
                    Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais 
 

TABELA DE TAXAS 

 

1 PISCINAS MUNICIPAIS DE ÍLHAVO E DA GAFANHA DA NAZAR É 

SERVIÇO TAXA 
Geral 

Taxa de inscrição 8,00€ 
Taxa de Revalidação 4,00€ 
2ª via do cartão 4,00€ 
Seguro desportivo O valor praticado pela 

seguradora 
Transporte de grupos O valor praticado pela empresa 

transportadora 
Suplemento para pagamento após o dia 8, até ao dia 
15 

2,50€ 

Suplemento para pagamento após o dia 15 5,00€ 
Perda de chave do cacifo 5,00€ 

Natação, Multiactividades e outras actividades aquáticas não especificadas na 
tabela (menores de 16 anos e 65 e mais anos) 

Uma aula por semana 10,50€ 
Duas aulas por semana 17,00€ 
Três aulas por semana 24,00€ 
Duas aulas por semana e uma massagem às costas por 
mês e uma sessão de hidromassagem por semana 
(piscina de Ílhavo) 

 
 

30,00€ 
Adaptação ao meio aquático para bebés (até aos 42 meses) 

Uma aula por semana 19,00€ 
Duas aulas por semana 26,50€ 
CD com fotos das aulas 7,50€ 

Natação, Multiactividades e outras actividades aquáticas não especificadas na 
tabela (dos 16 aos 64 anos) 

Uma aula por semana 16,00€ 
Duas aulas por semana 23,50€ 
Três aulas por semana 28,50€ 
Duas aulas por semana e uma massagem às costas por 
mês e uma sessão de hidromassagem por semana 
(hidromassagem na piscina de Ílhavo) 

 
 

35,00€ 
Pólo Aquático (menores de 16 anos) 

Uma aula ou treino por semana 12,50€ 
Duas aulas ou treinos por semana 20,00€ 

Pólo Aquático (16 e mais anos) 
Uma aula ou treino por semana 15,00€ 
Duas aulas ou treinos por semana 25,00€ 
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Hidroginástica 

Uma aula por semana 19,00€ 
Duas aulas por semana 27,50€ 
Três aulas por semana 35,00€ 
Quatro aulas por semana 41,50€ 
Duas aulas por semana, uma massagem às costas por 
mês e uma sessão de hidromassagem por semana 
(hidromassagem na piscina de Ílhavo) 

40,00€ 

Hidroterapia e Natação Terapêutica 
Uma aula por semana (inclui uma massagem às costas 
por mês)  

20,00€ 

Duas aulas por semana (inclui duas mensagens às 
costas por mês) 

35,00€ 

Grupos com enquadramento Institucional (natação e actividades aquáticas não 
especificadas na tabela) 

Taxa de inscrição 3,00€ 
Taxa de revalidação 2,00€ 
Uma aula por semana (natação) 7,50€ 
Duas aulas por semana (natação) 10,00€ 
Três aulas por semana (natação) 15,00€ 
Uma aula por semana (hidroginástica) 9,00€ 
Duas aulas por semana (hidroginástica) 13,75€ 
Três aulas por semana (hidroginástica) 17,50€ 

Regime livre (menores de 16 anos e 65 e mais anos) 
Uma entrada de uma hora 1,60 
Dez entradas de uma hora 12,50€ 
Vinte entradas de uma hora 24,00€ 
Uma entrada de duas horas 3,00€ 

Regime livre (dos 16 aos 64 anos) 
Uma entrada de uma hora 2,10€ 
Dez entradas de uma hora 19,00€ 
Vinte entradas de uma hora 35,00€ 
Uma entrada de duas horas 3,75€ 

Regime livre 
Com programa de actividades 5,00€ 
Com utilização de hidrobike (horário azul e 
disponibilidade de bicicletas, uma hora) 

2,50€ 

Hidromassagem 
Uma entrada de 30 minutos 2,60€ 
Dez entradas de 30 minutos 21,00€ 
Vinte entradas de 30 minutos 37,00€ 

Hidrobike (até aos 64 anos) 
1 aula por semana 20,00€ 
2 aulas por semana 35,00€ 
3 aulas por semana 43,50€ 
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Hidrobike (65 e mais anos) 

1 aula por semana 17,50€ 
2 aulas por semana 30,00€ 
3 aulas por semana 37,50€ 

HidroKids 
1 aula por semana 17,50€ 
2 aulas por semana 30,00€ 
3 aulas por semana 37,50€ 

Programa Maioridade 
Mensalidade de aulas 50% da tabela 
Seguro De acordo com a seguradora 
Saúde e Bem-estar 10% de  desconto da tabela 

Saúde e Bem-estar 
Massagem de relaxamento (corpo inteiro) 35,00€ 
Massagem de relaxamento (costas ou cabeça e 
pescoço, ou tórax e abdómen ou membros inferiores 
ou membros superiores) 

 
 

