mantinha ao longo do picadeiro ao ar livre, como 
anteriormente, e cobria agora, também, parte do edifício das 
cavalariças (o primeiro piso, antes referido, e a zona do 
passadiço correspondente), acompanhando a rotação 
operada no edifício, o que enfatizava a aparência de se tratar 
de um só edifício. Naturalmente, o telhado que era o mais 
pequeno passou a ser o mais alto, o que implicou uma 
mudança na forma do edifício. 
	 Com esta nova proposta de coberturas, uma parte do 
edifício das cavalariças, junto ao picadeiro, não ficava 
abrangida pelas coberturas, o que constituía um problema 
para a proposta, pois teria que se proceder a uma extensão 
de um dos telhados das cavalariças, o que seria sempre uma 
solução pouca harmoniosa. Em alternativa, equacionou-se a 
criação de um pátio, nessa área descoberta, embora se 
hesitasse entre a sua criação apenas no piso 1 ou em ambos 
os pisos do edifício. Após ponderação, chegou-se à 
conclusão de que faria mais sentido criar um pátio que 
recortasse todo o edifício, iluminando, desta forma, o corredor 
das cavalariças, principalmente a zona das boxes, através de 
uma parede envidraçada. Com a criação deste pátio, a 
clarabóia anteriormente proposta desapareceu, uma vez que 
perdia a sua utilidade e notoriedade. A proposta previa, ainda, 
a instalação de um elevador que, não só se situava num zona 
privilegiada do núcleo central do projeto, como solucionava a 
forma irregular e pouco funcional da sala contígua ao pátio 
criado, garantindo, assim, o acesso de pessoas com 
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mobilidade reduzida ao passadiço e, através dele, às zonas 
destinadas aos espectadores. 
	 No entanto, esta solução de colocar todo o programa 
do cavaleiro num primeiro andar não se mostrou prática, pois 
implicava que os cavaleiros tivessem que subir e descer 
escadas antes e depois da prática equestre e expunha 
demasiadamente ao público instalações que deveriam ser 
mais reservadas (balneários). 

	 5.1. Assim, todo o programa que constava do piso 1 
foi passado para o piso térreo das cavalariças, procurando 
encontrar uma nova forma de coerência entre os dois 
programas (cavalo/ cavaleiro), sendo o edifício dividido em 
dois setores: no lado poente, localizava-se o programa 
destinado aos cavalos; no nascente o programa destinado ao 
cavaleiro e ao público. 
	 Estas alterações permitiam a manutenção das 
coberturas, como foram idealizadas, e do passadiço, o que 
era desejável, mas, por outro lado, com a eliminação do piso 
1 das cavalariças, resultava, do lado nascente, um pé direito 
duplo que atingia cerca de 9 metros e uma enorme parede 
cega, ao nível do passadiço, o que se tornava, 
manifestamente, inestético e, por isso, indesejável. 
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	 6. Após várias tentativas de resolução do pé direito 
excessivamente alto e da parede cega no passadiço, optou-
se por abandonar a ideia de prolongar e “rodar” o telhado 
mais baixo do picadeiro, de modo a cobrir parte das 
cavalariças. De realçar que, após a fase 5, esse constituía o 
maior problema do projeto, contrastando com várias decisões 
arrojadas e conducentes a um bom projeto. Por um lado, toda 
a atividade se centrava num núcleo constituído pelos dois 
edifícios centrais do projeto, ligados entre si; por outro, o 
cavaleiro tinha um percurso otimizado e funcional, visando a 
economia de esforço e de tempo, bem como o conforto dos 
intervenientes; por outro lado, concretizara-se um percurso 
coberto ao longo de todo o programa que garantia circulação 
protegida do sol e da chuva a todos os utentes ; finalmente, a 
implantação e orientação dos edifícios, e deste percurso, 
respeitava, destacava e permitia a fruição da envolvente 
natural.  
	 Em substituição dos inviáveis piso 1 das cavalariças e 
respetivo telhado, optou-se por criar uma cobertura praticável, 
que cobria todo o programa destinado ao cavaleiro, localizado 
a nascente, no piso térreo do mesmo edifício. Ficava, assim, 
resolvido o problema acima identificado, ao mesmo tempo 
que o projeto ganhava novos motivos de interesse: dali se 
obtinha uma vista privilegiada sobre o curso de água, a zona 
de restauração e toda a envolvente natural; as crianças 
podiam brincar livremente numa zona espaçosa e reservada a 
humanos; em dias especiais ou, de forma particular, durante 
o verão, tornava-se possível a criação de uma esplanada 
exterior que prolongasse a zona da restauração, bem como a 
organização de espetáculos, ao ar livre, envolvendo 
sobretudo artistas locais ou em ascensão, dando 
continuidade a uma tradição da coletividade para a qual foi 
pensado o projeto. 
	 Depois de um longo período de maturação e 
aperfeiçoamento da proposta, nunca perdendo de vista a 
ideia inicial (funcionalidade do espaço equestre vs 
maximização e glorificação do local), chegou-se a uma 
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proposta que a permitia concretizar, harmoniosamente, nunca 
perdendo de vista as ideias força que se entendeu que 
deviam marcar o projeto. Nele encontra-se claramente 
presente a distinção entre zonas públicas e privadas, entre a 
circulação do público e dos praticantes, sendo visível, na 
proposta, a preocupação com ambos; é visível a otimização e 
linearidade dos percursos do cavalo e cavaleiro; respeitam-se 
as medidas standard tidas como fundamentais para a plena 
utilização do espaço, na vertente desportiva; é conseguida 
uma harmoniosa ligação entre os diferentes espaços do 
programa; e, finalmente, o elemento natural ganha o merecido 
destaque, conseguindo-se que a arquitetura interaja 
harmoniosamente com ele, concretizando a ideia de que “…a 
natureza, o diálogo com ela, foi sempre a fonte da 
arquitetura.” , como defende Baeza. 33

