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INTRODUÇÃO

“Nada sobre nós, sem Nós!”
Todos sabemos que a prática de desporto, além de um importante fator para o desenvolvimento de uma boa condição física e melhor qualidade de vida é, igualmente, um importante
veículo de inclusão social, tendo a capacidade de evidenciar as potencialidades individuais
de quem o pratica.
De acordo com o artigo 30º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
segundo o qual, os Estados Partes devem permitir às pessoas com deficiência participar, em
condições de igualdade com as demais, em atividades recreativas, desportivas e de lazer,
impõe-se assegurar que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de organizar,
desenvolver e participar em atividades desportivas e recreativas específicas para a
deficiência e também assegurar o acesso das pessoas com deficiência aos recintos desportivos, recreativos e turísticos.
Apesar de todos os instrumentos desenvolvidos, as pessoas com deficiência continuam
a deparar-se com barreiras na sua participação enquanto membros iguais da sociedade e
com violações dos seus direitos fundamentais em todas as partes do mundo e, por isso, é
fundamental reconhecer e promover a sua autonomia e independência individual, incluindo
a liberdade de fazerem as suas próprias escolhas.
No que diz respeito à igualdade de oportunidades sabemos que já muitos esforços foram
feitos no sentido de operar mudanças sociais efetivas, no entanto estamos conscientes de
que ainda há um longo caminho a percorrer no que toca à valorização da imagem da pessoa
com deficiência.
Sendo a Espaço Lusófono uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento que
tem como missão defender os direitos humanos e promover a inclusão social de pessoas
em situações de maior vulnerabilidade, pretendemos dar um contributo para o cumprimento do artigo 30º da Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência contribuindo,
desta forma, para a eliminação de barreiras físicas e sociais e permitindo às pessoas com
deficiência um mundo mais justo e igual.
Assim, o Guia das Acessibilidades dos Espaços e Equipamentos Desportivos no Distrito
de Bragança é o resultado de um projeto desenvolvido com o co-financiamento do INR, I.P,
através do seu Programa de Financiamento a Projetos 2016.
Uma vez que a informação sobre as condições de acessibilidade nos recintos desportivos é
escassa e/ou dispersa, este guia pretende ser um documento que compile essa informação
de forma a proporcionar às pessoas com deficiência e suas famílias uma ferramenta que
facilite a procura de informação especifica sobre recintos desportivos acessíveis permitindo-lhes fazer as escolhas mais adequadas às suas necessidades.
Espaço Lusófono
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Guia das Acessibilidades dos Espaços Desportivos

INTRODUÇÃO

Através deste guia pretendemos contribuir para um total exercício dos direitos das pessoas com deficiência, através da promoção da igualdade de oportunidades no acesso à
prática desportiva e da eliminação de barreiras no que toca aos equipamentos e recintos
desportivos.
Este documento, que referencia os equipamentos desportivos ao nível do distrito de Bragança, constitui-se como a continuidade deste projeto, iniciado em 2015 com o lançamento do Guia das Acessibilidades dos Espaços Desportivos no Distrito de Braga e que será
continuado, com a pretensão de ser alargado a todo o território nacional.
Neste Guia constam os equipamentos desportivos de 11 dos 12 Municípios do distrito de
Bragança que acederam ao nosso convite e se disponibilizaram para responder a um questionário elaborado pela Espaço Lusófono ONGD no sentido de caracterizar os espaços e
equipamentos desportivos quanto às suas condições e acessibilidades.
Importa referir que este documento, além de ser um instrumento informativo de grande utilidade e importância afirma-se também como uma forma de divulgação dos espaços e dos
próprios Municípios, constituindo um relevante veículo de promoção da prática desportiva.
“Nada sobre nós, sem nós” é o lema adotado pelas pessoas com deficiência, que querem
e devem ser envolvidas em todas as questões que lhes dizem respeito. Da mesma forma,
todos temos a responsabilidade de construir um mundo mais justo e mais igual.

Nota: As informações que constam deste documento foram baseadas nas respostas
aos questionários, elaborados de acordo com a legislação portuguesa em vigor pelo que
a Espaço Lusófono não se responsabiliza por qualquer lacuna ou erro na informação
apresentada.
Espaço Lusófono
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Direito à Igualdade e não discriminação
(Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com deficiência)

ALFÂNDEGA
DA FÉ

Guia das Acessibilidades dos Espaços Desportivos

ALFÂNDEGA DA FÉ

- Complexo Desportivo da Associação Recreativa
Alfandeguense
Rua 1º de Maio
5350 – Alfândega da Fé
Coordenadas GPS: 41°20’51.0”N
6°57’29.7”W
Tel: 279 468 120 Fax: 279 462 619
Site: www.cm-alfandegadafe.pt
Email: aralfandeguense@sapo.pt
Horário de funcionamento: 09h00 às 19h00

Este recinto foi inaugurado em julho de 1993 com a construção das piscinas, pavilhão coberto e 2 courts de ténis. Alguns anos mais tarde, o pavilhão coberto, devido à deterioração deu
lugar a um polidesportivo descoberto, transformando-se também um dos courts de ténis em
campo de futsal.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento sem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo com obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal não rebaixado;
Lancis das passagens de peões não rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta sem desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias não adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Percurso com obstáculos;
Desníveis rampeados ou rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
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ALFÂNDEGA DA FÉ

Sem guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar com desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
Vestíbulos e corredores sem dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC não adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas sem desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Bilheteira rebaixada;
Não dispõe de equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Sem mapas de orientação;
Sem disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior livres de obstáculos;
Balcão não rebaixado.
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ALFÂNDEGA DA FÉ

- Centro de Formação Desportiva de Alfândega da Fé
Bairro Vale do Abade
5350 Alfândega da Fé
Coordenadas GPS: Este 41.335709
Oeste 6.959350
Tel: 279 468 120 Fax: 279 462 619
Site: www.cm-alfandegadafe.pt
Email: s.desporto.alfdafe@gmail.com
Horário de funcionamento: 09h00 às 14h30

O Centro de Formação Desportiva de Alfândega da Fé foi construído em 2008 e inaugurado
em junho do mesmo ano.
Construído para fomentar a prática desportiva no concelho, sobretudo dos mais jovens, é um
complexo constituído por um campo desportivo em relva sintética, uma pista de atletismo com piso
tipo “tartan”, dois edifícios de apoio e uma bancada.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento com 2 lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Lancis das passagens de peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Sem balcão de atendimento;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rampeados ou rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
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ALFÂNDEGA DA FÉ

Com guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Desníveis bem assinalados;
Bilheteira rebaixada;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais;
Não dispõe de equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior livre de obstáculos;
Balcão rebaixado.
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- Polidesportivo de Eucísia
Eucísia 5350 –231 Alfândega da Fé
Coordenadas GPS: 41°20’51.0”N
6°57’29.7”W
Tel: 279 463 169 Fax: 279 462 619
Site: www.cm-alfandegadafe.pt
Email: freguesia.eugova@gmail.com
Horário de funcionamento: 09h00 às 19h00

Recinto polidesportivo vedado com piso sintético e marcações para várias modalidades.

Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Sem Parque de estacionamento;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo com obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal não rebaixado;
Lancis das passagens de peões não rebaixados;
Porta de entrada principal sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta sem desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias não adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Percurso com obstáculos;
Desníveis rampeados ou rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar com desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
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Sem elevador;
Vestíbulos e corredores sem dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC não adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas sem desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Desníveis não devidamente assinalados;
Não dispõe de equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais.
Sem Balneários.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas não identificadas devidamente;
Sem mapas de orientação;
Sem disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Não existe bar.
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- Polidesportivo de Gebelim
Gebelim 5350-250, Alfândega da Fé
Coordenadas GPS: 41°20’51.0”N
6°57’29.7”W
Tel: 927 004 531 Fax: 279 462 619
Site: www.cm-alfandegadafe.pt
Email: aires.helio80@hotmail.com
Horário de funcionamento: Mais informações através do Município de Alfândega da Fé.

Recinto polidesportivo vedado com piso sintético, marcações para várias modalidades e
iluminação artificial.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Sem parque de estacionamento;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo com obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal não rebaixado;
Lancis das passagens de peões não rebaixados;
Porta de entrada principal sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta sem desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias não adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Percurso com obstáculos;
Desníveis rampeados ou rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar com desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
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ALFÂNDEGA DA FÉ

Sem elevador;
Vestíbulos e corredores sem dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC não adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas sem desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Desníveis não assinalados;
Não dispõe de equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais.
Sem Balneários.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas não identificadas devidamente;
Sem mapas de orientação;
Sem disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Não existe bar.
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- Polidesportivo de Sambade
Estrada Nacional 315, 66
5350-312 Sambade Alfândega da Fé
Coordenadas GPS: 41°24’48.0”N
6°58’31.4”W
Tel: 938 171 133 Fax: 279 462 619
Site: www.cm-alfandegadafe.pt
Email: ricardopimentel1980@live.com
Horário de funcionamento: Mais informações através do Município de Alfândega da Fé.

Recinto polidesportivo vedado com piso sintético, marcações para várias modalidades e
iluminação artificial.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Sem parque de estacionamento;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo com obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal não rebaixado;
Lancis das passagens de peões não rebaixados;
Porta de entrada principal sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta sem desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias não adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Percurso com obstáculos;
Desníveis rampeados ou rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar com desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
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ALFÂNDEGA DA FÉ

Sem elevador;
Vestíbulos e corredores sem dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC não adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas sem desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Desníveis não assinalados;
Não dispõe de equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais.
Sem Balneários.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas não identificadas devidamente;
Sem mapas de orientação;
Sem disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Não existe bar.
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ALFÂNDEGA DA FÉ

Guia das Acessibilidades dos Espaços Desportivos

- Pequeno Campo de Jogos de Pombal
Largo da Praça
5350-290 Pombal Alfândega da Fé
Coordenadas GPS: 41°22’28.7”N
7°00’27.1”W
Tel: 917 330 458 Fax: 279 462 619
Site: www.cm-alfandegadafe.pt
Email: valesmario@gmail.com
Horário de funcionamento: Mais informações através do Município de Alfândega da Fé.

Instalação desportiva ao ar livre destinada à prática desportiva informal.

Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Sem parque de estacionamento;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo com obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal não rebaixado;
Lancis das passagens de peões não rebaixados;
Porta de entrada principal sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta sem desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias não adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Percurso com obstáculos;
Desníveis rampeados ou rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar com desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
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Sem elevador;
Vestíbulos e corredores sem dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC não adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas sem desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Desníveis não assinalados devidamente;
Não dispõe de equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais.
Sem Balneários.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas não identificadas devidamente;
Sem mapas de orientação;
Sem disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Não existe bar.
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- Grande Campo de Jogos de Sambade
Estrada Nacional 315, 66
5350-312 Sambade Alfândega da Fé
Coordenadas GPS: 41°24’11.6”N
6°58’14.2”W
Tel: 938 171 133 Fax: 279 462 619
Site: www.cm-alfandegadafe.pt
Email: ricardopimentel1980@live.com
Horário de funcionamento: Mais informações através do Município de Alfândega da Fé.

Campo de futebol simples com piso em terra batida e iluminação artificial.

Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Sem parque de estacionamento;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo com obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal não rebaixado;
Lancis das passagens de peões não rebaixados;
Porta de entrada principal sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta sem desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Com obstáculos;
Balcão de atendimento não rebaixado;
Instalações sanitárias não adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Percurso com obstáculos;
Desníveis não rampeados ou rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar com desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
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Sem elevador;
Vestíbulos e corredores sem dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC não adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas sem desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Desníveis não assinalados devidamente;
Não dispõe de equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais.
Sem Balneários.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas não identificadas devidamente;
Sem mapas de orientação;
Sem disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Não existe bar.
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- Pequeno Campo de Jogos de Sendim da Serra
Sendim da Serra
5350-353, Alfândega da Fé
Coordenadas GPS: 41°17’48.6”N
6°58’48.5”W
Tel: 963 174 087 Fax: 279 462 619
Site: www.cm-alfandegadafe.pt
Email: uniaofreguesias.picoesferrados
asendim@outlook.pt
Horário de funcionamento: Mais informações através do Município de Alfândega da Fé.

Instalação desportiva ao ar livre destinada à prática desportiva não formal.

Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Sem parque de estacionamento;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo com obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal não rebaixado;
Lancis das passagens de peões não rebaixados;
Porta de entrada principal sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta sem desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias não adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Percurso com obstáculos;
Desníveis rampeados ou rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar com desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
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Sem elevador;
Vestíbulos e corredores sem dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC não adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas sem desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Desníveis não assinalados devidamente;
Não dispõe de equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais.
Sem Balneários.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas não identificadas devidamente;
Sem mapas de orientação;
Sem disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Não existe bar.
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- Polidesportivo de Vilarchão
Vilarchão 5350-402, Alfândega da Fé
Coordenadas GPS: 41°20’11.9”N
6°51’57.4”W
Tel: 963 174 087 Fax: 279 462 619
Site: www.cm-alfandegadafe.pt
Email: freguesiavilarchao@sapo.pt
Horário de funcionamento: Mais informações através do Município de Alfândega da Fé.

Recinto polidesportivo vedado com piso sintético, marcações para várias modalidades e
iluminação artificial. Instalação desportiva ao ar livre destinada para a prática desportiva não
formal.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Sem parque de estacionamento;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo com obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal não rebaixado;
Lancis das passagens de peões não rebaixados;
Porta de entrada principal sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta sem desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias não adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Percurso com obstáculos;
Desníveis rampeados ou rebaixados;
Percurso com obstáculos;
Desníveis rampeados ou rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
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Patamar com desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
Vestíbulos e corredores sem dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC não adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas sem desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Desníveis não assinalados devidamente;
Não dispõe de equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais.
Sem Balneários.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas não identificadas devidamente;
Sem mapas de orientação;
Sem disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Não existe bar.
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- Polidesportivo de Vilarelhos
Largo da Fonte 5350-420 Vilarelhos
Alfândega da Fé
Coordenadas GPS: 41°20’47.2”N
7°02’18.4”W
Tel: 278 536 094 Fax: 279 462 619
Site: www.cm-alfandegadafe.pt
Email: pcmorgado@iol.pt
Horário de funcionamento: Mais informações através do Município de Alfândega da Fé.

