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Recursos para a deficiência para Portugal 

 

http://apn.pt/apn/ 

Associacao Portuguesa de Duencas Neuromusculares 
Fernando Moragdo 

Servico de Neurologica, Hospital de Santa Maria 

1699 Lisboa Codex, Portugal 

Tel: 351-1-797-6882 

http://www.apd.org.pt/ 

Associacao Portuguesa de Deficientes 

Associação Portuguesa de Deficientes é uma organização de pessoas com deficiência, constituída 

e dirigida por pessoas com deficiência. Enquanto organização de direitos humanos, tem por 

objecto a promoção e defesa dos interesses gerais, individuais e colectivos das pessoas com 

deficiência em Portugal. 

http://sites.ecclesia.pt/fcd/ 

Fraternidade Crista dos Doentes Cronicos e Deficientes Fisicos 

Rua Conde S. Bento, 376 

http://apn.pt/apn/
http://www.apd.org.pt/
http://sites.ecclesia.pt/fcd/
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Couto (Santa Cristina) 

4780-232 Santo Tirso 

Portugal 

E-mail:fcd_portugal@yahoo.com.br 

Telefone: +351 252 858 030 

 

Terapia Equestre 

http://www.cavaloamigo.org/ 

Cavalo Amigo 

Telefone: +351 91 7216829 / +351 91 9414408 

E-mail: associacao@cavaloamigo.org / centro.hipico@cavaloamigo.org 

Facebook: associacaocavaloamigo 

O Centro Hípico CAVALO AMIGO está credenciado pela Federação Equestre Portuguesa (FEP) 

e Association of British Riding Schools (ABRS) e conta com uma equipa especializada, bem 

como um núcleo de voluntários dedicados, para desenvolver o leque de actividades equestres que 

disponibiliza. As instalações incluem um picadeiro coberto e um picadeiro exterior e a sua 

localização privilegiada permite aos cavaleiros visitarem o Baixo Mondego e usufruir das 

fantásticas vistas na companhia dos nossos simpáticos cavalos. 

http://todosagalope.pt/index.php/pt/hipoterapia/ 

Todos a Galope 

Travessa Francisco Rezende, 1500-289  

Lisboa 

Email: geral@todosagalope.pt 

As sessões de TAE são conduzidas por uma equipa multidisciplinar: um profissional de saúde 

(fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo), um instrutor de equitação e um cavalo 

treinado para o efeito. A Hipoterapia visa a reabilitação neuromotora através do movimento do 

cavalo. Quando se desloca “a passo”, o cavalo produz um movimento tridimensional semelhante 

ao da marcha humana e a fisionomia do seu dorso permite que o cavaleiro se sente numa postura 

correta. Estas características proporcionam um grande aporte de estímulos sensoriais e motores 

ao sistema nervoso central do cavaleiro, essenciais para o processo terapêutico. 

 

Turismo 

http://www.accessibleportugal.com 

Accessible Portugal 

Accessible Portugal 

Av. Almeida Garrett Nº 9 - 2º Esq 

2720-032 Alfragide – Lisboa 

Tel: 00 351 91 919 56 80 

Email: Luisvarela@diverge.com.pt 

 

 

mailto:fcd_portugal@yahoo.com.br
http://www.cavaloamigo.org/
mailto:associacao@cavaloamigo.org
mailto:centro.hipico@cavaloamigo.org
http://todosagalope.pt/index.php/pt/hipoterapia/
mailto:geral@todosagalope.pt
http://www.accessibleportugal.com/
mailto:Luisvarela@diverge.com.pt
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Organizações por doença 

https://www.apela.pt/ 
Associacao Portuguesa de Eaclerose Lateral Amiotrofica (APELA) 
Lisboa Contact: 

LISBOA 

Rua Al Berto, Lote 18, Lojas A e B, 

Olaias (entrada pela Rua Wanda Ramos) 

1900-918 Lisboa 

Tel:218 491 756/ 968 356 350 

Email: geral@apela.pt 

Porto Contact: 

Centro Hospitalar Conde de Ferreira 

Rua de Costa Cabral, 1659 

Tel: 4200-227 (Porto)/ 225 491 122/ 924 398 050 

Email: geral@apela.pt 

http://www.spem.pt/ 

Sociedad Portuguesa de Esclerose Multipla (SPEM) 

Tel.: +351 21 865 04 80 

Email: spem@spem.pt 

A Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM), criada em 1984, tem como missão 

contribuir para a melhoria das condições de vida dos portadores de Esclerose Múltipla, familiares 

e cuidadores. 

https://www.nfnetwork.org/resources/worldwide-resources/ 

NF Portugal (Neurofibromatose) 

Association in Portugal 

Lucia Lemos\r 

Rua Marquesa de Alorna 2 Atelier\r 

Tel. 0035 121 9343 959 

Fax. 0035 9343 960 

Email: rapnf@iol.pt 

 

 

 

 

The information contained in this message is presented for the purpose of educating and 

informing you about paralysis and its effects. Nothing contained in this message should be 

construed nor is intended to be used for medical diagnosis or treatment. It should not be used in 

place of the advice of your physician or other qualified health care provider. Should you have 

any health care related questions, please call or see your physician or other qualified health care 

provider promptly. Always consult with your physician or other qualified health care provider 

before embarking on a new treatment, diet or fitness program. You should never disregard 

medical advice or delay in seeking it because of something you have read in this message. 

https://www.apela.pt/
mailto:geral@apela.pt
mailto:geral@apela.pt
http://www.spem.pt/
mailto:spem@spem.pt
https://www.nfnetwork.org/resources/worldwide-resources/
mailto:rapnf@iol.pt
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$8,700,000 with 100 percent funding by ACL/HHS. The contents are those of the author(s) and 

do not necessarily represent the official views of, nor an endorsement, by ACL/HHS, or the U.S. 

Government. 