  BAEZA, Alberto Campo (2013) Principia Architectonica. Caleidoscópio. Pag 80.33
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A proposta final  
	 Após esta sequência de soluções apresentadas, até 
chegar à solução final e a qual foi aprofundada, é importante 
explicar, mais detalhadamente, o funcionamento e 
organização do centro hípico proposto. 
 	 Assim que se chega ao terreno em questão, encontra-
se, à direita, uma divisão entre circulação para pedestres e 
circulação para veículos, direcionando as pessoas para a  
zona da receção - envidraçada de forma a marcar subtilmente 
a entrada, para maior controlo de chegadas e para, 
naturalmente, trazer luminosidade ao espaço interior - e os 
veículos para a zona de estacionamento. Após estacionarem, 
as pessoas são atraídas até à entrada através da copa de  
uma árvore que se encontra atrás dos muros que delimitam a 
zona de peões e a zona de carros. A entrada no complexo 
faz-se inevitavelmente pela receção, sendo esta uma espécie 
de filtro e controlo, uma vez que pode indicar as direções a 
tomar e controlar os objetivos da visita, separando, 
naturalmente, praticantes e visitantes. 
	 Neste primeiro edifício, que separa o que é exterior do 
que é interior, encontram-se a receção, já mencionada, os 
serviços administrativos, as salas de apoio ao centro (de 
formação e de monitores), a zona do bar e restaurante, com 
as devidas áreas de apoio, quer para o seu funcionamento, 
quer para os funcionários, e instalações sanitárias. Trata-se de 
um volume unicamente dedicado ao homem, opondo-se a 
todos os restantes. Deste modo, pretendeu-se destacá-lo  
dos restantes, não só devido a esta especificidade, mas 
também pelas impor tantes funções que alberga, 
diferenciando-o através da disposição dos telhados e do 
revestimento.  
	 Relativamente ao telhados, inverte-se a disposição 
típica de duas águas, tornando-se numa cobertura invertida, 
ou em borboleta, sendo que se mantém o mesmo ângulo de 
inclinação dos restantes telhados do conjunto. Tendo em 
conta que nos edifícios centrais a divisão não é a meio, como 
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habitual, mas sim em três partes, mantém-se, igualmente, um 
telhado maior do que o outro, desfasando ambos na vertical. 
Relativamente ao revestimento, optou-se por um revestimento 
a branco (gesso cartonado, no interior, e contraplacado 
revestido com um compósito plástico  de alta qualidade, no 
exterior), embelezado e protegido, exterior e interiormente, por 
um lambril de madeira, ou de mármore em algumas zonas 
interiores de maior necessidade de resistência (entrada e 
serviços). Assim, este edifício a branco, contrasta com o 
revestimento a madeira nos restantes, sem se “desligar” deles 
completamente, graças ao pormenor do lambril de madeira, e, 
também, à estrutura à vista. 
	 Sempre tirando partido da envolvente e de possíveis 
enfiamentos visuais, dividiu-se o programa inserido neste 
primeiro volume em duas partes: uma, na tardoz, voltada para 
o estacionamento, onde estão a receção e os serviços de 
restauração, de forma a facilitar controlos de entradas e 
descargas necessárias e, também, por não ser prioritária a 
relação com a envolvente e a criação de vistas; outra, frontal, 
voltada para o interior do centro e para o curso de água que o 
bordeja, onde se encontram a zona do bar e restauração e as 
salas de apoio ao centro. Nesta última parte, privilegiada, a 
intenção foi criar um espaço acolhedor, confortável, muito 
luminoso e que se relacionasse e interagisse tanto com o 
centro como com a natureza da envolvente, portanto muito 
“aberto” ao exterior.  
	 A área do bar e restaurante divide-se em dois pisos, 
tendo o piso térreo duas zonas de pé direito duplo, criando 
amplitude, conforto e interação no espaço, e ambos têm um 
envidraçado que atinge, praticamente, a altura do pé direito e 
que se estende até às portas de acesso, preenchendo, 
portanto, quase toda a fachada norte e “abrindo-se” a todo o 
movimento que acontece no centro. No piso 1, esta zona não 
só usufrui da vista voltada para o centro, como, também, de 
uma vista para as copas das árvores da envolvente (que 
contornam o curso de água e estão situadas na zona do 
estacionamento), resultante de um rasgo horizontal, ao longo 
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de toda a fachada sul do piso superior, que permite a perfeita 
noção, a quem esteja nesse piso, do espaço e da natureza 
que o envolve, podendo ver quase tudo à sua volta. 
	 Logo de seguida, encontra-se o volume das 
cavalariças, que se organiza em dois braços, um destinado 
aos cavaleiros e outro aos cavalos. No primeiro braço das 
cavalariças, situado à direita do corredor de circulação, 
encontram-se as salas necessárias ao homem e à 
preparação do cavaleiro: a casa do tratador; a enfermaria do 
cavalo, nomeadamente a zona do veterinário; balneários 
femininos e masculinos, com adaptação a pessoas 
portadoras de deficiência; instalações sanitárias, de acesso 
unicamente exterior; por último, a enfermaria dos praticantes, 
estrategicamente localizada, estando muito próxima da 
entrada do picadeiro coberto e relativamente próxima do 
picadeiro descoberto, sendo, ainda, rápida e facilmente 
acedida através da entrada principal do centro.  
	 No braço destinado aos cavalos, à esquerda do 
corredor, estão situados todos os espaços destinados à 
estadia do cavalo, à alimentação e manutenção do mesmo e 
à preparação deste para a prática equestre. No início do 
volume, propositadamente, ainda que afastadas das boxes 
dos cavalos, encontram-se as salas para rações e palhas, 
localizadas imediatamente a seguir ao portão de entrada do 
centro, de forma a facilitar as descargas. No fundo do volume, 
encurtando distâncias de acesso aos campos, estão as 
boxes do cavalo, de onde, facilmente, se acede, 
sucessivamente, ao campo cober to, às guias de 
aquecimento e/ou arrefecimento, aos paddocks e ao campo 
descoberto. No meio, encontram-se a boxe de isolamento, 
imediatamente em frente à enfermaria do cavalo, e os locais 
para a preparação dos equinos: salas de arreios, zona de 
banho e zona de ferração e tosquia, onde os cavalos podem, 
também, ser preparados, se necessário, em dias de 
competição.  
	 As instalações acima identificadas destinadas ao 
cavalo cumprem com as normas e medidas mínimas exigidas 
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neste tipo de infraestrutura, tal como acontece em todos os 
restantes espaços equestres desta proposta. Além disso, foi 
dada particular atenção ao bem estar e ao conforto dos 
utilizadores e dos cavalos, bem como à funcionalidade do 
próprio espaço, merecendo especial relevo alguns fatores 
que a seguir se desenvolvem.  
	 Sabendo da importância do arejamento contínuo deste 
tipo de espaços, procurou-se dar resposta eficaz através do 
sistema de cobertura. As vigas transversais que a suportam, 
quando se encontram com as vigas horizontais das paredes, 
a este e oeste, não se intersectam, mas sim pousam nelas, 
criando aberturas intercaladas entre cada viga da cobertura. 
Deste modo, salvaguardou-se o bem estar e o saúde do 
animal, uma vez que o ar circula a um nível elevado, acima 
dos animais. Por outro lado, propõe-se, a um nível mais baixo, 
um conjunto de aberturas, rasgadas na fachada oeste, que 
serão utilizadas sobretudo no verão, quando a temperatura for 
mais elevada. Graça a estas, os animais, dentro das suas 
boxes, poderão observar o exterior, o que ameniza o seu 
confinamento. 
	 Sabendo da importância da luz natural, a proposta 
apresenta várias soluções complementares para o efeito. A 
mais importante é a treliça colocada a nascente, ao longo de 
toda a fachada, com cerca de 1m de altura, toda ela 
envidraçada, inundando todo o interior com uma luz suave e 
difusa, contribuindo para uma atmosfera de tranquilidade. O 
pátio, localizado na interseção dos volumes das cavalariças e 
do picadeiro, praticamente a meio da zona das boxes, todo 
ele envidraçado, também contribui fortemente para a entrada 
da luz no interior das cavalariças, trazendo quase a sensação 
do exterior para o interior graças à presença de uma árvore 
neste pátio e, quem sabe, das aves que tantas vezes fazem 
dos seus ramos o seu habitat. Os portões ripados e o 
conjunto de janelas na fachada poente completam este 
aspeto, enquanto fontes complementares de luz, podendo 
dizer-se que a luz entra por todo o lado. 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	 A amplitude foi outro aspeto tido em devida 
consideração. De facto, querendo criar um espaço amplo, 
agradável e confortável para os utilizadores recorreu-se a 
várias estratégias para atingir esse objetivo. Por um lado, a 
opção por um telhado inclinado, com altura mínima de 3m 
como exigido, e máxima de 5,50m, confere uma sensação de 
amplitude e de espaço arejado; por outro, o facto de o 
corredor ser bastante largo, com 4m, permite a fácil 
circulação de animais e respetivos cavaleiros, a pé, 
combatendo a sensação de confinamento, que existiria se 
fosse mais estreito, dado que se trata de um volume muito 
comprido, e confere segurança e conforto visual a quem nele 
circule; por fim, tendo como foco o bem estar do animal, 
reduz-se ao máximo os limites da box, deixando-as o mais 
possível abertas o que permite a interação visual entre os 
animais e entre estes e os outros utilizadores do espaço, 
oferecendo aos animais, também, amplitude de espaço. 
	 O picadeiro coberto, situado logo a seguir às 
cavalariças e a elas ligado, para além de ser, juntamente com 
as cavalariças, o cerne da proposta, encerra, também, o seu 
maior desafio em termos arquitetónicos. Implantado na 
continuação do volume das cavalariças, apresenta maiores 
dimensões e diferente orientação, daí resultando uma 
interseção, desafiante arquitetonicamente, ao mesmo tempo 
que contribui de forma decisiva para a desejada 
funcionalidade da atividade equestre, visto que permite o 
acesso direto das cavalariças para o campo coberto. 
	 O picadeiro cumpre com um conjunto de critérios 
definidos no trabalho “EQUITAÇÃO, Conceção de Instalações” 
que importa especificar, nomeadamente, a já referida 
dimensão do campo, a acessibilidade e respetivas medidas 
dos acessos, o pé direito mínimo (largamente ultrapassado), a 
existência de teia em todo o perímetro interior e, 
consequentemente, de um mecanismo específico para 
abertura das portas de acesso, a localização das bancadas 
do público e júri, as entradas de luz, entre outras.  
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	 O volume do picadeiro coberto organiza-se em duas 
zonas: a do cavalo e respetiva prática desportiva e a dos 
homens, visitantes e júri. Na primeira, as principais 
preocupações, além do cumprimento dos critérios 
mencionados, foram com a circulação de ar natural e com as 
entradas de luz. A circulação de ar deve existir durante todo 
os dias do ano, tendo esta que se localizar num nível elevado 
e fora do alcance dos utilizadores, para evitar correntes de ar 
desagradáveis e geradoras de doenças. Ainda assim, além 
desta constante entrada de ar, deve-se programar aberturas 
manuais, para os dias mais quentes do ano, com a 
possibilidade de se fechar na época fria.  
	 Na proposta apresentada para o picadeiro coberto, 
respondeu-se a estas questões - circulação de ar e luz-  
através da construção da cobertura e da proposta para os 
alçados. As vigas que suportam a cobertura, como acontece 
nas cavalariças, quando se encontram com as paredes do 
picadeiro, criam aberturas a um nível superior. O mesmo 
acontece na zona de interseção do telhado maior com a 
treliça longitudinal, esta última, criada para entrada de luz e 
maior suporte da cobertura. Também neste aspeto se dá 
unidade a esta zona nevrálgica da proposta, replicando a 
treliça, ainda que com dimensões diferentes. Por seu lado, os 
alçados longitudinais do picadeiro são muito abertos e são 
caracterizados por um rasgo horizontal localizado a um nível 
elevado (mais uma vez para cumprir com as regras das 
paredes livres constantes no já referido trabalho), 
deliberadamente aproveitado para constituir uma zona de 
observação ao longo do passadiço,  ao mesmo tempo que 
proporciona, ao espaço interior, uma enorme claridade que o 
preenche. Este rasgo é interrompido pela estrutura e dá 
origem a diversas janelas horizontais, que se podem abrir, 
oscilando para o interior, nas épocas de calor. 
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	 Na zona destinada somente ao homem, a organização 
é feita na vertical, dispondo-se em três pisos, ligados por um 
elevador, que torna todo o complexo acessível a deficientes. 
O acesso do público pode ser feito pelo piso térreo ou piso 1, 
conforme preferência ou localização dos visitantes, visto que 
as bancadas ocupam estes dois primeiros pisos. O acesso 
do júri, podendo ser também pelo piso térreo, faz-se 
preferencialmente pelo piso 1, visto que se localiza no piso 2, 
exatamente por cima do público, mas numa zona totalmente 
reservada. Também neste aspeto a proposta oferece 
condições para a realização de eventos de nível nacional, 
constituindo e confirmando a coerência da mesma. 
	 Todos estes aspetos contribuem para a imponência do 
edifício, que se destaca pela sua dimensão, volumetria e 
complexidade construtiva. Se por fora se impõe, por dentro 
ainda mais, não deixando ninguém indiferente, público, júri ou 
praticantes, à sua amplitude e estrutura, com destaque para 
as enormes vigas lameladas que suportam a cobertura e que 
são objeto do primeiro olhar do visitante. 
	 O picadeiro descoberto está situado imediatamente 
após o picadeiro coberto e responde, naturalmente, às 
medidas mínimas exigidas para a realização de competições 
federadas. Merece especial destaque a zona de bancadas 
proposta, instalada, tal como o júri, ainda que este numa zona 
reservada, no passadiço que se estende ao longo de todo a 
proposta. Desta forma, coloca o público numa zona elevada, 
proporcionando-lhe uma vista mais alargada, ou na zona 
térrea, oferecendo uma maior proximidade e maior 
intensidade sensorial. A natureza, no seu esplendor, envolve 
também este espaço, banhando-o de luz e cor.	  
	 Ao fundo do terreno, numa área restrita e praticamente 
destinada aos trabalhadores do centro hípico, encontra-se um 
campo de treino e um volume que alberga três áreas de apoio 
ao funcionamento e manutenção do centro: garagem, para 
veículos de manutenção, arrumos e a estrumeira. Este 
volume, de serviços, situa-se numa área estratégica, de forma 
a que, a partir dele, se chegue a todos os campos que 
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necessitem de manutenção mecânica, sem ter de passar 
pela zona ajardinada ou pela zona do público. O acesso a 
este volume é feito por um percurso secundário, como é 
aconselhado no trabalho “EQUITAÇÃO, Conceção de 
Instalações”, que se disponibiliza igualmente para veículos de 
manutenção ou de limpeza e para ambulâncias, em caso de 
emergência ou de competição. 
. 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Justificação dos percursos 
	 Para além das limitações do terreno e do programa a 
garantir, a presente proposta nunca perdeu de vista a 
separação de percursos dentro do centro consoante o 
objetivo do utilizador. Sendo assim, desde cedo se percebeu 
que deveriam ser criados dois percursos devidamente 
diferenciados entre si, mas ao mesmo tempo funcionais e 
adequados ao objetivo que se propunha para cada um deles. 
Surgem, então, o percurso do praticante e o percurso do 
público/visitante.  
	 O primeiro tem como objetivo unir todas as áreas 
destinadas ao cavaleiro, ao cavalo e ao exercício em 
conjunto, sendo que, assim, se situa numa zona mais técnica 
e privada, afastada dos restantes visitantes do centro. O 
segundo tem como objetivo unir todos as zonas destinadas 
ao público para observação de provas, aulas, ou treinos, 
garantido, desta forma, um acesso fácil e contínuo para os 
visitantes e sempre protegido das condições atmosféricas e 
beneficia da vista do verde do relvado, do curso de água e 
das árvores que o bordejam. 
	 O percurso do praticante, como se foi depreendendo 
da leitura da presente proposta, privilegia a funcionalidade, o 
conforto, a eficácia, ciente de que o tempo é um bem 
precioso e que deve ser rentabilizado. Neste caso, mais do 
que o tempo gasto na preparação do cavaleiro e do animal, 
ou no acesso aos espaços de prática equestre, importa 
maximizar o tempo disponível para a prática desportiva. 
Consequentemente, reduziu-se ao máximo os trajetos a 
realizar pelo praticantes, reunindo nas cavalariças o programa 
do cavaleiro e do cavalo, e unindo, pelo interior, com todo o 
conforto a isso inerente, o espaço de preparação ao espaço 
da prática. Para além disso, o portão colocado a norte facilita 
o acesso ao picadeiro descoberto ou aos restantes espaços 
que se encontram no exterior (guias, paddocks, campos de 
treino), conforme pretendam os cavaleiros, num percurso 
sempre reservado aos praticantes. 
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	 O percurso dos visitantes, une, no piso térreo, como 
pretendido, a receção às bancadas do picadeiro coberto e ao 
picadeiro descoberto, permitindo a observação ao nível das 
provas. Através do piso superior é possível unir as mesmas 
três zonas, com ganhos evidentes, graças à magnifica vista 
enquanto caminha, graças à oportunidade de “espreitar” para 
o interior do picadeiro coberto e, muito importante, graças à 
vista privilegiada sobre o picadeiro descoberto, em dias de 
treino ou competição. Daí, discretamente, sem perturbar o 
trabalho do cavaleiro e do cavalo, o visitante pode 
acompanhar toda a evolução da dupla. O aceso às tribunas 
do júri faz-se, igualmente, por este nível superior. 
	 Neste mesmo nível, encontra-se uma zona fulcral e 
mediática deste complexo, que em muito contribuirá para o 
sucesso do mesmo e para a fidelização do visitante. Trata-se 
de uma zona de cobertura praticável que alia utilidade a lazer 
e fruição da envolvente, na qual é possível desenvolver uma 
variedade de atividades. Ali, pode ser instalada uma 
esplanada, em continuação da zona do bar do primeiro piso; 
ali, proporciona-se uma noite de espetáculos ou organiza-se 
um almoço ou um jantar de amigos; ali, respira-se calma, 
apreciam-se as cores e os sons que a envolvente oferece; ali, 
as crianças podem brincar tranquilamente sob descontraída 
vigilância dos adultos, afastadas da movimentação do piso 
térreo. Este é, também, o local que mais evidencia a relação 
com a envolvente, o respeito e exaltação da natureza que 
invade os sentidos. Dali, a perceção do verde é mais intensa, 
as copas das árvores ficam mais próximas e mais belas.  
	 Por este motivo é o local de passagem “obrigatória” 
para os amantes de turismo de natureza, que se instalem nos 
bungalows da proposta de turismo desta dissertação, tão 
próximos e por isso tão facilmente acessíveis, dos quais se 
falará a seguir. Graças a esta zona eminentemente social, o 
centro hípico poderá tornar-se local de visita frequente e 
mesmo diária, por uma diversidade de pessoas e não apenas 
pelos praticantes em dias de treino ou de competição. 
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Os materiais 
Madeira 
	 Uma das traves mestras da proposta é a utilização 
sistemática da madeira e seus derivados, seja no sistema 
construtivo, seja nos revestimentos exteriores ou interiores. 
Para além da beleza que lhe confere, do conforto, para além 
dos ganhos a nível térmico que acrescenta, enquadra-se 
perfeitamente no contexto da envolvente, uma vez que, como 
já foi dito, o terreno selecionado se encontra maioritariamente 
rodeado de pinhais. Deste modo, através desta opção, 
presta-se tributo à natureza, desde sempre uma das 
prioridades a ter em conta na proposta.  
	 Por outro lado, a madeira é um dos materiais 
“tradicionais” quando se trata de construções equestres, pelo 
que se propõe a sua utilização sistemática, ainda que 
procurando dar-lhe um cunho de modernidade. 
	 Observada na sua globalidade, não é possível ficar 
indiferente aos tons quentes das fachadas, à quantidade de 
madeira utilizada, visível logo numa primeira observação. No 
primeiro instante, o campo visual é dominado pela estrutura 
de suporte do passadiço que se estende ao longo de 
praticamente 200 metros e, subindo ao primeiro piso, ganha 
agora destaque o imenso deck que constitui o terraço e o 
passadiço, onde os visitantes poderão fazer autênticas 
caminhadas. 
	 De igual modo, as treliças propostas nas cavalariças e 
no picadeiro coberto marcam profundamente a imagem global 
dos edifícios e impressionam pela sua dimensão, valorizando, 
igualmente, a proposta em termos estéticos. Vistas do interior, 
especialmente no edifício das cavalariças, impõem-se de 
novo, visto que por elas passa grande quantidade de luz 
natural, intercalada pela estrutura das mesmas, respondendo, 
assim, à desejada funcionalidade na globalidade do projeto. 
	 No interior do picadeiro coberto, centro nevrálgico da 
proposta, dois elementos competem pela atenção do visitante 
ou do praticante: a treliça, com o já referido impacto a nível 
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estético e funcional, e as imponentes vigas lameladas que 
sustentam a cobertura. Para além do seu imprescindível 
contributo a nível estrutural - suportam um vão de 22m-, 
destaca-se o seu contributo estético, seja pela sua dimensão,  
seja pelo seu desenho curvilíneo. Efetivamente, a suave 
curvatura das nove vigas totalmente visíveis conferem ao 
espaço uma ideia de conforto e de acolhimento, que não 
seria tão nítida caso elas fossem retilíneas.  
	 O sistema construtivo dos edifícios é todo ele em 
madeira, sejam pilares, molduras das paredes, portas, 
janelas, vigas, cobertura, com a exceção das fundações e da 
base do chão dos edifícios, onde se recorre ao betão, visto 
que a madeira não pode estar em contacto direto com o solo. 
	 A nível de revestimentos, é nas cavalariças e no 
picadeiro coberto que a presença da madeira é mais 
marcante. No primeiro caso, o revestimento das paredes é 
feito através de ripas verticais encaixadas, quer seja no interior 
quer seja no exterior. No segundo, tratando-se de um edifício 
de maior dimensão, o revestimento faz-se com o recurso a 
placas de contraplacado, mais práticas e funcionais. Em 
ambos os edifícios, o revestimento interior da cobertura é feito 
por contraplacado marítimo. 
	 No edifício de receção/restauração, a madeira, ainda 
que com um pouco menos de destaque, continua presente, 
consolidando a estrutura do edifício, que depois é revestida 
com gesso cartonado, no interior, e com contraplacado de 
bétula (com um compósito de plástico branco de alta 
qualidade), no exterior, para se diferenciar dos restantes 
edifícios, como pretendido, conferindo claridade e elegância, 
em coerência com as funções do mesmo. No entanto, o 
revestimento do chão, as vigas e o revestimento da cobertura, 
bem como o lambril, são de madeira, conferindo, assim, 
também unidade à proposta. 
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Outros  
	 Em alguns espaços e contextos, tendo em conta a 
especificidade das funções para eles projetadas, a madeira foi 
substituída por outros materiais que se adequam melhor ao 
pretendido. 
	 O Cement Bonded Particle Board (CBPB), painel 
compósito constituído por uma mistura de partículas de 
madeira e cimento, é o segundo material mais utilizado na 
proposta, uma vez que reveste o chão das cavalariças, 
reforça a parede das boxes e zona de lavagem, até uma 
altura de 1,60m e constitui o rodapé dos edifícios destinados 
à prática equestre, com 30cm. Optou-se por este material por 
ser bastante resistente, hidrófugo e de fácil limpeza. 
Efetivamente, este material tem a flexibilidade da madeira e a 
resistência do cimento e, em termos estéticos, as fibras da 
madeira ficam visíveis no acabamento, o que se relaciona 
com a madeira usada nos edifícios.  
	 Em alternativa, o revestimento do chão das boxes é 
feito com placas de borracha, trazendo conforto e segurança 
aos animais, uma vez que é um material eficaz em termos 
térmicos e com grande capacidade de absorção do impacto 
e, pelas suas características antiderrapantes, capaz de evitar  
potenciais incidentes com os animais ou com os tratadores. 
	 No edifício de receção e restauração há, também, uma 
exceção no material escolhido para revestimento do chão e 
lambril, especificamente na zona da receção e passagem 
para o exterior. O material usado nesta zona é o mármore, 
para melhor responder às ações diárias da passagem de 
visitantes e utilizadores e para proteger das consequências da 
movimentação exterior/interior (chuva, pó, areia) e, igualmente, 
para trazer claridade e elegância a este espaço que é, afinal, o 
primeiro que os visitantes encontram. 
	 Em todo o conjunto há, ainda, outros dois materiais 
utilizados numa quantidade significativa: chapa de zinco e aço 
inoxidável. O primeiro foi escolhido para revestir as coberturas 
de todos os volumes, por se tratar de um método mais fácil 
de aplicação e, principalmente, por se tratar de um material 
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que, com o tempo, se aproxima das tonalidades naturais da 
envolvente, o que permite uma harmoniosa inserção no 
terreno e confere coerência com a escolha da madeira. O 
segundo material é utilizado nas guardas de todo o primeiro 
piso, conferindo maior durabilidade, beleza e modernidade à 
proposta. 
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Turismo de natureza 
	 Desde a sua fundação, o CESC tem revelado especial 
atenção com o ambiente e a preservação da natureza e da 
cultura da região em que se insere. A escolha do local para a 
sua sede, já sobejamente explorada, constitui a primeira prova 
dessa atenção, confirmada, nos anos subsequentes, pela 
aquisição de outros terrenos na envolvente, com destaque 
para um onde se encontra instalado um moinho de água, 
ainda que em ruínas.  
	 Procurando ir ao encontro deste “ADN” da associação, 
apresenta-se, como já se referiu, uma proposta para uma 
zona de turismo de natureza, incluindo a recuperação do 
moinho e integração deste no programa escolhido. Trata-se 
de um complemento óbvio ao projeto central, do centro 
hípico, funcionando, desta forma, em segundo plano na 
dissertação, sem o aprofundamento e detalhe do primeiro. 

