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PREÇÁRIO 2013/2014 
 
 

SÓCIOS – QUOTAS (Valores para o ano de 2013) 
 
CARTÃO DE SÓCIO: € 1,50 (valor a pagar apenas no momento da primeira inscrição e aquando da 
atualização da numeração dos Sócios, a ser efetuada nos anos terminados em zero e em cinco) 

QUOTA DE SÓCIO MENOR: € 1,50/mês 

QUOTA DE SÓCIO MAIOR: € 2,50/mês 

 

ALUGUER DE INSTALAÇÕES (Preço/Hora) 
 

PAVILHÃO Dia Noite 

< 18 anos € 25,00 € 30,00 

>/= 18 anos € 30,00 € 35,00 

 

COURTS TÉNIS Dia Noite 

Sócio € 2,00 € 5,00 

Não Sócio € 3,00 € 6,00 

 

MODALIDADES 
 

DESCONTOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Nota 1: As inscrições efetuadas de Março a Julho pagam apenas 50% da Taxa de Inscrição 
Nota 2: O Sócio só paga uma Inscrição, mesmo que se inscreva em mais que uma Modalidade. Na 
segunda Modalidade em que se inscrever tem 10% de desconto (caso se trate de uma modalidade 
não federada) ou € 2,50 de desconto (caso se trate de uma modalidade federada) na respetiva 
Mensalidade. Os sócios e funcionários das Instituições e dos Parceiros que têm protocolo com o 
GCST beneficiam de condições especiais acordadas 
Nota 3: Os elementos do agregado familiar do primeiro titular (pressuposto de vivência em 
economia comum – art.º 4º do DL 70/2010 de 14 de Julho) beneficiam dos seguintes descontos nas 
mensalidades: 2º titular - redução de € 2,50; 3º, 4º, … titulares: redução de € 5,00 
Nota 4: As mensalidades devem ser pagas até ao dia 10 (dez) do mês a que disserem respeito, ou até 
ao primeiro dia útil seguinte, quando aquele o não for. Após o período indicado, as mensalidades 
serão agravadas em € 0,50 por cada dia útil até ao limite de € 5,00/mensalidade. 

 

 MODALIDADES NÃO FEDERADAS 
 

TAXA DE INSCRIÇÃO: € 15,00 
TAXA DE RENOVAÇÃO: € 10,00 (só para utentes que frequentaram as aulas do Clube no mínimo até 
Junho e se inscrevam até Outubro) 

Seguro de Acidentes Pessoais: € 5,00 
 

AERÓBICA, STEP Mensalidade Trimestralidade 

1 hora Semanal € 10,00 - 

2 horas Semanais € 20,00 € 51,00 

3 horas Semanais € 30,00 € 76,50 

Nota: A trimestralidade tem de ser paga no início do trimestre 
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BALLET Mensalidade 

1 hora Semanal € 17,50 

2 horas Semanais € 35,00 

3 horas Semanais € 47,00 

Classes existentes: 

 » Ballet Primário e Pré-primário (3/6 anos) 

 » Ballet I (7/9 anos) 

 » Ballet II (10/12 anos) 

 » Ballet V 

 » Ballet VI e Pontas 

 » Adultos 

  

DANÇA JAZZ Mensalidade Trimestralidade 

1 hora Semanal € 10,00 - 

2 horas Semanais € 20,00 € 51,00 

3 horas Semanais € 30,00 € 76,50 

Nota: A trimestralidade tem de ser paga no início do trimestre 

  

GINÁSTICA RÍTMICA Mensalidade 

Formação (até aos 8 anos) € 25,00 

Exibição (maiores de 8 anos) € 25,00 

 

MANUTENÇÃO HOMENS Mensalidade 

1 hora Semanal € 12,50 

2 horas Semanais € 25,00 

 

 MODALIDADES FEDERADAS 
 

TAXA DE INSCRIÇÃO: € 15,00 

    » Exceções:  

- Artes Marciais – Alex Ryu Jitsu: € 50,00 (inclui Associação, Federação, Seguro, T-Shirt, Caderno) 

- Atletismo: € 17,00 

Exame Médico Desportivo: € 5,00 
 

MODALIDADE Mensalidade 

Andebol € 20,00 

Atletismo - 

Artes Marciais – Alex Ryu Jitsu € 15,00 

Ginástica Rítmica € 25,00 

Natação € 20,00 

Ténis Ver tabela anexa 

Voleibol € 20,00 
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ESCOLA DE TÉNIS Mensalidade 

