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Apresentação e Objetivos Gerais 

A União Recreativa do Dafundo é uma instituição de Utilidade Pública, sem fins lucrativos, 

que oferece aos seus associados diversas atividades desportivas, recreativas, culturais e de 

lazer. 

A URD criou um espaço seguro onde as crianças/jovens do concelho de Oeiras podem 

aprender, brincar, desenvolver competências pessoais e sociais, fomentar amizades, 

partilhar experiências, fortalecer o espírito de equipa e o respeito pelo outro. 

Este projeto pretende apoiar os tempos livres dos nossos atletas, contribuindo para o seu 

desenvolvimento integral, assim como para a melhoria do rendimento escolar. O projeto 

propõe, apoio ao estudo com pessoal qualificado, atividades lúdico-pedagógicas orientadas, 

tempos livres (brincadeira livre) com supervisão de um adulto, snacks saudáveis e 

acompanhamento nas refeições que se realizam na URD, e ainda uma maior oferta 

formativa, incluindo o Karaté, Artes Circenses, Ballet, Teatro, e Ginástica - neste novo ano 

letivo. A longo prazo, pretendemos incluir outras atividades, como a música e/ou classes de 

instrumentos, ballet, que iremos fomentar ao longo deste ano letivo com atividades 

ocasionais. Os objetivos gerais do projeto são: 

● Promoção da saúde física e mental 

● Desenvolvimento de competências pessoais e sociais 

● Melhoria das capacidades físicas 

● Melhoria do rendimento escolar 

Horário e Funcionamento 

- A secretaria da encontra-se aberta de segunda a sexta das 15h30 às 20h30. 

- As atividades desportivas decorrem entre as 15h e 21h de segunda a sexta e aos sábados 

das 9h00 às 14h00. Domingos e Feriados normalmente encerrados, bem como Natal, Ano 

Novo e Domingo de Páscoa. Outros casos especiais serão comunicados atempadamente, 

sendo informado o horário. Os horários das atividades existentes na URD encontram-se 
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divulgados em prospectos apropriados, podendo ser alterados. As alterações serão 

afixadas em local visível e comunicadas em tempo útil. O horário de funcionamento tenta 

respeitar as necessidades dos encarregados de educação, sendo distinto entre períodos 

letivos e períodos de férias ou interrupções escolares. 

- O apoio ao estudo e atividades diversas de tempos livres decorrem entre as 13.30-19.30h 

durante o período letivo e as 8h-19.30h, nos períodos não letivos.  

Serviços 

Atividades desportivas- Ginástica formativa, ginástica competição (acrobática e aeróbica), 

Karaté, Artes Circenses e Ballet.  

Outras atividades: teatro 

Atividades Lúdico-Pedagógicas Diversas: A URD dispõe de espaço para as 

crianças(jovens) brincarem livremente. Além disso, haverá atividades ao ar livre (paredão e 

Jamor), atividades lúdico-pedagógicas, atividades de expressão, música, culinária, etc, para 

promover o desenvolvimento pleno de crianças e jovens. 

Apoio ao estudo: Apoio ao estudo antes ou depois do treino por uma equipa profissional. 

Snacks saudáveis- A URD tem uma oferta variável de snacks saudáveis para as 

crianças/jovens: fruta, iogurtes naturais, tortas, bolos sem açúcar ou farinha processada, 

etc. 

Transporte da escola para a URD- Fazemos transporte de crianças e jovens de escolas 

próximas para a URD. 

 

Informação pormenorizada sobre o funcionamento 

do estabelecimento 

- As atividades não competitivas iniciam no dia 5 de setembro de 2022. As classes de 

competição seguem um calendário diferente de acordo com as competições. O 
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horário das aulas das crianças (formação e representação) iniciam em setembro e 

terminam em junho. Nos períodos de férias escolares (Natal, Carnaval,  Páscoa e 

verão), estas aulas encontram-se encerradas. O horário das aulas das crianças (pré-

competição e competição) iniciam a 22 de agosto e terminam a 21 de julho. Nos 

períodos de interrupção letiva, estas aulas têm um horário diferente do normal, 

comunicado atempadamente aos encarregados de educação. 

