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setembro 2018 – Info especial 010 

 

Nesta edição do Ecobikes, vamos voltar a um tema já referido anteriormente, que se refere à 

qualidade do equipamento a utilizar em bicicleta, seja ele em estrada ou em BTT, e que deve 

privilegiar o conforto e a maneabilidade. 

 

No seguimento dessa linha de orientação e enquadrado no interesse demonstrado por 

diversos Associados, a Direção do Clube Galp – Núcleo Centro consultou algumas marcas de 

fabricantes nacionais com o intuito de disponibilizar aos seus Associados, familiares e amigos, 

um equipamento de qualidade, satisfazendo os praticantes nas várias vertentes de ciclismo. 

 

O equipamento escolhido será da marca Fullwear e terá as seguintes caraterísticas: 

 

Calção: Pro Multibandas, anatómico, 

c/alsa composta por elástico 

Confort, com ajuste à perna em lycra 

de carbono, tecido com fios de 

carbono e carneira topo de gama 

designada Padding TITAN. 

 

Jersey: de alta competição, 

composto por 3 tecidos: Harlem, 

Shark e Lycra, com ajuste à cintura e 

mangas em lycra Pro-double (com 

silicone de ajuste para melhorar a 

aderência), fecho longo e 3 bolsos 

traseiros com refletor. 
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Casaco de inverno: em tecido DryClim cardado, fecho longo, costura Flatlock, 3 bolsos traseiros 

com bibo refletor nos 3 bolsos. 

 

 

 

Para melhor percepção da qualidade e pormenores do equipamento escolhido, a Direção do 

Clube Galp – Núcleo Centro disponibiliza na sua sede/secretaria, as lâminas finais do mesmo, 

bem como equipamentos nos vários tamanhos, que vos podem dar melhor rigor nos tamanhos 

reais a encomendar. 

 

Caso o pretendam efetuar, o custo do equipamento, após comparticipação pelo Clube Galp 

Energia – Núcleo Centro, é de: 

      Associados  Não Associados 

Calção          25 €    40 € 

Jersey          15 €    25 €  

Casaco de Inverno        20 €   30 €  

 

NOTA: como não será possível efetuar pedidos parciais de fornecimento dos equipamentos, 

alertamos para a necessidade de efetuarem a vossa encomenda pela totalidade, tendo como 

data limite o final do mês de setembro. As encomendas devem ser efetuadas junto da 

Secretaria do Clube Galp – Núcleo Centro, através do mail interno Clube GalpEnergia – 

Secretaria ou dos telefones 21 724 05 31 / 32 (extensões internas 10 531 / 32). 

 

Olhe pela sua saúde. Pratique desporto! 
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