
PROJETO DE LEI Nº 1078/2011 

EMENTA: 
TOMBA, POR INTERESSE HISTÓRICO, 
O CENTROHÍPICO DO EXÉRCITO, 
LOCALIZADO NA AVENIDA 
BARTOLOMEU DE GUSMÃO N.º 453, NO 
BAIRRO DE SÃO CRISTÓVÃO. 

Autor(es): VEREADOR CARLO CAIADO 
 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

D E C R E T A : 
 

Art. 1º Fica tombado, por interesse histórico, 
o Centro Hípico do Exército, localizado na Avenida Bartolomeu 
de Gusmão n.º 453, no bairro de São Cristóvão. 

Art. 2º Em virtude do tombamento efetuado por esta Lei, fica 
proibida a demolição ou descaracterização 
arquitetônica do imóvel, sendo obrigatória a aprovação do órgão 
competente do Município em caso de necessidade de quaisquer 
intervenções físicas no imóvel tombado. 

Art. 3º O Poder Executivo adotará os atos necessários à 
execução desta Lei. 
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Plenário Teotônio Villela, 10 de agosto de 2011. 

 

CARLO CAIADO 

Vereador 
 

JUSTIFICATIVA 

O Centro Hípico do Exército, localizado na Avenida 
Bartolomeu de Gusmão n.º 453, é parte da herança imperial 
brasileira, juntamente com outros bens do patrimônio histórico 
existentes no bairro “imperial” de São Cristóvão. 
Um pouco de sua história é contada no site do 2º Regimento de 
Cavalaria de Guarda — Regimento Andrade Neves — 
Subordinado ao Comando Militar do Leste, que abaixo 
transcrevemos: 

“HISTÓRICO 

CENTRO HÍPICO DO RIO DE JANEIRO 



Há registros históricos de que, a partir de 1863, a prática da 
equitação acadêmica foi introduzida no Brasil pelo brasileiro 
Luiz Jácome de Abreu e Souza, que estudara na Inglaterra, 

onde assimilou os princípios equestres do Duque de Newcastle, 
tornando-se um respeitado especialista em hipologia, criação e 

corridas de cavalos. 

Em 1869, Jácome foi contratado como professor da Princesa 
Leopoldina e agraciado pela Família Imperial com o posto de 

Capitão Honorário da Guarda Nacional, em reconhecimento às 
suas qualidades como Mestre e à contribuição para a difusão da 

Equitação Acadêmica. 

A simpatia da Corte pela equitação teve influência da Princesa 
Leopoldina, que em suas aulas e cavalgadas pela Quinta da Boa 

Vista era acompanhada pelos aristocratas doImpério. 

Com o advento da República, Luiz Jácome funda em 1911, no 
mesmo local em que funcionava as Cavalariças Imperiais, o 

“Club Sportivo de Equitação”, um dos primeiros 
clubes hípicos do Brasil. 

Em 17 de novembro de 1938 foi autorizada a 
permuta do terreno do Club Sportivo de Equitação, em São 

Cristóvão, e do terreno do Centro Hípico Brasileiro, na Praia 
Vermelha, por um terreno de 

propriedade do Exército localizado na Gávea, onde hoje 
funciona a Sociedade Hípica Brasileira. 

Foi no terreno de São Cristóvão que instalou-se 
o Centro Hípico do Exército, que, desde então, constitui-se 
em importante ponto de encontro de gerações de militares em 

torno do “Nobre Amigo”. 

Atualmente, o Centro Hípico do Rio de Janeiro, parte 
integrante do 2º Regimento de Cavalaria de Guardas, recebe 

militares da ativa e da reserva da Guarnição do Rio de Janeiro, 
bem como seus dependentes, possibilitando a prática dos 

esportes equestres e congregando a família militar.” 

 


