
 

Considerando a reabertura ao público da Piscina Municipal Baptista Pereira sob gestão 

municipal no próximo dia 20 de junho, sintetiza-se um conjunto de informações gerais: 

 

1. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO “DE VERÃO” (até 31 de agosto) 

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado 

15.00h – 

20.30h 

15.00h – 

20.30h 

15.00h – 

20.30h 

15.00h – 

20.30h 

15.00h – 

20.30h 

9.00h – 

13.00h 

 

2. PERÍODO DE ENCERRAMENTO – estará encerrada ao público entre 1 e 21 de agosto. 

3. ATIVIDADES NA PISCINA DURANTE ESTE PERÍODO INICIAL 

Durante este período inicial de funcionamento, a utilização desta piscina municipal terá como 

prioridade o desenvolvimento da prática de atividade física com carater informal – atividade 

desenvolvida no tempo de lazer dos munícipes, sem terem a obrigação de frequentar o espaço 

num horário específico e com determinada regularidade. Este tipo de atividade não requer 

enquadramento técnico, pelo que é habitualmente identificada por “regime de utilização livre”. 

Pontualmente, poderá ser desenvolvida atividade formal, como é o caso das férias desportivas 

para crianças e jovens, promovidas pela Divisão de Desporto da CMVFX. 

 

4. CALENDARIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA A PRÓXIMA ÉPOCA DESPORTIVA 2022 / 2023 

As renovações das inscrições para as aulas do próximo ano letivo, para alunos que estão 

atualmente inscritos em outras piscinas municipais, mas querem passar a praticar na Piscina 

Municipal Baptista Pereira, iniciam-se a partir das seguintes datas: 

• 20 de junho – Hidrosénior / Coração Saudável. 

• 20 de junho – Natação Livre. 

• 27 de junho – Hidroginástica e outras atividades de Fitness Aquático. 

• 04 de julho – Natação para Bebés e Adaptação ao Meio Aquático. 

• 11 de julho – Níveis da Natação. 

As novas inscrições (para pessoas que não estão atualmente inscritas) iniciam-se a partir de 15 

de julho. 

 

5. DIRETOR TÉCNICO DA PISCINA MUNICIPAL – Prof. Michael Apolinário 

• michael.apolinario@cm-vfxira.pt 

 

6. CONTACTOS DA PISCINA MUNICIPAL 

• Telefone fixo – 219 520 005, móvel – 925 239 022 

• Extensão interna da CMVFX (receção da piscina) – 7820 

• Correio eletrónico – piscina.bpereira@cm-vfxira.pt 

• Morada – Travessa do Oleiro, n.º 12, 2600-515 Alhandra. 
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