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COMUNICADO 20210421
ESCLARECIMENTO SOBRE HORÁRIOS

Após a publicação do Decreto nº 7/2021 de 17 de Abril, da actualização a 31/03/2021 da
orientação 036/2020 da DGS, e do Comunicado “20210418 Comunicado Prática do Padel
mantem-se inalterada com quatro excepções”, temos recebido diversas denuncias sobre
clubes que mantêm as suas instalações abertas depois do horário previsto na lei.
As denuncias que nos chegam, e como nos compete legalmente, têm sido reencaminhadas
para as autoridades competentes. No entanto não só a nós nos chegam as referidas
denuncias, mas também, e em maior quantidade aos organismos que nos tutelam.

Alertamos todos os clubes que como resultado de semelhantes denuncias, que são já em
grande número, fomos advertidos pelos referidos organismos, que a continuar o total
desrespeito pelas leis em vigor e recomendações da DGS - apesar de todos os esforços
que esta federação tem feito junto dos legisladores para o padel ser visto como uma
modalidade segura - se poderá verificar um retrocesso no processo de abertura do padel,
e eventualmente voltarmos a fechar portas.
As interpretações erróneas da legislação em vigor, que alguns clubes têm utilizado,
convenientemente, para estarem abertos após o permitido legalmente, poderão vir a
prejudicar a modalidade como um todo. Nessa altura, os clubes cumpridores e todos os
agentes que dependem deles pagarão, por aqueles que tiveram comportamentos
completamente irresponsáveis e egoístas.

Vem por isso esta Federação esclarecer, que desculpas como “outros clubes também
abriram”, ou “outras modalidades estão a fazê-lo”, ou a “policia disse-nos que poderíamos
fazê-lo”, e até em alguns casos que “a Federação Portuguesa de Padel disse que
podíamos”, são estranhas a esta federação. As outras modalidades e entidades não nos
dizem respeito e não opinamos sobre as suas decisões ou comportamentos, a serem
verdade.
Reiteramos que salvo as excepções previstas na lei, que já explicámos anteriormente, os
clubes de padel devem encerrar às 21h aos dias de semana e às 13h aos fins de semana e
feriados. Apelamos a que todos cumpram as nossas recomendações, de forma que no dia
3 de Maio possamos continuar a praticar padel.
O Presidente

