
 
 

Programa “Atletas – Cartão de Utente” 

 

Introdução 

O Município de Vila do Porto disponibiliza uma nova valência no Complexo 

Desportivo de Santa Maria.  

É evidente o aumento dos índices de prática de atividade física ao ar livre por 

parte da população Mariense nos últimos anos. 

  O Município acompanha em permanência a evolução dos acontecimentos e 

intervêm quando entende que pode contribuir para garantir as melhores condições 

possíveis para a satisfação dos atletas, bem como para o aumento contínuo do número 

de praticantes de atividade física seja ela de formal ou informal.  

Neste contexto, o município vai operacionalizar o Programa “Atletas – Cartão 

de Utente” que permitirá às pessoas usufruírem das instalações do Complexo 

Desportivo de Santa Maria, mais especificamente os Balneários. 

Muitas vezes o Complexo Desportivo é um ponto de encontro para as pessoas 

fazerem a sua caminhada, corrida, volta de bicicleta, etc. Queremos assim 

proporcionar a oportunidade de rentabilizarem o seu tempo e poderem chegar a casa 

com o seu banho tomado, ou fazer atividade física na hora de almoço sem ter de 

regressar a casa reduzindo assim as barreiras que muitas vezes nos deparamos e 

acabamos por deixar de fazer algo que é um bem para a nossa Saúde e Bem-estar.   

 

Condições de Utilização 

 É obrigatório que os utilizadores tenham um cartão de utente do Complexo 

Desportivo de Santa Maria; 

 Se for portador/a do Cartão de Utente (Utilizador da piscina) apenas é 

necessário fazer o registo deste programa na receção do Complexo Desportivo 

de Santa Maria; 

 Se não for portador/a do Cartão de Utente, é necessário fazer o seu registo e 

adquirir o cartão por 8,85€ na receção do Complexo Desportivo de Santa 

Maria.  

 Após o/a interessado/a adquirir o seu cartão as utilizações dos balneários são 

gratuitas. 



 
 Ao adquirir o Cartão de Utente fica habilitado para o programa em questão, bem 

como, para utilização da piscina de acordo com a tabela de preços em vigor. 

Mensagem 

O Município de Vila do Porto acredita que este será um programa que contribuirá 

para o melhoramento das condições de prática para os atletas que praticam atividade 

física ao ar livre. 

Cientes de que o Desporto e Atividade Física são um bem necessário a todos, 

continuaremos a trabalhar para que a nossa sociedade possa aproveitar da melhor 

forma os benefícios que daí advém. 

 


