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Caros companheiros:

Há uns tempos, tive vontade de rever um dos meus filmes 
de eleição, o “Amigos Improváveis”. Aconselho a qualquer um 
esta película, que é brilhante, desde as excelentes interpreta-
ções ao argumento, passando pela banda sonora e terminando 
no facto de ser baseada numa história verídica.

Este filme mostra-nos que podemos (E DEVEMOS) sair da 
nossa zona de conforto. Abre o nosso olhar para a importância de aceitarmos desafios, su-
perando-nos a nós mesmos e vencendo os nossos medos. Revela-nos a forma como nós e as 
nossas vidas podem mudar, se abrirmos mão das nossas teimosias, se enfrentarmos os nossos 
receios, se dermos hipótese àquilo que à partida e por instinto, resignação, obstinação, pre-
guiça ou temor teríamos tendência a afastar. Pessoalmente, este ano tem sido um espelho dis-
so mesmo, dado que fui obrigada (ao aceitar o desafio de dirigir o Traço de União) a fazer face 
a muitos dos meus fantasmas. Felizmente, somos uma verdadeira equipa, a quem transmito 
a minha gratidão: muito obrigada aos meus colegas do Conselho de Redação, sem esquecer a 
Marina Lourenço, que esteve connosco durante um ano. Sem eles, nada disto seria possível.

Para mim, uma das grandes lições do “Amigos Improváveis” é o provar a importância de 
aceitarmos a diferença. De ver que o facto de alguém ser diferente não é necessariamente 
mau, pois podemos aprender com ele, tornando-nos mais fortes. Contudo, é preciso ter a 
humildade suficiente para o deixar entrar na nossa vida (e ouvir), sem preconceitos ou juízos 
de valor. Não podemos esquecer a importância de sermos humildes, neste palco de trocas que 
é a vida. Deixemo-nos então contagiar por este movimento de estender a mão para dar um 
abraço - e não para afastar o outro.

Não tenho a ilusão que conseguimos mudar a História sozinhos. Quantos o tentaram já! 
Contudo, tenho a certeza que, se mudarmos o nosso cantinho neste mundo, poderemos mu-
dar o mundo dos que nos rodeiam e dar início a uma corrente de Homens sonhadores. Assim, 
se todos fizermos esse pequeno exercício, seguramente que este planeta será melhor. Veja o 
filme, pense que aquelas pessoas existem e que os seus mundos se tocaram, pode ser que che-
gue à conclusão, tal como eu, que vale a pena desconfiar menos e confiar mais. Está aqui uma 
das bases do companheirismo, basta passar da teoria à prática.

Saudações campistas,

Catarina Saldanha

Editorial
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DIA DA MULHER

No dia 10 de março de 2018 o Clube Estrela realizou mais um evento: o Jantar da Mulher. Or-

ganizado por companheiros/as e alguns Diretores, a sala foi enfeitada a preceito com muito bom 

gosto. Agradecemos a todos que tão bem se empenharam para que ficasse com classe, bonita e 

tão acolhedora.

   A comida, confecionada por Sandra Conrado, Amélia Rei, Leonor Raposo, Zita Raposo, Fátima Al-

varenga e Madalena Correia, foi elogiada por todos os que tiveram o prazer de a saborear. Fomos sur-

preendidas pelos companheiros António Barata, Nuno Conrado, José Correia, Pedro Raposo, Ruben 

Rei, Carlos Rei e António Alvarenga, que tão elegantemente e bem foram os empregados de sala.

   A noite foi avançando e como já é normal não podia faltar o baile, com os companheiros a 

participar na brincadeira com muita cor e alegria e as companheiras vestidas a preceito com a 

cor branca, para realçar com as luzes negras que tinham sido instaladas para um evento de tanta 

importância.

