
Taxa de inscrição, seguro de acidentes pessoais, cartão e procedimentos administrativos 
(pago no ato de inscrição)  

Taxa de renovação, para utentes que frequentaram as nossas aulas na época transata 
(inclui seguro de acidentes pessoais e procedimentos administrativos)

Taxa de reinscrição, durante a mesma época, para utentes desistentes e/ou para usufruir 
do mês de julho que já se encontra pago e apenas se houver vaga no horário

Aulas Natação Crianças 2x semana
 
Aulas Natação Adultos 2x semana
 
Aulas Natação Bebés 1x semana 

Aulas Hidroginástica 1x semana

Aulas Hidroginástica 2x semana
 
Atividades de Academia/Fitness - 10 aulas/entradas

Atividades de Academia/Fitness - 15 aulas/entradas
 
Atividades de Academia/Fitness - 20 aulas/entradas
 
Cartão Fitness (Livre acesso com entradas ilimitadas mensais na sala de exercício e 
aulas de grupo)
 
Cartão Fitness & Spa (Livre acesso, com entradas ilimitadas mensais, na sala de exercício, 
aulas de grupo, sauna e banho turco)

Cartão Aqua & Fitness( Acesso ilimitado a aulas de grupo, sala de exercício no período de aulas de 
grupo e aula de hidroginástica nas turmas assinaladas para o efeito)

Ténis Crianças 1x semana

Ténis Crianças 2x semana

Ténis Crianças 3x semana

Ténis Adulto 1x semana

Ténis Adulto 2x semana

Ténis Adulto 3x semana

Curso Intensivo - Crianças

Bebés - dos 6 aos 36 meses | Crianças - dos 3 aos 14 anos | Adultos -  a partir dos 15 anos, inclusive

13,74€

8,25€

5,50€

19,96€
 

24,19€
 

18,69€

19,79€

30,23€
 

32,98€

38,48€
 

43,98€
 

32,98€

 
43,98€

43,98€

19,96€

27,43€

34,91€

27,48€

32,98€

41,23€

37,42€
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Documentos Necessários: 
Inscrição/ Renovação 
Ficha de Inscrição/ Renovação, 1 foto, Bilhete de Identidade/ CC, NIF

Nota: 
- As Piscinas Municipais, por força das circunstâncias, reservam-se ao direito de interromper, cancelar parcial ou totalmente os serviços prestados nas 
instalações, caso julgue conveniente, por motivos de eventos, avarias, reparações, execução de trabalhos e manutenções correntes ou extraordinárias; 
- As Piscinas Municipais reservam-se ao direito de encerrar as instalações não implicando deduções e/ou compensações aos utentes.
lnformações: 
- No ato de inscrição/renovação deverá preencher obrigatoriamente o termo de responsabilidade;
- Deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição/renovação e da mensalidade do mês em que vai iniciar; 
- O mês de julho (último mês da época) será pago nos dois meses seguintes ao da inscrição, fracionado em duas prestações de 50% cada; 
- O pagamento da mensalidade dos meses seguintes deverá ser efetuado até ao último dia útil de cada mês, no horário de funcionamento da secretaria das 
Piscinas Municipais; 
- Entre o dia 1 e 8 inclusive de cada mês, os utentes beneficiam de um período de tolerância, isento de multa, para proceder ao pagamento da mensalidade; 
- Sempre que os dias 8 ou 10 coincidam com um domingo ou feriado, o pagamento poderá ser efetuado no dia útil imediatamente a seguir; 
- O pagamento da mensalidade após o dia 8 e até 10 inclusive de cada mês, sofre um agravamento de 3,10€.;
- Após o dia 10 de cada mês, apenas se houver vaga no horário, ao pagamento acresce uma taxa de reinscrição no valor de 5,50€; 
- Os pedidos de aIteração de horário têm um custo de 3,10€. Após a 1ª alteração de horário os pedidos terão um custo de 4,35€;
- Esquecimento do cartão de utente - para terem acesso às aulas os utentes terão de pagar uma taxa de 1,24€;
- O pedido de 2ª  via do cartão de utente tem um custo de 3,10€.;
- Desconto de 20% 2° irmão em todas as modalidades desde que estes tenham idade igual ou inferior a 14 anos; 
- Desconto Sénior de 10% sobre as mensalidades (idade igual ou superior a 65 anos).

Atualizado a 25/01/2023

Mais informações:

Piscinas Municipais
TELF. 255 318 150 (chamada para rede fixa nacional) 

piscina@cm-felgueiras.pt 
www.cm-felgueiras.pt 

CM-FELGUEIRAS.PT


