
CONTÉM CONDIÇÕES ESPECIAIS 
DE ADESÃO PARA ASSOCIADOS DO 



Caro Sócio Clube OGMA 
 

O Fitness Hut é a nova cadeia de Ginásios LOW COST em Portugal e 
apresenta, um espaço de elevadíssima qualidade, pista de sprint dentro do 
ginásio, 3 estúdios para aulas de grupo, estúdios e ginásios decorados com 
efeitos de luz, DJ stand, zona equipada de treino funcional e ginásio com 
projectores de imagens dinâmicas. 

  

Visite-nos e venha conhecer este novo e revolucionário conceito de Clubes 
de Fitness Premium Low Cost! 

 

Por ser uma empresa nossa vizinha temos condições mais vantajosas e 
desconto superior a 85% na inscrição inicial. 

 

Caso já seja sócio Fitness Hut, Parabéns!!! Temos todo o prazer em 
estender este convite aos seus amigos e familiares! 



GINÁSIO 
Com cerca de 600 a 800 m2, divididos por 7 áreas 
onde encontrará o melhor equipamento para todos 
os gostos: Cardio-fitness; Resistência; Musculação; 
Combate; Treino funcional; Sprint; Stretch. 
 
PERSONAL TRAINING 
Uma equipa de profissionais especializada na área do 
exercício físico. Instrutores qualificados e experientes 
que vão ajudar a conquistar e manter os seus 
objectivos pessoais.  
 
ESTÚDIOS 
3 vibrantes espaços independentes que oferecem 
uma enorme variedade de aulas em grupo das 
marcas Fitness Hut, Les Mills, e muito mais! O 
divertimento é garantido em aulas como Yoga 
Moves, Dance Moves, BodyPump, RPM, 
BodyBalance, Spinning etc. 



BALNEÁRIOS 
Para o seu bem-estar total, todos os clubes têm 
disponíveis, em cada uma das suas zonas de troca de 
roupa, até 200 cacifos diários e 16 chuveiros.  
 
SHOP@HUT 
Utilize as nossas máquinas de venda automática 
«SHOP@HUT» de produtos alimentares sempre 
saudáveis.  
 
ESTACIONAMENTO: 
Terá acesso a parques de estacionamento gratuitos 
ou com descontos nas tarifas.  
 
DJ SET LIVE 
Já alguma vez treinou num ginásio ao ritmo de um DJ 
set live? Então seja bem-vindo às noites únicas ao 
som de convidados muito especiais a actuar nos DJ 
POD’s dos ginásios Fitness Hut. 



HUT OLIVAIS / PRÉ-ABERTURA 

Cá estamos nós a preparar mais um 
clube! O 8º Hut à sua disposição 
será então nos Olivais, mais 
concretamente na Cidade de 
Bolama, dentro do Spacio Shopping,  
A abertura do clube está prevista 
para Setembro. 
ABERTURA : Depois do Verão 2014 
INSCRIÇÕES ABERTAS! 
 

HUT PICOAS / NOVO 

Um novo HUT mesmo no centro de 
Lisboa. Picoas Plaza! Se dá consigo a 
passar com frequência pela zona de 
Picoas, não hesite em fazer-nos uma 
visita e conhecer as novissimas 
instalações do novo clube. 
Estamos na Rua Tomás Ribeiro, 65. 
Clube em funcionamento e a aceitar 
novas inscrições. 

HUT AMOREIRAS 
Bem no coração da cidade de 
Lisboa, o primeiro clube Fitness Hut 
nasceu a 15 de Outubro de 2011, 
nas novas galerias comerciais do 
Espaço Amoreiras, Rua D. João V, nº 
24. A um passo do Amoreiras 
Shopping Center e muito perto do 
Largo do Rato. 
Clube em funcionamento e a aceitar 
novas inscrições. 

HUT ARCO DO CEGO 
O Fitness Hut Arco do Cego é o 
segundo clube a abrir no centro de 
Lisboa e o quarto da rede HUT. Este 
Hut com cerca de 1.730 m2 
encontra-se localizado entre o 
Saldanha e o Instituto Superior 
Técnico, nas antigas instalações dos 
C.T.T. 
Clube em funcionamento e a aceitar 
novas inscrições. 



HUT CASCAIS 
Bem-vindo(a) ao Fitness Hut 
Cascais, o maior clube Hut até à 
actualidade. Desenhado para servir 
a população da linha de Cascais e 
Oeiras, tem uma localização 
privilegiada junto à entrada e 
rotunda de Birre, na Rua do Casal 
Queimado, 205. 
Clube em pleno funcionamento e a 
aceitar novas inscrições. 

HUT ODIVELAS 
Bem-vindo(a) ao Fitness Hut no 
norte de Lisboa... com um ano de 
actividade este clube com cerca de 
1900m2  encontra-se localizado 
mesmo dentro do Strada Shopping, 
junto à Loja do Cidadão. 
Clube em funcionamento e a aceitar 
novas inscrições. 

HUT TRINDADE / PORTO 
O Fitness Hut Trindade é o primeiro 
clube Hut em actividade na cidade 
Invicta, mais propriamente no 
Trindade Domus Gallery, Rua dos 
Heróis e Mártires d’Angola. Venha 
treinar num clube grande com cerca 
de 1400m2 e iluminado por muita 
luz natural. 
Clube em funcionamento e a aceitar 
novas inscrições. 

HUT BRAGA / NORTE 
A Capital Europeia Da Juventude 
recebeu um Fitness Hut! Um novo 
clube com 1900 m2 e muita luz 
natural. Estamos num dos espaços 
mais emblemáticos, a nível 
arquitectónico, de Braga - no Edifício 
Dynamic, sito na Avenida Robert 
Smith, n.º 34.  
Clube em funcionamento e a aceitar 
novas inscrições. 



Condições Clube OGMA 



 

•Os pagamentos são feitos por Débito Direto (de duas em duas semanas), 
sendo que apenas irão começar a ser debitados na abertura do Clube, em 
meados de Setembro!  

 

•Quer dizer que pode garantir já a sua inscrição, sem pagar nada agora!  

 

•Em qualquer altura poderão fazer o cancelamento da inscrição, dado que é 
uma inscrição sem compromisso. 

 

•Para efectuar a inscrição, deverão dirigir-se à sala, localizada na entrada 
principal da OGMA, nos dias 23 e 24 de Julho e apresentar o seu cartão de 
associado OGMA. 

















ESTAMOS DISPONÍVEIS PARA O(A) AJUDAR EM 
QUALQUER DÚVIDA QUE TENHA E/OU  

INSCREVER-SE NO FITNESS HUT! 
 

SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS 

23 E 24 DE JULHO 
ESTAMOS À SUA ESPERA NA ENTRADA DA OGMA 

ENTRE AS 14H E AS 19H 
  

Contactos: 
Rodolfo Pereira - rodolfo.pereira@fitnesshut.pt 919 278 834 

Pedro Santos – pedro.santos@fitnesshut.pt 919 278 088 
 

mailto:rodolfo.pereira@fitnesshut.pt
mailto:pedro.santos@fitnesshut.pt