   A noite decorria e chegou a hora de se cantar os Parabéns ao Companheiro Manuel Rei que fez 

69 Primaveras.

   A todos os que participaram, na organização ou com a sua presença, um Bem Haja pelos 

momentos de alegria e de boa disposição. Que nunca se perca o companheirismo e a vontade de 

manter o CLUBE ESTRELA como um espaço acolhedor e familiar.

Amélia Oliveira / Madalena Correia
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
24 DE MARÇO DE 2018

Realizou-se no passado dia 24 de março de 2018, pelas 15h00, na Sala de Convívio Armando 

Lopes do Clube de Campismo Estrela, a Assembleia Geral de Sócios, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos:

Ponto único - Ratificação da nomeação para o cargo de Diretor do Setor Cultural, Recreativo e da 

Juventude do sócio nº 1207, Nuno Filipe Ferreira Conrado, em substituição da sócia nº 202, Maria 

Marina Aguiar Nunes Guerreiro Lourenço, devido a pedido de demissão.

Perante a presença de 54 sócios inscritos foi feita a votação, a qual resultou em 0 votos contra 

e 0 abstenções, pelo que o sócio Nº1207, Nuno Filipe Ferreira Conrado, foi eleito por unanimidade.

Virgínia Costa

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
24 DE MARÇO DE 2018

Realizou-se no passado dia 24 de março de 2018 pelas 16h00, na Sala de Convívio Armando Lopes 

do Clube de Campismo Estrela, a Assembleia Geral de Sócios, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. -  Apreciação e votação do Relatório e Contas da Direção respeitantes ao exercício de 

2017, mediante o respetivo parecer do Conselho Fiscal

Ponto 2. -  Apreciação e votação do Orçamento Anual e Plano de Atividades da Direção para o ano 

de 2018, mediante o respetivo parecer do Conselho Fiscal

Perante a presença de 61 sócios inscritos foram apreciados e votados os Pontos 1 e 2 com os 

seguintes resultados:

Relatório e Contas da Direção – Aprovado por unanimidade

Orçamento Anual e Plano de Atividades da Direção – Aprovado por unanimidade

Virgínia Costa

NOTA:

A Direção do Clube de Campismo Estrela informa que, por lapso, no Relatório e Contas de 2017 

não foram referidos os nomes dos sócios do Clube que completaram 50 anos de associados e que 

nos apraz agora registar:

Sócio Nº 16 – João Eduardo Augusto Paulo

Sócio Nº 17 – Adérito José Costa Graça
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O Clube Estrela completou mais um ano de existência e, para comemorar, nada melhor que um 

almoço onde sócios e amigos se podem reunir à mesa e celebrar esta data. Assim, no dia 19 de maio 

de 2018, teve lugar, na renovada Sala de Convívio Armando Lopes, o almoço do 76º aniversário do 

Clube Estrela.

Ainda no exterior, todos 

se juntam. À sua espera, 

uma linda mesa de ape-

ritivos, e é a altura certa 

para conviver e, em mui-

tos casos, matar sauda-

des daquele amigo que 

já há algum tempo não se 

via. Contudo, a verdadei-

ra magia tem início assim 

que entramos na sala! 

Mais uma vez, a equipa de decoração esmerou-se e deu largas à imaginação, tendo-nos desta vez 

brindado com a temática das praias. Cada uma das mesas tinha então o nome de uma das praias da 

região e, como cada pormenor conta, o respetivo centro de mesa era feito com a vegetação própria 

daquela praia em particular. Mas foram ainda mais longe na criatividade e em cada lugar estava, 

para que os convivas pudessem levar como recordação, um tubo com a areia também dessa mesma 

praia. Acreditem que era bem possível ver a diferença entre cada uma delas. São estes pormenores 

que marcam a diferença e que ajudam a tornar especial e particular cada um destes encontros.

Teve então início o almoço, confecionado pelos atuais concessionários do bar, os companheiros Ana e 

José Carlos, com o apoio da sua colaboradora Paula. Como é habitual, o contributo dos jovens é também 

fundamental neste dia e a Catarina, a Lili e o Ruben ajudaram no serviço às mesas. Também graças a 

estas equipas se faz este dia, pois a comida estava muito saborosa e chegou rapidamente às mesas. 

