
 
Exmos. Sócios, 
 
Segue em baixo e-mail do presidente da SHP dirigido ao Presidente da FEP acerca do tema 
CSIO 2020. Em anexo a comunicação de suporte. 
A Direção da SHP entende que os Sócios têm  o direito de ser informados acerca desta situação 
desconfortável e da forma inimaginável como a FEP está a lidar com o maior e mais antigo 
Clube Hípico de Portugal, a nossa SHP. 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
A Direção 
 
Enviada: 24 de julho de 2020 14:42 
Assunto: Concurso de Saltos Internacional Oficial (CSIO) de Lisboa 2020 
 
Exmo. Sr. Presidente da FEP, 
Caro Dr. Elias da Costa, 
  
Vem por este meio a Direção da Sociedade Hípica Portuguesa manifestar o maior espanto e 
indignação por ver aparecer nos calendários da FEP e FEI a organização de um CSIO em 
Vilamoura, de 16 a 19 de Novembro de 2020. 
  
Com efeito, a Sociedade Hípica Portuguesa, na qualidade de entidade organizadora do CSIO de 
Lisboa, e perante a situação criada pela pandemia de Covid-19, durante os meses de Março e 
Abril, comunicou com as várias entidades, nomeadamente SHP, FEP e FEI/EEF, no sentido de 
encontrar nova data para a realização do CSIO de Lisboa. Em anexo os e-mails de 10-Março, 
31-Março e 2-Abril comprovativos destas comunicações. 
  
A data inicial – 28 a 31 de Maio – foi suspensa pelas razões óbvias ligadas à pandemia. A FEI 
cancelou todos os eventos e Portugal esteve em estado de emergência com confinamento 
obrigatório. 
Durante este período, a SHP tomou as seguintes ações: 

1. Pedimos à FEP (e-mail de 15-Abril em anexo) que intercedesse por nós junto da FEI 
para encontrar nova data, sendo nossa sugestão o mês de Setembro. 

2. De seguida, informámos a FEI (e-mail de 16-Abril em anexo) do nosso pedido à FEP e 
da nossa inteira disponibilidade para reagendar o referido evento para Setembro. 

  
Em resultado destas iniciativas, no inicio de Maio a FEI atribuiu novas datas ao CSIO de Lisboa 
– 10 a 13 de Setembro - no seu calendário oficial. 
  
Ainda durante o mês de Maio, a data foi retirada do calendário e eu recebi um telefonema seu 
a informar que tinha dado pessoalmente instruções junto da FEI para cancelar o evento. 
Ficámos perplexos com esta sua iniciativa e pedimos explicações à FEI (e-mail de 12-Junho em 
anexo), que confirmou ter sido a FEP a mandar cancelar o evento (e-mail de 15 de Junho em 
anexo). 
  
Não compreendemos logo a razão desta sua iniciativa mas, de boa fé, acreditámos que as 
razões se prendiam com a ainda instável situação económica e social do nosso País, em fase 
pós confinamento. Ficámos a aguardar desenvolvimentos. 
  



Nunca é demais recordar que o CSIO de Lisboa já teve 99 edições, sempre organizadas pela 
Sociedade Hípica Portuguesa, no nosso Hipódromo do Campo Grande. Pela sua longevidade, o 
CSIO de Lisboa é já considerado um marco desportivo da Cidade de Lisboa e um património 
mundial da disciplina Olímpica de Saltos de Obstáculos. O CSIO de Lisboa é o evento Hípico 
mais antigo do Mundo, realizado no mesmo local. Este ano,  mais uma vez, a FEI aprovou o 
nosso programa do evento e estávamos a ultimar a preparação da realização do centésimo 
CSIO, quando fomos todos confrontados coma a pandemia de Covid-19. 
  
A SHP apoia e congratula as outras organizações de eventos Hípicos, sem exceção. De Norte a 
Sul de Portugal temos assistido à realização de Concursos de Saltos Internacionais (CSI) de 
elevada categoria. Entendemos porém que a realização do único CSIO autorizado pela FEI em 
Portugal, dever-se-ia ter mantido na SHP em 2020, sentimento aliás partilhado pela 
esmagadora maioria de Clubes e Associações Equestres Nacionais. 
  
Vamos entender que a entrega da realização do CSIO de Portugal de 2020 a Vilamoura, sem a 
prévia consulta da SHP,  não passa de um mal entendido e que o Sr. Presidente da FEP vai 
rapidamente corrigir esta situação. 
De outra forma, seremos todos obrigados a constatar que nos encontramos perante um ato de 
clara injustiça em prejuízo da SHP e, mais grave ainda, que indicia o favorecimento ilícito (por 
conflito de interesses) de uma organização liderada pelo irmão do Vice Presidente da FEP Eng.º 
João Moura. 
  
Este e-mail segue com cópia para os Exmos. Srs. Secretário de Estado da Juventude e 
Desporto, Presidente do IPDJ e, depois de traduzido, para o Presidente da FEI. 
  
Com os melhores cumprimentos 
  
JMF 
  
  
Legenda: 

 SHP -      Sociedade Hípica Portuguesa 
 FEP -      Federação Equestre Portuguesa 
 FEI -       Federação Equestre Internacional 
 EEF -      Federação Equestre Europeia 
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