
CAPÍTULO V – OFICINA DE CARDIO-FITNESS E MUSCULAÇÃO 
 
NORMAS DE UTILIZAÇÃO  
1. A utilização Da Oficina (Ginásio) de Cardio-Fitness e Musculação implica o pagamento das 
taxas inerentes. 
2. Para aceder a esta instalação, o utente deverá apresentar o cartão de acesso (com as taxas 
em dia) ou pagar uma taxa avulso e poderá utilizar os balneários do HC ou entrar directamente 
para o ginásio, no caso de não necessitar de utilizar os balneários para se equipar ou tomar 
banho. 
3. Só é permitida a entrada aos utentes que estiverem devidamente equipados. Obrigatório o 
uso de calção ou similar e t-shirt ou similar. 
4. Os utentes têm que utilizar sapatilhas, sendo as mesmas calçadas no momento da utilização 
da instalação, não devendo ser usado o calçado que os utentes utilizam no trajecto para a 
instalação desportiva, para que as mesmas não transportem areias e outros materiais que 
danifiquem e/ou sujem este espaço. 
5. É obrigatório o uso de toalha na utilização dos equipamentos, por questões de higiene, para 
que todos os equipamentos se encontrem em condições de utilização, por todos os utentes. 
6. Depois de usar os materiais e equipamentos do espaço, estes deverão ser arrumados pelo 
utilizador, no local indicado para o efeito, nomeadamente os pesos livres, discos, cordas e 
colchões. 
7. No caso de necessitarem de guardar objectos pessoais ou outros, os utilizadores deverão 
obrigatoriamente utilizar os cacifos situados no hall interior, pedindo as respectivas chaves na 
recepção, à entrada nas instalações, não se responsabilizando a Direcção do HC por 
quaisquer furtos verificados nos balneários. 
 
QUESTÕES PEDAGÓGICO-DIDÁCTICAS  
- Programa de Actividades → Ginásio (c/ Avaliação e Prescrição de Treino, com Personal 
Training TGS ou em Regime Livre s/ Enquadramento Técnico) 
 
a) Cardio-Fitness – Actividade que visa a melhoria da condição física em geral, 
desenvolvendo especialmente a capacidade cardio-respiratória, vascular e perda de peso. 
Ideal para indivíduos sedentários, como recuperação da condição física e como complemento 
de outras actividades/modalidades físicas/desportivas, com o apoio de determinados aparelhos 
como passadeira, bicicleta, elíptica, step e remo. 
 
Programas Cardio-Fitness:  
• Treino Cardiovascular; 
• Condição Física Geral; 
• Perda de Massa Gorda; 
• Recuperação Pós Parto; 
• Controlo de Peso; 
• Treino Idosos (Gerontomotricidade); 
• Complemento de Actividades Desportivas; 
 
b) Musculação – Actividade que visa o desenvolvimento da força, da resistência e da 
tonificação muscular. Pode ser praticada como recuperação da condição física e como 
complemento de outras actividades actividades/modalidades físicas/desportivas, com o apoio 
de máquinas isotónicas e pesos livres.  
 
Programas Musculação:  
• Tonificação Muscular; 
• Hipertrofia Muscular; 
• Prevenção de Osteoporose; 
• Recuperação de Tónus Muscular; 
• Treino Idosos (Gerontomotricidade); 
• Complemento de Actividades Desportivas; 
 
 



- Programa de Actividades de Ginásio → Grupos 
 
c) Sénior Fitness 
Aulas destinadas a pessoas que se encontram em idade sénior e reconhecem a importância da 
actividade física para uma qualidade de vida saudável. 
 
Objectivos: 
- Melhoria cardiovascular e respiratória. 
- Aumento do tónus muscular. 
- Fortalecimento da estrutura muscular de suporte. 
- Melhoria do controlo postural. 
- Perda de peso. 
- Melhoria da auto-estima. 
- Promover o convívio e a capacidade de relacionamento em grupo. 
 
d) Fast Fitness 
Programa Pluridisciplinar de Exercícios combinados em Mini – Classes combinadas, nas mais 
variadas modalidades (Treino de Cardio/Musculação; Pump; Cycling; Localizada; Natação, 
etc.) 
 