Finda a refeição, a companheira Ema Borrego deu início ao momento solene do dia, com a entrega dos 

Emblemas de Mérito Ouro (50 anos de associados) aos sócios Adérito Graça e João Eduardo Paulo. Foi 

um momento especial e que muito honrou o Clube, seguido da sempre alegre e marcante entrega dos 

Emblemas de Mérito Prata aos sócios que completaram 25 anos de associados.

Após este momento, foi altura de tomarem a palavra os representantes das entidades convidadas 

e presentes. Sempre em grande camaradagem, com uma palavra amiga e uma recordação para nos 

deixar, todos estes nossos amigos nos encheram o coração de alegria e, mais do que o Clube Estrela 

agradecer a presença de cada um deles (o que fez, claro está!), deixa a porta aberta para estes que 

estão solidários nesta luta por manter vivo o companheirismo e o movimento campista. Foi também 

76º ANIVERSÁRIO DO CLUBE ESTRELA

A sala pronta para receber sócios e amigos
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E porque os olhos também comem, um lindo bolo de aniversário

ocasião para a Direção chamar o sócio Nº1 do Clube Estrela, o companheiro Carlos Henrique Carneiro, 

a quem foi oferecida uma lembrança que marca o dia.

Depois do discurso do Presidente da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, João 

Queiroz, foi chegada a vez de tomar a palavra o Presidente da Direção do Clube Estrela, o companhei-

ro José Silva. Abordando a questão anteriormente assinalada pelo companheiro Queiroz, também 

José Silva mostrou preocupação pelo facto de haver da falta de jovens no campismo. Perante tal, o 

Estrela e a Federação irão conjugar esforços para que os jovens reforcem o seu papel no movimento 

campista, pois é neles que está o futuro desta atividade. O Presidente da Direção fez um ponto de 

situação sobre este último ano, fez os seus agradecimentos, nomeadamente aos presentes, aos só-

cios de 25 e 50 anos, ao concessionário e aos jovens que serviram a refeição e aos restantes Órgãos 

Sociais. Por fim, anunciou que este será o seu último mandato e que sairá com a certeza que o Clube 

Estrela continuará no bom caminho.

Foi chegada a vez do Presidente da Mesa da Assembleia, o companheiro Paulo Maia, se dirigir 

aos presentes. Após os agradecimentos, mostrou a sua confiança nas pessoas que estavam na 

sala para que elas tragam a juventude de volta ao campismo. Para tal, afirmou ser altura de pensar 

o campismo de forma diferente, deixando de lado alguns dogmas existentes. Lançou novamente 

o desafio de se realizar um Congresso dedicado ao campismo, repensando este movimento e mu-

dando-o para melhor: ao alterar o que já está desajustado e mantendo o que é importante, o com-

panheirismo. Referiu ainda o anúncio feito pelo companheiro José Silva, quanto ao facto de este 

ser o seu último mandato. Não quis deixar de referir que, apesar de muitas vezes não terem estado 

de acordo, não se pode deixar sair uma pessoa que fez sempre o seu melhor sem um “Muito obri-

gado, José Silva!”. Referiu ainda o facto de o Clube Estrela ter sido na verdade fundado em 1918 

(pelo que podia estar a celebrar os seus 100 anos) por seis fundadores (não sendo conhecida 

ainda a identidade deste sexto elemento). Não deixou de assinalar a entrega dos emblemas de 50 

anos de associados, mencionando a importância deste galardão e pedindo uma salva de palmas 

para todos os já contemplados. Terminou o seu discurso com uma saudação e agradecimento pelo 

trabalho desempenhado pela atual Direção que, prescindindo de quaisquer benefícios, “trabalha 

muito e tem a humildade de pedir a ajuda de muita gente que está à sua volta, trazendo outros 

para fazer mais pelo Clube Estrela”.

