
 

 
 
 
 
 

Comunicado nº4-21/22 
 
Assunto: Pagamentos de Quotas Mensais  
 
Aveiro, 20 de Outubro de 2021 
 
Estimados. Sócio(a), 
 
Como é do conhecimento de todos, a Secção de Natação do Clube dos Galitos, no presente 

momento encontra-se sem instalações próprias para lecionar a sua Escola de Natação, assim 

como todos os escalões de Competição, fazendo com que exista um decréscimo significativo de 

receita. O maior desafio desta época desportiva é conseguir manter as contas equilibradas, 

lecionando com os curtos espaços que temos a escola de natação, e encontrando as soluções 

possíveis para que o nível competitivo dos nossos escalões de competição possa continuar a ser 

uma referência nacional.  

Para que esta secção não seja obrigada a encerrar é essencial a vossa melhor atenção para o 

pagamento das quotas mensais atempadamente até ao dia 8 de cada mês. Apelamos por isso a 

quem tenha valores em atraso que os regularize o mais rapidamente possível. 

Disponibilizamos a tabela abaixo para quem possa ter dúvidas.  

 

Escalões Anual Mensal 
Escola de Natação 1x p/ 

semana 
6,00€ (seguro) + 20,00€ 

(Inscrição) 
25,00€ 

Escola de Natação 2x p/ 
semana 

6,00€ (seguro) + 20,00€ 
(Inscrição) 

37,50€ 

Formação 1 6,00€ (seguro) + 20,00€ 
(Inscrição) 

36,00€ 

Formação 2 e 3  6,00€ (seguro) + 20,00€ 
(Inscrição) 

40,00€ 

Cadetes 6,00€ 41,00€ 
Infantis 6,00€ 42,00€ 

Juvenis/ Juniores/ Seniores 6,00€ 50,00€ 
Masters 6,00€ 40,00€ 

   
  



 

 
 
 
 
 
Poderá realizar o pagamento através de: 

• Transferência Bancária (Preferência) 
o IBAN: PT50 0033 0000 45295099728 05  

• Multibanco ou Dinheiro (Secretaria da Secção de Natação, na Sede do Clube, no 3º 
Andar) 

o Localização: Praça Joaquim Melo Freitas.  
 

No caso de irmãos em frequência, o primeiro irmão inscrito pagará tudo normal, o segundo 
terá desconto de 50% no valor de inscrição, e 10% de desconto no valor da quota mensal. 
 
Caso tenha alguma questão que gostaria de ver esclarecida, informamos que poderá contatar 
através do número de telefone 234 426 744, ou por email através de pagnat@galitos.pt.  
 
Nota Importante:  
Ao realizar o pagamento deverá identificar no descritivo da transferência o nome completo 
do sócio/Aluno inscrito, e enviar respetivo comprovativo para o nosso email 
pagnat@galitos.pt, colocando mais uma vez o nome completo do sócio/aluno.   
 
 
 
 
 
 
 
Saudações Desportivas. 
 
Pelo Galitos Canta, canta… GALO!   

Diretor Técnico 
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