MINI-TÉNIS (até aos 8 anos) 
1x por semana € 12,00 

2x por semana € 20,00 

INICIAÇÃO  
1x por semana € 20,00 

2x por semana € 30,00 

3x por semana € 40,00 

APERFEIÇOAMENTO/AVANÇADO 
1x por semana € 30,00 

2x por semana € 40,00 

3x por semana € 50,00 

ADULTOS 
1x por semana € 30,00 

2x por semana € 40,00 

3x por semana € 50,00 

AULAS PARTICULARES (1 aluno) 
10 Aulas em horário a combinar € 200,00 

5 Aulas em horário a combinar € 112,50 

1 Aulas em horário a combinar € 25,00 

AULAS PARTICULARES (2 alunos) 
10 Aulas em horário a combinar € 300,00 

5 Aulas em horário a combinar € 169,00 

1 Aulas em horário a combinar € 37,50 

CONDIÇÃO FÍSICA 
1x por semana € 20,00 

2x por semana € 30,00 

3x por semana € 40,00 

    MINI-TÉNIS (PRÉ-COMPETIÇÃO) 3x por semana € 40,00 

 COMPETIÇÃO I/II/III 4h € 65,00 

 COMPETIÇÃO I/II/III 6h € 75,00 

 COMPETIÇÃO I/II/III 8h € 100,00 

 COMPETIÇÃO I/II/III 10h € 125,00 

 COMPETIÇÃO I/II/III 12h € 150,00 
  

  Infantários/Colégios 

Aulas nos campos do GCST (1x por 
semana para um mínimo de 6 alunos) 

Com transporte € 20,00 

Sem transporte € 15,00 

Aulas nos campos do GCST (2x por 
semana para um mínimo de 6 alunos) 

Com transporte € 30,00 

Sem transporte € 25,00 

 
  Aulas nas instalações da escola ( para 

um mínimo de 6 alunos) 

1x por semana € 15,00 

2x por semana € 25,00 

 
 
Observações: 
- Todos os utentes das várias modalidades (federadas e não federadas) têm de ser sócios. 
- No ato da inscrição/renovação é devido o pagamento da taxa de inscrição/renovação, do Seguro 
AP/Exame Médico, da 1ª mensalidade e, caso se esteja a inscrever como sócio, do respetivo Cartão. 
- Aquando do pagamento da segunda mensalidade será obrigatório a todos os utentes das modalidades 
não federadas o pagamento da mensalidade de Julho (último mês). 
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PREÇÁRIO 2013/2014 
 

 

TAXA DE INSCRIÇÃO: € 15,00 

TAXA DE RENOVAÇÃO: € 10,00 (só para utentes que frequentaram as aulas de natação ou de 

outra modalidade do Clube no mínimo até Junho e se inscrevam até Outubro) 

Seguro de Acidentes Pessoais: € 5,00 (exceto Competição pois terão Seguro Desportivo) 

Exame Médico Desportivo: € 5,00 (apenas Competição para efeitos de filiação na FPN) 
 

Nota 1: As inscrições efetuadas de Março a Julho pagam apenas 50% da taxa 
Nota 2: As mensalidades devem ser pagas até ao dia 10 (dez) do mês a que disserem respeito, 
ou até ao primeiro dia útil seguinte, quando aquele o não for. Após o período indicado, as 
mensalidades serão agravadas em € 0,50 por cada dia útil até ao limite de € 5,00/mensalidade. 

 

AULAS DE NATAÇÃO/HIDROGINÁSTICA (Valores mensais) 
 

Periodicidade </= 17 anos > 17 anos >/= 60 / Reformados 

1x / Semana € 13,00 € 16,00 € 13,00 

2x / Semana € 20,00 € 24,50 € 19,00 

3x / Semana € 27,50 € 33,50 € 26,50 

4x / Semana € 33,50 € 39,50 € 32,50 

Classes especiais 1x / Semana 2x / Semana - 

Bébés (0 - 2 anos) € 14,50 - - 

Geriátrica € 12,00 € 14,50  - 

Competição € 20,00 (independentemente do nº de treinos semanal) 
 
Nota: Todos os utentes de aulas têm de ser sócios. Os valores das quotas mensais são: 

 

Sócios Maiores Sócios Menores 

€ 2,50 € 1,50 
 
Nota: Nas inscrições efetuadas após o dia 15 só será devido metade do valor da mensalidade 
correspondente 
 

DESCONTOS:      

- Os reformados e utentes com 60 ou mais anos de idade usufruem dos preços mais baixos.  