Como sempre, as celebrações ter-

minaram com todos a cantar o Hino 

do Estrela e os Parabéns. Abriu-se 

o bolo e o espumante, brindámos e 

gritámos em coro:

VIVA O CLUBE ESTRELA

Catarina Saldanha
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Depois de semanas a fio, a reparação do telhado da 
sala de convívio está concluída. Aproveitámos para reali-
zar mais alguns melhoramentos, nomeadamente no que 
se refere à substituição do teto falso e da iluminação da 
sala, às diversas alterações efetuadas no palco (pavimen-
to, iluminação, som e imagem) e também à remodelação 
total da lareira. Valeu a pena o tempo e o esforço que um 
pequeno grupo de diretores e companheiros dedicaram à 
nossa sala de convívio, que ficou certamente mais bonita 
e mais acolhedora, sempre em prol do companheirismo e 
da diversão.

Nuno Conrado

Finalmente, ao fim de tantos anos, iniciaram-se os tra-
balhos para a construção da tão desejada piscina!

Claro que não vai ser no local que todos os companhei-
ros se habituaram a chamar “piscina”, mas sim no espaço 
do campo de jogos. Esta localização deve-se a ser atual-
mente o único sítio do parque que já tem algumas infraes-
truturas capazes de albergar a futura piscina, tal como o 

muro e a vedação em volta, por ser uma zona completamente plana e por estar na proximidade do 
Bloco 1, necessitando apenas de algumas obras que entretanto já foram iniciadas com a colaboração 
e boa vontade de alguns Diretores e companheiros, o que ajuda a que seja economicamente mais 
viável.

Para a aquisição da piscina contribuiu também a angariação de fundos realizada por um grupo de 
companheiras que, com a boa vontade a que já nos habituaram, organizaram algumas festas cujos 
valores reverteram para a aquisição da mesma.

Por ser uma piscina não embutida no terreno, não é necessário pedido de licença camarária para 
a sua construção, além de que também não é obrigatória a presença de nadador salvador, ficando a 
segurança dos utentes ao cuidado de cada um.

   As obras prosseguiram a bom ritmo e afinal vamos poder desfrutar deste bem, inestimável para o 
nosso clube, muito antes do inicialmente previsto. A 
grande boa vontade e colaboração de alguns direto-
res, companheiros e companheiras vai permitir que, a 
partir do dia 05 de agosto de 2018, a piscina esteja 
finalmente aberta a todos os sócios, especialmente 
às nossas crianças e jovens, que tão arredados an-
dam.

   Viva o Cube Estrela!
Dinarte Costa

A RENOVADA SALA DE CONVÍVIO

FINALMENTE…

A renovada Sala de Convívio Armando Lopes

Como tudo começou

Mãos à obra
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O	Clube	de	Campismo	Estrela	
celebrou	uma	parceria	com	a 

Os	seus	produtos	encontram-se	na	
sala	de	convívio	e	no	parque	infantil.	
São	para	utilização	livre	das	nossas	

crianças.	

Como não podia deixar de ser, a tarde do dia 2 de junho 
foi dedicada às crianças do nosso Clube e aos amigos que 
os acompanharam numa tarde de diversão.

   A animação começou com a corrida de sacos e prosse-
guiu com jogos populares infantis, como o túnel e o maca-
quinho chinês, estes últimos praticamente desconhecidos 
das nossas crianças, mas bem conhecidos especialmente 
dos seus avós e que originaram muitas gargalhadas.

Seguiram-se as corridas de carrinhos telecomandados, numa “pista” especialmente preparada para 
o efeito pelos companheiros Dinarte Costa, Paulo Rei e Carlinhos Lourenço e onde não houve vence-
dores nem vencidos mas sim alegres participantes.

