
 

 

 

O disposto no presente regulamento aplica-se às pessoas com deficiência motora que 
pratiquem as modalidades desportivas adaptadas disponibilizadas pela Associação 
Salvador. O respeito e o cumprimento das normas constantes neste Regulamento 
contribuem para o bom funcionamento dos espaços e para uma melhor gestão 
modalidades, pelo que se agradece a colaboração de todos.  
Qualquer dúvida ou caso omisso deve ser comunicada para 
francisco@associacaosalvador.com 
 
Normas gerais:  

 A época desportiva decorre de setembro a julho de cada ano, exceto para a modalidade de 

surf adaptado (maio a novembro). 

 Todas as modalidades desportivas são acompanhadas por professores especializados. 

 A inscrição em qualquer modalidade desportiva implica ser amigo da Associação Salvador e 

o pagamento do seguro desportivo. 

 Algumas modalidades desportivas implicam o pagamento de mensalidades. 

 A Associação Salvador reserva-se no direito de proibir o acesso dos alunos a qualquer 

modalidade, sempre que:  

o Tenham montantes em dívida para com a Associação Salvador;  

o O seu comportamento seja suscetível de perturbar o normal funcionamento das 

aulas;  

o Violem, de modo geral, o disposto no regulamento.  

 A Associação Salvador pode permitir o acesso a atividades desportivas a título experimental 

mediante pedido por email. 

 A Associação não disponibiliza transporte para qualquer atividade desportiva.  

 O horário de funcionamento e o local de prática poderá ser alterado pela Associação 

Salvador, tendo a mesma ou o responsável por ela delgado, que avisar todos os alunos.  

 Os alunos deverão em todo o momento obedecer às instruções do responsável pela 

atividade e junto dele procurar aconselhamento técnico sempre que necessário.  

Condições de Inscrição e Pagamentos: 
 A inscrição é intransmissível e única desde que efetue o pagamento contínuo das 

mensalidades.  

 As mensalidades não são transferíveis no todo ou em parte, de mês para mês. 

 Os comprovativos de pagamento das mensalidades deverão ser enviados para a Associação 

Salvador ( francisco@associacaosalvador.com ).  
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 As mensalidades poderão ser pagas por transferência bancária (até ao dia 10 de cada mês) 

ou por débito direto. Caso pretenda fazer por débito direto por favor contate a Associação 

Salvador.  

 Para cancelamento ou suspensão da inscrição, seja por débito direto ou por transferência 

bancária, será necessário avisar com uma antecedência mínima de 15 dias, mediante pedido 

por escrito (francisco@associacaosalvador.com) e devidamente justificado. O não 

cumprimento desta condição, implica o pagamento de 1 mensalidade.  

Normas de funcionamento específicas de cada modalidade:  
Dança: 
 A dança é praticada todos os sábados das 15h30 às 17h00. 

 As aulas decorrem no Inatel, Parque de Jogos 1º de Maio - Av. Rio de Janeiro (sala de 

musculação).  

 Sempre que haja atuações do grupo de Dança, a seleção dos participantes será feita pela 

professora da modalidade.  

 Os cuidadores e familiares, mesmo que sem deficiência motora, são bem-vindos a participar 

do grupo como voluntários desde que autorizado pela professora.  

 Existe apoio por parte da Associação Salvador para deslocações do grupo relacionadas com 

atuações. 

 Inscrição: Deverá enviar um email para francisco@associacaosalvador.com 

Yoga e Meditação: 
 O yoga é praticado todos as quartas-feiras das 16h30 às 18h00.  

 As aulas decorrem na Escola Superior de Educação de Lisboa (Benfica), (sala dos 

funcionários). 

 A frequência nesta modalidade está sujeita à lotação máxima da turma. 

 Inscrição: Deverá enviar um email para francisco@associacaosalvador.com 

Vela Canoagem e Remo: 
 As modalidades de vela, canoagem e remo são praticadas todos as quartas-feiras das 14h00 

às 16h00 

 A realização das aulas pode ser condicionada pelas condições atmosféricas. Caso seja 

necessário cancelar uma aula, a Associação informará todos os inscritos, com a 

antecedência possível. 

 As aulas decorrem no Centro Náutico do Parque das Nações - Passeio Neptuno, 1990-193 

Lisboa.  

 Existe um limite de 4 alunos por aula.  

 Inscrição: terá de enviar um email para francisco@associacaosalvador.com a dizer que 

interessado em participar. À sexta-feira é enviado um email a perguntar se pretende realizar 

a aula de quarta-feira seguinte, ao qual deverá responder com a informação pedida. Caso 

não responda não será considerada a sua inscrição para aquela aula.   
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Ginásio e Handbikes 

 

 O horário com acompanhamento por parte de fisioterapeuta da Associação Salvador é terça 

e sexta-feira das 18h00 às 20h00 e sábados das 10h00 às 13h00. 

  Os alunos que desejem frequentar o ginásio fora do horário acima descrito devem pedir 

autorização ao fisioterapeuta responsável. A mesma só será dada, caso a segurança do 

praticante e correta execução do treino esteja assegurada.  

 As aulas decorrem no Inatel, Parque de Jogos 1º de Maio - Av. Rio de Janeiro. Sala de 

musculação 

 Para começar a atividade deverá marcar uma avaliação para o email 

francisco@associacaosalvador.com 

 Os treinos de handbike serão marcados de acordo com a adesão, condições climatéricas, 

equipamento e infraestrutura disponíveis.  

