CO M P L E XO
DESPORTIVO
COLÉGIO DE LAMAS

Quem Somos

O complexo desportivo do colégio de Santa Maria de Lamas não é apenas um edifício. É um espaço
com alma, feito das pessoas que, aqui, diariamente, trabalham para tornar o complexo uma
referencia no concelho de Santa Maria da Feira.

Infraestruturas
Dispõe de uma piscina olímpica e de uma de aprendizagem, salas de
ginástica, dois ginásios, court de squash e ainda gabinetes de ﬁsioterapia
e massagens.
Este é o local escolhido por cerca de 2500 utentes que nos visitam
mensalmente nas diferentes atividades de ﬁtness, nos ginásios e nas
modalidades aquáticas.

Quem Somos

O Clube
Esta é a casa de um clube campeão composto por quatro modalidades
desportivas;
a natação pura,
o polo aquático,
o squash
e o viet vo dao.
O clube colégio de Lamas é fruto da dedicação de atletas e treinadores,
que apoiados pelas excelentes infraestruturas e tem o céu como limite,
juntos trabalham para que este seja o complexo desportivo de eleição.
Exigência e a qualidade da sua oferta. Orgulhamo-nos do que somos.
Orgulhamo-nos de quem somos.
Uma equipa forte, coesa e que nunca baixará os braços.
Uma equipa que acredita ….

Missão e Valores

A missão e valores do Complexo Desportivo do Colégio Liceal de Santa
Maria de Lamas representam os princípios pelos quais a empresa pauta a
sua atividade e a relação com todos os seus parceiros.
Missão
Temos como compromisso fundamental a gestão eﬁciente dos espaços
que nos foram conﬁados pelo Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas e a
promoção da atividade física e desportiva.
Ética e Conﬁança
O compromisso que assumimos está assente num conceito de gestão
baseado em princípios de ética e desenvolvimento sustentável, num
horizonte de longo prazo e assente em relações de conﬁança com os
interlocutores.
Pessoas no centro do nosso Sucesso
Acreditamos no desenvolvimento das capacidades e competências de
cada um dos nossos colaboradores, no fomento de uma cultura interna
que promova a meritocracia, nos desaﬁos constantes e na predisposição
para a mudança como fatores cruciais para a atração de recursos
humanos de elevada capacidade.
Ambição
É a nossa força orientadora corporizada no contínuo estabelecimento de
metas que estimulem e desaﬁem as nossas competências.
Responsabilidade Social
Temos um sentido de responsabilidade social ativo de contribuição para a
melhoria da sociedade em que nos inserimos, com forte preocupação
ambiental e de desenvolvimento da prática desportiva e, por
consequência, de uma sociedade mais saudável.

Localização

Integrada no concelho de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, a
Vila de Santa Maria de Lamas dista cerca de 10 quilómetros da sede
concelhia. É limitada a Norte por Mozelos, a Este por Lourosa, a Sul por
Rio Meão e por São João de Ver e a Oeste por Paços de Brandão.
O seu orago é, como o próprio topónimo indica, Santa Maria,
homenageada anualmente a 8 de Setembro.
Santa Maria de Lamas é uma freguesia bastante desenvolvida em termos
industriais, sendo que a indústria corticeira – com especial destaque para
a produção de rolhas – é a que ocupa um lugar de maior relevo na
economia local. Esta actividade secular remonta aos tempos da
implantação das primeiras caves do Vinho do Porto na região a Sul do
Douro, e actualmente Santa Maria de Lamas assume-se como um dos
principais centros produtores de rolhas e sede da Associação dos
Industriais Exportadores de Cortiça, bem como do Centro Tecnológico da
Cortiça.
De destacar como lugares de interesse turístico como o Castelo da Feira e
na vila de Santa Maria de Lamas: a Quinta dos Viscondes de Moure, o
Parque de Santa Maria de Lamas e o Museu que nele se insere, fundado
pelo comendador Henrique Amorim. Este Museu reúne um notável
conjunto de peças de arte sacra, numismática e cerâmica, merecendo um
especial destaque a “Sala da Cortiça”, que contém um conjunto de
objectos feitos com esse material.

Instalações

O Complexo de Piscinas do Colégio de Lamas é uma instalação moderna e
funcional.
O Complexo Desportivo tem um tanque de aprendizagem de 20m x 6m,
com a profundidade de 0,89m até 1,35m;
Um tanque olímpico de 25m x 50m, com profundidade de 1,20m até
2,10m;
Um ginásio com equipamento de cardio-ﬁtness e de musculação;
Dois ginásios polivalentes;
Vestiários / Balneários;
Duas saunas com capacidade para quatro pessoas em simultâneo;
Dois turcos com capacidade para quatro pessoas em simultâneo;
Um court de Squash com dimensões oﬁciais;
Uma sala de Indoor Cycling;
Secretaria, gabinete de direcção;
Casa das máquinas;
Um posto de primeiros socorros;
Sala Ballet;
Departamento Fisioterapia com ginásio e sala de tratamentos;
Bar;
3 auditórios com capacidade para 450 pessoas, 48 pessoas e 28 pessoas;
cantina equipada para receber 400 pessoas;
pavilhão Gimnodesportivo.

Instalações
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Características Técnicas

Características Técnicas dos planos de água:
Piscina de 50 Metros
Profundidade de 1,20m a 2,10m
Temperatura da água: 27º5
10 pistas
10 Blocos de Partida
Bancadas para 450 espectadores
Tanque de Aprendizagem
Profundidade de 0,89m a 1,35m
Temperatura da água: 30º5

Características Técnicas

Camaratas / Alojamento

Package Natação

Condições Gerais e Tabela de Preços
1. As tarifas são por pessoa por noite, incluindo todas as taxas.
2. Estão disponíveis os seguintes serviços;
a) Instalações disponíveis:
Ginásio de musculação;
Piscina cobertas de 50 mts (treinos 2 x 120 minutos/ dia);
b) Health Club/SPA: sauna e banho turco;
c) Sala de reuniões e auditórios;
d) Sala de Almoço *
e) Sala de ﬁsioterapia e massagens**
e) Acesso wireless em todo o edifício

Serviços Extra:
*Serviço de Refeições (almoço) com bebidas (águas minerais e
refrigerantes de frutas) acresce 5.00 € ao valor
**Serviços de recuperação: massagista e ﬁsioterapeuta acresce 10.00
€ ao valor

1 x utilização PL - 3.00 € por atleta
2 ou mais utilizações PL dia - 5.00 €/ por atleta
com utilização do ginásio acresce - 2.00 € por utilizador
treinos em PL podem ter duração de 120 minutos cada.
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Obrigado.