- O apoio ao estudo na URD inicia atividade no primeiro dia de aulas do ano letivo 

correspondente e encerra em cada interrupção letiva, dando lugar às atividades de 

férias letivas (Regulamento próprio); 

- Os horários de funcionamento excedidos devido a atrasos por parte dos pais e 

encarregados de educação serão cobrados numa taxa de 10€ por cada período de 

15 minutos que se inicie;  

- A recolha das crianças só poderá ser efetuada pelos pais, encarregados de 

educação ou pessoas autorizadas pelos mesmos, na ficha de inscrição, mediante 

apresentação do documento de identificação. 

Condições de admissão 

As atividades desportivas, apoio ao estudo e atividades complementares para atletas são 

exclusivas para sócios da URD. 

Admissão e Direitos de Uso  

O estatuto de associado vigora a partir da sua filiação junto da URD, o que se fará através 

do pagamento da quota anual de sócios (QAS), de acordo com os Estatutos do Clube 

publicados em Diário da República e o valor aprovado em Assembleia Geral de sócios.  

Admissão de Associados  

Efetuada a inscrição, o associado será admitido como sócio da URD, beneficiando de todos 

os serviços e regalias. Os menores, atletas representantes da URD, serão automaticamente 

constituídos sócios da URD quando realizam a inscrição numa atividade desportiva do 

clube, a título gratuito. Para admissão de menores enquanto sócio, será indispensável a 

autorização dos tutores. Todavia, será obrigatório fazer-se o menor acompanhar na 

constituição de sócio por um dos Encarregados de Educação. A admissão como associado, 
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pressupõe, por parte do proponente, a aceitação e o cumprimento integral de todas as 

condições, regulamentos, normas e preços. À URD reserva-se o direito de admissão.   

Quota Anual de Sócio  

A QAS, apenas para os encarregados de educação com um filho inscrito em alguma 

atividade desportiva na URD, é de 30 euros anuais. O pagamento deste valor é efetuado no 

ato de inscrição do menor na atividade, caso contrário o valor da inscrição e mensalidade 

será inflacionado em 50%. O valor da QAS será válido sempre por 12 meses a partir do 

momento do pagamento. Para a desvinculação de associado da URD, é necessário 

entregar no Clube um pedido de desvinculação 30 dias antes do final do prazo dos 12 

meses, caso contrário será cobrado o valor da QAS do ano seguinte.  

Preçário 
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MODALIDADES 
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HORÁRIO  
 
 

 
 
Observação: Os horários expostos em cima são uma proposta para a época 2022/23 
estando sujeitos a alterações por motivos não imputáveis ao clube. 
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APOIO AO ESTUDO E ATIVIDADES LÚDICO 
PEDAGÓGICAS 

 
 
Observações: No caso da criança não ter um horário diferente, o facto de ter que vir 1 dia 
ou mais às 13.30h terá que pagar sempre o valor das 13.30h. 
 

TRANSPORTE 

 
 

   

1 x por semana   

2x por semana   

3x por semana   

4x por semana   

5x por semana   

Interrupções letivas/greves  

 
Observações: A definir com a empresa de transporte, o orçamento será apresentado depois 
dos EE nos informarem das necessidades.  
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Inscrição nas atividades  

Para efetuar a inscrição nas atividades desportivas será necessário: 

 - Ser associado. Se for menor deve fazer se acompanhar por um dos tutores; 

 - Fornecer os dados para a Ficha de Inscrição; 

 - Preencher a declaração sobre ACDI  

- Autorização e Cedência dos Direitos de Imagem;  

- Apresentar o CC/BI e o NIF;  

- Apresentação de exame médico desportivo (válido por uma época desportiva); 

 - Pagamento da QAS, inscrição e primeira mensalidade.   

