Desporto
Categoria: Desporto

Aquagym foi idealizado com uma especial vocação:
O Desporto enquanto promotor de bem-estar e saúde, possibilitando a prática regular formal ou
informal, dirigida ou livre, por parte da população de todas as idades.
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Criar as condições necessárias para que um número crescente de pessoas possa, adquirir
autonomia em meio aquático.
Assegurar que as atividades são oferecidas seguindo critérios de qualidade, melhorar níveis de
saúde e bem-estar.
Programar as diferentes modalidades sem discriminações de forma a garantir participação
alargada da população.
Possibilitar uma crescente participação da população em geral na prática de atividades físicas
e desportivas.
Contribuir para o desenvolvimento de prática desportiva especializada e diversificada.
Manter índices elevados de utilização regular.
Posicionar a sua oferta de serviços, procurando constante adaptação às necessidades sempre
em mudança dos seus utilizadores atuais ou potenciais.

A Piscina Municipal, vocacionada para a aprendizagem, começou a ganhar forma no dia 18 de
Março de 1997. Um dos mais importantes equipamentos desportivos do concelho, localizado
na Zona Desportiva de Moita do Norte, abriu as portas ao público no dia 26 de Outubro de
1999, para as primeiras braçadas.
Nestas instalações iniciaram-se as atividades da Escola de Natação Municipal de Vila Nova da
Barquinha, agora designadas de “Piscina Zêzere”.
O sucesso deste projeto, atraindo centenas de praticantes de toda a região, levou o município
a construir um novo edifício. Em maio de 2007, com a abertura da “Piscina Tejo” e do
“Ginásio Almourol”, nasceu o Aquagym – designação de todo este complexo desportivo. O
centro municipal de atividade física do concelho integra ainda de um moderno SPA.
Qualidade é a palavra que melhor caracteriza este projeto, desde as instalações até ao
qualificado quadro técnico que o integra.
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Escola de natação

Fitness Aquático

Natação para bébés

Hidroginástica (Aquamix)
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Natação para jovens

Aquabike

Natação adultos

Aquadeep

Natação adaptada

Ginásio

Natação Livre

Spinning

Natação Terapêutica

ABS

Outras atividades aquáticas

GAP

Preçário 2018/2019

Mapa de aulas - Ginásio Almourol 2018/2019
Horário de Funcionamento:
Piscina Tejo | Piscina Zêzere
Segunda a Sexta-feira – 08:00
às 22:00
Sábado – 08:00 às 15:00

Tesouraria
Segunda a Sexta-feira – 08:00
às 21:15
Sábado – 08:00 às 14:30

Contactos:
Centro Municipal de Atividade Física
Parque Desportivo de Moita do Norte
Tel: 249719067 | 249720360
E-mail: aquagym@cm-vnbarquinha.pt
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Local de funcionamento:
Parque Desportivo Municipal de Atalaia
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Rua Patriarca D. José
Atalaia
2260 Vila Nova da Barquinha

Destinatários:
Crianças dos 4 aos 14 anos, de ambos os sexos.

Organização:
Município de Vila Nova da Barquinha
Professores Licenciados em Educação Física e
Desporto, com especialidade em ensino/treino de
futebol.

Horários:
4.ª feira e Sábado

Ficha de inscrição

Considerações Gerais da Escola Municipal de Futebol
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Contactos:
Pavilhão Desportivo Municipal
Rua Dona Maria II, n.º 140
2260 Vila Nova da Barquinha
Tel: 249719067 | 249720360
E-mail: aquagym@cm-vnbarquinha.pt

Normas de utilização
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