Objectivos: 
- Melhoria cardiovascular e respiratória. 
- Aumento do tónus muscular. 
- Perda de peso. 
- Diminuição do stress. 
- Fortalecimento da estrutura muscular e de suporte. 
- Melhoria do controlo postural. 
- Melhoria da auto-estima e auto-conceito. 
- Aumento da motivação para a prática desportiva através da diversificação e 
complementaridade de treino e conteúdos (treino mais completo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO VI – SALA DE EXPRESSÃO CORPORAL E DANÇA 
 
NORMAS DE UTILIZAÇÃO  
1. A utilização das instalações da Sala de Expressão Corporal e Dança para a prática das 
diversas modalidades (Body Power, Manutenção, Step, Aerocombo, Pump, Cycling, Pilates, 
Ballet Infantil, Dança Criativa, Danças de Salão, Expressão Físico Motora, Basquete Adaptado, 
Bocce, Ginástica Localizada, etc.) implica o pagamento das taxas inerentes ou protocolo de 
utilização. 
2. Para aceder a esta instalação, o utente deverá apresentar o cartão de acesso (com as taxas 
em dia) ou pagar uma taxa avulso e poderá utilizar os balneários do HC ou entrar directamente 
para a sala, no caso de não necessitar de utilizar os balneários para se equipar ou tomar 
banho. 
3. Só é permitida a entrada aos utentes que estiverem devidamente equipados. Obrigatório o 
uso de calção ou similar e t-shirt ou similar. 
4. Os utentes têm que utilizar sapatilhas, sendo as mesmas calçadas no momento da utilização 
da instalação, não devendo ser usado o calçado que os utentes utilizam no trajecto para a 
instalação desportiva, para que as mesmas não transportem areias e outros materiais que 
danifiquem e/ou sujem este espaço. 
5. É obrigatório o uso de toalha na utilização dos equipamentos, por questões de higiene, para 
que todos os equipamentos se encontrem em condições de utilização, por todos os utentes. 
6. Depois de usar os materiais e equipamentos do espaço, estes deverão ser arrumados pelo 
utilizador, no local indicado para o efeito, nomeadamente os halteres, tornozeleiras, cordas, 
bandas elásticas, bastões e anilhas de pump, bicicletas de cycling, colchonetes, tornozeleiras, 
bolas suíças, steps ou outros materiais. 
7. No caso de necessitarem de guardar objectos pessoais ou outros, os utilizadores deverão 
obrigatoriamente utilizar os cacifos situados no hall interior, pedindo as respectivas chaves na 
recepção, à entrada nas instalações, não se responsabilizando a Direcção do HC por 
quaisquer furtos verificados nos balneários. 
8. Se no momento em que o utilizador, com a taxa avulsa paga, pretender frequentar uma aula 
de grupo de fitness, estará sujeito à existência ou não de vagas para essa classe, com 
excepção do Sábado de manhã, que será por ordem de chegada. 
9. O número máximo de utentes por turma será da responsabilidade e do entendimento entre a 
Direcção do HC e o (a) Professor (a) responsável pela classe. 
 
QUESTÕES PEDAGÓGICO-DIDÁCTICAS 
 
CONCEITO DE GINÁSTICA LOCALIZADA  
A Ginástica Localizada surgiu paralelamente com a Ginástica Aeróbica. Neste tipo de aula de 
grupo, a ideia é trabalhar sempre contra uma resistência que pode ser imposta por diversos 
tipos de materiais. Assenta num desenvolvimento harmonioso de todos os grandes grupos 
musculares.  
 