Normas dos pagamentos 

 Os sócios podem optar pelas seguintes modalidades de pagamento de mensalidades: 

- Mensal  

- Anual 

Os praticantes que optem pelo pagamento anual beneficiarão de um desconto. Os 

pagamentos podem ser efetuados na secretaria ou por transferência bancária para: 

 

 IBAN: PT50 0010 0000 5758 2650 0010 3 

 

No caso de o pagamento ser feito por transferência bancária, é obrigatório enviar o 

comprovativo para o email secretaria@urdafundo.pt sem o qual não poderá ser passado o 

respetivo recibo. Os recibos serão enviados por email.  

NA TRANSFERÊNCIA DEVE CONSTAR O NOME DO GINASTA E O MÊS A QUE SE 

REFERE O PAGAMENTO.  

- Na opção de pagamento mensal, o praticante deverá liquidar, no 3º mês, o mês em curso 

e o último mês do respetivo ano desportivo.  

- O pagamento do último mês NÃO É REEMBOLSÁVEL, independentemente da frequência 

ou não durante esse mês.  

- O pagamento das mensalidades deve ser efetuado, IMPRETERIVELMENTE ATÉ AO 8º 

DIA ÚTIL DE CADA MÊS.  

- NÃO SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO NAS AULAS ou APOIO AO ESTUDO após o 

prazo estipulado no ponto anterior.  

- Os pagamentos das mensalidades devem ser regularizados NA INTEGRA 

INDEPENDENTEMENTE DA FREQUÊNCIA OU NÃO NA TOTALIDADE DAS AULAS. 
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 - O pagamento das inscrições em competições estará incluído nas mensalidades. Exceto 

competições internacionais. 

-O pagamento de Encontros de Ginástica ou provas não oficiais são suportados pelos 

encarregados de educação (provas oficiais são da : FGP, AGL e FIG). 

Seguro de acidentes pessoais  

1. – Participação de Sinistro - Ginástica Competição – FGP  

   Em caso de acidente, o sinistrado deverá enviar por email para a Federação de Ginástica 

de Portugal, a participação de sinistro devidamente preenchida para validação e o 

comprovativo de pagamento da Franquia. 

  As despesas de reembolso (quando utilizarem os serviços fora da rede convencionada) 

deverão ser enviadas por correio para: Portinsurance – Consultores de Seguros, Lda. 

Departamento de Sinistros - Praça Marquês de Marialva, 44 3060-133 Cantanhede 

 E-MAIL: sinistros@Portinsurance.pt  

O pagamento da Franquia (70.00€) deve ser efetuado para a AIG Europe, S. A., através do 

IBAN: PT50 0007 0000 0010 5033 1532 3. O Tomador de Seguro disponibilizará ao 

Sinistrado fotocópia da participação de sinistro, devidamente certificada pelos respetivos 

Serviços, a qual deverá ser obrigatoriamente exibida pelo Sinistrado junto da Rede de 

Prestadores de Cuidados de Saúde Convencionados ou na AIG.  

• Para acompanhar a evolução e estado do processo deve contactar a Portinsurance 

através dos seguintes números: 231429330 e 961392270 ou através dos endereços de e-

mail sinistros@portinsurance.pt ou vania.paixao@portinsurance.pt  

 

2. – Participação de Sinistro – para todas as modalidades não competitivas  

….. 

Atuação em caso de doença 

- As crianças com febre, doenças infectocontagiosas e/ou com pediculose (piolhos) estão 

impedidas de frequentar as instalações; 

 - Em caso de acidente ou doença da criança, os Pais/Encarregados de Educação serão 

imediatamente informados, em caso de gravidade, a criança será transportada para os 

Serviços de Saúde competentes, para receber assistência. 
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Devoluções 

 A URD não procederá à devolução de qualquer montante, previamente liquidado, salvo os 

casos de força maior enunciados e desde que devidamente fundamentados:  

- Doença incapacitante, em termos definitivos, para a prática desportiva de atividade física.  

Suspensão da inscrição 

 Em caso de incapacidade temporária para a prática de atividade desportiva, por um 

período superior a 30 dias, devidamente fundamentado, o associado poderá solicitar a 

suspensão da sua inscrição, que será retomada após o final da causa incapacitante. 

