
Exmos. Sócios, 
  
Infelizmente o surto de COVID-19 está a crescer exponencialmente e a gravidade para a saúde 
pública é enorme. 
Ontem o Governo determinou um conjunto de medidas que têm por objetivo limitar a 
propagação da pandemia e proteger a saúde publica. 
Esta situação implica limitações à livre circulação de pessoas e bens assim como o 
encerramento de estabelecimentos comerciais, de diversão e equiparados, ou reduzir a sua 
atividade e laboração. 
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Assim, de acordo com o aconselhamento jurídico, venho por este meio informar das novas 
regras de acesso e utilização de espaços na Sociedade Hípica Portuguesa, com efeitos a partir 
das 00:00 de sexta-feira dia 15-Janeiro.  
  

• O Clube encontra-se encerrado. 
• Está proibido o acesso a todos aqueles que não se incluam nas exceções mencionadas 

abaixo. 
• O Restaurante, Bares, Boutique e Correeiro, estão encerrados, ou em regime take-

away, de acordo com a lei. 
• Estão proibidos ajuntamentos e confraternizações entre quaisquer grupos de Sócios 

que se encontrem no Clube. 
• O único acesso ao Clube passa a ser pela portaria junto à entrada das piscinas. 

O portão da 2ª circular fica fechado. 
• É obrigatório o rigoroso cumprimento de todas as normas de contenção amplamente 

comunicadas pelos diversos agentes, nomeadamente a DGS. 
o Relembramos a obrigatoriedade de uso de máscara. 

• O serviço de Portaria e de manutenção dos espaços exteriores e Picadeiros mantém-se 
ativo. 

• Os serviços de Secretaria mantêm-se a funcionar com rotação de pessoal.  
• As outras colaboradoras mantêm-se em teletrabalho. 
• Em caso de necessidade queiram contactar os serviços de Secretaria através dos 

seguintes contactos: 
o Eng.º Manuel Ataide – 914 093 128 – m.ataide@sociedadehipica.pt 
o Felicidade Tarelho – 966 153 534 – f.tarelho@sociedadehipica.pt 
o Nélia Costa – 965 407 107 – n.costa@sociedadehipica.pt 

  
Depois dos Sócios, o principal ativo do nosso Clube é o conjunto de Cavalos que lá está 
estabulado. 
Para garantir a boa manutenção e saúde dos Cavalos, existem as seguintes exceções ao que 
acima ficou exposto: 
  

• Podem entrar no Clube, apenas para trabalhar Cavalos, montados ou não:  
o Os Sócios Cavaleiros proprietários (ou do mesmo agregado familiar do 

proprietário). 
o Os profissionais de equitação. 

• Recomendamos que todos os Cavaleiros abrangidos nos pontos em cima, obtenham 
uma autorização na secretaria para apresentar às autoridades se forem interpelados a 
questionar para onde vão. 

• Podem entrar no Clube todos os Tratadores de Cavalos registados na Secretaria.  
o Deverão ser acompanhados de uma autorização assinada pelo Sec. Geral que 

hoje e até sexta-feira dia 15-Janeiro está a ser entregue a pedido dos próprios. 



o Como habitual, os tratadores podem trabalhar Cavalos à guia e/ou passeá-los 
à mão. 

• Podem entrar no Clube todos os fornecedores de produtos e/ou serviços 
fundamentais para a saúde e bem-estar dos Cavalos, nomeadamente veterinários, 
rações, feno, aparas, ferradores e recolha de estrume. 

• As Clínicas Veterinárias podem manter atividade. 
• Os espaços desportivos para treinar as montadas passam a ter as seguintes 

limitações: 
o Campo Brig. Callado – máximo de 15 Cavaleiros simultaneamente – períodos 

de 45min. 
o Campo FEP – máximo de 5 Cavaleiros simultaneamente – períodos de 45min. 
o Picadeiro Gen. Duarte Silva - máximo de 7 Cavaleiros simultaneamente – 

períodos de 45min. 
• Apelamos ao bom espírito de colaboração entre Sócios para o rigoroso cumprimento 

destas regras. 
• A não serem cumpridas estas regras, a qualquer momento podemos ser obrigados e 

fechar os espaços desportivos.   
• Os picadeiros Sommer de Andrade e da Escola de Equitação serão exclusivos para 

guias, assim como as duas guias exteriores e o picadeiro de volteios. 
• Horário para trabalhar Cavalos: 8:00 – 18:00. 

  
Estas medidas serão válidas no mesmo período do Decreto Lei e suas eventuais extensões no 
tempo. 
Por agora será apenas por 15 dias, a terminar às 24:00 do dia 30-Janeiro. 
Estamos a acompanhar de perto a situação junto das entidades oficiais e a qualquer momento 
poderemos ter que fazer ajustes/alterações.  
  
Alertamos e recomendamos a todos os Sócios que façam as suas compras atempadas e que 
tenham um stock de segurança dos materiais básicos, nomeadamente ração, feno e aparas, 
para fazer face a eventuais ruturas na distribuição e entrega dos mesmos. 
Peço a todos os Sócios e diferentes interlocutores que connosco vivem no dia-a-dia do Clube a 
vossa máxima compreensão e colaboração para juntos conseguirmos vencer esta terrível 
ameaça à Saúde Pública. 
As próximas semanas serão muito difíceis, mas já ultrapassámos o confinamento de 
Março/Abril e este será ultrapassado também. 
  
Com o desejo de que todos os Sócios, suas famílias e amigos passem bem, em nome da 
Direção da SHP, o nosso Bem Haja. 
  
JMF 
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