Objectivos  
- Melhoria da postura corporal.  
- Reduzir os riscos de lesões musculares.  
- Melhoria da resistência muscular. 
- Perda de massa gorda.  
- Promover o convívio e a capacidade de relacionamento em grupo.  
 
Como variantes deste tipo e Ginástica, em combinação com actividades físicas em circuito, 
mais ou menos vigorosas e cm ou sem utilização de outros aparelhos e coreografias, surgem-
nos turmas integradas em conceitos de Body Power, Ginástica de Manutenção, Lift & Pump, 
Step, Aerocombo, etc. 
 
 
 
 
 



REGULAMENTO ESPECÍFICO DE INDOOR CYCLING 
 
NORMAS DE UTILIZAÇÃO 
1. A adesão às classes de Indoor Cycling (IC), implica o pagamento das taxas inerentes ou 
protocolo de utilização. 
2. Para aceder a esta instalação, o utente deverá apresentar o cartão de acesso (com as taxas 
em dia) ou pagar uma taxa avulso e poderá utilizar os balneários do HC ou entrar directamente 
para a sala, no caso de não necessitar de utilizar os balneários para se equipar ou tomar 
banho. 
3. Só é permitida a entrada aos utentes que estiverem devidamente equipados. Obrigatório o 
uso de calção ou similar e t-shirt ou similar. 
4. Os utentes têm que utilizar sapatilhas, sendo as mesmas calçadas no momento da utilização 
da instalação, não devendo ser usado o calçado que os utentes utilizam no trajecto para a 
instalação desportiva, para que as mesmas não transportem areias e outros materiais, que 
danifiquem e/ou sujem este espaço. 
5. É obrigatório o uso de toalha na utilização dos equipamentos, por questões de higiene, para 
que todos os equipamentos se encontrem em condições de utilização, por todos os utentes. 
6. Depois de usar os materiais e equipamentos do espaço, estes deverão ser arrumados pelo 
utilizador, no local indicado para o efeito, nomeadamente, bicicletas de cycling e colchonetes. 
7. No caso de necessitarem de guardar objectos pessoais ou outros, os utilizadores deverão 
obrigatoriamente utilizar os cacifos situados no hall interior, pedindo as respectivas chaves na 
recepção, à entrada nas instalações, não se responsabilizando a Direcção do HC por 
quaisquer furtos verificados nos balneários. 
8. Se no momento em que o utilizador, com a taxa avulsa paga, pretender frequentar uma aula 
de IC, estará sujeito à existência ou não de vagas para essa classe, com excepção do Sábado 
de manhã, que será por ordem de chegada. 
9. O número máximo de utentes por turma será da responsabilidade e do entendimento entre a 
Direcção do HC e o (a) Professor (a) responsável pela classe. 
10. Cada aula de Indoor Cycling terá a duração de 50 minutos. 
11. Uma nova turma será criada sempre que existam no mínimo 3/4 previstos e inscritos com 
respeito ao número máximo de utentes para o esse horário e após acordo entre a direcção do 
Healh Club e o Instrutor. 
 
CONCEITO DE INDOOR CYCLING  
Aula de grupo, praticada numa bicicleta especialmente desenhada e desenvolvida para a 
modalidade, que lhe permite facilmente ajustar a resistência da bicicleta ao seu próprio nível de 
treino. Ao som de música estimulante, utilizando técnicas específicas, simulam-se vários tipos 
de percursos, como subida e descida de ladeiras, e situações de terrenos sinuosos e 
obstáculos.  
 
