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Utilização do Pavilhão Desportivo Municipal  

Utilização da nave para grupos/equipas    

       Sábados de tarde, Domingos e Feriados  50,00 €/hora 

       2ª a 6ª feira, a partir das 18:00 horas e sábados de manhã  40,00 €/hora 

       De 2ª a 6ª feira, até às 18:00 horas  30,00 €/hora 

       De 2ª a 6ª feira – 1/3 do espaço  15,00 €/hora 

Utilização da nave para eventos com público    

       Atividades desportivas  60,00 €/hora 

       Atividades não desportivas  80,00 €/hora 

Utilização de outros espaços    

       Utilização da Sala de Apoio/Ginásio  20,00 €/hora 

       Utilização regular da Sala de Apoio/Ginásio (período superior a 4 semanas)  15,00 €/hora 

       Utilização da Sala de Musculação (grupos até 15 elementos)  40,00 €/hora 

       Utilização da Área de Lazer: (grupos até 12 elementos)  40,00 €/hora 

       Utilização da Sala de Conferências/Formação  10,00 €/hora 

Utilização do Polidesportivo Municipal  

Utilização do campo de futebol de sete    

        Com Cartão Jovem conVida, nos dias úteis até às 18:00 horas, sem utilização do balneário  Gratuito 

        Dias úteis até às 18:00 horas  25,00 €/hora 

       A partir das 18:00 horas e sábados  45,00 €/hora 

Utilização dos campos de ténis    

Dias úteis, até às 18:00 horas 

       Dois jogadores   3,00 €/hora 

       Três a quatro jogadores  4,00 €/hora 

A partir das 18:00 horas e sábados    

       Dois jogadores   5,50 €/hora 

       Três a quatro jogadores  6,50 €/hora 

Utilização do campo de basquetebol  Gratuito 

Tarifa familiar - Domingos e Feriados    

       Utilização do campo de futebol, sem utilização do balneário  20,00 €/hora 

       Utilização do campo de futebol, com balneário  30,00 €/hora 

       Utilização do campo de ténis, sem utilização do balneário  3,00 €/hora 

       Utilização do campo de ténis, com balneário  5,00 €/hora 

Serviços  

Atividades/classes:    

       Inscrição (inclui cartão e seguro para o ano letivo)  15,00 €/ano 

       Renovação da inscrição (antes do final do ano letivo)  10,00 €/ano 

       Segunda via do cartão  5,00 € 

       Cartão de acesso ao CDM  2,00 € 
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Piscina Municipal 
Períodos de utilização de 45 minutos 

Utilização de duas pistas ou tanque de aprendizagem c/ monitor    

       Grupos escolares, jardins-de-infância ou ATL (até 15 elementos)  25,00 € 

       Grupos e instituições (até 18 elementos)  40,00 € 

Utilização livre para crianças menores de 12 anos    

       Utilização, por débito no cartão de utente  2,00 € 

       Para além do período inicial, acresce  0,025 €/min. 

       Utilização avulsa, sem inscrição   2,50 € 

       Para além do período inicial, acresce  0,040 €/min. 

Utilização Livre para os restantes utentes    

       Utilização, por débito no cartão de utente  3,00 €/hora 

       Utilização avulsa, sem inscrição   4,00 €/hora 

Frequência de aulas/atividades para crianças menores de 12 anos     

       Uma aula semanal de Natação  13,00 €/mês 

       Duas aulas semanais de Natação  21,50 €/mês 

       Adaptação ao Meio Aquático - Bebés  16,50 €/mês 

Frequência de aulas/atividades para os restantes utentes    

       Uma aula semanal de Natação / Hidroginástica  16,50 €/mês 

       Duas aulas semanais de Natação / Hidroginástica  27,00 €/mês 

       Uma aula semanal de Hidro-Sénior (Exclusiva a utentes com Cartão +Vida)  13,00 €/mês 

       Duas aulas semanais de Hidro-Sénior (Exclusiva a utentes com Cartão +Vida)  21,00 €/mês 

Sala de Musculação e Cardio-Fitness 

       Utilização livre  30,00 €/mês 

       Duas utilizações semanais  25,00 €/mês 

       Utilização, por débito no cartão de utente  3,80 €/1,5h 

Área de Lazer: Banho Turco e Hidromassagem:    

       Utilização, por débito no cartão de utente  3,80 €/1,5h 

Utilização livre com combinação de serviços:    

       Utilização avulsa da Sala de Musculação + Área de Lazer  6,00 €/1,5h 

       Musculação/Cardio-Fitness + Área de Lazer  40,00 €/mês 

       Musculação/Cardio-Fitness + Área de Lazer + Piscina  50,00 €/mês 

Artigos  

       Cartão de acesso ao CDM  2,00 € 

       Aloquete para cacifo  3,70 € 

       Touca de natação  4,00 € 

 