- Os elementos do agregado familiar do primeiro titular (pressuposto de vivência em economia 

comum – art.º 4º do DL 70/2010 de 14 de Julho) beneficiam dos seguintes descontos nas 

mensalidades: 2º titular - redução 15%; 3º, 4º, … titulares: redução 20%. 

- Os alunos inscritos noutra modalidade do Clube beneficiam de um desconto de 15% na taxa 

mensal. 
 
REGIME LIVRE (Sem ensino de Natação, por período de utilização) 
 

SÓCIOS NÃO SÓCIOS 

</= 17 anos > 17 anos </= 17 anos > 17 anos 

€ 2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,50 
 
Nota: Gratuito para crianças até aos 4 anos, desde que acompanhadas por adulto 
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DESCONTOS SÓ PARA SÓCIOS 
 

CARTÕES DE REGIME LIVRE </= 17 anos > 17 anos 

Conjunto de 10 entradas € 16,00 € 20,00 

Conjunto de 20 entradas € 30,00 € 38,00 

Conjunto de 30 entradas € 44,00 € 56,00 
 

GRUPOS (MÍNIMO DE 10 UTENTES) – Valores mensais 
 

Periodicidade </= 17 anos > 17 anos 

1x / Semana € 9,00 € 11,00 

2x / Semana € 16,50 € 21,00 

3x / Semana € 23,00 € 29,00 

Bébés (0 - 2 anos) € 11,00   
 
Nota: Valores por utente, sem transporte, não sujeitos a mais quaisquer descontos. Caso haja 
necessidade de transporte, acresce a taxa de € 1,00 por utente. Taxa de Inscrição: € 5,00 por utente 
(inclui Seguro Acidentes Pessoais) 
 

MASTERS NATAÇÃO 

1) Os atletas Masters do GCST, federados, podem inscrever-se nas aulas existentes na Escola 

de Natação conforme sua conveniência, pagando a correspondente taxa mensal, ou frequentar 

os respetivos treinos nos horários estabelecidos para o efeito, pagando o valor da Competição 

2) Adicionalmente, têm um treino de conjunto aos Sábados de manhã, e beneficiam das 

condições oferecidas aos atletas do GCST federados na modalidade de Natação no que diz 

respeito à utilização de Regime Livre 
 
HORÁRIOS AZUIS (SÓ APLICÁVEL AO REGIME LIVRE) 

1) Consideram-se Horários Azuis todos os horários a definir em cada momento pela Direção 

2) Os sócios inscritos na Escola de Natação beneficiam de um desconto na taxa de utilização:  

 - alunos com uma aula semanal têm redução de 50% na entrada   

 - alunos com duas aulas semanais têm entrada gratuita    

4) Os sócios inscritos noutra modalidade do Clube beneficiam de um desconto de 50%. 

6) Os utentes ocasionais (sócios e não sócios) beneficiam de um desconto de 20% sobre as 

respetivas Taxas de utilização. 
Nota: Os descontos não são cumulativos. Para beneficiar dos descontos acima referidos é necessário 
comprovar a sua situação.  
 
ATLETAS FEDERADOS DO GCST 

1) Os atletas do GCST federados nas suas diversas modalidades competitivas têm um desconto 

de 50% sobres as taxas de utilização de Regime Livre 

2) Os atletas do GCST federados na modalidade de Natação têm entrada gratuita nos horários 

e espaços do Regime Livre 

 
Observações: 
- Todos os utentes das várias modalidades (federadas e não federadas) têm de ser sócios. 
- No ato da inscrição/renovação é devido o pagamento da taxa de inscrição/renovação, do Seguro 
AP/Exame Médico, da 1ª mensalidade e, caso se esteja a inscrever como sócio, do respetivo Cartão. 
- Aquando do pagamento da segunda mensalidade será obrigatório a todos os utentes das modalidades 
não federadas o pagamento da mensalidade de Julho (último mês). 
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