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BEM VINDO AO 
CLUBE DE GINÁSTICA DE ALMADA!
Caros/as Associados/as,

Neste segundo ano do nosso jovem clube continuaremos a trabalhar com muito empenho e 
dedicação no sentido do cumprimento dos objetivos a que nos propusemos:

• Tornar a Ginástica de aparelhos uma prática desportiva com uma forte posição e importância 
na comunidade do Concelho de Almada, como já teve outrora;
• Aumentar a quantidade de praticantes de ginástica de aparelhos, desde as faixas etárias mais 
jovens aos veteranos, visando criar hábitos desportivos para a vida;
• Proporcionar aos nossos associados, através da ginástica de aparelhos, experiências de 
bem-estar e muito divertimento.

Agradecemos toda a confiança que deposita em nós e esperamos se atreva a aventurar-se 
connosco!

A Direcção



ATIVIDADES DESPORTIVAS
active START

BabyGym 1-4 anos  Sáb  10h30-11h15  Pav. Barrocas   

Artística Base 5-8 anos Sáb  11h15-12h30  Pav. Barrocas   

classe dias da semana horário local

Artística Base 5-7 anos Ter, Qui  18h00-18h45  Pav. Barrocas   

Rítmica Formação  Seg  18h00-19h00  Sala AlmaDança   

(pais/avós e filhos/netos)

   Qua, Sex  18h30-19h30     

(GAM e GAF)

(GAM e GAF)



ATIVIDADES DESPORTIVAS
train to LEARN / COMPETE / REP

Artística Base +7 anos Seg, Qua, Sex  18h30-19h45  Pav. Barrocas    

Artística Base +8 anos Seg, Qua, Sex  18h30-19h45  Pav. Barrocas    

classe dias da semana horário local

Parkour    Ter, Qui   20h30-21h30  Pav. Barrocas    

            

Rítmica Representativa Seg, Qua, Sex  19h30-21h30  Pav. Escola Naval  

GAM   Seg, Ter, Qua, Qui, Sex 17h30-20h30  Pav. Barrocas 

GAF   Seg, Ter, Qua, Qui, Sex 17h30-20h30  Pav. Barrocas 

(GAF)

(GAM)



ATIVIDADES DESPORTIVAS
active 4LIFE

Artística Veteranos/as  Seg, Qua  19h45-20h45  Pav. Barrocas   

classe dias da semana horário local

Pilates   Seg, Qua, Sex 20h15-21h00  Pav. Barrocas   

(GAM e GAF)

Rítmica Veteranas  Ter, Qui  21h00-22h15  Pav. Barrocas   

Manutenção Moderada Ter, Qui  20h00-21h00  Pav. Barrocas   



Período de Funcionamento das Atividades
De 2 de Setembro de 2013 a 31 de Julho de 2014.

Períodos de Interrupção das Atividades
Feriados nacionais e feriados municipais.

ATIVIDADES DESPORTIVAS
informações gerais

Horário e Locais de Funcionamento das Atividades
Segunda a Sexta-Feira das 17h30 às 22h30
Sábados das 10h00 às 13h00

Pavilhão das Barrocas na Base Naval de Lisboa
Base Naval de Lisboa
Alfeite
2810-001 ALMADA

Pavilhão da Escola Naval na Base Naval de Lisboa
Base Naval de Lisboa
Alfeite
2810-001 ALMADA

Sala Almadança
Rua Conceição Sameiro Antunes 6-A
Cova da Piedade
2800 Almada



Ser sócio do CGA é ser sócio de um Clube para todos onde a ginástica ganha uma nova 
alma.
 
São várias as categorias de Adesão ao Clube que visam ir ao encontro das necessidades 
dos nossos sócios e abranger todas as faixas etárias:
 
• Sócio Efetivo – o que, tendo idade superior a 18 anos, usufrui de todos os direitos e 
que está sujeito a todos os deveres estatutários.
• Sócio Jovem - o que, tendo idade inferior a 18 anos, usufrui de todos os direitos e 
que está sujeito a todos os deveres estatutários.

 
Ser sócio do CGA possibilita a prática de um conjunto de actividades, desde a ginástica 
para bébes realizada com o acompanhamento dos pais ou avós, à ginástica rítmica de 
formação, de representação ou veteranas, à ginástica de aparelhos dos mais jovens aos 
mais seniores, à ginástica artística masculina e feminina ou à prática de Parkour.

