
 

 

 

Reabertura do Complexo das Piscinas Municipais de Albufeira 
para utentes em Regime Livre – Natação, Ginásio de 

Manutenção e Salas Multiusos 

Em contexto de Pandemia Covid-19 
 

Nota Informativa 

Pretende-se reabrir o Complexo de Piscinas Municipais de Albufeira em contexto atual 
de pandemia covid 19, respeitando escrupulosamente e cumprindo com todo o rigor as 
atuais Orientações da DGS e os Planos de Contingência do Complexo das Piscinas 
Municipais de Albufeira da seguinte forma: 

Dia 07 de Abril de 2021 – Abertura para Regime Livre na área de Natação e Ginásio 
de Manutenção do Complexo de Piscinas Municipais 

 

Marcações/reservas: A partir do dia 01 de Abril 2021 

 

1. Horário de funcionamento dos serviços 

O Complexo das Piscinas Municipais de Albufeira irão reabrir e funcionar de 
segunda-feira a sexta-feira (2.ª a 6.ª feira) entre as 9h00 e as 21h00. 

2. Regime de utilização dos espaços (Piscinas / Ginásio manutenção) 

A utilização e frequência de atividades nos diferentes espaços do complexo das 
Piscinas Municipais, serão efetuados em regime de módulos/classes, criadas com 
diferentes horários de entrada e de saída das instalações.  

Para a utilização dos espaços irá ser necessário marcação/reserva prévia, para o 
módulo/ classe e horário que o utente pretender. 

 

3. Marcações (Piscinas / Ginásio manutenção) 

As marcações/reservas para a utilização dos diferentes espaços do complexo das 
Piscinas Municipais, serão feitas semanalmente EXCLUSIVAMENTE por telefone 
(rede fixa – 289598886 e móvel 961980268), sendo permitidas no máximo de 
quatro (4) utilizações por semana, por utente. 



As marcações/reservas poderão ser efetuadas de segunda a sexta-feira, entre as 
9h00 e as 20h30. 

Desde que haja disponibilidade na classe/módulo no próprio dia, os utentes podem 
frequentar a referida classe/módulo, mas não podem fazer marcações/reservas 
presenciais. 

Às quartas-feiras (4.ª feira) o utente poderá fazer marcação para a semana 
seguinte. 

O utente do complexo das Piscinas Municipais, deverá respeitar escrupulosamente 
o tipo de marcação que efetuar, para o espaço que pretender utilizar. 

Em caso de NÃO comparência/impossibilidade, o utente deve avisar 
antecipadamente, caso contrário, será penalizado com suspensão de uma semana 
sem poder fazer novas marcações. 

4. Recomendações 

Recomenda-se a NÃO retoma da prática a grávidas, idosos e pessoas com doenças 
crónicas, pelo risco que estas populações parecem apresentar, de acordo com as 
orientações da DGS (Nº 30 de 20 de Julho 2020). 

 

Área de Natação em Regime Livre – Piscinas 

 

1. Funcionamento 
 

A Área de Natação em Regime Livre, irá funcionar das 9h00 às 21h00, por 
módulos/classes e com lotação limitada, conforme os horários seguintes: 

 

Classes Entrada 
Instalação 

Entrada Água Saída Água Saída 
Instalação 

Classe 1 9h 9h05 10h05 10h20 
Classe 2 10h45 10h50 11h50 12h05 
Classe 3 12h30 12h35 13h35 13h50 
Classe 4 14h15 14h20 15h20 15h35 
Classe 5 16h 16h05 17h05 17h20 
Classe 6 17h45 17h50 18h50 19h05 
Classe 7 19h30 19h35 20h35 20h50 
 

NOTA: Por ora, estarão encerradas as Saunas, os Banhos Turcos e o Jacuzzi 

2. Utilização 

O utente poderá usufruir de uma hora (1h) de prática na piscina e vinte (20) 
minutos de utilização do balneário, sem banhos/duches. 

 



Área de Ginásio de Manutenção 

 

1. Funcionamento 

O Ginásio irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h15 às 20h45, por 
classes/módulos e com lotação limitada, conforme os seguintes horários: 

 

Classes Entrada 
Instalação 

Entrada 
Ginásio 

Saída Ginásio Saída 
Instalação 

Classe 1 9h10 9h15 10h15 10h20 
Classe 2 10h40 10h45 11h45 11h50 
Classe 3 12h10 12h15 13h15 13h20 
Classe 4 13h40 13h45 14h45 14h50 
Classe 5 15h10 15h15 16h15 16h20  
Classe 6 16h40 16h45 17h45 17h50 
Classe 7 18h10 18h15 19h15 19h20 
Classe 8 19h40 19h45 20h45 20h50 
 

2. Utilização do Ginásio 

Só é permitida a utilização do Ginásio a maiores de 18 anos de idade, ou a partir de 
16 anos de idade quando acompanhado pelo Encarregado de Educação (ou 
pai/mãe mediante termo de responsabilidade). 

O utente poderá usufruir de uma hora (1h) de prática no Ginásio e dez minutos 
de utilização da sala de espera, para troca de calçado e utilização de cacifos. 

- Por ora, ainda não é permitido a utilização de balneários. 

 

 

Desejamos um bom regresso e em segurança, ao Complexo de Piscinas 
Municipais de Albufeira, apelando para a melhor compreensão, o respeito e o 
cumprimento rigoroso das Indicações e Orientações da DGS em vigor. 