Recinto polidesportivo vedado com piso sintético, marcações para várias modalidades e
iluminação artificial.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Sem parque de estacionamento;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo com obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal não rebaixado;
Lancis das passagens de peões não rebaixados;
Porta de entrada principal sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta sem desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias não adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Percurso com obstáculos;
Desníveis rampeados ou rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar com desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
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Sem elevador;
Vestíbulos e corredores sem dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC não adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas sem desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Desníveis não assinalados devidamente;
Não dispõe de equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais.
Sem Balneários.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas não identificadas devidamente;
Sem mapas de orientação;
Sem disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Não existe bar.
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- Piscina Municipal de Bragança
Avenida D. Sancho I – Zona Desportiva
5300 -125 Bragança
Coordenadas GPS: 41.80.52.38,
- 6.769575
Tel: 273 300 420 Fax: 273 304 299
Site: www.cm-braganca.pt
Email: piscinas@cm-braganca.pt
Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 15h00 às 21h00
Sábado das 15h00 às 19h00

A piscina municipal de Bragança foi inaugurada em 1 julho de 2003, após obras de requalificação.
É constituída por piscina desportiva de competição - plano de água 25x17m2, profundidade
2,00- 1,80m; e piscina desportiva de aprendizagem e recreação infantil, com um plano de
água 16,66x 10,00m2 e profundidade 1,3- 0,70m.
Dispõe de comodidades como balneários, sanitários adaptados, vestiários, sala de primeiros socorros,
entre outros.
Bancada com capacidade para 164 lugares sentados, mais 3 lugares reservados a pessoas com
deficiênciap.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento sem lugares reservados a pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Lancis das passagens dos peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento não rebaixado;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Sem elevador;
Livre de obstáculos;

Espaço Lusófono

32

Guia das Acessibilidades dos Espaços Desportivos

BRAGANÇA

Desníveis rebaixados;
Sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Desníveis bem assinalados;
Bilheteira não rebaixada;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais;
Não possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Sem disponibilidade de colaboradores para acompanhar pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior livre de obstáculos;
Balcão não rebaixado.
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- Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira
Forte São João de Deus
5300-263 Bragança
Coordenadas GPS: 41805258,
-6769586
Tel: 273 300 420 Fax: 273 304 299
Site: www.cm-braganca.pt
Email: desporto@cm-braganca.pt
Horário de funcionamento: Das 08h30 às 23h30

O Pavilhão Arnaldo Pereira foi remodelado em 2002 e inaugurado a 1 de julho de 2003.
Trata-se de um equipamento adequado para todas as modalidades de hóquei, andebol, basquetebol futebol de salão e voleibol com cortina separadora para poder formar 2 jogos. Área de recinto
44,70 x 25,90m2, com pavimento flutuante em madeira de pau de cetim branca.
Composto por duas bancadas laterais com capacidade para 844 lugares sentados.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento com 20 lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancis das passagens de peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento não rebaixado;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Sem elevador;
Livre de obstáculos;
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Desníveis rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Com guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Interior da cabine do elevador com espaço adequado a uma cadeira de rodas;
Vãos das portas do elevador com largura útil de pelo menos 80 cm;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Desníveis bem assinalados;
Bilheteira rebaixada;
Possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior livres de obstáculos;
Balcão rebaixado.
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- Piscinas Municipais Cobertas
Rua Engenheiro Camilo Mendonça
5140-073 Carrazeda de Ansiães
Coordenadas GPS: 7° 18’ 18,9” W,
41° 14’ 43,9” N
Tel: 278 618 073
Site: www.cm-carrazedadeansiaes.pt
Email: geral@cmca.pt
Horário de funcionamento: Mais informações através do Município de Carrazeda de Ansiães.

A Piscina Municipal Coberta de Carrazeda de Ansiães foi inaugurada em 2007 para acolher
eventos desportivos, culturais e sociais.
Trata-se de um equipamento moderno, pensado para dar resposta a diferentes eventos, como
provas desportivas de alta competição e grandes espetáculos.
Com capacidade para 1000 ou 1500 lugares, este espaço dispõe de 2 balneários, 2 balneário de técnicos,
bar, sala de reuniões e posto médico equipado com maca e primeiros socorros.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento sem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Lancis das passagens de peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento não rebaixado;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rebaixados;
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Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Desníveis bem assinalados;
Bilheteira não rebaixada;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais;
Não possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso livre de obstáculos;
Interior com obstáculos;
Balcão não rebaixado.
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- Piscinas Municipais Descobertas
Fonte Longa
5140-142 Carrazeda de Ansiães
Coordenadas GPS: 7° 16’ 51,8” W,
41° 13’ 51,3” N
Tel: 278 616 040
Site: www.cm-carrazedadeansiaes.pt
Email: geral@cmca.pt
Horário de funcionamento: Segunda a Domingo das 10h00 às 20h00

A Piscina Municipal Descoberta de Carrazeda de Ansiães foi inaugurada em 1997 para acolher
eventos desportivos, culturais e sociais.
Trata-se de um equipamento pensado para dar resposta a diferentes eventos desportivos,
grandes espetáculos e principalmente para o Lazer.
Com capacidade para 1000 ou 1500 lugares, este espaço dispõe de 2 balneários, 2 WC, bar, sala de
reuniões e posto médico equipado com maca e primeiros socorros.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento com 2 lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Percurso entre a paragem de transportes públicos e a entrada principal livre de obstáculos;
Lancis das passagens de peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias não adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rebaixados;
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Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Desníveis bem assinalados;
Bilheteira rebaixada;
Não possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários não adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior livre de obstáculos;
Balcão não rebaixado		
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- Estádio Municipal Manuel Jesus Mora
Loteamento Santa Casa
5180-180 Freixo de Espada à Cinta
Coordenadas GPS: 41.089672,
-6.817668
Tel: 279 658 160
Site: www.cm-freixoespadacinta.pt
Email: geral@cm-fec.pt
Horário de funcionamento: De segunda a sexta das 14h00 às 20h00

O Estádio Municipal Manuel Jesus Mora foi construído em 2012 tendo sido inaugurado a 9 de
junho de 2013.
O Estádio é utilizado para a prática de futebol. Com capacidades para 400 lugares sentados,
este espaço dispõe de 2 balneários, 1 balneário de árbitros, 1 balneário de professores, sala de caldeiras,
rouparia, escritórios, salas de arrumos, gabinete médico e bar.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento com 6 lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço livre de obstáculos;
Lancis das passagens de peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento não rebaixado;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rebaixados;
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Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Com guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Bilheteira rebaixada;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais;
Não dispõe de equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior livres de obstáculos;
Balcão não rebaixado.
		

