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GRUPO SPORTIVO DE CARCAVELOS  

 
(INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA)    

FUNDADO A 05 DE MARÇO DE 1921 - MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL 
 

CONDIÇÕES ACESSO À SALA DE 
HALTEROFILISMO 

 
 
A Direção determinou em conjunto com os responsáveis da Secção e da Sala 
que as admissões à prática do Halterofilismo se guiarão doravante conforme 
abaixo indicado: 
 
1 – Só pode praticar a modalidade quem for aceite para tal, e seja ou se 
proponha como Associado do Clube. (Pagamento inicial de 11,00€, referente 
a joia (5,00€) e 1 trimestre (6,00€ quota mínima), a começar em janeiro, abril, 
julho e outubro, conforme data de admissão. A quota de Sócio no valor de 
6,00€ (mínimo) pode ser paga desde a data de admissão até ao final do ano 
a que respeita, ou trimestralmente. 
 
2 - Pagamento semestral de 30,00€ a quem entrar em janeiro ou julho de cada 
ano. Se a admissão não coincidir com o semestre será pago por cada mês 
que falte para o seu término o valor de 1/6 = 5,00€ por mês em falta. (Ex: Se 
entrada em fevereiro ou agosto paga 25,00€ até junho ou dezembro e em julho 
ou janeiro paga semestre na totalidade. Se entrada em maio ou novembro 
paga 10,00€ até junho ou dezembro e em julho ou janeiro paga semestre na 
totalidade). 
 
3 – Quaisquer dúvidas ou necessidades devem ser apresentadas a Luís Reis 
(Seccionista) ou Luís Oliveira (Responsável da Sala). 
 
4 – Em caso de necessidade de Federar um Atleta, deve ser solicitada ficha 
específica e proceder ao envio de: Foto (tipo passe); Cópia do CC e valor 
referente ao Seguro Desportivo (Época de 2020 = 30,00€). O Seguro é válido 
por um ano (Ex: Se subscrito em abril de 2020 é válido até abril de 2021). 
Este Seguro é válido para Competições e Treinos e carece de uma franquia 
de 120,00€ 
 
 
             P´la Direção 
Grupo Sportivo de Carcavelos 

       
     