Aulas experimentais 

 O interessado em associar-se a URD poderá fazer um dia experimental de aulas, a ser 

marcado na secretaria ou através da coordenadora técnica. Ao visitante, no momento do 

check-in na secretaria, será entregue para preenchimento um Termo de Responsabilidade 

de Aptidão para a prática de Atividade Física, responsabilizando-se pela sua condição e 

saúde para praticar as atividades que pretende experimentar. O associado, poderá 

gratuitamente trazer um convidado diferente por mês, para realizar aulas, a título 

experimental pelo período de uma semana, que deverá proceder da mesma forma prevista 

no item anterior. Os convidados ficam sujeitos às mesmas regras e condições de utilização 

da URD, aplicáveis aos sócios, nomeadamente ao disposto no presente regulamento. Caso 

o convidado venha a perturbar o normal funcionamento da URD, desrespeitando o presente 

regulamento, será solicitado ao mesmo que abandone as instalações. 

Cacifos 

 Todos os associados interessados em ter cacifos, caso existam disponíveis, deverão fazer 

um aluguer do mesmo através do pagamento anual na secretaria. Caso não possuam cacifo 

devem deixar os pertences de valor no saco de valores que cada treinador possui. No caso 

de não pagamento do cacifo 30 dias subsequentes ao fim do aluguer, a URD reserva o 

direito de abrir o cacifo e guardar todos os pertences por um período de 6 meses e alugar o 

cacifo a outro associado. 
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 Itens perdidos 

 A URD reserva-se no dever de guardar os pertences encontrados nas suas instalações por 

um período de 3 meses. Os pertences que não forem levantados serão doados a 

instituições de solidariedade social. 

Comportamento 

 Os associados devem tratar com educação e civilidade os demais, bem como os 

funcionários e professores da URD, respeitando pessoas e bens. Não será permitida 

linguagem insultuosa, abusiva ou grosseira, bem como quaisquer comportamentos que 

perturbem o bem-estar, as atividades dos outros associados, ou normal funcionamento da 

URD. É proibido fumar dentro das instalações da URD. Não é permitido o acesso aos 

associados que se encontrem sob efeito de álcool ou narcóticos. O incumprimento das 

normas referidas neste capítulo pode ser motivo de exclusão de associado de acordo com o 

estipulado nos estatutos. 

Comportamento em estágios e deslocações a competições  

Sempre que os atletas estejam sob a responsabilidade das treinadoras, quer em estágios, 

quer em deslocações para competições devem cumprir com as seguintes regras: 

- comunicar sempre à treinadora onde se encontram, pedindo sempre autorização (à 

treinadora responsável) para se deslocarem para algum lugar; 

- comprometer-se em manter uma alimentação saudável, cumprir os períodos de 

descanso planeados pela treinadora, beber água com frequência; não colocar em 

risco a sua saúde/integridade física ou dos colegas; 

- não se ausentar do estágio sem justa causa; 

- Respeitar todas as decisões da treinadora; 

- apoiar as colegas e manter espírito de equipa, assim como adoptar um 

comportamento desportivo ético, quer com colegas de equipa, quer com 

adversários. 
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Segurança e higiene  

Por razões de segurança e saúde, os associados deverão respeitar e cumprir as seguintes 

regras:  

 - O equipamento de treino é de uso obrigatório e deve ser lavado;  

- As meias usadas no treino devem ser vestidas no balneário antes do treino começar. Os 

atletas não devem utilizar no treino as que já trazem calçadas; 

 - Os cabelos devem vir bem-apanhados em coque (acima da linha das orelhas para que 

não incomode a atleta na execução de determinados exercícios) as atletas devem trazer 

consigo escova do cabelo, dois elásticos, uma rede, ganchos abertos e fechados e um 

frufru;  

- A utilização de qualquer equipamento de treino exige a prévia autorização do treinador que 

pela área se encontrar. Qualquer dano provocado em material que não foi autorizada a 

utilização pelo treinador será da responsabilidade do associado;  

- Não é permitida a ingestão de produtos alimentares dentro das zonas de treino.  

