MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
CÂMARA MUNICIPAL
COMUNICADO N.º1/2013
Complexo Desportivo de Almodôvar – Piscinas Municipais
------- ANTÓNIO MANUEL ASCENÇÃO MESTRE BOTA, Presidente da Câmara Municipal
de Almodôvar
------- TORNA PÚBLICO:
------- Após a tomada de posse, no dia 21 de outubro de 2013, tomou conhecimento de
alguns problemas técnicos nos circuitos de água quente dos balneários/sanitários das
piscinas municipais, problemas estes que foram detetados no anterior executivo, em
Abril de 2013. Verifica-se que o problema reside nas canalizações que servem os
balneários, tendo sido temporariamente instalados termoacumuladores na zona dos
duches para que a água não tenha circulação nas tubagens deterioradas.------------------------- Não obstante o problema existente nas canalizações, a água das Piscinas está
dentro dos parâmetros normais, não oferecendo quaisquer problemas para a saúde
pública.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- As obras necessárias para a solução deste problema já estão em curso pelo que,
com a brevidade possível, o problema estará solucionado.-------------------------------------------- Assim, e para que os utentes das Piscinas Municipais não fiquem prejudicados
pelos necessários condicionamentos nos duches, informa-se o seguinte:
- Os utentes das Aulas de Grupo e Escola de Natação que ainda não efetuaram a sua
inscrição e que pretendam efetuar a mesma, ainda durante o mês de outubro,
poderão frequentar as aulas de forma gratuita.----------------------------------------------------- De igual modo e devido aos mesmos condicionantes, os utentes das Aulas de Grupo
e Escola de Natação não pagarão a mensalidade correspondente ao mês de novembro
de 2013.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pelos mesmos motivos e durante o mesmo período, aos utentes livres da Piscina não
serão cobrados acessos às instalações.--------------------------------------------------------------------- Lamentando o incómodo causado à população, pede a compreensão de todos
afirmando que os utentes poderão utilizar as Piscinas Municipais e demais serviços
disponíveis em condições de segurança, após colocação de aviso no local.-----------------Município de Almodôvar, aos 23 de outubro de 2013
O Presidente da Câmara.
- António Manuel Ascenção Mestre Bota -