Entretanto, já à espera no parque infantil estavam algumas latas de tintas coloridas e pincéis, que 
serviram para as crianças darem largas à sua imaginação na parede de branco pintada e também nas 
t-shirts dos amigos…

A tarde não podia terminar sem o habitual lanche, desta vez servido na sala da JE, pequena para 
tantas crianças e onde foi distribuída a surpresa gentilmente oferecida pelo PMAG Paulo Maia e que 
deixou as crianças deliciadas.

Tempo ainda para se proceder à entrega das medalhas respeitantes ao torneio infantil de Matra-
quilhos que decorreu no verão de 2017 e, como não podia deixar de ser, para a eterna foto do grupo.

Depois de mais uma tarde de animação no Clube de Campismo Estrela, houve ainda tempo para 
ouvir as palavras de apreço de algumas das crianças presentes:

“Este clube é muito divertido sobretudo quando é o dia da criança e é um bom exemplo para todos 
os habitantes de Portugal e é um sítio muito calmo e tranquilo”. – Rafael Rei

“O parque de campismo do Estrela é divertido e engraçado” – João Reis
“O Estrela é fixe!” – Afonso Rocha, Tiago Rei e Michael
Vivam os nossos Estrelinhas!

Virgínia Costa

DIA DA CRIANÇA

A pintura do muro do Parque Infantil

PUB



10 Traço de União

 No dia que estava destinado à Grande Corrida de Carrinhos de Rolamentos, a Direção agraciou 
todos os presentes com duas surpresas: um porco no espeto para compor o almoço do dia e um 
espetáculo de concertinas para animar ainda mais a tarde. O dito suíno foi temperado a preceito 
com o já tradicional toque especial do diretor Pedro Raposo, coadjuvado na confeção por outros 
companheiros já experimentados na secular arte do churrasco. Seguramente que quem teve a 
oportunidade de provar a iguaria irá recomendar a mesma a qualquer pessoa. Um pouco mais 
tarde, e para “aquecer” ainda mais a tarde que viria a culminar com a corrida dos carrinhos de ro-
lamentos, fomos brindados com um animado espetáculo de concertinas tocadas por seis artistas 
notoriamente versados e vocacionados para a arte do toque de tão difícil instrumento. E assim, 
e sem ninguém esperar, mais uma vez esta Direção demonstrou a sua capacidade de inovar e 
animar os sócios e utentes, mostrando que vale a pena frequentar o parque, porque nunca se 
sabe quando poderemos ser surpreendidos com uma qualquer iniciativa espontânea e sempre 
em favor do são convívio e ânimo dos presentes.

Parabéns por mais uma iniciativa!
Paulo Maia

No fecho desta edição recebemos a triste notícia 
do falecimento do nosso muito querido companheiro 
Laureano Paulo. Endereçamos à sua família os nos-
sos mais sentidos pêsames, sendo que a sua partida 
empobrece também consideravelmente a “Família 
Estrela”. Na próxima edição dedicaremos um espaço 
especial a este nosso companheiro que tanto deu ao 
Clube Estrela.

C.R.T.U.

ALMOÇO CONVÍVIO E ESPETÁCULO 
DE CONCERTINAS

Os artistas no espetáculo de concertinas
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No passado dia 9 de junho instalou-se a 
nostalgia no nosso parque campismo, ainda 
que com uma pitada de modernidade. De fac-
to, numa iniciativa inovadora no nosso Clube, 
deu-se lugar à primeira Grande Corrida de Carri-
nhos de Rolamentos. Se é certo que não foram 
muitos os concorrentes com a criatividade ne-
cessária para construir os seus próprios carros, 
realidade é que foram muitos os que tiveram a 
oportunidade de poder correr nas belas peças 
de engenharia caseira. Numa demonstração de 

companheirismo de que só o nosso clube é capaz, os poucos bólides que estavam disponíveis para 
a corrida foram conduzidos por muitos concorrentes, desde os mais novos até aos mais experientes.

