PAVILHÃO DO CEMA – ALFRAGIDE (QUINTA GRANDE)
•

Requalificar e dotar o pavilhão do CEMA dos melhores e mais modernos equipamentos
para treino e segurança de várias disciplinas da Ginástica.
Esta intervenção transformará o Pavilhão num dos mais modernos e completos centros de
treino de Ginástica do nosso País.
Justificação: O Pavilhão é hoje em dia utilizado por cerca de 500 ginastas da creche da junta
de freguesia de Alfragide do Amadora Gimno Clube. Tem neste momento um conjunto
vasto de equipamentos, em grande parte fruto do investimento do Clube, que permitirá
em conjunto com o proposto atingir o objetivo formulado.
No âmbito da requalificação proposta, estão contemplados os seguintes trabalhos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reparação de caixilharias das janelas.
Reparação e pintura de paredes (interiores e exteriores).
Revisão e Limpeza do telhado.
Reordenamento do hall de entrada e secretaria.
Substituição e reforço do sistema de aquecimento de águas.
Construção de um telheiro de estrutura leve de ligação ao edifício central da
creche
7. Construção de um fosso em L com as seguintes dimensões (6 x 4 metros + 2 x 4
metros lateralmente; profundidade de 1,80 metros). Enchimento com colchões de
proteção e esponja apropriada.
8. Construção de um 2 º fosso para colocação de um trampolim com as seguintes
dimensões aproximadas (4 x 2 metros; profundidade de 1,40 metros).

Orçamento Estimado: 120.000€
No âmbito da dotação de equipamentos proposta, estão contemplados os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cerca de 45 metros cúbicos de esponja em blocos para enchimento do fosso n.º 1
Um Trampolim de encastrar no solo “Grand Master Indoor”.
Uma estrutura “Longe-types” compatível com o trampolim.
Um sistema “Bungee-longe” compatível com o trampolim.
Um conjunto de 3 cintos de segurança (tamanhos S, M e L).
Um anel de rotações compatível com os cintos.

Orçamento Estimado: 50.000€
Orçamento total: 170.000€
Proponente: José Lagoas / AGC – Amadora Gimno Clube
Com o apoio da Junta de Freguesia de Alfragide