SER SÓCIO
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Quota Anual de Sócio

Sócio Jovem*   12 € (1 €/mês)

Sócio Efectivo  18 € (1,50 €/mês)

Jóia**   20 €

* Para menores de 18 anos.
** Inclui o Cartão de Sócio.Os descendentes menores de 18 anos e 
cônjugues de Sócios Efectivos estão isentos deste pagamento. 

BabyGym 1-4 anos   220 € 20 €  75 €  110 €   
Artística Base 5-8 anos (Sáb.)  200 €*
Artística Base 5-7 anos (Ter e Qui)

Parkour
Artística Veteranos/as
Rítmica Veteranas
Manutenção Moderada

Rítmica Representativa  330 € 30 €  110 €  165 €  
Rítmica Formação    300 €*
Artística Base +7 anos (GAF) 

Artística Base +8 anos (GAM)

Pilates

GAM    440 € 40 €  147 €  220 €
GAF    400 €*

Taxa de Inscrição³   30 €

pag. mensal² pag. 3x pag. 2xanual¹Quota Anual de Sócio Praticante

* Desconto válido no pagamento total da quota anual de sócio praticante para inscrições até 15 de Setembro 
(não acumulável).
1. 11 meses de actividade, Setembro 2013 a Julho 2014.
2. No caso de pagamento mensal, os meses de Junho e Julho são pagos em 4 parcelas iguais a partir do mês 
seguinte ao da inscrição. 
3. Inclui Seguro Desportivo e filiação na F.G.P. Os praticantes não filiados na FGP (BabyGym, Parkour, Pilates) 
pagam apenas o valor de 15€ correspondente ao seguro desportivo.

SER SÓCIO
tabela de preços



Condições de Pagamento
• O pagamento anual corresponde a 11 meses de actividade, de 
Setembro de 2013 a Julho de 2014.
• O pagamento da quota anual de sócio praticante pode ser 
realizado através de um pagamento mensal (11 prestações), de um 
pagamento em 3x ou de um pagamento em 2x.
• No caso de pagamento mensal, as prestações de Junho e Julho 
são pagas em 4 parcelas iguais a partir do mês seguinte ao da 
inscrição.
• O pagamento mensal é efectuado de dia 1 a 8 de cada mês 
(Pavilhão das Barrocas, de 2ª a 6ª Feira das 17h30 às 19h30).
• O atraso no pagamento da prestação para além do dia 8 implica o 
acréscimo de 3€ no valor dessa mesma prestação, acrescida de 1€ 
por cada mês a mais no atraso desse mesmo pagamento.
• O pagamento da quota anual de sócio praticante pode igualmente 
ser realizado através de um pagamento em 3x (efectuado de dia 1 a 
8 do mês de Setembro, Janeiro e Abril) ou em 2x (efectuado de dia 
1 a 8 do mês de Setembro e Fevereiro).

Formas de Pagamento
Os pagamentos podem ser realizados por:
  • Numerário ou Cheque;
  • Transferência bancária (NIB: 0033 0000 4542 7924 2530 5).

Inscrição em Competições ou Eventos F.G.P.
As taxas federativas de inscrição nas competições/eventos não se 
encontram incluídas nestes preços (7,50 €/competição). A 
participação dos ginastas nas competições/eventos é confirmada 
através do pagamento da respectiva inscrição no CGA, 30 dias antes 
da competição/evento.

Descontos (não acumuláveis)

Familiares do pessoal da Marinha 10%
(cônjugues e filhos)

Irmãos/ãs com idade inferior 5%
a 18 anos 

Inscrições em mais do que uma classe beneficiam de 
50% de desconto nas outras classes.

Incrições a partir de Outubro será aplicado um desconto 
na quota anual de sócio praticante equivalente aos 
meses não usufruídos. Se a inscrição for feita a a meio 
da época (a partir de Janeiro inclusive) e se a opção for 
por um plano de pagamento a prestações, será aplicada 
uma taxa de agravamento de 15 €.

Preços Sociais em função dos rendimentos dos 
agregados familiares, quando solicitado à Direcção do 
CGA, cabendo a esta determinar os valores e as formas 
de comprovação dos rendimentos.

SER SÓCIO
condições gerais



CONTACTOS

CGA - Clube de Ginástica de Almada
Pavilhão das Barrocas, Base Naval de Lisboa
Almada 2810-001,
Portugal

www.ginastica-almada.pt
onossoginasio@gmail.com

facebook.com/GinasticaAlmada

twitter.com/GinasticaAlmada

Pav. das Barrocas/Pav. Escola Naval

Sala AlmaDança



Ginástica de aparelhos com alma para todos.

www.ginastica-almada.pt