Objectivos  
• Desenvolvimento do sistema cardiovascular e respiratório.  
• Tonificação essencialmente dos músculos dos membros inferiores (glúteos e pernas).  
• Fundamentalmente queima calorias.  
• Melhoria da resistência física.  
• Promover o convívio e a capacidade de relacionamento em grupo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO VII – SALÃO POLIVALENTE DO NRP 
 
NORMAS DE UTILIZAÇÃO  
1. A utilização das instalações do Salão do Núcleo de Reabilitação Profissional da ABPG 
(anexo ao HC) para a prática das modalidades de Judo, Tai Ji Quan, Yoga, Bocia, Ténis de 
Mesa, etc. implica o pagamento das taxas inerentes ou encontrar-se abrangido pelo protocolo 
efectuado ao nível da cedência do espaço. 
2. Para aceder a esta instalação, o utente deverá apresentar o cartão de acesso (com as taxas 
em dia) ou encontrar-se afecto a uma modalidade cujo protocolo não necessite de possuir um 
cartão da ABPG, e poderá utilizar os balneários do HC, ou entrar directamente para aquele 
espaço, no caso de não necessitar de utilizar os balneários para se equipar ou tomar banho. 
3. Só é permitida a entrada aos utentes que estiverem devidamente equipados. Obrigatório o 
uso de calção ou similar, t-shirt ou similar, ou outros de acordo com informação do professor 
responsável. 
4. Os utentes têm que utilizar sapatilhas, sendo as mesmas calçadas no momento da utilização 
da instalação, não devendo ser usado o calçado que os utentes utilizam no trajecto para a 
instalação desportiva, para que as mesmas não transportem areias e outros materiais que 
danifiquem e/ou sujem este espaço. 
5. Depois de usar os materiais e equipamentos do espaço, estes deverão ser arrumados pelo 
utilizador, no local indicado para o efeito, nomeadamente os colchões de judo (tatami), 
colchonetes ou outros materiais. 
6. No caso de necessitarem de guardar objectos pessoais ou outros, os utilizadores deverão 
obrigatoriamente utilizar os cacifos situados no hall interior do Health Club, pedindo as 
respectivas chaves na recepção, à entrada das instalações, não se responsabilizando a 
Direcção do HC por quaisquer furtos verificados nos balneários. 
8. O número máximo de utentes por turma será da responsabilidade e do entendimento entre a 
Direcção do HC e o (a) Professor (a) responsável pela classe. 
 
CAPÍTULO VIII - SAUNA 
 
NORMAS DE UTILIZAÇÃO  
1. A utilização das instalações da Sauna implica o pagamento das taxas inerentes. 
2. Para aceder a esta instalação, o utente deverá utilizar os balneários específicos anexos à 
mesma. 
3. No caso de necessitarem de guardar objectos pessoais ou outros, deverão obrigatoriamente 
utilizar os cacifos situados no hall do Health Club, pedindo na recepção uma chave para 
acesso a estes que deverá ser devolvida no final da sua utilização, à saída. 
4. A utilização da sauna é efectuada mediante uma marcação prévia com antecedência mínima 
de 30 minutos de forma a preparar e verificar as condições de acesso e funcionalidade do 
equipamento.  
5. A lotação máxima deste equipamento é de 4 utentes.  
6. O utente, antes da utilização do equipamento, deverá:  
6.1. Limpar o corpo de cremes e cosméticos, por questões de higiene do equipamento;  
6.2. Tomar duche antes da utilização da sauna.  
6.3. Retirar jóias ou quaisquer adereços metálicos.  
6.4. Utilizar uma toalha, de modo a evitar o contacto directo com o banco, por questões de 
higiene do equipamento.  
6.5. Respeitar os restantes utilizadores.  
6. O tempo máximo de utilização é de 60 minutos mais 30 minutos de permanência nos 
balneários. No entanto não poderá utilizar a sauna de forma ininterrupta por questões de 
saúde, devendo realizar sempre ciclos de 15 minutos de utilização, intercalados com um duche 
de água fria e repouso aproximado de 5 minutos.  
7. Os menores de 16 anos, só poderão utilizar as instalações de sauna quando acompanhados 
por um responsável.  
8. Por questões de saúde não é permitido alterar a temperatura estabelecida.  
9. Não é permitido comer, beber, barbear ou depilar neste equipamento. 
10. Na utilização deste equipamento o utente deverá apresentar fato de banho ou toalha a 
envolver o corpo. 



