A Escola Superior Agrária de
Santarém (ESAS), no âmbito do
apoio à comunidade, tem em
funcionamento
uma
Escola
de
Equitação com a missão de motivar
os mais jovens e divulgar a
equitação, modalidade que constitui
um
elemento
fundamental
do
património cultural da nossa região.
A Escola de Equitação, aberta à
frequência de todos os interessados
na iniciação desta modalidade,
desenvolve a sua actividade sobre
duas vertentes distintas: aulas de
iniciação à equitação e de equitação
especial. Para além da abertura da
escola ao público em geral, a escola
de equitação estabeleceu protocolos
com a APPACDM - Associação
Portuguesa de Pais e Amigos do
Cidadão com Deficiência Mental, a
Escola Alexandre Herculano, um com
enquadramento no Desporto Escolar
e
outro
no
Plano
Curricular
Alternativo. Mais recentemente, foi
estabelecido um protocolo com o
Agrupamento de Escolas do Liceu Sá
da Bandeira, para a prática de
hipoterapia.
Para a prática da equitação, a Escola
dispõe de um núcleo de cavalos de
raça Sorraia, pretendendo-se, deste
modo, contribuir para a divulgação e
preservação desta raça autóctone,
em estado crítico de extinção. Os
cavalos do Sorraia são animais com
excelentes capacidades para a
prática da equitação, em particular
com jovens, onde evidenciam a sua
docilidade
e
capacidade
de
interacção com os jovens alunos.

A Escola de Equitação, como forma
de divulgação da sua actividade e
promoção da ESAS no exterior, tem
estado representada em diversos
eventos equestres como a Feira
Nacional de Agricultura / Feira do
Ribatejo, a Feira Nacional do Cavalo
na Golegã, a Expoégua, entre
outros.
Internamente,
organiza
Provas de Treino de Dressage e
Concursos de Equitação Especial de
Santarém, conjuntamente com a
APPACDM.

MODALIDADES
VOLTEIO E SELA
o Iniciação à Equitação
o Equitação Elementar

EQUITAÇÃO ESPECIAL
o Equitação Terapêutica
o Hipoterapia

CONDIÇÕES DE
FUNCIONAMENTO
As aulas são ministradas pelo
equitador Nuno Marques.
As aulas de volteio e sela, têm a
duração de 15 min e 30 min,
respetivamente.

Para a frequência das aulas
de equitação é obrigatório o
uso do seguinte equipamento:
Toque (proteção rígida da
cabeça);
Calças de montar;
Botas
de
montar
ou
polainas.
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Inscrições e marcação de lições:
Nuno Marques
nuno.marques@esa.ipsantarem.pt

