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Regulamento de Acesso

- O acesso ao P.D.M. deverá ser feita única e exclusivamente pela entrada principal da 
instalação.
- Inscrições para Cartão Mensal ou pagamento de Taxa Diária deverão ser efetuados na 
Receção do P.D.M. 
- Pagamentos do Cartão Mensal deverão ser realizados até ao dia 8 de cada mês, após 
esta data o cartão não dará acesso na passagem pelos torniquetes. 
- Para a utilização destes serviços (seja com cartão mensal ou bilhete diário), o utente 
deve preencher um termo de responsabilidade.
- Utentes menores  de  18  anos, mesmo sendo atletas de clubes,  deverão  ter  
autorização  do  Encarregado  de  Educação  para  usufruírem dos serviços prestados por 
esta instalação, não sendo permitidas inscrições a menores de 16 anos.
- Utentes com cartão mensal poderão utilizar o Squash e as Salas de Cardio-Fitness, 
Musculação, Sauna e do Banho Turco, o tempo de permanência no Pavilhão não poderá 
exceder os 90 minutos. 
- Utentes sem cartão mensal poderão usufruir dos serviços, pagando a taxa em vigor 
respetiva à sala ou serviço em utilização, a diária, que é relativa a uma hora de utilização, 
tem um valor de 2.60€, sendo que poderão permanecer 90 minutos no total. 
- Utentes com Cartão Mensal ou com pagamento de taxas diárias têm 30mn de tolerância 
após  as  18h00  para  acionarem  o  cartão  para  saída  da  instalação,  após  o  tempo 
estipulado o cartão negará a saída.

Horários de funcionamento:
- Salas de Musculação e Cardio- Fitness: 08h00 às 18h00 de Segunda-feira a Sexta-
feira, entrada até às 17h15; 
- Squash: 08h00 às 21h00 de segunda a sexta, 09h00 às 13h00 ao sábado – Necessário 
marcação e para utilização ao sábado, caso não seja utente mensal, é obrigatório o 
pagamento durante a semana anterior para apresentação do comprovativo de 
pagamento.
- Banho Turco e Sauna: 08h00 às 18h00 de segunda a Sexta-feira, ao Sábado das 09h00 
às 13h00, sendo necessária marcação, para utilização ao sábado e caso não seja utente 
mensal é obrigatório o pagamento nos dias anteriores para apresentação do 
comprovativo de pagamento.
- O pagamento das taxas em vigor e a marcação da utilização dos serviços prestados 
deverão ser efetuados na receção do Pavilhão.
- Os utentes deverão sempre fazer-se acompanhar do Cartão Mensal para apresentação 
na receção do Pavilhão.
- É da responsabilidade do utente quaisquer danos por si provocados ou sofridos.
- Os utentes deverão sempre respeitar as instruções fornecidas pelos funcionários.
- Para maior segurança dos valores pessoais, os utentes deverão solicitar na receção a 
chave de  um  cacifo  existente  nos  balneários,   a  C.M.L.  declina  toda  e  qualquer 
responsabilidade no desaparecimento de valores. 
- Em qualquer sala de apoio desta instalação não é permitido o uso de calçado vindo de 
exterior ou descalço e a prática de atividades em tronco nu.
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2.0 Regulamento Especifico de Utilização 
das Salas de Musculação e Cardio-Fitness
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2.1 - Os utentes com Cartão Mensal ou pagamento de taxa diária só poderão aceder às 
Salas de Cardio-Fitness ou Musculação até às 17h15, havendo tolerância de saída de 
30mn após as 18h00.

2.2 - Os  utentes  deverão  sempre  fazer-se  acompanhar  do  bilhete  de  entrada  ou  do 
respetivo cartão mensal para apresentação junto do técnico de serviço. 

2.3 - Não é permitido o consumo de alimentos em qualquer das salas acima referidas, 
somente água ou bebidas energéticas.

2.4 - É obrigatório o uso de equipamento adequado à prática de atividade física, não 
sendo permitida a prática de atividade física em tronco nu, tal como calçado desportivo 
com uso no exterior. 

2.5 - É obrigatório o uso de toalha na utilização dos equipamentos de musculação e 
Cardio-Fitness para uma boa higiene da instalação e bem-estar de todos os utentes.

2.6 - Deverão todos os utentes respeitar o tempo máximo estipulado para utilização dos 
equipamentos da Sala de Cardio-Fitness, 20mn, e em caso do número de utentes ser 
elevado não deverá ultrapassar os 15 minutos de utilização em cada aparelho de cardio, 
mantendo-se o respeito pelos outros utentes. 
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3.0 Regulamento Especifico de Utilização 
Salas de Desporto do P.D.M.

3

3.1 - São  designadas  como  Salas  de  Desporto  aquelas  que  dão  apoio  às  classes  de 
Ginástica,  Karaté  e  Futsal  outras  modalidades  desportivas  não  contemplando  a  
Musculação e Cardio-Fitness.

3.2 - É obrigatório o uso de equipamento adequado à prática de atividade física, não sendo 
permitido a prática de atividade física em tronco nu, tal como calçado desportivo com uso no 
exterior.

3.3 - Não é permitido o consumo de alimentos em qualquer das salas acima referidas, 
somente água ou bebidas energéticas.

3.4 - Somente poderão aceder às instalações e usufruir dos diversos equipamentos os alunos 
dos diversos Clubes na presença de um técnico responsável pela classe/treino. 

3.5 - Não  é  permitido  o  manuseamento  de  material  na  ausência  de  um  técnico 
responsável.

3.6 - Os técnicos dos Clubes são responsáveis pela arrumação do material após o término da 
sua aula/treino.

3.7 - Não é permitida a permanência de pessoas nas Salas de Desporto que não estejam 
ligados  aos  Clubes/Associações  que  usufruem  das  instalações  (técnicos,  direção, 
atletas).
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4.0 Prioridades

4.1 - Serão cedidas gratuitamente salas para a prática de desporto a Clubes com contrato 
programa  com  esta  Autarquia  ,  sempre  que  esta  ocupação  seja  de  carácter  de  
treino  ou competitivo.

4.2 - Outras ocupações serão devidamente analisadas, não sendo prioritário a cedência 
de instalações a grupos ou clubes privados mesmo diante o pagamento de taxas de 
ocupação de instalações desportivas em vigor.

4.3 - Para  qualquer  alteração  ou  nova  ocupação  de  espaço  desportivo,  deverão  os 
Clubes/Associações solicitar a esta Autarquia o desejado.

4.4 - Todos os inícios de época deverão os Clubes/Associações/Escolas realizar o pedido 
oficial de ocupação para a época que entra.

4.5 - Irá  esta  Autarquia  através  da  Divisão  de   Desporto e Eventos  responder  ao 
solicitado  com  a  brevidade  possível,  ajustando  horários  e  ocupações  sempre  que 
necessário para o bom funcionamento da instalação e dos Clubes.
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