O moinho de água 
	 O moinho de água é um elemento típico da região da 
Gândara, em que se insere a freguesia de São Caetano, 
tendo desempenhado um importante papel na economia 
local, nomeadamente na moagem de cereais. Até meados do 
séc.XX era muito frequente, nos vários cursos de água da 
região, encontrar vários moinhos em funcionamento. Com a 
evolução da indústria os mesmos foram perdendo a sua 
utilidade, encontrando-se, presentemente, muito poucos 
ativos. 
	 Consciente do seu valor cultural e histórico e 
desejando contribuir para a sua preservação para as 
gerações vindouras, propõe-se a recuperação do moinho 
existente no terreno destinado à proposta de turismo, 
mantendo a sua traça (estrutura/forma) original e reativando o 
seu funcionamento. As fachadas do edifício e as paredes 
interiores do mesmo são rebocadas a branco, bem ao estilo 
simples destes moinhos, o mesmo acontecendo com o 
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telhado, de duas águas, (que mantém a imagem típica do 
moinho da gândara) com a sua estrutura de madeira à vista, 
que estabelece ligação aos bungalows, como se perceberá.  
	 Para além da sua função tradicional, este edifício 
constitui a receção da zona de turismo, garantindo, desde 
logo, o contacto real com a história da região, uma vez que se 
propõe uma zona envidraçada no chão de madeira do 
edifício, através da qual é possível ver a água a mover o 
rodízio do moinho, que, por sua vez, faz girar a mó situada no 
piso da receção, percebendo-se, assim, como os moinhos 
funcionam. A pedido do visitante e com o devido 
agendamento, é ainda possível assistir a uma demonstração 
da moagem de cereais, tal qual era feita há muitas décadas. 
O edif ício alberga, também, um pequeno espaço 
museológico dedicado à história do moinho de água, exibindo 
fotografias antigas, expondo peças e artefactos e 
apresentando, também, uma vertente multimédia, mais 
interativa. 
	 A área circundante do moinho e da respetiva represa é 
destinada ao estacionamento de veículos automóveis, 
reservada a utilizadores da zona do turismo. Propõe-se uma 
única zona para o efeito, uma vez que se privilegia a calma, a 
tranquilidade e o silêncio nas zonas dos bungalows e que se 
pretende facilitar o check-in e o checo-out aos utilizadores. 
Ainda assim, encontra-se disponível uma outra área destinada 
a estacionamento, mas pertencente à freguesia (sendo, 
portanto, pública), que se encontra no terreno recentemente 
adquirido pela junta de freguesia localizado no intermédio 
entre o parque de merendas e o terreno da proposta para o 
centro hípico de São Caetano.  
	 Esta segunda zona de estacionamento será uma mais 
valia para os visitantes alojados na parte do terreno mais 
próxima dela, pois, após dar entrada no turismo, não terão 
que ir à zona de receção para chegar ao seu bungalow, o que 
encurta o percurso destes mesmos visitantes. 
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A implantação 
	 Tratando-se de uma proposta para um turismo de 
natureza, localizada no meio dos pinhais da localidade na qual 
se insere e pontuada com alguns cursos de água, a ideia 
força foi distribuir os volumes destinados para repouso/ lazer 
pelas diferentes parcelas do terreno escolhido, ligando os 
mesmos através de passadiços de madeira que percorreriam 
praticamente toda a área da proposta.  
	 O terreno em questão tem uma forma muito irregular e 
pode subdividir-se em quatro partes, resultantes da 
passagem dos diferentes cursos de água: uma a norte, 
situada exatamente acima do parque de merendas 
pertencente à Junta de freguesia, e separada deste pelo 
curso de água que serve o moinho; outra localizada a oeste 
do parque de merendas, limitada, a norte e a sul, pelos dois  
cursos de água; uma outra pequena zona, contígua à anterior 
e apenas separada dela pela represa que serve o moinho 
nela construído; por último, a sul do curso de água principal, 
encontra-se a quarta parte do terreno. 
	 Para além da localização, os segmentos acima 
identificados distinguem-se pela sua topografia, o que valida 
ainda mais aquela divisão. Aproveitando este facto, 
organizaram-se os volumes por funções e por tipologia, 
implantando-os, de forma homogénea, pelas quatro parcelas  
do terreno acima referidas, daí resultando a receção, os 
bungalows T1 e T2 e os bungalows adaptados. 
	 A receção localiza-se no volume do moinho, 
implantado na subdivisão mais pequena do terreno, como já  
foi referido, propondo-se, junto a ele, a zona destinada a 
estacionamento. 
	 Os bungalows estão distribuídos por três zonas 
diferentes, diferindo, igualmente, a sua tipologia e o seu 
cliente alvo: zona norte - tipologia T2 (famílias ou grupo de 
amigos); zona sul - tipologia T1 (casal ou indivíduo); zona 
oeste - tipologias T1 e T2, adaptadas a pessoas com 
mobilidade reduzida. Esta distribuição teve como base as 
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diferentes características topográficas das zonas em que se 
inserem, nomeadamente o facto de a primeira ser 
caracterizada por um ligeiro declive, a segunda por um declive 
acentuado e a terceira por uma zona praticamente plana. 
	 Nesta última, foi clara a opção de inserir os bungalows 
adaptados a deficientes, de modo a facilitar a sua chegada 
aos mesmos desde a receção, sem ter que se subir ou 
descer patamares no percurso definido. Não só se torna 
acessível o percurso receção-bungalow, como também se 
torna bastante fácil o percurso centro equestre-bungalow, no 
qual o indivíduo tem somente que atravessar o parque de 
estacionamento da junta de freguesia e o parque de 
merendas, através de um passadiço proposto. 
	 Na zona de maior declive, optou-se por implantar os 
bungalows T1 e na zona de menor declive, a norte, os 
bungalows T2, obedecendo a uma reflexão inicial que visava 
a solução mais lógica e funcional. 
	 Partindo do principio de que um casal ou quem viaja 
sozinho valoriza a tranquilidade e a privacidade e supondo 
que muitos destes seriam jovens e, portanto, com boa 
mobilidade, os T1 foram implantados na zona mais íngreme 
mas também mais isolada e, por isso, recatada. Por outro 
lado, os T2 foram implantados numa zona com menos 
declive, portanto, mais segura, e mais próxima do parque de 
merendas e do parque infantil. Desta forma, revelou-se a 
escolha mais lógica para as famílias, pela acessibilidade, e 
para pequenos grupos, pela proximidade da zona de convívio. 