15,00€ 
Reflexologia (mãos e pés) 20,00€ 
Massagem a Bebés 20,00€ 
Massagem Desportiva 15,00€ 
Massagem ao Trânsito Intestinal 15,00€ 
Massagem Terapêutica 15,00€ 
Drenagem Linfática Manual 20,00€ 
Massagem Celulítica 25,00€ 
Cinesoterapia Respiratória 15,00€ 
Sessão Osteopatia (primeira) 50,00€ 
Sessão Osteopatia (segunda e seguintes) 40,00€ 
Workshop Massagens 25,00€ 

Aniversários (2 horas) 
Cada participante (mínimo 15) 5,00€ 

Aluguer de espaços 
a) Entidade sem fins lucrativos 

Pista de 25 metros ou metade do tanque de 
aprendizagem, uma hora (até dez elementos) 

 
 

10,00€ 
Cada elemento adicional 1,30€ 

b) Entidade com fins lucrativos 
Pista de 25 metros ou metade do tanque de 
aprendizagem, uma hora (até dez elementos) 

22,00€ 

Cada elemento adicional 2,20€ 
Outros 

Aula pontual com orientação de um professor 25,00€ 
Exame de natação 8,00€ 
Meia mensalidade 50% do valor da mensalidade 
Pacote Família (dois ou mais elementos do mesmo 
agregado familiar) 

10% de desconto sobre o total 
das mensalidades 

Trânsito livre (para regime livre, limitado a 
disponibilidade de espaço, máximo duas horas por dia) 

 
40,00€ 
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Trânsito livre aulas (para aulas, limitado a existência 
de vagas nas aula, máximo duas horas por dia) 

50,00€ 

Férias Divertidas (por dia) 9,00 € 
Mensalidades com aulas ou actividades com taxas 
diferentes  

De acordo com a tabela de 
taxas, com base no valor de 
duas sessões, treinos ou 
actividades por mês, a dividir 
por dois, somando os valores 
das diferentes mensalidades. 

Cursos intensivos 
Menores de 16 anos (por aula) 2,50€ 
16 e mais anos (por aula) 3,00€ 

Pacotes de experiências (tipologia de acordo com a duração, diversidade e 
complexidade das actividades) 

Tipo 1 25,00€ 
Tipo 2 35,00€ 
Tipo 3 50,00€ 
Tipo 4 75,00€ 
Merchandising 25% sobre o valor da aquisição 

do produto ou serviço, 
arrendondado para os 0,05€ 
superiores. 

 

2 PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA DE VALE DE ÍLHAVO 

SERVIÇO TAXA 
Crianças até aos cinco anos, desde que acompanhados 
por um adulto que pague a taxa. 

Grátis 

Dos 6 aos 12 anos inclusivé Manhã - 1,0€ 
Tarde - 1,5€ 

Dia - 2,25 
Dos 13 aos 17 anos inclusivé Manhã - 1,5€ 

Tarde - 2,0€ 
Dia - 3,0€ 

Dos 18 aos 60 anos inclusivé Manhã - 2,0€ 
Tarde - 2,5€ 
Dia - 4,00€ 

A partir dos 61 anos Manhã - 1,5€ 
Tarde - 2,0€ 
Dia - 3,00€ 

Grupos de utentes com enquadramento institucional Em cada dez utentes, um 
adulto e um outro utente não 

pagam 
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3. PAVILHÕES POLIDESPORTIVOS COBERTOS 

Cada hora de utilização 15,00€ 

 

4 CAMPO DE MINIGOLFE 

4.1 Utilização do Campo 

SERVIÇO TAXA 
Infantil - até aos seis anos 1,5€ 
Juniores - dos seis aos doze anos 2,0€ 
Adultos - a partir dos treze anos 2,5€ 
Seniores - mais de sessenta anos 2,0€ 
Grupos de utentes com enquadramento institucional Por cada dez utentes, um 

acompanhante adulto não 
paga. 1€ por utente. 

Preço Família 1€ por cada membro do 
mesmo agregado familiar. 

 

4.2 Escola Municipal de Minigolfe 

SERVIÇO TAXA 
Mensalidade de aulas de iniciação, uma aula por 
semana (até aos 15 anos) 

10,00€ 

Mensalidade de aulas de iniciação, uma aula por 
semana (16 e mais anos) 

12,00€ 

Taxa de inscrição anual 8,00€ 
Taxa de revalidação anual 6,00€ 
Seguro de acidentes pessoais De acordo com a seguradora 
 

5. Escola Municipal de Ténis 

SERVIÇO TAXA 
Mensalidade de aulas de mini-ténis, uma aula por 
semana (até aos 9 anos) 

 
10,00€ 

Mensalidade de aulas de Iniciação, uma aula por 
semana (dos 10 aos 15 anos) 

 
10,00€ 

Mensalidade de aulas de Iniciação, duas aulas por 
semana (dos 10 aos 15 anos) 

 
20,00€ 

Mensalidade de aulas de Iniciação, uma aula por 
semana (16 e mais anos) 

 
12,00€ 

Mensalidade de aulas de Iniciação, duas aulas por 
semana (16 e mais anos) 

 
22,00€ 

Taxa de inscrição anual 8,00€ 
Taxa de revalidação anual 6,00€ 
Seguro de acidentes pessoais De acordo com os valores 

praticados pela seguradora 
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