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Bilhetes · Entrada Sul

1) Só é permitido acesso a indivíduos portadores de bilhete válido;
2) Os bilhetes são atribuídos por ordem sequencial de 
levantamento, não sendo admissível a troca de lugar salvo por 
indicações da organização do evento ou das forças de segurança;
3) A apresentação deste bilhete implica a aceitação das presentes 
condições e das demais disponíveis no sitio fpf.pt
4) Não é permitida a entrada de animais ou objetos suscetíveis de 
perturbar a realização do jogo ou o público e de cariz comercial.
5) São condições de acesso e permanência no recinto: i) não estar 
sob o efeito de álcool ou substâncias análogas, aceitando a 
sujeição a testes de despistagem; ii) a aceitação à revista pessoal 
incluindo através da palpação por forma a impedir a entrada de 
objetos proibidos; iii) o consentimento à captação, reprodução, 
publicação e identificação da sua imagem e som, em quaisquer 
meios, incluindo nas redes sociais, para efeitos de marketing ou 
promocionais, a título gratuito, iv) não emitir dizeres, por qualquer 
meio, de caráter violento, racista, xenófobo ou discriminatório, v) as 
demais previstas na Lei n.º 39/2009 de 30 de Julho na redação que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 52/2013.
6) O não cumprimento das presentes e dos regulamentos interno e 
de segurança e utilização de espaços públicos implica o 
afastamento imediato do evento, sem direito a reembolso do valor 
do bilhete.

Condições de assistência ao jogo:

Federação Portuguesa de Futebol NIPC: 500110387

Classificação etária: maiores de 6 anos
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Bilhetes · Entrada Tribuna

ENTRADA TRIBUNA

FINAL · 28 DE MAIO 2017

SL BENFICA     VITÓRIA SC VS

1) Só é permitido acesso a indivíduos portadores de bilhete válido;
2) Os bilhetes são atribuídos por ordem sequencial de 
levantamento, não sendo admissível a troca de lugar salvo por 
indicações da organização do evento ou das forças de segurança;
3) A apresentação deste bilhete implica a aceitação das presentes 
condições e das demais disponíveis no sitio fpf.pt
4) Não é permitida a entrada de animais ou objetos suscetíveis de 
perturbar a realização do jogo ou o público e de cariz comercial.
5) São condições de acesso e permanência no recinto: i) não estar 
sob o efeito de álcool ou substâncias análogas, aceitando a 
sujeição a testes de despistagem; ii) a aceitação à revista pessoal 
incluindo através da palpação por forma a impedir a entrada de 
objetos proibidos; iii) o consentimento à captação, reprodução, 
publicação e identificação da sua imagem e som, em quaisquer 
meios, incluindo nas redes sociais, para efeitos de marketing ou 
promocionais, a título gratuito, iv) não emitir dizeres, por qualquer 
meio, de caráter violento, racista, xenófobo ou discriminatório, v) as 
demais previstas na Lei n.º 39/2009 de 30 de Julho na redação que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 52/2013.
6) O não cumprimento das presentes e dos regulamentos interno e 
de segurança e utilização de espaços públicos implica o 
afastamento imediato do evento, sem direito a reembolso do valor 
do bilhete.

Condições de assistência ao jogo:

Federação Portuguesa de Futebol NIPC: 500110387

Classificação etária: maiores de 6 anos



Bilhetes · Entrada Norte

1) Só é permitido acesso a indivíduos portadores de bilhete válido;
2) Os bilhetes são atribuídos por ordem sequencial de 
levantamento, não sendo admissível a troca de lugar salvo por 
indicações da organização do evento ou das forças de segurança;
3) A apresentação deste bilhete implica a aceitação das presentes 
condições e das demais disponíveis no sitio fpf.pt
4) Não é permitida a entrada de animais ou objetos suscetíveis de 
perturbar a realização do jogo ou o público e de cariz comercial.
5) São condições de acesso e permanência no recinto: i) não estar 
sob o efeito de álcool ou substâncias análogas, aceitando a 
sujeição a testes de despistagem; ii) a aceitação à revista pessoal 
incluindo através da palpação por forma a impedir a entrada de 
objetos proibidos; iii) o consentimento à captação, reprodução, 
publicação e identificação da sua imagem e som, em quaisquer 
meios, incluindo nas redes sociais, para efeitos de marketing ou 
promocionais, a título gratuito, iv) não emitir dizeres, por qualquer 
meio, de caráter violento, racista, xenófobo ou discriminatório, v) as 
demais previstas na Lei n.º 39/2009 de 30 de Julho na redação que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 52/2013.
6) O não cumprimento das presentes e dos regulamentos interno e 
de segurança e utilização de espaços públicos implica o 
afastamento imediato do evento, sem direito a reembolso do valor 
do bilhete.

Condições de assistência ao jogo:

Federação Portuguesa de Futebol NIPC: 500110387

Classificação etária: maiores de 6 anosENTRADA NORTE

SL BENFICA     VITÓRIA SC
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Bilhetes · Entrada Maratona

Condições de acesso dos 
espetadores ao recinto desportivo:1) Só é permitido acesso a indivíduos portadores de bilhete válido;

2) Os bilhetes são atribuídos por ordem sequencial de 
levantamento, não sendo admissível a troca de lugar salvo por 
indicações da organização do evento ou das forças de segurança;
3) A apresentação deste bilhete implica a aceitação das presentes 
condições e das demais disponíveis no sitio fpf.pt
4) Não é permitida a entrada de animais ou objetos suscetíveis de 
perturbar a realização do jogo ou o público e de cariz comercial.
5) São condições de acesso e permanência no recinto: i) não estar 
sob o efeito de álcool ou substâncias análogas, aceitando a 
sujeição a testes de despistagem; ii) a aceitação à revista pessoal 
incluindo através da palpação por forma a impedir a entrada de 
objetos proibidos; iii) o consentimento à captação, reprodução, 
publicação e identificação da sua imagem e som, em quaisquer 
meios, incluindo nas redes sociais, para efeitos de marketing ou 
promocionais, a título gratuito, iv) não emitir dizeres, por qualquer 
meio, de caráter violento, racista, xenófobo ou discriminatório, v) as 
demais previstas na Lei n.º 39/2009 de 30 de Julho na redação que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 52/2013.
6) O não cumprimento das presentes e dos regulamentos interno e 
de segurança e utilização de espaços públicos implica o 
afastamento imediato do evento, sem direito a reembolso do valor 
do bilhete.

Condições de assistência ao jogo:

Federação Portuguesa de Futebol NIPC: 500110387

Classificação etária: maiores de 6 anosENTRADA MARATONA

SL BENFICA     VITÓRIA SC
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Mobilidade
e Parqueamento
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2Estação de
Comboios

Cruz Quebrada

1

Queijas

LISBOA

Estrada das BiscoiteirasEstrada Costa

3

------------------------------------------ Estrada Cortada -----------------------------------------

ENTRADA MARATONA

Legenda

NOTA: Trânsito na Avenida Pierre de Coubertin 
estará condicionado em dia de jogo.

Acessos Entrada Sul

Acessos Entrada Tribuna

Acessos Entrada Maratona

Acessos Entrada Norte

2 3

1

Legenda

NOTA: Trânsito na Avenida Pierre de Coubertin 
estará condicionado em dia de jogo.

Saída
Estádio/
Queijas

Carnaxide
Linda-a-velha Saída

Linda-a-velha

Adeptos
SL Benfica

Adeptos
Vitória SC

Saída
Caxias/

Av. Marginal



Trajeto preferencial:

Estações de Serviço recomendadas:

› A11 – A3 – A29 - A17 - A8 -A9/CREL
  N 6-3 > PARQUE 1

› A17 – Figueira da Foz
› A8 – Torres Vedras

Vitória SC

1



Trajeto preferencial:

Estações de Serviço recomendadas:

› A1 - IC17 - A5 > PARQUE 3

› A1 – Pombal
› A1 – Santarém

SL Benfica (Provenientes da Região Norte)