	 Após definir a zona de implantação para cada tipo de 
volumes, a preocupação passou por implantar cada um deles 
individualmente, pensando na sua localização no todo, na 
orientação solar e na orientação visual que se pretendia. 
Tratando-se de uma proposta de “retiros” de lazer no meio da 
calma da natureza, marcada por dois cursos de água, desde 
cedo que se determinou tirar partido dos mesmos, fazendo 
com que todas as fachadas frontais fossem orientadas para 
essa zona, mesmo sabendo que, desta forma, os volumes 
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situado na zona sul, não teriam a orientação solar mais 
adequada. No entanto, sendo uma zona bastante preenchida 
com pinheiros e árvores de grande porte, toda a luminosidade 
que qualquer bungalow possa receber será caracterizada por 
uma luz homogénea, filtrada pelas copas dos pinheiros e das  
restantes árvores, o que suaviza a questão acima levantada. 
	 No momento seguinte, definiu-se que a implantação 
seguiria as curvas de nível, de forma a que os volumes se 
inserissem mais discreta e naturalmente na envolvente. Os 
diferentes volumes foram implantados, assim, ao longo do 
desenho das curvas de nível do terreno, de forma orgânica, 
nunca esquecendo a orientação pretendida. Para melhor 
compreensão do terreno e implantação mais rigorosa, 
procedeu-se, previamente, à subdivisão de cada curva de 
nível de 1m em dez, de 10cm. 
	 Obviamente, várias possibilidades foram aparecendo 
e, querendo criar uma imagem coesa do conjunto (sem 
apostar na simetria), estabeleceram-se três eixos nos quais se 
podiam inserir os bungalows, encontrando a melhor direção 
consoante a curva de nível onde se encontrassem.  
	 Por fim, ao longo do processo de estudo de 
implantação, tentou-se manter praticamente as mesmas 
distâncias entre os volumes, criando homogeneidade no 
conjunto. 