CAPÍTULO IX – HIDROMASSAGEM (Jacuzzi) 
 
NORMAS DE UTILIZAÇÃO 
1. A utilização da Hidromassagem implica o pagamento das taxas inerentes. 
2. Os alunos deverão entrar pela porta de acesso aos balneários. 
3. O aluno não pode levar para o recinto da aula os sacos e as roupas, devendo deixar os seus 
valores nos cacifos e conservar na sua posse a chave dos mesmos. 
4. Os utentes deverão utilizar chinelos, fato de banho e roupão ou Toalha de Banho, no acesso 
ao equipamento. 
5. A lotação máxima instantânea deste equipamento é de 4 utentes.  
6. O utente, antes da utilização do equipamento, deverá:  
6.1. Limpar o corpo de cremes e cosméticos, por questões de higiene do equipamento; 
6.2. Tomar duche; 
6.3. Retirar jóias ou quaisquer adereços metálicos; 
6.4. Respeitar os restantes utilizadores. 
7. O tempo máximo de utilização é de 30 minutos acrescidos de 30 minutos de permanência 
nos balneários. 
8. Os menores de 16 anos, só poderão utilizar as instalações de hidromassagem quando 
acompanhados por um responsável. 
9. Por questões de saúde não é permitido alterar a temperatura estabelecida. 
10. Não é permitido comer, beber, barbear ou depilar neste equipamento. 
11. Uso obrigatório de touca. 
 
CAPÍTULO X – ESCOLAS DE NATAÇÃO DA ABPG 

 
NORMAS DE UTILIZAÇÃO 
1. A utilização implica o pagamento das taxas inerentes. 
2. As aulas de Natação terão uma duração e 45´a 60´, tendo os alunos aceso aos balneários 
15´antes da aula e até 15´após. 
3. Os alunos deverão entrar pela porta de acesso aos balneários. 
4. O aluno não pode levar para o recinto da aula os sacos e as roupas, devendo deixar os seus 
valores nos cacifos e conservar na sua posse a chave dos mesmos. 
5. O número máximo de alunos por classe, varia em função do espaço do plano de água 
destinado a essa turma. No entanto, não excederá os 20 alunos por professor. 
6. Para a abertura de uma classe, será necessário que exista uma lista de espera, no mínimo, 
de metade do número máximo de alunos previsto para a respectiva turma. 
7. Só é permitido o acesso à zona dos tanques das piscinas interiores ás pessoas equipadas 
com vestuário de banho, sendo obrigatório o seu uso qualquer que seja a idade do utente. 
8. O vestuário de banho a que se refere o ponto cinco consiste em fato de banho calções 
específicos, justos ao corpo e de Lycra, para a prática da natação. 
9. Aos utentes que não forem autorizados a utilizar as piscinas por não envergarem vestuário 
de banho de acordo com as normas estabelecidas, não será restituída qualquer importância já 
cobrada. 
10. È obrigatória a utilização de touca. 
11. È obrigatório o uso de chinelos, de forma a prevenir o aparecimento e contágio de micoses 
e outras doenças. 
12. È obrigatório a utilização dos chuveiros e lava-pés, antes da entrada na água, todos os 
utentes deverão lavar cuidadosamente o seu corpo no momento da utilização do chuveiro. 
13. O material didáctico utilizado terá que ser devolvido no local adequado e no estado de 
conservação em que foi entregue. 
14. Outras normas podem ser consultadas no Regulamento interno do HC. 
 
 
 
 

QUESTÔES PEDAGÒGICO DIDÀCTICAS 
 



A Escola de Natação da ABPG constitui um dos programas do Plano de Desenvolvimento 
das Actividades Aquáticas. 
Este programa desenvolve e promove vários Subprogramas com objectivos próprios tendo 
em conta as características e necessidades da população. 
Todos os Subprogramas terão um enquadramento e uma orientação adequada aos 
objectivos propostos. 

