Equipamentos
Categoria: Equipamentos

Piscinas Municipais Fernando Cunha

O complexo de Piscinas foi construído com uma polivalência que lhe permite acolher grandes
competições desportivas ao nível da Natação Pura, Pólo Aquático, Natação Sincronizada e
Saltos para a Água. Para além disso os dois estúdios que integram este complexo desportivo
permitem ainda a prática regular das mais diversas modalidades de fitness.

Área Desportiva - ocupando uma área total de 3503 m2, constituída por 2 piscinas, uma de
competição (25X17m) e uma de aprendizagem (25X12,5m), ocupando uma área 737,5 m2,
tendo o cais 1055 m2, totalizando 1792 m2 toda a nave da piscina.

Tanque 1 - 25X17m com profundidade de 2,00m nos topos e 2,15m no centro; Tanque 2 25X12,5m com profundidade de 0,9m a 1,60m.

Balneários - dois balneários, cada um com 117 m2 na zona de vestiário; com 21,4 m2 na zona
de banhos com 12 chuveiros; e com 42,6 m2 na zona de sanitários, que integra espaço
adequado aos deficientes.
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Sala de Conferências/Formação - Com uma dimensão de 91,2m2. Com ligações telefónicas, de
rede informática, tv e rádio.

Gabinete Médico - Com uma dimensão de 82 m2, está dividido em quatro salas (recepção,
instalações sanitárias, sala de recolha, sala de observações e gabinete). Com ligações
telefónicas e de rede informática.

Gabinete dos Treinadores/Sala de Primeiros Socorros - Este equipamento dispõe de um
gabinete com 47,7 m2 (6,80 x 2,98), com sanitários, aquecimento por radiador e ligações
telefónicas.

Gabinetes de Massagens - Existem seis gabinetes, cada um com 13 m2. Com ligações
telefónicas e de rede informática.

Sala de aulas de grupo - Este equipamento possui ainda uma sala de aulas de grupo com uma
área de 50 m2.

Bancadas (capacidade em lugares sentados e em pé) - Capacidade para 400 lugares
sentados.

No piso superior, existe um Bar, com cerca de 150 m2.

Horário de verão 2020 (julho e agosto):
- Piscina de verão: de segunda a domingo 9h-13h ou 14h-18h
- Regime livre (treino e manutenção): de segunda a sexta-feira das 08h30 às 20h
- Aos feriados esta instalação está encerrada.

2/3

Equipamentos
Categoria: Equipamentos

PREÇÁRIO ÉPOCA BALNEAR - PISCINA DE VERÃO (julho e agosto)
Meio dia:
Até 5 anos - gratuito
Entre 6 e 17 anos - 2,00€
Entre 18 e 59 anos - 2,50€
Com 60 anos ou mais - 2,00€

Horário de inverno (outubro a junho):
- De segunda a sexta das 8h às 21h
- Aos sábados das 9h às 12h30 e das 15h00 às 17h30.
- Aos domingos e feriados esta instalação está encerrada.

Preçário

Localização
Morada: Jardim das Rosas, 2350 Torres Novas
Coordenadas GPS: 39°28’52.5”N 8°32’20.9”W
Tel: (+351) 249 839 170
Email: desporto@cm-torresnovas.pt
Web: www.cm-torresnovas.pt
Horário: 2ª a 6ª feira das 8h às 21h30, sábado, das 9h às 13h e das 15h às 18h
Encerra: domingo e feriados
Localização: Cidade
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