	 Embora a cotas diferentes, todos os bungalows 
apresentam características que tornam difícil a escolha 
aquando da reserva do espaço. Na zona norte, a uma cota 
relativamente baixa, destaca-se por se tratar de uma zona 
mais próxima da via pública e, por isso, mais acessível, 
facilitando a circulação de famílias que ali se instalem, ao 
mesmo tempo que, o facto de estarem viradas a sudeste lhes 
confere mais luz, até porque se encontram numa zona com 
menos vegetação do que a sul. Por outro lado ainda, 
encontram-se tão próximas da vala do moinho que é possível 
apreciar a passagem das águas transparentes. Na zona sul, 
os bungalows da cota mais baixa apresentam incomparável 
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localização face ao curso de água principal, o que permite 
aos seus utilizadores ver e ouvir o marulhar das águas, 
destacando-se, igualmente o denso verde de abundantes 
salgueiros e amieiras que os envolve. O acentuado declive do 
terreno junto à vala, faz com que os volumes, embora a 2 
metros da mesma, possam estar implantados a cerca de 4 
metros de altura, o que também já lhes confere um vislumbre 
da zona envolvente. Os bungalows da cota intermédia ainda 
conseguem ouvir e ver a água corrente, continuam rodeados 
por muito verde, agora pinheiros de grande porte, o que 
confere a toda a zona mais luminosidade e permite uma 
ampla visão a toda a volta, até aos bungalows a norte. Na 
cota mais alta, os bungalows apresentam ainda mais luz e 
uma vista ainda mais ampla sobre toda a zona verde 
envolvente, proporcionam uma visão de conjunto de todo o 
empreendimento e oferecem o local ideal para saborear o 
por-do-sol devido ao seu alinhamento e à cota em que se 
encontram. Por último, e uma vez que o curso de água é, 
talvez, a maior atração, esta zona é a mais sossegada do 
conjunto. Na zona oeste da proposta, os bungalows estão 
implantados, principalmente, de forma a garantir o acesso a 
deficientes a qualquer um deles, sem nunca perder a 
vantajosa localização face à vala principal, uma vez que estes 
são os que se encontram mais próximos da mesma, 
apresentando também a localização na cota mais baixa da 
proposta. Mais do que em qualquer outro lugar, nesta zona é 
possível ver, ouvir o rumor das águas  que correm a escassos 
metros. 
	 Todos eles foram pensados de forma a garantir a 
desejada privacidade aos seus ocupantes, onde quer que 
estejam instalados, graças às diferentes orientações, 
diferentes cotas e distanciamento entre os bungalows. 
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Os percursos 
	 Seguindo a mesma ideia de privacidade aplicada na 
implantação dos volumes, os percursos definidos para o 
acesso a eles e entre eles situam-se sempre na parte tardoz 
dos mesmos. Na zona de maior declive (sul), tratando-se de 
uma distribuição em três níveis, estes percursos acabam por 
passar na zona frontal dos bungalows do nível intermédio e 
mais alto, no entanto, devido ao declive, encontram-se a uma 
distância suficiente para garantir a privacidade do bungalow.   
	 Os percursos, feitos sobre passadiços de madeira, 
não funcionam apenas como uma forma de aceder ao 
espaço alugado, mas também como possíveis espaços para 
caminhadas na envolvente que os rodeia, permitindo, desta 
forma, conhecer um pouco mais do local e usufruir da 
paisagem. Os passadiços encontram-se elevados do solo 
(muitas vezes de areia bastante solta) com o objetivo de 
garantir uma menor intervenção e, por isso, uma melhor 
preservação da natureza, e de obter percursos mais planos, 
contornando a irregularidade natural do terreno, ao ajustar a 
estacaria que o sustenta. 
	 Contudo, não foi possível ser pouco interventivo em 
algumas zonas do terreno, chegando a ser necessário criar 
muros de suporte na área de maior declive, isto para se 
conseguir encontrar uma cota intermédia e ser concretizável a 
implantação da primeira linha de bungalows junto à vala, caso 
contrário, sem murro de suporte, a primeira linha começaria 
numa cota já elevada, gerando um afastamento significativo 
da cota do curso de água e, surgindo assim, estacas de 
suporte fora de escala. De igual forma, na tentativa de evitar 
escadarias demasiado extensas, foram criados pequenos 
muros de suporte para melhor integrar e distribuir segmentos  
de escadas pelo terreno. 
	  
