
 

Inscrições têm início a partir do próximo dia 2 de setembro 

MANGUALDE: ESCOLA MUNICIPAL DE 
NATAÇÃO REABRE A 16 DE SETEMBRO 

Níveis distintos de aprendizagem, aulas de hidroginástica e reabilitação 
compõem a oferta da temporada 2019/2020 

 
 

A abertura da temporada 2019/2020 da Escola Municipal de Natação de Mangualde acontecerá no próximo dia 16 
de setembro. As aulas irão decorrer no Complexo das Piscinas Municipais até ao dia 30 de junho de 2020, com as 
seguintes interrupções: 2 de novembro de 2019, na época de Natal de 23 a 31 de dezembro de 2019, no Carnaval 
a 25 de fevereiro de 2020 e na Páscoa a 11 de abril de 2020. 
 
Uma vez mais, a oferta é diversificada e contempla as diferentes faixas etárias: desde o nível de Adaptação ao Meio 
Aquático (AMA), frequentado por crianças dos 3 aos 5 anos, passando pelo nível de Iniciação (CN0) partir dos 6 
anos, os níveis de Aprendizagem (CN1) e Aperfeiçoamento (CN2/3), até às aulas de Hidroginástica e reabilitação. 
No momento da inscrição, os inscritos com idade superior aos 14 anos podem aderir à vertente de natação pura, 
mas também, podem participar nas aulas de hidroginástica. É ainda possível frequentar o regime de natação livre 
e usufruir do Centro de Saúde e Lazer, que inclui squash, sauna e jacuzzi. 
 
As inscrições e/ou renovações podem ser efetuadas a partir do próximo dia 2 de setembro na secretaria das Piscinas 
Municipais, de 2ª a 6ª feira, das 9h00 às 19h00. Para mais informações é possível contactar através do telefone 232 
619 820 ou do email desporto@cmmangualde.pt. 
 
As Piscinas Municipais estarão abertas à comunidade de 2ª a 6ª feira, das 07h30 às 21 horas e aos sábados das 
08:30 às 12:30 e das 14:30 às 19:30, estando encerradas aos domingos. 
 
Mangualde, 30 de agosto de 2019 
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