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CENtros hípICos

AlmEIdA dInAmIzA  
PIcAdEIrO d’El rEy

proMoção EquEstrE 

No distrito da Guarda, junto à fronteira com Espanha, o concelho de Almeida 
tem investido na revitalização do mítico Picadeiro d’el Rey, aproveitando a 

singularidade do espaço, o enquadramento histórico e o forte potencial da região 
como destino turístico equestre para promover a prática da equitação na vila.  

TEXTO Cátia Mogo | FOTOS BárBara M. da Costa/EquEstrEz

construído como trem de Artilharia e Arsenal, 
com o objectivo de fabricar pólvora e de arma-
zenar armas e munições, o picadeiro d’el rey é 
uma grandiosa construção do século XVIII, de 

cuja obra primitiva ainda subsistem as manjedouras das 
mulas (que transportavam, em caso de guerra, as peças de 
artilharia para as canhoeiras) e que foram os primeiros 
equinos daquele que, no ano 2000, seria oficialmente inau-
gurado como picadeiro d’el rey. 
Aos dias de hoje, o espaço mantém a planta poligonal irre-
gular original, mas está totalmente virado para o futuro, gra-
ças à aposta do município. A EquItAção esteve à conversa 
com David Nabais, vereador da Câmara Municipal de Al-
meida (CMA) e responsável pelo centro hípico, que nos ex-
plicou que este “reúne as valências 
naturais para o potencial turístico e 
para o ensino de equitação, o qual ofe-
rece excelentes condições para a sua 
prática. Aproveitei o bom que estava a 
ser feito anteriormente e, gradualmen-
te, temos incutido uma versão diferen-
te, não só nos métodos, mas sobretu-
do nas metas a que nos propomos”. 
opinião partilhada pelo presidente da 
CMA, António Machado, que considera o picadeiro um “dia-
mante desde a inauguração, com uma intervenção magní-
fica em termos de arquitectura e de soluções construtivas 
aplicadas, constituindo uma das jóias da praça Forte de Al-
meida”. o autarca entende que a promoção do concelho 
passa por dar a conhecer os “serviços equestres, os eventos 
associados a este sector, seja nas corridas de toiros em 
Nave de haver, seja nos encerros a cavalo em diversas fre-
guesias do concelho, ou nos passeios turísticos de charrete 
pelo centro histórico de Almeida”.
o primeiro objectivo do executivo camarário passou por 
aproximar os mais novos da prática da equitação, estabele-
cendo um protocolo através cerca de 70 crianças do agru-
pamento de escolas do concelho têm aulas de equitação 
integradas no currículo formativo. para tal, foram também 
adquiridos dois póneis que, afirma David Nabais, “o sorriso 
das crianças ao descer do autocarro à chegada ao picadei-
ro, é o garante que este projecto está a ser um êxito e que 

resultará em futuros praticantes de equitação neste pica-
deiro e na promoção e valorização desta modalidade”. os 
póneis vêm juntar-se a dois majestosos frísios, entre outros 
cavalos, que já fazem as delícias de quem visita o espaço.

TUrIsmO dE ExcElêncIA
Cada território é único no que tem para oferecer a quem vi-
sita e o vereador considera que Almeida pode “proporcio-
nar experiências distintas e inesquecíveis a cavalo! A experi-
ência de um passeio equestre num contexto histórico como 
os caminhos e trilhos que outrora se percorreram aquando 
das invasões napoleónicas, a nossa paisagem natural, 
agreste pela sua variada vegetação e salpicada pelos inú-
meros elementos rochosos de granito, banhados pelo rio 

Côa, que agrega todos estes elemen-
tos, proporcionam a quem por cá pas-
sa uma sensação única de aventura e 
serenidade, que tanto precisamos nes-
tes dias”. 
Assim, estão a ser ultimadas quinze ro-
tas equestres, que prometem “surpre-
ender os próprios munícipes do conce-
lho”, passando por lugares tão curiosos 
como caminhos antigos de contra-

