Lista de Noticias

O AquaSenior vai recomeçar a partir de 1 de outubro
O AquaSenior - uma iniciativa que decorrerá todas as quartas-feiras durante a época
desportiva 2020/2021, a qual permite a prática de diversos exercícios em meio aquático -, vai
recomeçar a partir do próximo dia 1 de outubro.
À semelhança dos anos anteriores, a autarquia vai disponibilizar transporte gratuito para as
pessoas residentes em Constância Sul, Montalvo e Santa Margarida da Coutada.
Assim, durante toda a época desportiva 2020/2021, o transporte terá o horário abaixo
mencionado.
• 09h05 – Pereira (junto à Associação Os Quatro Cantos do Cisne);
• 09h10 – Malpique (junto ao Café da D. Julieta);
• 09h15 – Aldeia de Santa Margarida (Largo Dr. Pratas de Moura);
• 09h20 – Vale de Mestre (junto ao Parque Ambiental);
• 09h25 – Portela (junto à Sociedade Recreativa Portelense);
• 09h30 – Constância Sul (junto ao Café Sobe e Desce);
• 09h45 – Montalvo (junto ao Sobreiro).
Para mais informações e inscrições, devem os interessados contactar a secretaria da Piscina
Municipal.
Escola Municipal de Natação
abre dia 17 de setembro
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A Escola Municipal de Natação de Constância já tem as inscrições abertas para o ano letivo
2020/2021, as quais deverão ser efetuadas na Secretaria da Piscina Municipal, de segundafeira a sexta-feira das 9H00 às 20H00, e aos dois primeiros sábados de cada mês, das 10H00
às 12H30.
A Piscina Municipal inicia a sua atividade a 17 de setembro, com as aulas da Escola Municipal
de Natação.
Recorde-se que, para além do período em que decorrem as aulas da Escola Municipal de
Natação, a Piscina funciona em regime orientado, num horário próprio em função de cada
época do ano, prevendo-se que esta situação atinha início no mês de outubro.
Ginásio Municipal
O Ginásio Municipal, após duas semanas de encerramento para limpeza e manutenção dos
equipamentos, iniciou sua atividade no passado dia 2 de setembro.
Este equipamento desportivo vai estar disponível para utilização todos os dias úteis das 16H00
às 21H30, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 09H00 às 14H00, e aos sábados das
10H00 às 13H00, com marcação obrigatória.
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