Condições gerais  

- Os associados devem comunicar na secretaria da URD, com a maior brevidade 

possível, quaisquer alterações de morada, telefone, email ou outros meios de contacto que 

tenham fornecido aquando da sua inscrição, de forma a garantir a boa comunicação e 

prestação de serviços. 

 - Não é permitida qualquer tipo de venda de bens ou serviços, bem como a sua 

publicitação através de panfletos, catálogos ou outros meios publicitários, dentro das 

instalações da URD sem a autorização da Direção da URD.  

- Poderá ser impedido o acesso ou permanência na URD a quem se recusar a pagar 

os serviços que pretende realizar e a quem não demonstre comportamentos adequados, 

provocando distúrbios ou atos de violência.  

- A utilização de telemóveis é proibida durante as aulas, exceto se o treinador 

autorizar.  

- Não é permitido levar pertences para as aulas. Os mesmos devem ficar guardados 

no cacifo, na bolsa de valores ou no balneário.  
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- Os associados devem respeitar escrupulosamente as indicações dos profissionais 

da URD, nomeadamente no que se refere às atividades físicas a praticar, a sua prescrição e 

forma correta de utilização dos equipamentos e serviços.  

- O associado que voluntariamente ou por uso irresponsável  danificar um aparelho, 

equipamento ou material no treino ficará obrigado a indemnizar a URD pelo valor praticado 

no mercado atual, sem prejuízo de outras punições, inclusive rescisão contratual, sem 

qualquer encargo suportado pela URD. Este valor é passível de execução, com a 

implicação do pagamento dos encargos processuais e honorários advocatórios a serem 

suportados pelo sócio.  

- À URD não poderão ser imputadas responsabilidades no caso de furtos ou 

estragos ocorridos no interior das suas instalações, quer em objetos ou valores pessoais, 

quer em viaturas.  

- À URD reserva-se o direito de alterar atividades e preços, comprometendo-se em 

qualquer dos casos afixar as respetivas alterações em local visível e a comunicá-las em 

tempo útil. - Existem na URD espaços concessionados. A exploração destes espaços foi 

confiada a profissionais, não se responsabilizando a URD, perante fornecedores, nem 

perante qualquer tipo de acidentes, ou situações análogas de qualquer tipo, que envolvam 

responsabilidades civis e surgidas devido à utilização daqueles espaços ou serviços 

concessionados. Tais situações são da inteira responsabilidade dos concessionários.  

- A URD coloca-se à disposição para quaisquer reclamações, solicitações ou 

sugestões dos sócios, que deverão ser feitas pessoalmente ou por escrito dirigidas à 

direção da URD. 

 - Os associados tomarão conhecimento do presente regulamento aquando da sua 

inscrição, e declararão estar cientes de todo seu conteúdo. Não obstante, este regulamento 

estará afixado na entrada do clube e pode ser consultado no site oficial da URD. 

- O presente regulamento faz parte integrante do contrato de adesão de cada 

associado, sendo dele indissociável para todos os efeitos formais e legais. 

 - A alegação do desconhecimento deste regulamento não poderá ser aceite como 

argumento para o não cumprimento do mesmo uma vez que a inscrição não será efetiva  

sem que o mesmo seja associado como forma de concordância. A URD reserva-se o direito 

de alterar o presente regulamento bastando para o efeito uma comunicação geral e colocar 

em local bem visível- este regulamento estará afixado na entrada do clube.  
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- As lacunas e dúvidas de interpretação do presente regulamento serão integradas 

pelo recurso às normas legais aplicáveis e interpretadas e resolvidas pela Direção da URD; 

Toda e qualquer situação que possa surgir e não esteja especialmente prevista no 

presente regulamento será regulada segundo casos análogos que aqui estejam 

apresentados, e na falta destes, a Lei Geral no que a responsabilidade civil diga respeito.  

Contactos 

Rua 1º de Maio, 12B. 1495-745 Cruz Quebrada 

Telef:  918838189 (Bruna Coelho, Presidente URD) 

www.urdafundo.pt 
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