
 

INFORMAÇÃO 
Encerramentos e horário de verão 2012 

 
Informam-se todos os Munícipes que, devido à necessidade de se 
realizarem obras de conservação e de manutenção, as Piscinas 
Municipais estarão ENCERRADAS nos seguintes períodos: 

 
. 1 a 31 de agosto de 2012 

Piscinas Municipais de Baguim do Monte 
Piscinas Municipais de Gondomar (S. Cosme) 
Piscinas Municipais de Rio Tinto 
 

. 1 a 13 de setembro de 2012 

Piscinas Municipais de Fânzeres 
Piscinas Municipais de Medas  
Piscinas Municipais de S. Pedro da Cova 
Piscinas Municipais de Valbom. 

 
O Horário de funcionamento, no período de 1 de agosto a 15 de 
setembro, para as instalações abertas ao público, exceto 
Fânzeres, é o seguinte:  

- segunda a sexta-feira: das 15h00 às 20h15 
- sábado e feriado: das 15h00 às 19h15 
- domingo: encerradas 

 
Nas Piscinas Municipais de Fânzeres, o horário é o seguinte: 

- segunda a sexta-feira: das 08h00 às 13h15 
- sábado e feriado: das 09h00 às 13h15 
- domingo: encerradas 

 
Gondomar, 29 de junho de 2012 

Por Delegação do Presidente da Câmara 
O Vereador do Desporto, 

 
(Dr. Fernando Paulo) 

 



 

 

INFORMAÇÃO 
Renovações para a época de 2012/2013  

 

Informam-se todos os Munícipes que as RENOVAÇÕES para os 
utilizadores de Programas (singulares) decorrem no seguinte período: 

 

ATIVIDADES 
 

RENOVAÇÃO PARA O MESMO HORÁRIO E CLASSE 
até 11 de julho 

Para os Alunos que tenham o pagamento das últimas seis mensalidades 
no Programa em que se pretendem inscrever (entre o período de janeiro 
a junho, exceto as atividades de Ginásio – que são de fevereiro a julho). 

 

RENOVAÇÃO PARA OUTRAS CLASSES 
de 12 a 20 de julho 

(frequência igual ou superior a seis meses) 
Para os Alunos que tenham o pagamento de seis mensalidades, na 

última época desportiva, no Programa em que se pretendem inscrever. 
 

a partir de 22 de julho 
(frequência igual ou inferior a cinco meses) 

Para os Alunos em que se verifique o pagamento de cinco ou menos 
mensalidades, na última época desportiva, no Programa em que se 

pretendem inscrever. 
 

NOVAS INSCRIÇÕES 
 

PISCINAS MUNICIPAIS DE BAGUIM, GONDOMAR E RIO TINTO 
A partir de 3 de setembro (no horário de funcionamento de verão) 

 

PISCINAS MUN. DE FÂNZERES, MEDAS,  S. P. COVA E VALBOM 
A partir de 14 de setembro (no horário de funcionamento de verão) 

 

Gondomar, 29 de junho de 2012 
Por Delegação do Presidente da Câmara 

O Vereador do Desporto, 
 

(Dr. Fernando Paulo) 
 



 

INFORMAÇÃO 
Início das atividades para a época de 2012/2013 

 
Utilização Livre: 
 

a partir de 1 de setembro (horário de verão) 
Piscinas Municipais de Baguim do Monte, 
Gondomar (S. Cosme) e Rio Tinto.  
 

a partir de 14 de setembro (horário de verão) 
Piscinas Municipais de Fânzeres, Medas, S. Pedro da Cova 
e Valbom. 
 

Programas Orientados: 
 

a partir de 17 de setembro 
Todas as Piscinas Municipais. 
 

 
Gondomar, 29 de junho de 2012 

Por Delegação do Presidente da Câmara 
O Vereador do Desporto, 

 
(Dr. Fernando Paulo) 


