
 

  

 

  

FASE 1 – 4 A 17 DE MAIO DE 2020 

 Disponibilização de courts para alugueres, para um máximo de 2 pessoas por court (singulares), com marcação 

obrigatória através de e-mail, com o nome completo dos dois utilizadores e piso pretendido; 

 Período de utilização de 45 minutos ou 105 minutos, de maneira a haver 15 minutos de intervalo entre utilizações, 

sujeito a confirmação da hora, período e court a utilizar; 

 Alugueres gratuitos para alunos com propinas regularizadas (apenas com pagamento da taxa de iluminação, se 

necessária); 

 Reorganização estrutural do clube e da escola de ténis com levantamento das disponibilidades horárias dos alunos 

cujas turmas tinham mais de 4 pessoas. 

FASE 2 – 18 A 24 DE MAIO DE 2020 
 Disponibilização de courts para alugueres, para um máximo de 4 pessoas por court (pares), com marcação 

obrigatória através de e-mail, com o nome completo de todos os utilizadores e piso pretendido; 

 Reinício das aulas e treinos de ténis para os seguintes grupos: Competição, Pré-competição, Adultos 

Aperfeiçoamento; 

 Período de utilização de 50 minutos ou 110 minutos, de maneira a haver 10 minutos de intervalo entre utilizações, 

sujeito a confirmação da hora, período e court a utilizar; 

 Alugueres gratuitos para alunos com propinas regularizadas (apenas com pagamento da taxa de iluminação, se 

necessária); 

 Reorganização estrutural do clube e da escola de ténis com elaboração dos novos horários, cumprido o novo 

critério da FPT de 5 alunos por court em cada aula/treino. 
FASE 3 – 25 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2020 

 Alugueres gratuitos para alunos com propinas regularizadas, fora dos horários de utilização da escola (apenas com 

pagamento da taxa de iluminação, se necessária); 

 Reinício das aulas de ténis para os restantes níveis, à exceção do Mini-Ténis; 

FASE 4 – 1 DE JUNHO A 30 DE SETEMBRO DE 2020 

 Alugueres gratuitos para alunos com propinas regularizadas, fora dos horários de utilização da escola (apenas com 

pagamento da taxa de iluminação, se necessária); 

 Reinício das aulas de Mini-Ténis;  

 Retoma de outras atividades e competições, em função das novas medidas. 
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