Espaço Lusófono

45

Guia das Acessibilidades dos Espaços Desportivos

FREIXO DE ESPADA À CINTA

- Pavilhão Gimnodesportivo Municipal
Jardim Municipal
5180-104 Freixo de Espada à Cinta
Coordenadas GPS: 41.087873,
-6.809408
Tel: 279 653 433 Fax: 279 658 105
Site: www.cm-freixoespadacinta.pt
Email: gimnodesportivo@cm-fec.pt
Horário de funcionamento: Das 08h00 às 23h00

O Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Freixo de Espada à Cinta foi construído em 1996 para
acolher eventos desportivos, culturais e sociais.
As instalações têm um equipamento pensado para dar resposta a diferentes eventos, como provas desportivas, exposições e aulas das escolas do Agrupamento de Escolas de Freixo de Espada à Cinta.
Com capacidade entre 600 a 700 lugares sentados, este espaço dispõe de 4 balneários, 2 balneários de
árbitros/professores/monitores, 1 sala de reuniões, posto médico.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento sem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Percurso entre a paragem de transportes públicos e a entrada principal livre de obstáculos;
Lancis das passagens de peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta sem desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas (não possui
rampa de acesso).
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento não rebaixado;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
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Desníveis não rebaixados;
Degraus iluminados e piso com boa aderência;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Com guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar com desníveis ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
Vestíbulos e corredores sem dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC não adaptado para pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas sem desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Desníveis não assinalados devidamente;
Bilheteira não rebaixada;
Não possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários não adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior com obstáculos;
Balcão não rebaixado			
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- Piscina Municipal Coberta
Avenida Guerra Junqueiro
5180-102 Freixo de Espada à Cinta
Coordenadas GPS: 41.094727,
-6.813133
Tel: 279 653 258
Site: www.cm-freixoespadacinta.pt
Email: geral@cm-fec.pt
Horário de funcionamento: 09h00 às 12h30 e das 15h00 às 21h00

As Piscinas Cobertas são um moderno complexo, de grande dinâmica e polivalência, onde para
além das atividades aquáticas (recreação, lazer, habituação, adaptação, aprendizagem e formação),
são também disponibilizados recursos diversos que contribuem para o desenvolvimento do
bem-estar físico dos utilizadores: Ginásio e serviço de Fisioterapia.
Estas atividades correspondem não só aos interesses das populações escolares e desportivas do Concelho, mas também aos interesses da população em geral.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento com 1 lugar reservado para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Percurso entre a paragem de transportes públicos e a entrada principal livre de obstáculos;
Lancis das passagens de peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
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Desníveis rebaixados;
Degraus iluminados e piso com boa aderência;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Com guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar sem desníveis ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Elevador com patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
Interior da cabine do elevador com espaço adequado a uma cadeira de rodas;
Vãos das portas do elevador com largura útil de pelo menos 80 cm;
Elevador com informação áudio e visual sobre o andar em que se encontra;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Desníveis não assinalados devidamente;
Bilheteira rebaixada;
Não possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior livres de obstáculos;
Balcão rebaixado.
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- Centro Hípico de Grijó
N102 5340 -000 Grijó
Macedo de Cavaleiros
Coordenadas GPS: 41.500956,
-6.97538226
Tel: 278 420 420
Site: www.cm-macedodecavaleiros.pt
Email: geral@cm-macedodecavaleiros.pt
Horário de funcionamento: Mais informações através do contacto com o Município de
Macedo de Cavaleiros.

O Centro hípico de Grijó foi reinaugurado em 2012, ano em que foram realizadas neste espaço
obras de requalificação que garantiram as condições necessárias para que o mesmo pudesse
funcionar em pleno. Neste espaço são ministradas aulas de equitação para todos os interessados.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Sem parque de estacionamento;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
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Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Sem balneários.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Bar /cafetaria
Sem informação.
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- Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros
Rua Engenheiro Moura Pegado
5340-302 Macedo de Cavaleiros
Coordenadas GPS: 41.5385759,
-6.96886618
Tel: 278 425 722 Fax: 278 432 038
Site: www.cm-macedodecavaleiros.pt
Email: cultura@cm-macedodecavaleiros.pt
Horário de funcionamento: Das 18h00 às 23h00

O Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros está em funcionamento desde 1993 e está
localizado entre duas escolas. Tem uma utilização muito intensiva pela comunidade escolar no
horário letivo e por parte de coletividades e particulares, a partir das 18:00H nos dias úteis e aos
fins de semana.
A bancada tem capacidade para 400 pessoas sentadas e dispõe de 4 balneários, 2 balneário de árbitros,
bar, sala de reuniões e posto médico equipado com maca e primeiros socorros.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento com 4 lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias não adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis não rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
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Sem guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC não adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Não possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários não adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Sem informação.
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- Complexo Desportivo Municipal
Avenida Comendador António Joaquim
Ferreira 5340-000 Macedo de Cavaleiros
Coordenadas GPS: 41.5280777,
-6.9655546
Tel: 278 420 420 Fax: 278 432 038
Site: www.cm-macedodecavaleiros.pt
Email: cultura@cm-macedodecavaleiros.pt
Horário de funcionamento: Das 09h00 às 22h00 – Mediante Marcação

O Complexo Desportivo Municipal está em funcionamento desde 2004. Está equipado com dois
grandes campos de jogos, um relvado e outro pelado, um minipavilhão, uma sala de atividades,
uma pista de atletismo e um espaço com caixa de areia para a prática de saltos. Todos estes
espaços têm uma utilização regular.
A bancada tem capacidade para 500 pessoas sentadas. Dispõe de 6 balneários, 2 balneário de árbitros,
bar, sala de reuniões, Mini-Pavilhão, Sala Polivalente, posto médico equipado com maca e primeiros
socorros.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento sem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Lancis das passagens de peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rebaixados;
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Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Com guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Existe elevador com patamar sem desníveis ou obstáculos;
Interior da cabine do elevador com espaço adequado a uma cadeira de rodas;
Elevador com informação áudio e visual sobre o andar onde se encontra;
Comandos do elevador com sinal luminoso, acústico e marcados em Braille;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
WC não adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Bilheteira rebaixada;
Não possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior livres de obstáculos;
Balcão rebaixado.
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- Piscina Municipal Coberta
Rua das Piscinas
5340-310 Macedo de Cavaleiros
Coordenadas GPS: 41.538166,
-6.9563789
Tel: 912 218 462 Fax: 278 428 410
Site: www.cm-macedodecavaleiros.pt
Email: cultura@cm-macedodecavaleiros.pt
Horário de funcionamento: Das 17h30 às 20h00

A Piscina Municipal Coberta de Macedo de Cavaleiros entrou em funcionamento em 1999.
Trata-se de um equipamento que possui apenas um tanque de aprendizagem ideal para a
iniciação à natação. Durante o horário letivo é utilizado pelas escolas do concelho. Após esse
horário está aberto ao publico em geral e são ministradas aulas de iniciação à natação para todas as faixas
etárias. O espaço dispões de 4 balneários.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento sem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo com obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Lancis das passagens de peões não rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis não rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
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Sem guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Bilheteira rebaixada;
Possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Sem informação.
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- Piscina Municipal Descoberta
Rua Doutor Aguedo de Oliveira
5340-312 Macedo de Cavaleiros
Coordenadas GPS: 41.538238,
-6.9577039
Tel: 912 218 462 Fax: 278 428 410
Site: www.cm-macedodecavaleiros.pt
Email: cultura@cm-macedodecavaleiros.pt
Horário de funcionamento: Mais informações através do contacto com o Município de
Macedo de Cavaleiros.