E, se é verdade que os mais puristas poderão afirmar que os carrinhos não eram verdadeiros car-
ros de rolamentos, é verdade também que, perante a impossibilidade de encontrar ditas peças de 
mecânica nos mercados de hoje em dia, isso não foi impedimento para que os nossos “engenheiros” 
deixassem de construir os seus bólides. A criatividade foi efetivamente a palavra de ordem, apre-
sentando-se desde o carro mais estável e aparentemente mais lento, até ao “Ferrari” construído 
com todos os pormenores ao alcance das nossas bolsas, passando pelo arrojado carro com rodas de 
um verdadeiro todo o terreno. Tivemos ainda uma quarta tentativa de participação, mas atendendo 
às características tecnológicas do veículo apresentado, nomeadamente o facto de ser motorizado, 
o mesmo foi desclassificado pelo próprio concorrente, ainda que, entretanto, tenha conseguido a 
proeza de ser o único que subiu a rua que era suposto descer. Feitos os preparativos, e depois da 
merecida exposição das preciosidades mecânicas, deu-se então lugar à corrida propriamente dita. 
Nas provas de aquecimento vários foram o que se arriscaram a pôr à prova a integridade dos carros 
que iam a concurso, não fosse alguma coisa falhar à última da hora. E, foi mesmo em cima da hora, 
que todos descobrimos que afinal iríamos ter mais concorrentes do que o previsto. Assim, graças à 
generosidade dos possuidores dos carros, os três veículos a concurso deram lugar a vinte participa-
ções. Apesar de não ser o mais importante, no final foram encontrados seis vencedores, três em cada 
categoria: adultos e crianças. Na categoria infantil os três primeiros classificados foram:

1º Afonso Rocha
2º Matilde Maia
3º Gonçalo Barnabé
Já os adultos tiveram a seguinte ordenação:
1º Madalena Correia
2º Carlos Rei
3º António Alvarenga

Sendo certa a satisfação dos vencedores, mais certo ainda é o facto de que foi uma tarde muito 
bem passada, em que a diversão esteve bem patente nas caras de todos os que participaram e as-
sistiram. Não podemos deixar passar a ocasião sem mencionar os “engenheiros” que tornaram tudo 
isto possível, pois foram as suas criações que permitiram a todos os concorrentes participar: o Carlos 
Rei, o Dinarte Costa e o Nuno Conrado. Saúda-se a iniciativa e esperamos que volte a repetir-se em 
breve. Parabéns à organização e a todos os participantes. Até a próxima!

Paulo Maia

GRANDE CORRIDA DE CARRINHOS 
DE ROLAMENTOS

A alegria do grupo de participantes



12 Traço de União

No passado dia 10 de junho o nosso Clube 
realizou o seu já tradicional passeio pedestre. 
Com a presença de 22 companheiros, este 
realizou-se em ambiente bastante animado e 
salutar, percorrendo diversos caminhos cam-
pestres em redor do Sobreiro durante aproxi-
madamente 45 minutos.

   À chegada ao Parque de Campismo, este 
foi percorrido por todos os participantes, en-
toando a Marcha do Estrela e terminou dentro 
da sala de convívio, uma vez mais ao som da 
Marcha do Estrela, cantada em uníssono por 
todos os participantes, juntamente com vários 
companheiros presentes.

António Barata 

PASSEIO PEDESTRE

O verde dos campos do Sobreiro
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Este ano o Santo António no Clube Estrela valeu pelos santos todos!

Foi popular, sim, e foi saloio!

Já no início do século XIX se dizia que “Onde acaba Lisboa, começa o reino dos saloios”! E na noite 
de Santo António do nosso parque de campismo foram eles que reinaram…De repente, havia por 
todo o lado saias rodadas, lenços e cestos à cabeça, coletes e barretes. Agricultores e lavadeiras, 
comerciantes e padeiras!