	 Após a sua chegada à receção e na sequência do 
check-in, o cliente dirige-se ao bungalow alugado, seguindo 
por um de dois percursos, que se iniciam na zona da represa, 
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à saída do moinho, conforme o seu destino: um passadiço 
serve a zona sul e o outro serve as zonas oeste e norte. 
Todos os percursos criados no conjunto têm, ainda, ligação 
ao espaço central que lhes é disponibilizado e comum - o 
parque de merendas e infantil. Quer seja da zona norte, da 
zona oeste ou da zona sul, facilmente o visitante consegue 
chegar a este parque, garantindo uma fácil circulação pelo 
todo. Esta facilidade de acesso verifica-se, também, para 
aqueles que se queiram dirigir do centro hípico proposto para 
os bungalows. 
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A proposta para os bungalows  
	 Desde o inicio do processo projetual que a ideia força 
foi privilegiar a vista de uma zona de estar, totalmente 
envidraçada, virada, como referido, para os cursos de água e 
para a mancha verde que os envolve.  
	 A primeira proposta que surgiu era de um espaço 
pequeno e muito acolhedor, que reunia a zona de cozinha, de 
estar e de dormir num só espaço, espaço esse que se 
prolongava por uma varanda e que proporcionava a vista 
pretendida. Além dessa zona “polivalente”, que se distribuía 
por dois patamares (cotas), um de trabalho/serviços, outro de 
repouso, acrescia uma casa de banho, junto à entrada, sobre 
a qual se previa um pequeno espaço para dormir, de pé 
direito reduzido, que poderia albergar mais uma ou duas 
pessoas, crianças ou mesmo um colega da pessoa alojada. 
Dentro desta primeira proposta, equacionou-se uma 
alternativa na qual se acrescentava unicamente um quarto 
anterior à casa de banho, situado junto à entrada e com 
abertura para a zona tardoz. A proposta dividia-se, assim, em 
volumes T1 ou T2, respetivamente, que se iriam integrar bem 
na envolvente, devido à sua volumetria reduzida.  
	 No entanto, a proposta não correspondia ao desejado, 
não proporcionava a privacidade pretendida dentro do espaço 
proposto, devido à junção do quarto, sala e cozinha num 
único espaço, tornando-se uma proposta minimalista, pouco 
interventiva, mas, também, pouco delimitada interiormente e, 
portanto, sem grande privacidade. Contudo, este esquema 
de organização foi o ponto de partida para uma procura de 
outras soluções que melhor satisfizessem os objetivos 
fundamentais: uma boa integração na envolvente, mas 
também a garantia de privacidade para os visitantes. Deste 
modo, não surpreenderá que, na proposta final, seja possível 
encontrar algumas semelhanças com esta ideia germinal.  