 Inscrição: 

o Terá de se dirigir à secretaria do Inatel e apresentar os seguintes documentos:  

 Cartão do Amigo da Associação Salvador (Cor Azul) ou comprovativo 

equivalente da quota em dia. 

 Bilhete de Identidade; 

 Cartão de Contribuinte; 

 Atestado de Incapacidade (declaração de incapacidade superior a 33%). 

 Pagar o valor anual de 10€ (quota de sócio INATEL) + 15€ seguro para renovações ou 20€ 

para novas inscrições. Estes valores são pagos diretamente ao Inatel no ato da inscrição 

 

Surf:  
 As aulas de Surf realizam-se ao sábado, de manhã ou de tarde, consoante a maré e de maio 

a outubro.  

 As aulas de surf estão sujeitas às condições climatéricas, podendo ser canceladas e os alunos 

avisados com a antecedência possível. Nestes casos o custo da aula não será cobrado aos 

praticantes. 

 As aulas decorrem na Praia de Carcavelos em local a designar pelos responsáveis. 

 A calendarização e horários das aulas são divulgados no início de cada época. 

 Existe um limite de 4 alunos por aula. 

 Para que se realize uma aula de Surf tem de existir um mínimo de 2 alunos.  

 Inscrição: terá de enviar um email para a francisco@associacaosalvador.com pedindo para 

ser inscrito na aula dessa semana. Caso não existam vagas suficientes para os interessados 

será dada prioridade a primeiras aulas, alunos menos frequentes e ordem de inscrição.  

 O cancelamento das aulas terá de ser feito com o mínimo de 48h de antecedência, 

contactando-me por e-mail ou telefone. Caso isto não aconteça, o valor da aula não será 

devolvido.  

 Pedimos que nos comuniquem com a maior antecedência possível caso não consigam ir à 

aula pois assim conseguiremos dar a oportunidade a outra pessoa! 
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 Hipoterapia: 
 As sessões de hipoterapia decorrem no hipódromo do campo grande em parceria com a 

APCL (Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa). 

 O horário será ajustado a cada aluno diretamente com a APCL. 

 A hipoterapia funciona com o sistema de bolsas. Isto é, no início da época desportiva é 

aplicado a cada cavaleiro uma comparticipação da respetiva mensalidade. Valor esse que é 

definido de acordo com os critérios de avaliação transmitidos pelas terapeutas da APCL e a 

capacidade de contribuição de cada participante.  

 O valor da bolsa é válido para uma época desportiva e não é garantida na subsequente. 

 As pré-inscrições deverão ser feitas até setembro por email para 

francisco@associacaosalvador.com sendo que estão sujeitas à avaliação das terapeutas da 

APCL e ao número de vagas existentes. 

 Inscrições a meio da época desportiva estão sujeitas à existência de vagas. 

 A fraca assiduidade é causa para ser retirada a bolsa de apoio por parte da Associação 

Salvador. 

Padel: 
 As aulas de Padel decorrem no clube de ténis do Estoril das 10h00 às 12h00 e em Lisboa 

no Racket Center das 14h00 às 16h00 em parceria com a Associação Padel Sem 

Barreiras. 

 O Padel funciona com o sistema de bolsas. Isto é, a Associação Salvador comparticipa 

em 50% o custo da mensalidade dos atletas. 

 A fraca assiduidade é causa para ser retirada a bolsa de apoio por parte da Associação 

Salvador 

 Inscrição: Deverá enviar um email para francisco@associacaosalvador.com 

Natação: 
 A Natação funciona em parceria com a APCL ao abrigo do projeto move’in da Câmara 

Municipal de Lisboa.  

 O horário é marcado diretamente com a APCL. 

 Nesta fase a Associação Salvador funciona com intermediário no encaminhamento dos 

alunos para o referido programa. 

 Inscrição: Deverá enviar um email para francisco@associacaosalvador.com 
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Preçário 
 Para frequentar qualquer modalidade é preciso ter o valor do Cartão Amigo da Associação 

Salvador ativo. Caso não tenha Clique Aqui  

 Caso exista dificuldade em pagar o valor da mensalidade estipulada a Associação Salvador 

pode analisar a aplicação de uma contribuição reduzida, sendo que o pedido tem de ser 

feita por escrito para francisco@associacaosalvador.com 

 Para todos os pagamentos deve ser feito o envio do comprovativo de transferência para 

francisco@associacaosalvador.com à exceção dos Débitos Diretos.  

 

Modalidade Seguro Mensalidade Desconto 

Ginásio e 
HandBikes 

10€ + 15€ ou 20€ 
(anual) 

Não tem Não tem 

Dança 8.5€ anual 15€ 
12€ se praticar 
também Yoga 

Yoga e Meditação 8.5€ anual 15€ 
12€ se praticar 
também dança 

Vela, Canoagem e 
Remo 

Não tem Não tem Não tem 

Surf 

8.5€ anual Pack 5 aulas 35€ No caso das aulas 
avulso permite-se 
que o atleta não 
seja amigo da 
Associação 
Salvador 

2.5€ por dia Aula avulso 10€ 

Hipoterapia 8.5€ anual Bolsa anual Não tem 

Padel Não tem Bolsa anual Não tem 

Natação Não tem Não tem Não tem 
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