Num espaço habilmen-
te decorado para o efeito, 
uma pequena mas bonita 
exposição da companheira 
e amiga Zita Raposo, orgu-
lhosa descendente de sa-
loios. Alusiva aos Santos, 
a eterna quermesse, com 
prémios bem apetecíveis. 
Como em anos anteriores, 
sardinhas e febras, bem 
acompanhadas de tinto e 
branco bem fresquinho, 
tudo oferta da Direção do 
nosso Clube de Campismo 
Estrela.

Ao cair da noite o São 
Pedro, com certeza ciumento de tanta saloia bonita, mandou-nos uma “rabanada” de vento e a festa 
continuou debaixo de teto, na nossa bonita e renovada Sala de Convívio. Ao som de muita música, os 
saloios marcharam e os populares bailaram!

Virgínia Costa

NOITE DE SANTO ANTÓNIO

Os saloios do Estrela, vestidos a rigor

Nada ficou esquecido, nesta terra saloia
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BENEFÍCIOS FISCAIS
Desde JAN18 o Clube de Campismo Estrela está inscrito no CAE (Código das Atividades Económi-

cas) – Alojamento, Restauração e Similares, pelo que as faturas da mensalidade emitidas pelo Clube 
podem ser utilizadas para dedução em IRS.

PISCINA

INFORMAÇÃO AOS SÓCIOS

PREÇÁRIO DA PISCINA

SÓCIO UTENTE (TITULAR + AVERBADO) 10,00 € / MÊS

SÓCIO UTENTE 
MAIOR DE 10 1,00€ / DIA 

MENOR DE 10 0,50€ / DIA 

  

SÓCIO NÃO UTENTE 
MAIOR DE 10 2,00€ / DIA 

MENOR DE 10 1,00€/ DIA 

  

NÃO SÓCIO/VISITA 5,00€/DIA
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Não é permitido o acesso à Piscina bem como ao seu recinto, a: 

a) Menores de dez (10) anos quando não acompanhados por pessoas maiores de idade e 
que se responsabilizem pela sua vigilância e comportamento dentro do recinto e da piscina. 
b) Pessoas com doenças infecto contagiosas ou qualquer doença que possa pôr em risco a 
saúde dos outros utentes.
c) Pessoas que, pelo seu estado ou comportamento, possam perturbar a ordem ou tranqui-
lidade pública. 

Condições de Utilização

1.  Os utentes devem respeitar as Normas de Funcionamento da Piscina e as instruções 
que lhes forem dadas pelo pessoal de serviço, sob pena de lhes ser retirado o direito de 
permanência no recinto da mesma.

2.  Quando o utente reincidir no desrespeito pelas Normas e/ou às instruções do pessoal 
poderá ser-lhe negado o direito de acesso. 

3.  No interesse da segurança e higiene do recinto e da própria Piscina, não são permitidos 
comportamentos suscetíveis de pôr em causa as boas condições de higiene e segurança 
do recinto, bem como atividades que perturbem o bem-estar dos demais utentes, desig-
nadamente:

a) Entrar na água sem tomar duche; 
b) Uso de cremes, óleos e outros produtos suscetíveis de alterar a qualidade da água; 
c) Comer, beber ou fumar dentro da piscina; 
d) Cuspir na água ou nos pavimentos; 
e) A permanência de bebés sem uso de fraldas descartáveis, na piscina; 
f)  Jogos com bola bem como outros jogos ou atividades suscetíveis de causar perigos ou 

lesar a integridade física de pessoas e bens; 
g) Utilização de rádios ou aparelhos de som, exceto se forem utilizados auscultadores; 
h)  Usar na água colchões ou outros objetos pneumáticos ou insufláveis (com exceção de 

braçadeiras e boias, para crianças);
i) Correr no recinto da Piscina; 
j) Projetar objetos para a piscina; 
k) A permanência de animais, dentro do recinto da piscina. 
4. Não é permitido saltar/mergulhar para a piscina. 

ABERTURA DA PISCINA
DE 05 DE AGOSTO A 15 DE OUTUBRO

DE 2ª A DOMINGO – DAS 10H00 ÀS 19H00

REGULAMENTO
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