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PROCEDIMENTOS DE REABERTURA DO CIF 
 

No passado dia 30 de abril foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, 
em que se declara o fim do Estado de Emergência Nacional e o início da Situação de 
Calamidade no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 
 
O CIF reconhece que a doença COVID-19 tem vindo a afectar o desporto em Portugal 
impedindo a sua prática de forma regular, acarretando elevados prejuízos aos clubes. Contudo, 
acreditamos que será possível o regresso da prática do desporto em geral, em particular o 
ténis e o padel, em segurança, nas instalações do nosso clube, para o qual conta, desde já, 

com a melhor colaboração de todos os sócios praticantes. 
 
O nosso objetivo é o retorno da atividade de ténis e padel de maneira segura e apropriada, 
seguindo sempre as directrizes e recomendações do Governo e da DGS – Direcção Geral de 
Saúde. 
 
Desta forma, é intenção da Direcção do CIF divulgar um conjunto de regras, instruções e 
recomendações para a reabertura da actividade do ténis no CIF. As condições de reabertura da 
actividade da Escola de Ténis e do Padel deverão ser acedidas junto dos Concessionários.  
 
O CIF reabre as suas instalações no dia 6 de maio de 2020, a partir das 09:00. 
 
É permitida a prática de ténis em contexto não competitivo nas variantes de singulares e 
pares. 

 
Nesta primeira fase de reabertura, o CIF terá um número limitado de funcionários e técnicos 
de manutenção de campo pelo que se apela ao estrito cumprimento das regras e instruções 
abaixo indicadas. 
 
Não são permitidos aglomerados de sócios e utentes com mais de 10 pessoas, respeitando a 
distância social entre cada um dos sócios e utentes. 
 
O uso de máscara ou viseira é obrigatório nos espaços fechados no CIF. 
 
 
SERVIÇO DA PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS DO CIF 
 
• A Portaria encontra-se aberta das 9:00 às 19:00.  
 
• Para além dos jogos marcados de forma presencial junto da Portaria, sugerimos que, sempre 
que possível, façam a marcação dos campos de ténis por telefone. 
 
• Numa primeira fase, o atendimento da Portaria é feito através da “janela”, devendo os sócios 
e utentes respeitar as regras de distância delimitadas no solo. Quando o atendimento passe a 
ser feito no interior da Portaria, apenas poderá entrar uma pessoa de cada vez. 
 

• Por questões de segurança e de saúde publica recomenda-se o pagamento dos campos de 
ténis, quotas, cacifos e demais serviços do CIF através de cartão bancário. 
 

http://www.cif.org.pt/
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• Incentiva-se aos sócios a adquirirem o pacote de horas para que desta forma seja permitido 
pagar os campos por desconto direto. 
 
• Os últimos jogos têm de terminar obrigatoriamente às 20 horas. 
 
• Os balneários e o restaurante do CIF encontram-se temporariamente encerrados. 
 
• Estarão abertas as casas de banho da sede (junto ao restaurante), do moinho e dos 
cobertos. 
 
• O CIF disponibilizará, através de dispensadores, gel desinfetante em diferentes pontos 

visíveis do clube. 
 
• Todas as estruturas e equipamentos do CIF serão objecto de higienização no dia 
anterior ao da reabertura por uma empresa credenciada para a sua prestação. 
 
• A limpeza dos espaços comuns será feita todos os dias, duas vezes, com produtos 
recomendados pela DGS. 
 
 
Assim, caso decida voltar a jogar ténis, por favor siga as instruções abaixo indicadas: 
 
 
ANTES DE JOGAR 
 

• Não jogue se algum dos seus parceiros: (i) apresente algum sintoma de COVID-19, tais 
como, doença respiratória leve a grave com febre, tosse e dificuldade em respirar ou outros 
sintomas identificados pela DGS; (ii) esteve em contacto com alguém com COVID-19 nos 
últimos 14 dias. 
 
• Não entre no campo de ténis antes que o funcionário do CIF lhe dê a devida 
autorização. A preparação do campo de ténis para o jogo, incluindo a desinfecção dos 
bancos, deverá ser feita pelo técnico de manutenção do CIF sem que nenhum 
jogador esteja no campo de ténis.  
 
• Os praticantes obrigam-se a respeitar as instruções dos funcionários do CIF e a manter o 
distanciamento sempre que se dirigirem a estes. 
 