3



Para todos os adeptos vindos do centro de Lisboa
Recomendamos trajeto via comboio ou via Carris

Meio de transporte mais confortável, mais seguro

Tarifa única
e simplificada 

de 2€ para 
portadores
de bilhete

Reforço de 
autocarros com 

paragem nas 
piscinas
do Jamor

CP CARRIS



Trajetos pedonais preferenciais

Entrada Maratona
+ Entrada Norte

Entrada Tribuna

Entrada Sul3

1



Gestão de Trânsito

Pierre Coubertin:
› Será efetuado corte de trânsito no acesso da Avenida Marginal à Avenida 
Pierre Coubertin com exceção de veículos autorizados
› Operação: PSP
› Horário: a partir das 08:00 do dia do jogo (28 de Maio)

Pierre Coubertin:
› Será efetuado condicionamento de trânsito no acesso da A5 à Avenida 
Pierre Coubertin mediante veículos autorizados e gestão do P3, sendo 
depois o trânsito direcionado para o P2
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TRAJETO PREFERENCIAL
 
//   Adeptos provenientes da Região Norte 
 

ÁREAS DE SERVIÇO PREFERENCIAIS
 
//   

A1 › IC17 › A5

› A11 › A3 › A29 › A17 › A8 › A9 › N 6-3

› A1 - Pombal › A1 - Santarém

› A17 - Figueira da Foz
› A8 - Torres Vedras

//   Participe na Festa
Por favor, consulte o mapa do estádio no seu bilhete que
destaca os portões de entrada. No caso de extravio do bilhete,
a FPF não garante a sua substituição pelo que aconselhamos
todos os adeptos a manter o seu bilhete num lugar seguro.
Bilhetes duplicados serão apreendidos e o seu detentor não
será autorizado a entrar no estádio. 

Para entrada no recinto é necessária a apresentação de bilhete
válido e pode ser exigida a exibição documento de identificação.
É proibida a entrada: 
i) a quem se encontre sob influência de álcool, estupefacientes
ou produtos com efeito análogo ou ii) não aceite submeter-se
a testes de controlo e despistagem ou a revista pessoal 
de prevenção e segurança.
Não é permitida a entrada de objetos suscetíveis
de gerar ou possibilitar atos de violência nem de cariz 
publicitário ou comercial.
O titular do bilhete: 
i) consente expressamente que a sua imagem seja captada,
reproduzida,  publicitada, identificada e reconhecida em
qualquer meio de comunicação, incluindo nas redes sociais,
para quaisquer fins lícitos, designadamente promocionais, a título 
gratuito ii) aceita respeitar as instruções das forças de segurança,
assistentes de recinto desportivo, do promotor e elementos
da organização incluindo quando se verifique a necessidade
de alteração de lugar. O incumprimento de qualquer um dos
termos e condições aplicáveis implicam a proibição de acesso
e permanência no estádio sem direito a reembolso.

INFORMAÇÕES GERAIS
 

› Abertura de portas 2h30 antes do início do jogo
 
//   Festa e conforto, dentro e fora do estádio
› Zonas de restauração (zonas de parqueamento,
topo das bancadas)
› WCs amovíveis (zonas de parqueamento, bancadas)
› Contentores para guarda de objetos 
(junto às Entradas Sul, Maratona e Norte)
 
› Sinalética direcional rodoviária e pedonal, indexada ao 
conceito cromático da bilhética e integrada na política de 
mobilidade
de segurança e na atribuição de parqueamento.

› A Federação Portuguesa de Futebol aconselha-o a entrar
no recinto desportivo com a maior antecedência possível. 
Assim evita filas desnecessárias e poderá usufruir de todo
o espetáculo que antecederá o jogo, em particular,
a chegada da equipa ao estádio, com subida ao relvado, 
e a Cerimónia de Abertura!

Classificação etária: maiores de 6 anos



Mensagens

As portas abrem às 14:45 

Muitas atividades de entretenimento
no estádio

Grande cerimónia de abertura

Ambos os clubes vão contribuir para a festa



SL Benfica vs Vitória SC
Final · 28 de maio 2017


