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Promotor: 

• Taekwondo Clube de Santo António dos Cavaleiros – Utilidade Pública 

 
Organização: 

• Diretor do Workshop: Mestre Paulo Jorge Martins 

• Diretora de Logística: Dª. Maria Emília Martins. 

 
Parceiros:  

• Câmara Municipal de Loures; 

• União de Freguesias de Santo António Cavaleiros e Frielas; 

• Instituto Português Desporto e Juventude – Programa Desporto para Todos; 

• PTC – Portugal Taekwondo Centro; 

• ATLX – Associação Taekwondo de Lisboa; 
 
Programa: 

• Data:  25 de Maio de 2019 das 09h00 às 13h00. 

• Local:  Pavilhão Escola General Humberto Delgado  
    Rua António Sérgio em Santo António dos Cavaleiros 
    https://goo.gl/maps/oRwtS1rALgF2 

• Contatos: Email:  tkdclube@gmail.com 
    Site:  www.workshop.taekwondosac.pt 
    Facebook:  www.facebook.com/taekwondosac 
    Telemóvel:  912279394 

 
Inscrições: 

• As inscrições para o 1º Workshop Taekids do TCSAC estão abertas para 
praticantes com idades compreendidas entre os 6 e 14 anos, para todas as 
graduações; 

• Existe um número limitado de vagas;  

• O valor da Inscrição é 10€ (dez euros) por participante; 

• São processadas “Online” através do sítio https://www.martial.events/en, e só 
são consideradas válidas após processamento do pagamento por transferência 
bancária para o IBAN: PT50.0033.0000.45431330214.05 – TCSAC. 

• Ao inscrever o atleta, o Clube/Encarregado de Educação que o representa, 
garante que o mesmo possui Seguro Desportivo válido. 

 
Disciplinas: 

• O jogo do Combate; 

• Defesa Pessoal; 

• 101 Jogos Aplicados ao Taekwondo; 

• Competição em Ambiente Lúdico; 

 
Preletores: 

• Mestre Paulo Martins 

• Mestre Nuno Antunes 

• Mestre Pedro Tomaz 

• Mestre Raul Passos 

• Instrutora Emília Martins 

http://www.workshop.taekwondosac.pt/
http://www.facebook.com/taekwondosac
https://www.martial.events/en
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Diversos: 

A organização do WS poderá proceder a alterações a este programa, por motivos 
excecionais e reserva-se o direito de admissão. 
Serão recolhidas imagens de âmbito geral no decorrer deste evento (fotografias), com 
a única finalidade de divulgação e informação, sendo as mesmas carregadas para a 
página oficial do clube www.taekwondosac.pt , Instagram e Facebook do TCSAC. As 
imagens carregadas serão minuciosamente analisadas, de modo a proteger tanto a 
integridade como a privacidade dos envolvidos. 
Todas as despesas de deslocações, alimentação e assistência médica são da 
responsabilidade do clube/atleta. 
A organização não se responsabiliza por qualquer dano físico, bem como roubo ou 
furto ocorridos durante o evento. 

 

Divulgação: 

 

http://www.taekwondosac.pt/

