A arte e a magia de crescer
no mundo equestre
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A GQhorses liderada por Gonçalo Queiroz e sediada dentro da Escola
Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos (EPADRV)
dispõem de uma ampla e moderna infraestrutura equestre. Gonçalo Queiroz
mostra-nos hoje o que este projeto tem para oferecer e comparte connosco
os seus arrojados planos para o futuro equestre nacional.

competição comporta desafios diferentes dos
da componente terapêutica, mas existem uma
série de mais-valias das quais vale salientar a
tonificação muscular e o aumento exponencial
dos índices de concentração humana, que o
ser humano beneficiará diretamente da prática
equestre.
Aliado a isso a GQhorses disponibiliza um
serviço de aconselhamento e fornecimento
de material equestre e distribuição nacional
de marcas líderes de mercado em Portugal. A
GQhorses vem também crescendo de forma
sólida e gradual na organização de eventos e
competições equestres. As ambições são muitas e afirmam-se perante uma diversidade de
oportunidades nacionais e internacionais sobre
a alçada da GQhorses.
De forma a poder oferecer uma solução
completa e de encontro aos standards equestres internacionais, a GQhorses em colaboração
com a empresa Contágio desenvolveu um
software inovador que pretende revolucionar a
experiência integrada dos eventos, passando
pela recolha e processamento de resultados,
livestreaming, contabilidade, gestão de tarefas,
calendários, processamento de rankings, gestão de salas e expositores, entre muitas outras
funcionalidades. O software intitula-se Lines Up
e é assim mais uma aposta da GQhorses no
desenvolvimento equestre nacional.
Para fazer face a este cenário de crescimento e desenvolvimento a GQhorses está
a investir numa nova infraestrutura equestre,
a qual promete elevar as condições hípicas
nacionais, permitindo à GQhorses ampliar todos
os serviços e programas de seu portfolio.
“O centro foi pensado nas efetivas ne-

cessidades dos cavalos e seus cavaleiros,
pois contará com boxes de 20m2, todas elas
com paddock individual para que o cavalo
se sinta em liberdade e total comodidade. O
cavalo é uma parte chave do projeto e o seu
bem-estar será sempre uma grande prioridade
para a GQhorses”, sublinha Gonçalo Queiroz.
Num terreno de cinco hectares, o empresário
adianta que estão ainda planeadas “20 boxes
fixas, 250 boxes desmontáveis para concursos,
que poderão, inclusive, estender-se até às 600
boxes, no caso de eventos internacionais”.
Em paralelo a GQhorses desenvolvera como
vertente prioritária do seu projeto um amplo
parque pedagógico totalmente dedicado à
equitação com fins terapêuticos de forma a
ajudar as comunidades adjacentes. O projeto
comtempla ainda dois picadeiros exteriores, dois
picadeiros cobertos, um restaurante, uma loja de
material de equitação, uma receção, balneários,
uma sala multissensorial, sala de formação,
gabinetes de apoio para o serviço de equitação
terapêutica, uma zona de enfermaria veterinária.
Gonçalo Queiroz acredita que este ambicioso projeto se possa tornar realidade até ao
final deste ano, mas garante que a missão do
seu projeto permanecerá sempre inalterável,
pois o objetivo principal é formar cavaleiros e
ajudar a formar pessoas íntegras, profissionais
e respeitadoras.
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Gonçalo Queiroz graduou-se em Engenharia e Gestão industrial pela Faculdade de
Engenharia da Universidade de Coimbra, mas
foi na equitação que encontrou a sua verdadeira
paixão. Dando seguimento, á sua formação
académica, Gonçalo Queiroz formou-se na
vertente Equestre, em Monitor de Equitação
e Monitor de Equitação Terapêutica, Juiz de
obstáculos, sendo atualmente o diretor técnico
e coordenador do Centro Hipico da GQhorses.
Dentro da ampla gama de serviços e programas
que a GQhorses dispõem, é de salientar, a equitação terapêutica, recreacional e de competição,
desbaste de cavalos, e team building. Para além
destes programas a GQhorses tem visto uma
enorme procura pelos passeios recreacionais
pela deslumbrante ria de Aveiro, e visitas às
praias do Litoral. Estes têm tido um crescimento
significativo na GQhorses e Gonçalo atribui-o a
dois fatores: qualidade do serviço e a localização
privilegiada. “A zona costeira de Vagos alia uma
soberba paisagem marítima, a fauna e flora
imperdíveis. Durante os passeios oferecidos
os clientes podem desfrutar da beleza que esta
região lhe proporciona, enquanto monta um dos
animais mais imponentes do planeta”.
A equipa da GQhorses é composta por
técnicos altamente qualificados para a vertente
equestre e terapêutica dos quais vale salientar
Henrique Fernandes e Joana Martins, profissionais que garantem a qualidade e segurança de
nossos clientes.
Sabendo de antemão que o cavalo é
“um ser repleto de vida e emoções”, Gonçalo
Queiroz reconhece que a relação de empatia
é preponderante para os resultados que se
pretendem obter. Obviamente, o ambiente de