 
PREPARAÇÃO PARA O JOGO 
 
 • Deve proteger-se (i) lavando as mãos com água e sabão desinfetante (por 20 segundos ou 
mais); (ii) limpe o seu equipamento, incluindo raquetes e garrafas de água. Não compartilhe 
raquetes ou qualquer outro equipamento, como punhos, fitas, chapéus e toalhas; (iii) leve 
uma garrafa de água cheia para evitar tocar na torneira; (iv) considere tomar precauções 
adicionais, tal como usar luvas; (v) tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir com um 
lenço de papel (deitando o lenço logo de seguida para o lixo) ou com o braço e nunca com as 

mãos; e (vi) evite tocar nos portões, separadores, bancos. 
 
 

http://www.cif.org.pt/
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QUANDO JOGAR 
 
• Tente ficar pelo menos um metro e meio a dois metros afastado do seu parceiro de jogo. Não 
deve apertar as mãos ou “dar-cinco”. 
 
• Cada campo de ténis terá um banco colocado ao centro e em lados opostos destinados a 
cada um dos jogadores, não devendo, em caso algum, partilhar o mesmo banco. No caso de 
pares, os jogadores devem ficar em cada lado oposto dos bancos. 
 

• Evite compartilhar alimentos, bebidas ou toalhas. 
 
• Fique do seu lado do campo de ténis. Evite mudar de lado do campo. 
 
• Afaste-se do outro jogador ao fazer uma pausa. 
 
• Se uma bola de outro campo de ténis chegar perto de si, deve devolvê-la com a raquete sem 
lhe pegar com a mão. 
 
• Os jogadores deverão respeitar criteriosamente o tempo de jogo, iniciando-se a contagem do 
tempo de jogo no momento em que o funcionário do CIF liberte o campo para o jogo. Devem 
sair do campo na hora certa, dando lugar aos próximos a entrar, sabendo que o funcionário do 
CIF ainda tem de o preparar, assim como proceder à desinfecção dos bancos. Devem 
respeitar a entrada no campo com a respectiva marcação para não prejudicar a 

dinâmica das marcações dos campos. 
 
 
DEPOIS DE JOGAR 
 
• Deixe o campo de ténis o mais rápido possível. 
 
• Lave bem as mãos ou use um desinfetante para as mãos depois de sair do campo de ténis. 
 
• Não use os balneários (que estão encerrados até decisão em contrário da DGS).  
 
• Todos os jogadores devem deixar o local imediatamente após o jogo. 
 

*** 
 
Para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 16.º da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-
A/2020, de 30 de abril, o enquadramento técnico do CIF é assegurado pela treinadora Graça 
Cardoso, portadora do título profissional n.º 148, emitido pelo IPDJ. 
 
O CIF lembra todos os sócios da importância no seguimento de todas as indicações do 
Governo, da DGS e das recomendações das entidades oficiais, por forma a garantir a não 
corrermos riscos de retrocesso na Saúde Pública. Recomendamos igualmente a consulta das 

recomendações feitas pela Federação Portuguesa de Ténis, incluindo a prática de uso de um 
conjunto de bolas por jogador, recomendações estas disponibilizadas no site da Federação 
Portuguesa de Ténis que pode ser consultado em www.tenis.pt  

http://www.cif.org.pt/
http://www.tenis.pt/
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A Escola de Ténis CIF MP Tenis retomará a sua actividade conforme o estabelecido na 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril. Caso pretenda continuar 
com as suas aulas ou inscrever-se deverá consultar a informação disponível nos painéis 
informativos ou contactar a escola directamente através do escola.tenis.cif@gmail.com. 
 
A actividade do padel retomará a sua actividade através do PadelCIF conforme o estabelecido 
na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, podendo todos os 
praticantes consultar as informações disponíveis no espaço concessionado PadelCIF, nos 
painéis informativos do CIF e nas redes sociais do PadelCIF. 
 

A Loja de Ténis do CIF retomará a sua actividade de acordo com os condicionalismos impostos 
pelo Governo e DGS, não podendo abrir antes das 10:00. 
 
As presentes recomendações ficam sujeitas a qualquer alteração sempre que venham a ser 
impostas pelas autoridades de saúde. 
 
A Direcção do CIF 
 
 
O conteúdo do presente documento tem o objetivo prestar um conjunto de informações disponíveis, nesta data, aos 
sócios e utentes do CIF e aos seus colaboradores sobre a retoma do ténis no âmbito da pandemia COVID-19. A 

informação disponibilizada tem um caráter geral e informativo, devendo ser usada com responsabilidade, cabendo a 
cada destinatário a avaliação da informação disponível, não ficando dispensada a consulta das orientações emanadas 

da DGS – Direcção Geral de Saúde e do Governo Português. 
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