
SPORTING CP VS FC PORTO
FINAL · 25 DE MAIO 2019 · 17H15

ESTÁDIO NACIONAL

Trajeto preferencial 

// Adeptos provenientes da Região Norte 
                  A1 › A25 › A17 › A8 › A9 › N 6-3     
                  A1

Classificação etária: maiores de 6 anos

Termos de responsabilidade:
A preencher por acompanhantes de crianças 

maiores de 3 anos e menores de 6.

Informações gerais
> Início do jogo: 17h15
> Abertura de portas: 14h45
 
// 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, Norte, Maratona e Tribuna)
 
> Siga a cor do seu bilhete para: Estacionamento e portas
de entrada.

> A Federação Portuguesa de Futebol aconselha-o a entrar
no interior do Estádio com a maior antecedência possível. 
Assim, evita filas desnecessárias e poderá usufruir do 
espetáculo que antecederá o jogo, em particular,
a subida da sua equipa ao relvado e a Cerimónia de Abertura!

// Participe na Festa
Consulte o mapa do estádio, no verso do seu bilhete, para 
identificar as portas de entrada. No caso de extravio do 
ingresso, 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 de documento de 
identificação.

É proibida a entrada: 
i) a quem se encontre sob influência de álcool, 
estupefacientes
ou produtos com efeito análogo ou não aceite submeter-se
a testes de controlo e despistagem ou a revista pessoal 
de prevenção e segurança.
ii) de objetos suscetíveis de gerar ou possibilitar atos de 
violência ou 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.
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Legenda

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