
Encerramento ao público das Piscinas Municipais Victor 


Martelo 


Francisco Grilo, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz 

Informa-se os munícipes que nos dias 1,2 e 3 de julho irão decorrer os campeonatos regionais 

de natação nas Piscinas Municipais Victor Martelo, para tal haverá condicionamento na 

utilização da piscina olímpica nos referidos dias. As demais piscinas estarão disponíveis à 

população. 

Informa-se também que nos dias 7, 8, 9 e 10 de julho irão decorrer nas Piscinas Municipais 

Victor Martelo, os Campeonatos Nacionais de Natação Master, para tal o complexo estará 

fechado na sua totalidade ao público, sendo apenas possível assistir ao evento na zona de 

esplanada do Bar das Piscinas. 

Reguengos de Monsaraz, 24 de junho de 2022 
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O Vice-Presidente da Câmara Municipal 
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