
Tt et fie iiidoor para impressionar outdoor. numa
qualquer praia da Grande Lisboa - em dias de

bandeira verde, es* a claro.

ESTADO UNIVERSITÁRIO
DE LISBOA
O Complexo de Piscinas do
Estádio Universitário de Lisboa
é o sítio certo para quem sonha
vir a ser um Michael Phelps. Tem
uma piscina com as dimensões

olímpicas oficiais (50x25 metros)
que pode usar a qualquer hora,
mediante inscrição (18€). -> Av.

Professor Gama Pinto. 21 049 3420 Preços:

25€/mês(happyhour:O6.3O-17.45),35e

(horário total até à522.00 e sáb até às 19.00)

COMPLEXO DE PISCINAS
DO JAMOR
Chega em Julho aos 20 anos de
idade, altura em que inaugurou
a piscina olímpica de 50x25
metros. E por mais actividades
que aqui existam, todos os

dias há uma ou duas pistas

para treinar a sua mariposa
à vontade. Há também uma
piscina de 25x20 metros e várias
torres de saltos, para quem está
convencido que basta dar uns
mergulhos para ficar fit. -> Praça da

Maratona. Seg-Sex 07.00-22.00, Sáb 08.00

18.00, Dom 08.00-13.00. Preços: utilização

livre sem inscrição: 6,20€/ 90 minutos (sem

inscrição), a partir de 2£ (com inscrição)

PISCINA DE CAMPO
DE OURIQUE
Faz parte do Ginásio Clube
Português, mas não precisa de ser
sócio para usar esta piscina de 2 5

metros, com seis pistas. Basta ter
18 anos - antes da maioridade,
só com um adulto - e tornar-se
utente da piscina (custa l,10€)
para a usar quando quiser. -> Rua

Correia Teles, 103A. 21 386 9541. Seg-Sex

07.45-21.00,5áb 08.45- 18.00,D0m 08.45-

-13.00. Preços: dias de semana até às 17.00,

l,Bo€,fins-de-semanaepós-17.00,2,30€.

PISCINA DE BENFICA
É uma piscina de 25 metros, com
utilização livre, mas para começar
a nadar tem de fazer um teste

para provar que não vai ao fundo.
Depois, é só comprar um cartão
(s€, vitalício), pagar o seguro
de época (3, 50€/ de setembro a

julho) e fazer-se àpista. -» Av. Gomes

Pereira, 17. 21 712 3004. Livre trânsito: 20€/
mês (uma vez por dia); do 12.30 17.00 (qua

até às 16.15): IOC/mês; senha avulso: 3,50€.