A Piscina Municipal Descoberta de Macedo de Cavaleiros entrou em funcionamento em 1997.
Este espaço está vocaciono para uma utilização lúdica e está equipado com 2 balneários, um bar,
receção, bilheteira e um posto de primeiros socorros.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento sem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
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Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Bilheteira rebaixada;
Não possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior livre de obstáculos;
Balcão não rebaixado.
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- Piscina Municipal de Mirandela
Rua da Força Aérea
5370-408 Mirandela
Coordenadas GPS: 41º28’38.25’’N;
7º10’45.64’’W
Tel: 278 26 40 22
Site: www.cm-mirandela.pt
Email: desporto@cm-mirandela.pt
Horário de funcionamento: De segunda a Sexta das 8h30h às 21h00
Sábado das 10h00 às 12.30h e das 15h00 às 19h00

A Piscina Municipal de Mirandela foi construída em 2004.
Trata-se de um equipamento moderno, pensado para dar resposta a diferentes eventos,
como provas desportivas de competição, aulas para crianças e adultos. Oferece vários
serviços: Natação para bebés, natação para crianças e jovens, natação para adultos e hidroginástica.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento com 1 lugar reservado para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Percurso entre a paragem de transportes públicos e a entrada do espaço livre de obstáculos;
Lancis das passagens de peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Soleira da porta sem desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento não rebaixado;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis não rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
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Sem guardas dos lados exteriores e/ou corrimãos;
Patamar com desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas sem largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Desníveis não assinalados devidamente;
Possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades
especiais.
Bar /cafetaria
Interior com obstáculos.
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- Pavilhão Gimnodesportivo do INATEL
Rua da Força Aérea
5370-408 Mirandela
Coordenadas GPS: 41º28’36.16’’N;
7º10’42.20’’W
Tel: 936 711 617
Site: www.cm-mirandela.pt
Email: desporto@cm-mirandela.pt
Horário de funcionamento: Das 08h30 às 23h00

O Pavilhão Gimnodesportivo foi construído em 1993 para acolher eventos desportivos,
culturais e sociais.
Trata-se de um equipamento antigo, pensado para dar resposta a diferentes eventos, como
provas desportivas de alta competição ou grandes espetáculos para a altura, estando um pouco
desatualizado.
Com capacidade para 600 lugares sentados, este espaço dispõe de 6 balneários, 3 balneários de
árbitros, bar, sala de reuniões, posto médico equipado e maca.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento sem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço livre de obstáculos;
Lancis das passagens de peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento não rebaixado;
Instalações sanitárias não adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rebaixados ou rebaixados;
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Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Com guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar com desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC não adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Bilheteira não rebaixada;
Não possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários não adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas não identificadas devidamente;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades
especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior livres de obstáculos;
Balcão não rebaixado.
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- Campo Desportivo da REGINORDE
Rua do Vale da Azenha
5370-404 Mirandela
Coordenadas GPS: 41º28’53.89’’N;
7º10’29.70’’W
Tel: 936 711 617
Site: www.cm-mirandela.pt
Email: desporto@cm-mirandela.pt
Horário de funcionamento: Mais informações através do contacto com o Município de
Mirandela.

O campo desportivo de Mirandela foi construído em 2015 para acolher eventos desportivos
e dar resposta a grande procura por parte dos clubes e associações locais.
Este espaço dispõe de 2 balneários, 1 balneário de árbitros e um grande parque de estacionamento.
Importa referir que este equipamento desportivo ainda não se encontra totalmente terminado em
termos de infraestruturas de apoio.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento sem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal não rebaixado;
Lancis das passagens de peões não rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida.
Átrio
Livre de obstáculos;
Instalações sanitárias não adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
N.A.
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Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Não possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários não adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas não identificadas devidamente;
Sem mapas de orientação;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Sem informação.
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MOGADOURO
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MOGADOURO

- Complexo Desportivo de Mogadouro (Piscinas Municipais
Cobertas e Piscina Descoberta)
Quinta da Agueira
5200 – 244 Mogadouro
Coordenadas GPS: N-41º 20’ 07’’,
W-006º 43’ 07’’
Tel: 279 340 230 Fax: 279 341 874
Site: www.mogadouro.pt
Email: complexodesportivo@mogadouro.pt
Horário de funcionamento: Piscina coberta: (de 15 de setembro a 14 de junho) – Segunda a
sexta das 9h00 às 22h00. Sábados das 09h às 13h00.
Piscina descoberta: (época balnear de 15de junho a 15 de setembro) – Das 10h00 às 20h00
e encerra à segunda-feira.
O Complexo Desportivo foi construído em 1998 para acolher eventos desportivos, culturais
e sociais.
Trata-se de um equipamento pensado para dar resposta a diferentes eventos, como provas
desportivas e espetáculos. Com capacidade para 1200 lugares sentados, este espaço dispõe de 4
balneários, 1 balneário de árbitros, 4 camarins, sala de reuniões e posto de primeiros socorros. Neste
espaço estão integrados diferentes equipamentos desportivos, nomeadamente o Estádio Municipal
(relvado sintético), Pista de Tartan, Parede de Escalada, 2 courts de Ténis e as duas piscinas municipais
(Verão e Inverno). Ainda no Complexo Desportivo fica o Parque de Campismo. Todos estes equipamentos
destinados à pratica do desporto têm condições para serem frequentados por pessoas com mobilidade
reduzida com áreas especificas para este tipo de pessoas.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento com 4 lugares reservados a veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e a espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancis das passagens dos peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.

Espaço Lusófono

72

Guia das Acessibilidades dos Espaços Desportivos

MOGADOURO

Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rebaixados;
Degraus iluminados e piso com boa aderência;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Com guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Desníveis bem assinalados;
Bilheteira rebaixada;
Não possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior livre de obstáculos.
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Direito à Liberdade de expressão e
opinião e acesso à informação
(Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com deficiência)

TORRE DE
MONCORVO

TORRE DE MONCORVO

Guia das Acessibilidades dos Espaços Desportivos

- Campo de Jogos Dr. Camilo Sobrinho
Campo de Jogos Dr. Camilo Sobrinho
5160-308 Torre de Moncorvo
Coordenadas GPS: 41°10’51.68”N
7° 2’43.11”W
Tel: 279 200 220 Fax: 279 200 229
Site: www.torredemoncorvo.pt
Email: desporto@torredemoncorvo.pt
Horário de funcionamento: Sujeito a contacto prévio.