277

O projeto _ Turismo de natureza

216- Plantas e cortes da primeira 
proposta. 
Escala 1.200 

Imagem produzida pela autora.



278

A proposta para os bungalows



PARTE II _ Arquitetura

O processo  

	 Na tentativa de se conseguir um volume que se 
inserisse na escala da envolvente, portanto não muito grande 
nem demasiado alto, percebeu-se desde logo, como se 
percebe na primeira solução equacionada, que deveria ser 
um volume comprido, estreito e relativamente baixo. A planta 
mantém o essencial da primeira proposta, nomeadamente o 
quarto, envidraçado, com varanda, virado para a vista 
privilegiada e uma zona de serviços/trabalhos junto a este, 
tendo-se acrescentado uma área de estar na parte tardoz do 
volume, voltada para os passadiços, resolvendo a questão da 
privacidade dentro do bungalow, uma vez que agora há dois 
espaços independentes (quarto; sala) 
	 Acresce dizer que a sua forma, estreita e comprida, 
parte de uma relação que se quis manter com o moinho pré 
existente, de forma a criar coerência no todo e a incluir aquele 
edifício na proposta, destacando-se apenas pelo revestimento 
e pela função. Assim, não só se criou esta relação a nível da 
forma dos bungalows, como também se replicou o formato 
da cobertura, de duas águas, conferindo especial destaque à 
asna, em madeira, enquanto elemento estrutural, gerador de 
unidade. Efetivamente, a asna utilizada na estrutura da 
cobertura é realçada em todo o conjunto, estando sempre à 
vista e contribuindo fortemente para a parte estética dos 
volumes. A corroborar esta opção, apresenta-se o facto de 
muitos dos edifícios destinados a animais, nomeadamente 
estábulos, celeiros, cavalariças, apresentarem, quase sempre, 
a estrutura de madeira à vista, ainda que só na parte interior, 
bem como as casas típicas da região gandaresa, que, ainda 
hoje, apresentam essa característica. Esta opção tem, por fim, 
que ver com o facto de se querer ligar as duas propostas 
desta dissertação - centro hípico e turismo - uma vez que se 
encontram contíguas e que ambos os terrenos onde se 
inserem pertencem à mesma associação. 
	 Apesar desta relação com o edifício antigo do moinho, 
é de realçar que não se pretendia que os bungalows fossem 
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uma cópia do mesmo, mas sim, somente, que partissem de 
uma mesma base formal. Tal como se perspetivava esta 
correspondência entre moinho e bungalow, também se 
desejava que, dentro do conjunto, todos os bungalows 
tivessem uma imagem bastante semelhante, sem grandes 
alterações a nível de distribuição interior, de volumetria e de 
fachadas. Portanto, houve uma conjugação entre três 
propostas, ou seja, um trabalho paralelo entre a projeção para 
os bungalows T1, os T2 e para os bungalows adaptados, 
garantindo, desta forma, uma continuidade e semelhança 
entre as três diferentes tipologias. 
	 Com isto, as diferenças entre os bungalows T1 e T2 
são a nível da volumetria e de planta, uma vez que, 
evidentemente, teve que se acrescentar um quarto ao 
bungalow T2. Desta forma, a parte frontal do volume passou 
a ter dois quartos, simétricos, alargando, consequentemente, 
o próprio bungalow comparativamente ao T1 e subindo a 
altimetria do mesmo, uma vez que se quis manter o ângulo 
das coberturas e o pé direito mínimo interior. Além disto, ao 
bungalow T2 acresce um terraço lateral, tornando-se numa 
mais valia para as famílias ou grupo de amigos que os 
frequentem. Entre o bungalow T1 e o T1 adaptado e o 
bungalow T2 e o T2 adaptado, a única diferença prende-se 
com a organização das respetivas casas de banho, uma vez 
que nos segundos casos se aplicam as medidas mínimas 
necessárias à circulação de uma cadeira de rodas. Os 
restantes espaços mantiveram-se, visto que os volumes 
foram projetados em simultâneo e que se garantiram, desde o 
início, medidas mínimas para a circulação de pessoas com 
mobilidade reduzida, não alterando, assim, a forma. Resultam, 
então, apenas dois volumes diferentes, mas bastante 
próximos na sua forma e organização. 
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Bungalows T1 

	 A sua planta é dividida em três partes: uma zona 
central de serviços - casa de banho e cozinha - que divide 
duas zonas de estar, uma mais privada, de repouso, o quarto, 
voltada para a vista que se pretende destacar, e uma mais 
comum, de convívio, que une a área de refeição e a área da 
sala, voltada para uma zona menos privada, os passadiços. O 
acesso ao bungalow é feito através desta área comum, ligada 
aos passadiços por uma pequena passagem, de forma a 
manter alguma distância relativamente aos transeuntes.  
	 Assim, com o objetivo de aumentar o conforto e a 
privacidade de quem alugue o bungalow, a fachada que é 
voltada para estes percursos, toda ela envidraçada, é coberta 
por ripas de madeira verticais, até à asna, que permitem a 
entrada de luz, que filtram alguma visibilidade e que, 
simultaneamente, se enquadram tão bem no próprio volume, 
todo ele revestido a madeira, quase como uma réplica da 
guarda das varandas.  
	 Além de toda esta fachada, que permite a entrada de 
luz, por entre as ripas e por toda a zona da asna, também se 
criaram duas aberturas, simétricas, das quais resulta uma 
linha de luz e um enfiamento visual na zona da cozinha, de 
forma a abri-la para exterior, uma vez que se encontra um 
pouco recuada da fachada envidraçada e de forma a garantir 
luz na zona central do volume. No quarto, espaço mais 
privilegiado do bungalow, a luz e a paisagem invadem o 
interior através da fachada toda envidraçada, que permite, 
ainda, a abertura total das janelas, criando uma continuidade 
do espaço do quarto até ao final da varanda, o que faz com 
que pareça que o quarto se prolonga para a envolvente. 
	 Optou-se por dar mais importância à zona do quarto, 
porque, por se destinar a só uma pessoa ou a um casal, 
estima-se que a maior parte do tempo que se passe no 
bungalow seja no quarto e que, provavelmente, o resto do dia 
será passado no exterior e, também, mais importante,  
porque se trata de uma área que exige mais privacidade do 
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que a própria sala. Em dias em que não seja possível sair, o 
utilizador facilmente poderá aceder, da zona comum, à 
varanda do quarto para usufruir dos sons e da vista que a 
envolvente oferece. 