 
Subprogramas da Escola de Natação da ABPG 

 
a) Subprograma “Actividades Aquáticas” 
Destina-se aos munícipes com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos (Idades Pré – 
Escolar). Integra as seguintes turmas: 
 - AA 1: 3 – 4 anos 
 - AA 2: 4 – 5 anos 
 - AA 3: 5 – 6 anos 

 
Tem por objectivo proporcionar estímulos e experiências motoras lúdicas no meio aquático, 
que contribuam para a formação e desenvolvimento global da criança, e que permitam a 
aquisição de competências gerais da natação, adaptação e autonomia no meio aquático. 
Ver programa das Actividades Aquáticas da ABPG. 

 
Objectivos 
- Área Psicomotora 
- Área Cognitiva 
- Área Social e Afectiva 

 
b) Subprograma Educativo 
Destina-se aos munícipes com mais de 6 anos. Integra as seguintes turmas. 
- *Turma Aprendizagem Crianças  (6 – 8 anos) – Escolas 
- Turma de Aprendizagem CAO/NRP 

 
*Este subprograma está dividido em 2 níveis de aprendizagem: 
 
Nível 1: Iniciação e Aprendizagem das Técnicas Alteradas 
Etapas que compreendem o primeiro contacto com o meio aquático até à existência de uma 
autonomia propulsiva, embora rudimentar, (iniciação à aprendizagem das técnicas alteradas e 
respectivas partidas e viragens). 

 
Nível 2: Aprendizagem das Técnicas Simultâneas e Aperfeiçoamento das 4 Técnicas de Nado 
- manutenção. 
Etapa de aprendizagem e aperfeiçoamento das técnicas alternativas (crol e costas) e iniciação 
da aprendizagem dos gestos das técnicas simultâneas e respectivas partidas e viragens 
(Bruços e mariposa). 
 
 

c) Subprograma de Manutenção 

Destina-se aos utentes com mais de 15 anos e tem por objectivo proporcionar a prática física 

de actividades que contribuem para o desenvolvimento harmonioso da condição física, 

manutenção e melhoria da saúde, integrando as seguintes turmas: 

 

- Turma de Hidroginástica 
- Turma de Aprendizagem Adultos 
- Turma de Manutenção Adultos 

 

As turmas deste subprograma não terão de ser obrigatoriamente todas implementadas, 

estando estas sujeitas ao horário disponível e à procura existente. 

 



d) Subprograma de Aperfeiçoamento e Competição 

 
- Turma Aperfeiçoamento Crianças  (9 – 10 anos) - Cadetes 
- Turma Competição Crianças   (11 – 12 anos) - Infantis 
- Turma Competição Jovens   (+ 13 anos) – Juvenis e Juniores/Seniores 
- Turma de Natação Especial   (Special Olympics) 

 
CAPÍTULO XI - UTILIZAÇÃO LIVRE 
 
NORMAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO 
1. A utilização livre implica o pagamento das taxas inerentes. 
2. A utilização livre não pressupõe orientação técnica da actividade em causa. 
3. Os utentes de regime livre estão sujeitos às normas de utilização da Escola de Natação da 
ABPG, do Ginásio de Cardio-Fitness e Musculação, da Sala de Expressão Corporal e Dança, 
do Salão Polivalente do NRP, da Sauna e de Hidromassagem.  
4. A utilização livre da piscina está condicionada aos períodos nos quais não se encontram 
aulas a decorrer por parte das Escolas de Natação da ABPG, bem como aos horários do HC. 
5. No caso da possibilidade de existirem pistas livres, os utentes em regime livre na piscina 
apenas poderão utilizar as pistas destinadas a esse efeito. 
6. A utilização livre do Ginásio de Cardio-Fitness e Musculação é de 120 minutos, contados 
desde a entrada até à saída. 
7. Utilização sem prejuízo do horário de funcionamento das instalações. Desta forma 
aconselha-se todos os utentes a programar a sua actividade tendo em conta que no momento 
de encerramento das instalações terão de abandonar todas as actividades desenvolvidas no 
Health Club da ABPG. 
 