O Campo de Jogos Dr. Camilo Sobrinho foi requalificado em 2015, através do arrelvamento
sintético, construção de balneários e colocação de cobertura na bancada.
A modalidade praticada nesta infraestrutura é o futebol, albergando neste momento a Escola
Dragon Force de Torre de Moncorvo.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento sem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal não rebaixado;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rebaixados;
Degraus iluminados e piso com boa aderência;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Com guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
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Sem elevador;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Balneários não adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades
especiais.
Bar /cafetaria
Sem Bar / Cafetaria.
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- Parque de Jogos São Paulo
Parque Desportivo São Paulo
5160-266 Torre de Moncorvo
Coordenadas GPS: 41°10’29.89”N
7° 3’30.52”W
Tel: 279 200 220 Fax: 279 200 229
Site: www.torredemoncorvo.pt
Email: desporto@torredemoncorvo.pt
Horário de funcionamento: Horário Livre.

Espaço construído sobre o antigo Estádio de São Paulo, possui 2 campos de futsal /
basquetebol e 1 campo de ténis.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento sem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Percurso entre a paragem de transportes públicos e a entrada principal livre de obstáculos;
Lancis das passagens de peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Instalações sanitárias não adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rebaixados;
Degraus iluminados e piso com boa aderência;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Com guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
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Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC não adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Desníveis bem assinalados;
Não possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Sem disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Sem Bar / Cafetaria.
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- Piscina Municipal Coberta
Parque Desportivo São Paulo
5160-266 Torre de Moncorvo
Coordenadas GPS: 41°10’30.39”N
7° 3’27.94”W
Tel: 279 200 220 Fax: 279 200 229
Site: www.torredemoncorvo.pt
Email: desporto@torredemoncorvo.pt
Horário de funcionamento: Horário Livre (18h00 às 20h30)

Piscina construída no Complexo Desportivo de São Paulo, onde está sediada a escola municipal
de natação.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento sem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Percurso entre a paragem de transportes públicos e a entrada principal livre de obstáculos;
Lancis das passagens de peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rebaixados;
Degraus iluminados e piso com boa aderência;
Livre de obstáculos;
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Desníveis rebaixados;
Degraus iluminados e piso com boa aderência;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Com guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Desníveis bem assinalados;
Bilheteira rebaixada;
Possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Sem Bar / Cafetaria.
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- Piscina Municipal Ar Livre
Avenida do Complexo Desportivo
5160-308 Torre de Moncorvo
Coordenadas GPS: 41°10’50.11”N
7° 2’28.41”W
Tel: 279 200 220 Fax: 279 200 229
Site: www.torredemoncorvo.pt
Email: desporto@torredemoncorvo.pt
Horário de funcionamento: 10h00 às 20h00 – Durante a época balnear

Local aprazível para a prática do desporto e do lazer.
As piscinas possuem condições de conforto e segurança para a natação, com balneários de
apoio, incluindo vigilância, instalações sanitárias e posto de socorros, cafetaria e restaurante.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento com 3 lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Percurso entre a paragem de transportes públicos e a entrada principal livre de obstáculos;
Lancis das passagens de peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rebaixados;
Degraus iluminados e piso com boa aderência;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
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Com guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Desníveis bem assinalados;
Bilheteira rebaixada;
Possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior livres de obstáculos;
Balcão não rebaixado. 							
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- Estádio Municipal
Barragem do Peneireiro 5360 Vila Flor
Coordenadas GPS: 41.295657,
-7.168493
Tel: 278 510 100 Fax: 278 512 380
Site: www.cm-vilaflor.pt
Email: geral@cm-vilaflor.pt
Horário de funcionamento: Mais informações através do contacto com o Município de Vila
Flor.

Inaugurado em dezembro de 2010, o Estádio Municipal de Vila Flor representa hoje uma
importante infraestrutura do Concelho ao serviço do desporto e da atividade física. Nestas
instalações decorrem, ao longo do ano, competições federadas relativas ao futebol, como o
campeonato distrital dos vários escalões de formação, o atletismo, encontros de desporto escolar a
nível regional e atividades desportivas pontuais.		
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento com 4 lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço livre de obstáculos;
Lancis das passagens de peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rebaixados;
Degraus iluminados e piso com boa aderência;
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Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Balneários não adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Bar /cafetaria
Sem informação. 								
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- Pavilhão Gimnodesportivo Municipal
Quinta do Lagar, Rua Póvoa de Além
Sabor 5360-416 Vila Flor
Coordenadas GPS: 41.307304,
-7.152449
Tel: 278 516 690 Fax: 278 512 380
Site: www.cm-vilaflor.pt
Email: geral@cm-vilaflor.pt
Horário de funcionamento: Das 09h00 às 18h00

O Pavilhão Municipal de Vila Flor, nas imediações do edifício da EB 2,3/S de Vila Flor, sofreu
obras de requalificação em 2013 e, para além de servir os alunos do 2º, 3º ciclo e Secundário
do Agrupamento de Escolas local, abre as portas a todas as associações e grupos de pessoas
que o queiram utilizar. Ali são lecionadas, duas vezes por semana, aulas de ginásticas gratuitas a adultos, em horário pós-laboral. 			
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento com 4 lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Percurso entre a paragem de transportes públicos e a entrada principal livre de obstáculos;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rebaixados;
Degraus iluminados e piso com boa aderência;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
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Sem guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Desníveis bem assinalados;
Bilheteira rebaixada;
Possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior com obstáculos;
Balcão não rebaixado. 							
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- Piscina Municipal Coberta
Rua do Olival 5360-374 Vila Flor
Coordenadas GPS: 41.309029,
-7.149994
Tel: 278 511 076 Fax: 278 512 380
Site: www.cm-vilaflor.pt
Email: geral@cm-vilaflor.pt
Horário de funcionamento: De 2ª a 6ª das 11h00 às 13h00 e das 16h00 às 21h00
Sábados das 10h00 às 13hoo e das 15h00 às 19h00

As Piscinas Municipais de Vila Flor constituem uma das mais importantes infraestruturas
sociais do Município, permitindo uma multiplicidade de utilizações, tanto do ponto de vista
desportivo e lúdico, como do ponto de vista cultural e educativo.
O Complexo das Piscinas não é apenas um local para realizar atividade física, é também um ponto de
encontro e confraternização.		
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento sem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Percurso entre a paragem de transportes públicos e a entrada principal livre de obstáculos;
Lancis das passagens de peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento não rebaixado;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
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Com guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar com desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Existe elevador com patamar sem desníveis ou obstáculos;
Interior da cabine do elevador com espaço adequado a uma cadeira de rodas;
Elevador com informação áudio e visual sobre o andar onde se encontra;
Comandos do elevador com sinal luminoso, acústico e marcados em Braille;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Desníveis bem assinalados;
Bilheteira não rebaixada;
Possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior com obstáculos;
Balcão não rebaixado. 						
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- Piscina Municipal Ar Livre
Barragem do Peneireiro
5360-303 Vila Flor
Coordenadas GPS: 41.2944575,
-7.17162240
Tel: 278 512 380 Fax: 278 512 380
Site: www.cm-vilaflor.pt
Email: geral@cm-vilaflor.pt
Horário de funcionamento: Das 10h00 às 20h00 – Durante época balnear

Integrada ainda no complexo turístico do Peneireiro, a piscina Municipal possui bar, esplanada
e um miniparque infantil. Todo este equipamento, orlado de altos cedros e salpicado de rosas,
possui 3 tanques destinando-se um às crianças com escorrega, e um outro para bebés.
Em média, contam-se cerca de 60 mil entradas por ano.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento sem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Percurso entre a paragem de transportes públicos e a entrada principal livre de obstáculos;
Lancis das passagens de peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias não adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
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Com guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC não adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Desníveis bem assinalados;
Bilheteira rebaixada;
Possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários não adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior livres de obstáculos;
Balcão rebaixado.							
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- Campo de Futebol de Argozelo
Rua das Minas, S/N
5230 Argozelo Vimioso
Coordenadas GPS: 41.645017°;
-6.603454°
Tel: 273 518 120 Fax: 273 512 510
Site: www.cm-vimioso.pt
Email: gi.cmv@cm-vimioso.pt
Horário de funcionamento: Mais informações através do Município de Vimioso.

