
20º Centro Cultural Macieira de Cambra

1 Cedência do espaço (por hora ou fração de hora)

a) Dias Úteis e Fins-de-Semana

1 8h00 ás 17h00 31,11 €

2 A partir das 17h00 51,85 €

b) Afixação de Publicidade Comercial

1 Dias Úteis 31,11 €

2 Fim-de-semana 51,85 €

c) Autorização para captar imagem e som

1 Dias Úteis 31,11 €

2 Fim-de-semana 51,85 €

21º Piscinas Municipais

1 Taxa regime de banhos livres

a) Todos os dias da semana e por hora 2,07 €

b) De 2ª a 6ª feira das 14h às 15h45 1,30 €

c)
Portadores de cartão-jovem, estudantes e reformados usufruindo de pensão 
mínima 1,66 €

d) Caderneta de 10 entradas, válidas pelo período de um ano 18,15 €

2 Cartão de Utente Individual

a) Taxa de inscrição 10,37 €

b) Taxa de renovação 7,78 €

c) Bebés (frequência: uma vez por semana) 15,56 €

d) Bebés (frequência: duas vezes por semana) 20,74 €

e) Crianças (frequência: uma vez por semana) 12,44 €

f) Crianças (frequência: duas vezes por semana) 18,67 €

g) Adultos (frequência: uma vez por semana) 14,52 €

h) Adultos (frequência: duas vezes por semana) 21,78 €

i) Pré-competição (frequência: quatro vezes por semana) 28,52 €

3 Atividades Hidro

a) Uma aula de HidroKids 12,96 €

b) Duas aulas de Hidrokids 20,74 €

c) Uma aula de Aquafun 10,37 €

d) Uma aula por semana de hidro Ginástica, Deep ou Gap 16,59 €

e) Duas aulas por semana de hidro Ginástica, Deep ou Gap 26,96 €

f) Três aulas por semana de hidro Ginástica, Deep ou Gap 36,30 €

g) Quatro aulas por semana de hidro Ginástica, Deep ou Gap 38,37 €

h) Por senha 3,63 €

i) Uma vez por semana (Outras modalidades hidro) 18,67 €

j) Duas vezes por semana (Outras modalidades hidro) 29,04 €

4 Correção Postura/Reabilitação

a) Uma vez por semana 17,63 €

b) Duas vezes por semana 28,00 €

5 Packs de atividades

a)
Uma aula de Natação e uma de Hidroginástica/HidroGap/HidroDeep/outra 
modalidade Hidro 25,93 €

b)
Duas aulas de Natação e uma de Hidroginástica/HidroGap/HidroDeep/outra 
modalidade Hidro 31,11 €



c)
Duas aulas de Natação e duas de HidroGap/HidroDeep/ outra modalidade 
Hidro 36,30 €

d) Crianças: Uma aula de Natação e uma de HidroKids/Aquafun 18,67 €

e) Crianças: Duas aulas de Natação e uma de Natação/Aquafun 25,93 €

6 Cartão de Grupo

a) Taxa de Inscrição e renovação 7,78 €

b) Crianças (frequência: Uma vez por semana) 10,37 €

c) Crianças (frequência: Duas vezes por semana) 15,56 €

d) Adultos (frequência: Uma vez por semana) 12,96 €

e) Adultos (frequência: Duas vezes por semana) 18,15 €

f)
Pessoas c/ Necessidades Educativas Especiais (PNEE) – uma vez p/ 
semana) 15,56 €

g)
Pessoas c/ Necessidades Educativas Especiais (PNEE) – duas vezes p/ 
semana) 22,81 €

7 Cartões de Desconto

a)
Cartão Família - Desconto de 20% para um dos cônjuges e filhos (com menos 
de 18 anos) 20% desc

b) Cartão Ouro – Desconto de 15% p/ utentes que efectuem o pagamento anual 
(válido p/ inscrições realizadas até ao mês de Dezembro de cada ano) 

15% desc

8 Outras Taxas

a) Multa por incumprimentos de prazos de pagamento de mensalidades 5,19 €

b) Mudança de horário 2,59 €

c) 2ª Via do cartão de acesso 3,11 €

9 Taxas de ingresso: piscina descoberta

a) Período da manhã 1,30 €

b) Período da tarde (14h-18h) p/ idades entre os 6 e os 17 anos 1,81 €

c) Período da tarde (14h-18h) p/ idades superiores a 18 anos 2,59 €

d) Bilhete p/ dia completo p/ idades entre os 6 e os 17 anos 2,90 €

e) Bilhete p/ dia completo p/ idades superiores a 18 anos 3,63 €

f) Período entre as 18h e as 20horas 1,30 €

22º Pavilhão Municipal

1 Utilização regular: Escalão sénior sem escalões de formação - 2.ª a 6.ª feira 15,56 €

2 Utilização regular: Escalão sénior sem escalões de formação – Sáb/Dom/Fer 20,74 €

3 Utilização regular: Escalão sénior - 2.ª a 6.ª feira 10,37 €

4 Utilização regular: Escalão sénior – Sáb/Dom/Fer 12,96 €

5 Utilização regular: Escalão Esc. Infantis e Iniciados - 2.ª a 6.ª feira 1,56 €

6 Utilização regular: Escalão Esc. Infantis e Iniciados - Sáb/Dom/Fer 2,59 €

7 Utilização regular: Escalão Juvenis e Juniores - 2.ª a 6.ª feira 5,19 €

8 Utilização regular: Escalão Juvenis e Juniores - Sáb/Dom/Fer 7,78 €

9 Utilização pontual por entidades - 2.ª a 6.ª feira 25,93 €

10 Utilização pontual por entidades - Sáb/Dom/Fer 31,11 €

11 Jogos sem cobrança de entradas - 2.ª a 6.ª feira 15,56 €

12 Jogos sem cobrança de entradas - Sáb/Dom/Fer 18,15 €

13 Jogos com cobrança de entradas - 2.ª a 6.ª feira 20,74 €

14 Jogos com cobrança de entradas - Sáb/Dom/Fer 25,93 €


