
 

TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DESPORTIVOS 
 

    Fitness 

ADULTOS 
Escola 

Natação 

Escola 

Desporto 

Coletivos 

Escola 

Desporto 

Combate 

Complexo 

Piscinas 

Academia 

Fitness 
CDAjuda 

HappyHour Livre Trânsito - Natação Adultos                                                                  

(Sala de Exercício + Utilização Livre de Piscina : HappyHour)      
40,00 €           

Aula Reservada (1x semana) 24,00 € 27,00 € 22,00 € 24,00 € 
Aula Reservada(2x semana) 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 
Aula Reservada - (3x semana)  41,00 € 38,00 € 41,00 € 41,00 € 
Polo Aquático - Livre Trânsito                                                                              
(Sala de Exercício + Utilização Livre de Piscina : HappyHour)               45,00 €           

Nível 4 natação - Adultos                                                                                                         

(Sala de Exercício + Utilização Livre de Piscina : HappyHour)               
54,00 €           

Aqua e Fitness Total (Academia de Fitness: Sala de Exercício+ aulas de 
grupo livres + Utilização Livre de Piscina | Complexo de Piscinas: Sala 

de Exercício + Utilização Livre de Piscina)                                                  
       43,00 € 43,00 €   

Aqua e Fitness HappyHour   (Academia de Fitness: Sala de Exercício+ 
aulas de grupo livres + Utilização Livre de Piscina | Complexo de 

Piscinas: Sala de Exercício + Utilização Livre de Piscina)                                                  
       38,00 € 38,00 €   

Fitness Total (Sala de Exercício e aulas de grupo livres)                                                                                                                                                      38,00 € 32,00 € 
Fitness HappyHour (sala de exercício e aulas de grupo livres)                     32,00 €   
Aqua e Fitness Sábados  (Sala de Exercício + Utilização Livre 

de Piscina)               
       22,00 € 22,00 €   

Utilização Livre Piscina  38,00 €           
Utilização Livre Piscina HappyHour  27,00 €           

 

 

CRIANÇAS 
Escola 

Natação 

Escola 

Desporto 

Coletivos 

Escola 

Desporto 

Combate 

Escola 

Atletismo  
OUTROS SERVIÇOS   

Bebés (6-47 meses)(1x)                                                                     42,00 €        PT (Natação ou Fitness)  - 1 sessão 43,00 € 
Bebés HappyHour (6-35 meses)(1x)                                                                                                    
(aulas dias uteis)                                                                           32,00 €        

PT (Natação ou Fitness) - 10 sessões 378,00 € 

Crianças até 15 anos (1x) 32,00 € 22,00 € 22,00 € 16,00 €  PT (Natação ou Fitness) - 20 sessões 594,00 € 

Crianças até 15 anos (2x) 
42,00 € 27,00 € 32,00 € 25,00 €  

Senha avulso 1x - apenas atividades em 
utilização livre (acresce valor do seguro pontual) 

5,50 € 

Crianças até 15 anos (3x)   32,00 € 41,00 €    Cartão OnTop 54,00 € 

      Reabilitação Cardiovascular 1x sem 26,00 € 

      Reabilitação Cardiovascular 2x sem 32,00 € 

      Adesão anual 27,00 € 

      Aditivo +1x/semana 1 11,00 € 

      Aditivo 2ª escola/atividade 2 22,00 € 

      2ª via cartão de utente 5,50 € 
 

 

Desconto de tipo de utente*: Funcionários/Docentes do Ensino Superior e Alumni da ULisboa (inscrição obrigatória numa Associação Alumni da 

ULisboa) - 15% no valor da Adesão e Mensalidades de atividades, sobre o preço de "Outros Utentes”.  

Desconto de tipo de utente*: Estudantes do Ensino Superior - 30% no valor da Adesão e Mensalidades de atividades, sobre o preço de "Outros Utentes". 

Desconto aprender a saber nadar* - As classes de natação de crianças e bebés usufruem de desconto de - 15% na mensalidade com comprovativo de 

filho de funcionário/docente/estudante do ES. 

* Para usufruir destes descontos é obrigatório no momento da inscrição e pagamento fazer prova do tipo de utente em causa. 

Desconto de quantidade: - 5% - 6 meses; -10% - 12 meses; sem alteração contratual, durante o período pago. Ou seja, sem direito a reembolso, créditos, 

suspensões ou cancelamentos futuros; 

Desconto Família: a adesão ao desconto "Família" não permite acumular com qualquer outro desconto, só sendo possível aos utentes do segmento 

“Outros Utentes”. O desconto "Família" só inclui os seguintes familiares diretos: cônjuge, pais, filhos e irmãos. Cada membro da família, enquanto estiver 

ativo, "contribui" com um desconto de 10% no cartão titular, em crédito, disponível no mês seguinte, sendo obrigatório a adesão individual ao EULisboa 

e o pagamento do seguro de acidentes pessoais. 

 

Nota 1: Cada utente que deseje inscrever-se em mais 1x semana na mesma modalidade/projeto, fora do preçário aprovado, paga uma mensalidade extra 

de 11 €. Não permite acumular com qualquer outro desconto, exceto com o desconto de quantidade. 

Nota 2: Os utentes inscritos nas Escolas (Natação, Combate, Atletismo ou Desportos Coletivos) e que desejem inscrever-se numa 2ª atividade diferente 

(livre trânsito ou utilização livre ou uma modalidade até 2x semana), terão de pagar pela 2ª atividade de menor preço uma mensalidade única de 22€. Não 

permite acumular com qualquer outro desconto, exceto com o desconto de quantidade. 

 

Data de Entrada em Vigor: 1 de setembro de 2022                                        