bando, lagares romanos ou sepulturas antropomórficas. 
Em marcha está também o ressurgimento do regimento 
de Cavalaria 11, outrora sediado em Almeida, e que integra 
cavalos e cavaleiros no já reconhecido Grupo de recriação 
histórica do concelho, entre os quais o próprio responsável 
do picadeiro, David Nabais. para já, antes da chegada da 
pandemia, que a todos veio alterar os planos, foi realizada 
mais uma edição do passeio equestre anual, que contou 
com um recorde de quase cem participantes. sempre 
com o foco colocado no cavalo, e tradições raianas asso-
ciadas a este, Almeida organizou, em 2019, em conjunto 
com Ciudad rodrigo, as Jornadas Equestres transfrontei-
riças, com a presença de várias entidades políticas e es-
pecialistas ligados ao sector.
À EquItAção, David Nabais conta ainda que se tem con-
centrado na formação dos “três excelentes profissionais” 
envolvidos no projecto, “pois acredito que é o caminho certo 
para mantermos uma boa motivação no trabalho e para, 
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naturalmente, prestarmos um bom 
serviço”. Na calha está a formação 
em atrelagem, bem como em hipo-
terapia, para adquirir novas compe-
tências em ambas as áreas, o que a 
pandemia tem, para já, atrasado.
A autarquia, enquanto entidade 
gestora do picadeiro d’el rey, não foge ao papel - que consi-
dera também ser seu – de “apresentar, valorizar e promover o 
cavalo puro sangue Lusitano e as restantes raças autóctones 
nacionais”, pelo que, em primeira mão, o vereador fez saber à 
EQUItAÇÃo que estão “em contacto com a Coudelaria de 
Alter/Companhia das Lezírias, para a elaboração de um pro-
tocolo e estamos muito entusiasmados com essa forte pos-

sibilidade. será para nós uma hon-
ra receber um garanhão Alter real”. 
pela frente, em busca do merecido 
reconhecimento “ao nível da oferta 
turística, mas, sobretudo, da quali-
dade dos nossos serviços eques-
tres, temos todas as condições 

para prestar um serviço diferenciado e vamos fazê-lo!”, afir-
ma. o presidente da autarquia, António Machado, admite 
que a pandemia “não tem permitido obter o retorno” do tra-
balho realizado, mas garante que os “projectos novos já con-
cretizados e em funcionamento” deixam o executivo “muito 
contente pela sua implementação e grande abrangência, 
dentro da prática da equitação”, pelo que olha “para o futuro 
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com esperança em continuar a melhorar”. Sublinhando o que 
afirma o Coronel Bernardo Mendes [ver caixa], “o Picadeiro 
d’el Rey é, sem dúvida o mais belo do país, que só por si mere-
ce a visita, mas se adicionarmos a possibilidade de conhecer 
duas das doze Aldeias Históricas de Portugal, a Praça Forte de 
Almeida, o Museu Militar, Castelo Mendo, Castelo Bom, o me-
morial Aristides Sousa Mendes, o projecto Vilar Formoso 
Fronteira da Paz e passear no Vale do Côa para degustar a 
gastronomia raiana, vale a pena a viagem!”. m

	Em	Almeida	é	possível		
realizar	passeios	equestres	
num	contexto	histórico	
como	os	caminhos	e	trilhos	
que	outrora	se	percorreram	
aquando	das	invasões	

	 na	poleónicas

	David	Nabais	é	Vereador	da	Câmara	
Municipal	e		responsável	

	 pelo	centro	hípico

DIRECÇÃO TÉCNICA
O Coronel Bernardo Mendes é o Director Técnico do Centro Hípico, o que, para 
o próprio, é motivo de “grande orgulho, não só por considerar este o mais belo 
picadeiro de Portugal, como também pelo seu enquadramento histórico ímpar”. 
Enquanto militar, o Coronel ressalta que “é com muita alegria que me mantenho 
ligado, de alma e coração, a este espaço emblemático, situado num concelho que 
esteve sempre na primeira linha da defesa histórica da nossa pátria”. Recorda, 
com carinho, a inauguração do Picadeiro, a 20 e 21 de Maio de 2000 como 
“um acontecimento notável, no qual o cavalo foi o elemento central de todas 
as actividades. Desde a Escola Portuguesa de Arte Equestre até à Charanga do 
Regimento de Cavalaria da Guarda Nacional Republicana, todos contribuíram para 
que, perante uma numerosíssima assistência, essa inauguração tivesse sido um 
êxito”. Por ali passaram, anualmente, no Festival Hípico que mais tarde se tornou 
Concurso de Saltos Nacional, nomes como António Matos de Almeida, Mário Wilson 
Fernandes, Duarte Alegrete, Ivo Carvalho ou Pedro Manso, entre outros. 
Para o Cor. Bernardo Mendes, o CSN de Almeida é “um dos mais apelativos 
do género em Portugal”, relembrando que o conjunto de prémios pecuniários é  
“o mais elevado no nosso país para este tipo de provas”.
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