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Regime de Utilização Livre
» 1ª via cartão 1,35* | 2ª via cartão 5,40*€ €

» valor por hora de utilização

Rocódromo
» valor por 90 minutos de utilização - €2,30

» adultos

» 3 aos 17 anos | cartão jovem

Aulas
» natação | hidroginástica | aulas de grupo

» inscrições 1ª vez € 22,30 | renovação anual 6 9 | 2ª via cartão 5,40*€ 1 , 0 €

Programas
Centro Municipal de Marcha e Corrida

» valor por 90 minutos de utilização - €5,40

Lisboa Sabe Nadar

» valor por 40 minutos de utilização - gratuito

» adultos

» 3 aos 1 anos7 | cartão jovem

» reformados | pensionistas aposentados
| emtrabalhadores CML situação de reserva

» reformados | pensionistas aposentados
| emtrabalhadores CML situação de reserva

2ª a 6ª feira

até às 17h00

€1,80

€1,35

€0,90

1x semana

€18,10

€13,58

€9,05

2ª a 6ª feira

após as 17h00

€2,30

€1,73

€1,15

2x semana

€27,70

€20,78

€13,85

fins-de-semana

e feriados

€2,30

€1,73

€1,15

Nota: Consultar o mapa de Utilização Livre, afixado nos locais de estilo.

* Valor com IVA incluído à taxa legal em vigor, de acordo com a Tabela de Preços e Outras Receitas Municipais em vigor.

Os preços poderão ser atualizados de acordo com deliberação da CML.

3x semana

€33,10

€24,83

€16,55



Informações Gerais
» é gratuito o ingresso em regime de utilização livre crianças anos, quando acompanhadas por um adulto;de com 2

» as condições especiais de acesso só serão efectuadas com a apresentação de documento comprovativo:

: 25% de desconto;» jovens até aos 29 anos, inclusive (apresentação de cartão jovem)

, pensionistas, reformados, portadores do cartão “Lisboa Sénior Mais” e em situação» aposentados

de reserva : 50% de desconto(apresentação do respectivo cartão) ;

7 p :» jovens até aos 1 anos (apresentação do cartão de cidadão, B.I., cédula pessoal ou assaporte)

25% de desconto;

trabalhadores : 50% de desconto.» da Câmara Municipal de Lisboa devidamente identificados

» para pessoas singulares que integram agregados familiares cujo rendimento médio mensal seja igual ou inferior

a 1,2 vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS) que promovem a parcial insuficiência económica

demonstrada nos termos do Regime Jurídico do Indexante dos apoios sociais, vertido na Lei n.º53-B/2006, de 29

de dezembro: 50% de desconto;

» para pessoas singulares que integrem agregados familiares cujo rendimento médio mensal seja igual ou inferior

a €360.00 (trezentos e sessenta euros) que comprove a total insuficiência económica demonstrada nos termos do

Regime Jurídico do Indexante dos apoios sociais, vertido na Lei n.º 53-B/2006, de 29 de dezembro: 100% de

desconto;

Observação: O requerente que pretenda fazer prova de que se encontra na condição prevista neste ponto deve

requerer o desconto e apresentar a seguinte documentação: declaração de IRS e respetiva nota de liquidação do

ano anterior certidão das Finanças que comprove a situação de isenção da entrega da declaração de IRS eou

declaração da Segurança Social ou da Caixa Geral de Aposentações que identifique os elementos do agregado

familiar e as prestações pagas a cada um.

» para pessoas com deficiência com grau de incapacidade superior a 70% e acompanhante nos casos de terem

necessidades especiais 100% de desconto;: (apresentação de documentação que comprove o grau de

incapacidade).

» todo o material usado que seja danificado, será faturado pelo custo da reparação ou substituição, o utilizador.a

Documentos necessários à inscrição
» 1 fotografia ;tipo passe

» cartão de cidadão, B.I., ou passaporte;registo de nascimento

» cartão de contribuinte;

» atestado médico ou termo de responsabilidade, comprovativo da inexistência de qualquer contra

indicação  para a atividade física em meio aquático;

» Teste de aptidão aquática (realizado na Piscina Municipal do Casal Vistoso, antes da inscrição).

Equipamento necessário (piscina)
» fato banho de natação;

» touca;

» chinelos;

» cadeado 5mm para cacifo no balneárioaté .

Equipamento necessário

(sala de desporto | rocódromo)
» ténis;

» roupa desportiva;

até .» cadeado 5mm para cacifo no balneário