O campo de futebol de Argozelo é composto por um campo de jogos de relvado sintético
descoberto, instalações dos serviços de apoio, e uma área de público composta por bancadas.
As instalações dos serviços de apoio são compostas por sala administrativa, balneários/
vestiários dos praticantes, um balneário/vestiário dos monitores/árbitros, uma instalação sanitária de
público, e bancadas descobertas com 200 lugares sentados, e 100 lugares de pé.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Espaço desportivo sem parque de estacionamento;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço livre de obstáculos;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Instalações sanitárias não adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
WC não adaptado a pessoas com necessidades especiais.
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Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais;
Não possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas não identificadas devidamente;
Mapas de orientação não são simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhar pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior com obstáculos;
Balcão não rebaixado.
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- Estádio Municipal de Vimioso
Avenida de Alcanices, S/N
5230-308 Vimioso
Coordenadas GPS: 41.593869°;
-6.520661°
Tel: 273 518 120 Fax: 273 512 510
Site: www.cm-vimioso.pt
Email: gi.cmv@cm-vimioso.pt
Horário de funcionamento: 12.30h-18.00h e 18.00h-22.00h.

O Estádio Municipal de Vimioso é composto por um campo de jogos de relvado sintético com
pista de atletismo (400m), instalações dos serviços de apoio, e uma área de público composta
por bancadas, bar e instalações sanitárias do público.
As áreas de apoio são compostas por sala administrativa polivalente, balneários e vestiários masculinos
e femininos do pessoal, dos praticantes e dos monitores/árbitros. Possui ainda sala de fisioterapia/
banhos, gabinete de primeiros socorros, átrio, bilheteira, receção, secretaria, rouparia e lavandaria, e
zonas de arrecadação/arrumos.
As áreas de público são compostas por bancadas com 214 lugares sentados, e 8 lugares para pessoas
com mobilidade condicionada, átrios de acesso, instalações sanitárias do público, instalações sanitárias
do público para pessoas com mobilidade condicionada e bar.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento sem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Percurso entre a paragem dos transportes públicos e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancis das passagens de peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalações sanitárias adaptadas.
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Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Com guardas dos lados exteriores e/ou corrimões;
Patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Bilheteira rebaixada;
Não possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários não adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior livres de obstáculos;
Balcão não rebaixado.
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- Pavilhão Multiusos de Vimioso - ÁREA DESPORTIVA
(CAMPO)
Avenida de Alcanices, S/N
5230-308 Vimioso
Coordenadas GPS: 41.590508°;
-6.526059°
Tel: 273 120 035 Fax: 273 512 510
Site: www.cm-vimioso.pt
Email: gi.cmv@cm-vimioso.pt
Horário de funcionamento: 12.30h-18.00h e 18.00h-22.00h

O Pavilhão Multiusos de Vimioso foi construído em 2007 para acolher eventos desportivos,
culturais e sociais, e é composto por dois pisos.
No rés-do chão encontra-se a área desportiva, composta por um campo coberto, com vestíbulos
e balneários masculinos, femininos, vestíbulos e balneários femininos e masculinos para pessoas
com mobilidade condicionada, balneários masculinos e femininos para monitores, sala de reuniões e
posto médico equipado com maca e primeiros socorros, bancadas, instalações sanitárias para público
feminino e masculino, instalações sanitárias para pessoas com mobilidade condicionada, fraldário,
arrecadação do material desportivo e bar.
As bancadas têm capacidade para 256 lugares sentados, e 120 lugares não sentados.
O piso 1 do pavilhão é composto por várias salas onde estão instaladas a Loja do Cidadão, Balcão
Multisserviços e o MAP.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento com 2 lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Percurso entre a paragem de transportes públicos e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Instalações sanitárias adaptadas.
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Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Não possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior livres de obstáculos;
Balcão não rebaixado.
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- Piscinas Municipais de Vimioso
Alto das Chãs, S/N
5230-308 Vimioso
Coordenadas GPS: 41.608094°;
-6.518236°
Tel: 273 518 120 Fax: 273 512 510
Site: www.cm-vimioso.pt
Email: gi.cmv@cm-vimioso.pt
Horário de funcionamento: Época balnear - 14.00h - 20.00h

As Piscinas Municipais de Vimioso são compostas por duas piscinas descobertas, uma piscina
de adultos, uma piscina de crianças, e por 4 balneários e Instalações sanitárias, respetivamente
balneários e instalações sanitários masculinos e femininos, balneários para pessoas com mobilidade
condicionada (femininos e masculinos), bar e bilheteira.
Possui ainda um campo de ténis.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento sem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancil do passeio, junto da entrada principal rebaixado;
Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço desportivo livre de obstáculos;
Lancis das passagens de peões rebaixados;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento não rebaixado;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
Desníveis rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
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Patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Bilheteira não rebaixada;
Não possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior livres de obstáculos;
Balcão não rebaixado.
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- Polidesportivo do Parque de Campismo de Vimioso
Escaleiras - Estrada das Três Marras, S/N
5230-287 Vimioso
Coordenadas GPS: 41.594855°;
-6.515569°
Tel: 273 511 034
Site: www.cm-vimioso.pt
Email: pcampismovms@gmail.com
Horário de funcionamento: Das 9.00h às 19.00h (Inverno) e das 9.00h às 24.00h (Verão)

Trata-se de um Polidesportivo descoberto, com as dimensões de aproximadamente 16mx26m.
Faz parte integrante do complexo do parque de campismo, sendo este composto por um
edifício (edifício A) correspondente à zona de receção e balneários do pessoal, vestíbulos e
balneários masculinos, femininos, e para pessoas com mobilidade condicionada, um edifício (edifício
B) destinado à zona de lazer (restaurante, duas salas polivalentes, instalações sanitárias masculinas,
femininas e para pessoas com mobilidade condicionada, e os balneários (Edifício C e Edifício D),
compostos por vestíbulos e balneários masculinos, femininos, e também para pessoas com mobilidade
condicionada.
Exterior
Espaço desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento com 2 lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais;
Percurso entre o estacionamento e o espaço desportivo livre de obstáculos;
Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço desportivo livre de obstáculos;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Livre de obstáculos;
Balcão de atendimento não rebaixado;
Instalações sanitárias adaptadas.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Livre de obstáculos;
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Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem elevador;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado a pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Soleiras das portas com desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Bilheteira não rebaixada;
Não possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas;
Mapas de orientação simples e claros;
Disponibilidade de colaboradores para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior livres de obstáculos;
Balcão não rebaixado.
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Guia das Acessibilidades dos Espaços Desportivos

- Estádio Municipal
Avenida do Assador, s/n 5320 - Vinhais
Coordenadas GPS: 41°49’55.15”N
7° 0’9.27”W
Tel: 273 770 300
Site: www.cm-vinhais.pt
Email: geral@cm-vinhais.pt
Horário de funcionamento: Mais informações através da Câmara Municipal de Vinhais.