Bungalows T2 

	 Tal como o anterior, também este bungalow se divide 
nas mesmas três partes: quartos, zona central de serviços e 
zona comum de convívio. Situando-se os dois quartos, agora, 
na parte frontal do volume, o acesso aos mesmos passou a 
ser feito, simetricamente, por ambos os lados do “núcleo 
central”, e a casa de banho, partilhada por ambos os quartos, 
tem dois acessos que ligam diretamente aos respetivos 
quartos, facilitando a circulação. O alçado tardoz e o acesso 
ao bungalow seguem o mesmo esquema da tipologia T1, 
distanciando-se dos percursos e filtrando a fachada com o 
ripado vertical de madeira, que agora se prolonga de forma a 
limitar e dar privacidade, também, ao terraço adjacente. 
	 Assim como se pretendeu manter a semelhança na 
forma, o mesmo acontece com as fachadas, que são quase 
uma cópia, com adaptações inerentes às alterações que 
foram feitas na planta. A zona dos quartos continua a ser a 
privilegiada, toda envidraçada e voltada para a o curso de 
água e, neste caso, para o parque de merendas; na zona da 
cozinha continua a haver um rasgo de luz numa fachada 
lateral e, na sala, a fachada tardoz continua a ser revestida a 
ripas; a grande modificação foi na fachada que é contígua ao 
terraço criado, uma vez que, agora, é toda envidraçada ao 
longo do comprimento do terraço e possibilita, assim como 
no quarto do T1, a total abertura desse vão, resultando um 
prolongamento da sala para o exterior. Este opção confere ao 
bungalow novas possibilidades de utilização, bem ao gosto 
de pequenos grupos, nomeadamente o convívio no exterior, a 
possibilidade de realizar refeições no exterior, mesmo com 
convidados, a fruição da natureza, entre outros. Para além 
disso, quando se tratar de famílias, os progenitores poderão 
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facilmente vigiar as crianças que brincam no parque em 
frente, enquanto conversam e convivem nesse espaço 
aberto.  

	 Em termos de materiais, todos os bungalows utilizam, 
em elevadíssima percentagem, a madeira, quer a nível 
estrutural, quer a nível de revestimento interior e exterior. 
	 Para o interior, propõe-se uma madeira clara - o pinho- 
de forma a trazer luz, serenidade e conforto ao espaço. Além 
disso, optou-se por deixar à vista parte da estrutura do 
telhado, nomeadamente as vigas longitudinais, que se 
estendem para o exterior do volume, acompanhando a 
cobertura, assim como as três asnas que a suportam e que 
se distribuem pelo bungalow, duas nas fachadas e uma 
praticamente no centro, junto à cozinha. A única exceção a 
este revestimento encontra-se na zona da casa de banho, 
que exige um material mais resistente à humidade e de fácil 
limpeza, e na zona da bancada da cozinha, pelas mesmas 
razões. 
	 Para o exterior, propõe-se a madeira de carvalho, mais 
escura, com o objetivo de se aproximar dos troncos dos 
pinheiros que rodeiam os bungalows, mas sem perder a sua 
identidade no todo. 
	 Esta opção global pela madeira prende-se com o facto 
de  ser um material quente, confortável e acolhedor e por se 
inserir e relacionar tão bem com a envolvente onde se insere, 
como já se disse. 
	 Desta forma, com a madeira, não só se obteve a 
ambiência e inserção desejadas, como se criou uma ligação 
de continuidade entre esta proposta para os bungalows e a 
proposta para o centro hípico, sendo o revestimento exterior 
dos bungalows igual ao revestimento das cavalariças, em 
ripas verticais de carvalho. 

287

O projeto _ Turismo de natureza

226 e 227- The Leis Houses: 
Vistas interiores das casas de 
Zumthor. A claridade e a 
ambiência trazida pela madeira. 

Acedido em: <https://
www.urlaubsarchitektur.de/en/zumthor/>
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CONCLUSÃO 
“Fracassar é parte crucial do sucesso.” 

_Michelle Obama 
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	 Na reta final desta dissertação impõe-se um balanço 
dos caminhos trilhados, dos obstáculos enfrentados e 
superados e, enfim, do trabalho realizado.  
	 Ciente de que este projeto constituía um duplo desafio 
pessoal, pelo tema e pelo método de construção escolhidos, 
de imediato se definiram dois caminhos na investigação que 
se impunha: por um lado, encontrar e aprofundar 
conhecimentos sobre, essencialmente, centros hípicos, mas 
também, sobre turismo; por outro lado, pesquisar e aprender 
a projetar (funcionalidade/sistema construtivo). No que diz 
respeito à primeira vertente, pesquisou-se e consultou-se 
informação e bibliografia especializada; no que diz respeito à 
segunda, foram visitados locais selecionados e analisados 
detalhadamente projetos que se entendeu que contribuiriam 
para a aprendizagem desejada. 
	 Reunida a informação desejada, deu-se início ao 
processo projetual, ao longo do qual surgiram diversos 
obstáculos que se iam tornando evidentes à medida que mais 
se trabalhava e mais se refletia sobre o tema, não 
surpreendendo, assim, que tenham surgido várias soluções 
que foram sendo sucessivamente rejeitadas, por não 
responderem ao que se idealizara. Porém, mais do que 
motivos de desânimo ou mesmo de desistência, esses 
“fracassos” constituíram incentivo e orientação para a 
proposta final, na medida em que as limitações identificadas 
iam sendo resolvidas. Cada etapa significava, de algum 
modo, superação pessoal, aprendizagem e consciência da 
mesma, sentindo que o idealizado estava mais próximo. 
	 A proposta fina l , coro lár io dos sucess ivos 
aper feiçoamentos, constitui, consequentemente, a 
concretização do objetivo inicial - um centro hípico funcional e 
que cumpra com as exigências deste tipo de programa na 
actualidade -, ao mesmo tempo que traz vida e dota aquele 
local com as condições necessárias para a sua revitalização, 
colocando-o num patamar de qualidade enquanto espaço de 
lazer, tranquilidade, de fruição do natural e de contacto 
privilegiado com o cavalo. 
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Modelo tridimensional de 
estudo da proposta para o 
centro hípico - mais 
recente 
-Entrada
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Modelo tridimensional de 
estudo da proposta para o 

centro hípico - mais 
recente 

-Bar/restaurante
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Modelo tridimensional de 
estudo da proposta para o 
centro hípico - mais 
recente 
-Cavalariças e picadeiro 
exterior
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Modelo tridimensional de 
estudo da proposta para o 

centro hípico - mais 
recente 

-Percursos piso 1 e piso 0
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Modelo tridimensional de 
estudo da proposta para o 
centro hípico - mais 
recente 
-Passadiço piso 1 e piso 0 
e picadeiro coberto
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Modelo tridimensional de 
estudo da proposta para o 
centro hípico - mais antigo 

-Vista geral e vistas 
exteriores dos volumes
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Modelo tridimensional de 
estudo da proposta para o 
centro hípico - mais antigo 
-Bar/ restaurante
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Modelo tridimensional de 
estudo da proposta para o 
centro hípico - mais antigo 

-Picadeiro coberto, 
cavalariças e passadiço
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Modelo tridimensional de 
estudo da proposta para o 
bungalow T1 - mais 
recente 
- Exterior, sala e quarto. 
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Modelo tridimensional de 
estudo da proposta para o 

bungalow T2 - mais 
recente 

-Exterior, sala e cozinha.
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Modelo tridimensional de 
estudo da proposta para o 
bungalow T1 - mais antigo 
- Exterior, sala/cozinha e 
quarto. 
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Modelo tridimensional de 
estudo da proposta para o 
bungalow T2 - mais antigo 
-Sala/ cozinha, exteriores e 

varanda.
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Maquete de estudo da 
proposta para o centro 
hípico 
- Vistas exteriores das 
cavalariças, do bar/
restaurante e da 
interseção entre as 
cavalariças e o picadeiro 
coberto. 
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Maquete de estudo da 
proposta para o centro 

hípico 
- Edifício da restauração, 

passadiços e picadeiro 
coberto.
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Maquete de estudo da 
proposta para o centro 
hípico 
- Implantação dos três 
volumes principais e 
estudo de coberturas. 
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Maquete de estudo da 
proposta para o centro 

hípico 
- Implantação.
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Maquete de estudo da 
proposta para o turismo 
de natureza. 
- Implantação.
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Maquete de estudo da 
proposta para o turismo 

de natureza. 
- Bungalows T1 e T2.
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Levantamento fotográfico 
do terreno do CESC.



323
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Levantamento fotográfico 
do terreno do CESC.
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Levantamento fotográfico 
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Levantamento fotográfico 
do terreno para a proposta 
de turismo.
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