CAPÍTULO XII - SERVIÇOS MISTOS 
 
NORMAS DE UTILIZAÇÃO  
1. A utilização dos serviços mistos implica o pagamento das taxas inerentes (Pacotes). 
2. A conduta do utente, na utilização dos serviços mistos será orientada pelas normas de 
utilização e questões pedagógico-didácticas referentes às actividades desportivas em que se 
inscreve.  
 
CAPÍTULO XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES 
Segunda-feira a Sexta-Feira das 10.00 horas até às 12.30 horas e das 14.00 horas até às 
21.30 horas; Sábado das 9.00 horas até às 13.00 horas. 

 
HORÁRIOS ECONÓMICOS 
São estipulados como horários de pouca frequência, denominados horários económicos os 
seguintes: 
- Sábado, das 09:00 às 13:00 
Poderão ainda ser encontrados outros, que a Direcção entenda e assuma e que serão alvo de 
publicitação no Health Club. 

 
HORÁRIOS DE ATENDIMENTO TÉCNICO E PEDAGÓGICO 
Será estipulado e afixado em local bem visível, um horário de atendimento para a prestação de 
quaisquer esclarecimentos relativos ao funcionamento das actividades desportivas. Quando 
necessário, poderão ser marcados outros períodos coincidentes com a do Encarregado de 
Educação ou do aluno/utente que pretendam obter, qualquer tipo de esclarecimentos. 
INSCRIÇÕES 

 



1. As inscrições nas diferentes actividades desportivas serão realizadas na Secretaria Do 
HC (podendo os Impressos ser descarregados a partir do site do HC da ABPG). 

2. Todos os que pretendam inscrever-se nas actividades desportivas desenvolvidas no HC 
deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade, do Cartão de Cidadão ou do Passaporte. 
b) Fotocópia do Cartão de Contribuinte ou Cartão de Cidadão. 
c) Declaração de responsabilidade pessoal para a prática do exercício físico ou 

Declaração Médica que comprove a inexistência de quaisquer contra-indicações para a 
prática ou actividade aí realizada, de acordo com o decreto-lei nº 385/99, de 28 de 
Setembro e que refira a ausência de doenças infecto-contagiosas. Esta declaração 
médica tem validade de um ano; 

d) Uma fotografia; 
e) Uma ficha de Inscrição a fornecer pelos serviços de recepção/secretaria; 
f) Um Questionário de Saúde a fornecer pelos serviços de recepção/secretaria. 
g) Uma Declaração dos Encarregados de Educação (no caso dos utentes menores de 18 

(dezoito) anos, devidamente preenchida, a fornecer pelos serviços de 
recepção/secretaria. 

3. A não entrega de qualquer um destes documentos inviabiliza a inscrição. 
4. Aceite a inscrição, será entregue um cartão de acesso às instalações no (s) horário (s) 

pré-definido (s). 
5. Os alunos e utilizadores de regime livre estão cobertos por um seguro para a prática 

desportiva celebrada de acordo com o Dec. Lei nº. 146/93 de 26 de Abril. 
6. A ordem de prioridade no acesso à inscrição nos diferentes serviços é a seguinte: 
- 1. Renovação de inscrição, isto é, pessoas que na anterior época desportiva já 
frequentavam o serviço pretendido, com a mensalidade do mês de Julho paga; 
- 2. Ordem de procura do serviço. 
7. Só são aceites pedidos de mudança de horário desde que existam vagas no horário 
requerido, de acordo com o parecer o monitor responsável e ouvido o DT do HC. 
8. Para efectuar o pagamento das mensalidades devidas aos alunos e utentes terão de se 
fazer acompanhar do cartão de utente. 
 

 