Após obras de recuperação do espaço, o Estádio Municipal de Vinhais é agora um equipamento desportivo de base polivalente adequado quer ao treino e formação desportivo quer à
competição regional.
Exterior
Acesso ao recinto desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento com 1 lugar reservado a veículos para pessoas com mobilidade
reduzida;
Percurso entre o estacionamento e a entrada livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Inexistência de paragem de transportes públicos perto do espaço desportivo;
Passagem de peões sem rebaixamento ao nível do passeio;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Soleira da porta com desnível acessível à passagem autónoma de uma cadeira de rodas.
Átrio
Átrio livre de obstáculos;
Instalação sanitária adaptada.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Percurso entre o átrio e a área desportiva sem obstáculos;
Desníveis rampeados ou rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Patamar com degraus e/ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
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Espaço plano;
Balneários e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado para pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Soleiras das portas sem desníveis acessíveis à passagem autónoma de uma cadeira de rodas;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas bem identificadas.
Bar /cafetaria
Sem bar.
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- Piscina Descoberta
Avenida do Assador, s/n 5320 - Vinhais
Coordenadas GPS: 41°49’59.47”N
7° 0’11.00”W
Tel: 273 770 307
Site: www.cm-vinhais.pt
Email: geral@cm-vinhais.pt
Horário de funcionamento: Aberta durante a época balnear, de Junho a Setembro, das
10h00 às 20h00, todos os dias.

Inserida no Complexo Desportivo de Vinhais, a piscina descoberta é um espaço de lazer muito
importante para os habitantes locais mas também para visitantes. Este espaço já sofreu obras
de requalificação.
Exterior
Acesso ao recinto desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento com 1 lugar reservado a veículos para pessoas com mobilidade
reduzida, situado junto da entrada principal;
Percurso entre o estacionamento e a entrada livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada.
Átrio
Átrio livre de obstáculos;
Instalação sanitária adaptada.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Percurso entre o átrio e a área desportiva livre de obstáculos;
Desníveis rampeados ou rebaixados;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem guardas dos lados exteriores e/ou corrimãos;
Patamar sem desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Espaço sem elevador;
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
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em cadeira de rodas;
WC adaptado para pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada, mas com ausência de corrimão;
Inexistência de plataforma de acesso ao tanque da piscina;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas devidamente identificadas;
Disponibilidade de colaborador para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Acesso e interior livres de obstáculos;
Balcão não rebaixado.
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- Piscina Coberta
Alameda das Piscinas, s/n 5320 - Vinhais
Coordenadas GPS: 41°50’3.71”N
7° 0’10.47”W
Tel: 273 770 307
Site: www.cm-vinhais.pt
Email: geral@cm-vinhais.pt
Horário de funcionamento: Horário escolar – Segunda a Sexta das 10:00h às 22:00h.
Horário de lazer: Segunda a Sexta das 15:00h às 20:30; Sábados das 15:00h às 20:00h.

A piscina municipal de Vinhais oferece aos seus utilizadores um conjunto de serviços como
natação para bebés, crianças e adultos, e hidroginástica.
Exterior
Acesso ao recinto desportivo de fácil acesso a veículos motorizados;
Parque de estacionamento com 1 lugar reservado a veículos para pessoas com mobilidade
reduzida;
Percurso entre o estacionamento e a entrada livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Inexistência de paragem de transportes públicos perto do espaço desportivo;
Inexistência de passagens de peões;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada.
Átrio
Átrio livre de obstáculos;
Balcão de atendimento não rebaixado;
Instalação sanitária adaptada.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Percurso entre o átrio e a área desportiva livre de obstáculos;
Desníveis rampeados ou rebaixados;
Piso com boa aderência;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Sem guardas dos lados exteriores e/ou corrimãos;
Patamar com desníveis, degraus ou obstáculos;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
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Espaço sem elevador;
Sem acesso ao 1º piso (ginásio);
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas
em cadeira de rodas;
WC adaptado para pessoas com necessidades especiais.
Espaço desportivo
Portas com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Bilheteira não rebaixada;
Balneários adaptados a pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas devidamente identificadas;
Disponibilidade de colaborador para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Não tem bar. 						
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- Parque Verde
Rua do Parque, s/n 5320 - Vinhais
Coordenadas GPS: 41°50’0.66”N
7° 0’3.01”W
Tel: 273 770 309 (Posto de Turismo)
Site: www.cm-vinhais.pt
Email: geral@cm-vinhais.pt
Horário de funcionamento: : Todos os dias: 9h00 – 12h00 e 14h00 – 17h00.

O Parque Verde de Artes e Ofícios de Vinhais contempla um circuito de minigolfe que se
destina à prática desportiva da modalidade, na vertente de lazer e competição.
Exterior
Parque de estacionamento sem lugares reservados a veículos para pessoas com mobilidade
reduzida;
Percurso entre o estacionamento e a entrada livre de obstáculos;
Lancil do passeio junto da entrada principal rebaixado;
Inexistência de paragem de transportes públicos perto do espaço desportivo;
Inexistência de passagens de peões;
Porta de entrada principal com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
Átrio
Balcão de atendimento rebaixado;
Instalação sanitária adaptada.
Percurso entre o átrio e a área desportiva
Percurso entre o átrio e a área desportiva livre de obstáculos;
Desníveis rampeados ou rebaixados;
Piso com boa aderência, no entanto um pouco irregular pelas características intrínsecas ao próprio
espaço;
Largura adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
Patamar com desníveis;
Vãos das portas com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada;
WC adaptado para pessoas com necessidades especiais.
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Guia das Acessibilidades dos Espaços Desportivos

VINHAIS

Espaço desportivo
Bilheteira rebaixada;
Possui equipamento desportivo para pessoas com necessidades especiais.
Acessibilidade da informação
Saídas e entradas devidamente identificadas;
Disponibilidade de colaborador para acompanhamento de pessoas com necessidades especiais.
Bar /cafetaria
Não tem bar. 						
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Artigo 30.º
Direito à Participação na vida cultural,
recreação, lazer e desporto
(Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com deficiência)

Espaço Lusófono – Associação para a cooperação e Desenvolvimento, ONGD

Morada: Rua Doutor Felicíssimo Campos, nº 224/226
4700-224 Braga
Tel: 253 168 935
Email: geral@espacolusofono.org
Site: www.espacolusofono.org

