
DESPORTO
Pilates

Época 2014/2015p /

Programa

Início: Setembro de 2014 Aulas de Pilates – Lisboa
Fim: Julho de 2015 (inclusive)

Inscrições abertas para a frequência das aulas de Pilates, nas instalações do Clube Millennium bcp, em
Lisboa.
Local das aulas: Sete Rios (perto da estação do metro)
Calçada Palma de Baixo (Edifício Palma) 6 A LisboaCalçada Palma de Baixo (Edifício Palma), 6-A – Lisboa.

A prática de Pilates proporciona uma maior funcionalidade ao nível dos movimentos, levando à diminuição do 
recrutamento excessivo de determinados músculos para compensar a fragilidade de outros.
Existe uma distribuição de forças com aumento da performance e diminuição de esforço.
• Pilates trabalha os músculos responsáveis pela sustentação da coluna melhorando a postura;
• Fortalece a musculatura abdominal;
• Fortalece o soalho pélvico (importante na prevenção da incontinência, por exemplo);
• Dá especial relevância ao alinhamento dos membros inferiores e superiores, o que promove uma estabilidade 
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estrutural maior;
• Aumenta a coordenação motora, entre muitos outros benefícios.

Por aumentar a qualidade de execução dos movimentos, promove a melhoria física e mental, aumentando 
paralelamente a consciência corporal.
E se quiser pode se inscrever!!!

Quartas e Sextas-feiras – das 18:30 às 19:30 (2 x semana).

Custos Mensalidade: € 20,00/mês.
Débito mensal de setembro de 2014 a julho de 2015.

Não são permitidas desistências.

Inscrições limitadas (mínimo de 6 e máximo de 8 participantes) até 8 de agostoDiversos Inscrições limitadas (mínimo de 6 e máximo de 8 participantes) até 8 de agosto.
A 13 do mesmo mês, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

A atividade só se realiza se houver um número mínimo de participantes.

Será dada prioridade a quem frequentou o mês de junho e julho de 2014.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Obrigatório entregar atestado médico ou termo de responsabilidade.

Diversos

Pilates INSCRIÇÕES FECHADAS


