
 
 
 

COMUNICADO 
 

Para entrada no recinto da prova é obrigatório apresentar comprovativo de resultado negativo 
do teste COVID-19, realizado em menos de 48h do início da prova (sábado, dia 10/4 10:00h). 
 
Quem não tiver teste com resultado negativo para apresentar, poderá dirigir-se à tenda da 
proteção civil, junto à zona norte do mercado, para realizar o teste COVID-19 (que no máximo 
custará 20€). 
Nesta situação, deverá ausentar-se e aguardar o resultado do teste, que será enviado por 
telefone e/ou e-mail. Quando obtiver o resultado do teste e, sendo este negativo, deverá dirigir-
se à entrada norte do paddock, onde se encontra a tenda de acreditação e onde será entregue 
a pulseira que permite a entrada nas seguintes zonas: secretariado, paddock, verificações e 
parque fechado. 
 
As zonas do paddock, verificações e parque fechado estão vedadas e vigiadas 24h, desde a sua 
abertura às 20h do dia 9/4 até ao fecho às 20h de dia 11/4. Nestes locais só pode entrar quem 
tiver a pulseira covid. 
 
Para que se consiga manter uma boa organização é fundamental o cumprimento dos seguintes 
horários: 

a) Dia 10/4, as verificações documentais, ocorrem de acordo com o regulamento, entre as:  
10:30/11:45 – para Elite e Open; 
12:00/12:15 – para  Senhoras; 

   14:00/16:45 – para Verdes 1, 2 e 3; Veteranos super, Veteranos e Promoção; 
17:00/19:00 – Hobby. 

 
b) Dia 10/4, as verificações técnicas, ocorrem entre as 15:00 e as 21:00. 

 
c) Para realização dos testes COVID: 

Dia 9/4 das 18:00 às 22:00 - prioridade Elite, Open, Senhoras e respetivas equipas; 
Dia 10/4: 

• das 8:00 às 12:00 - prioridade Verdes 1,2,3; Veteranos super, Veteranos  e 
promoção, com respetivas equipas;  

• das 12:30 às 14:30 - prioridade equipas  

• das 14:30 às 16:30 - prioridade Hobby e respetivas equipas 

• das 17:00 às 20:00 – Hobbys e geral  
Dia 11/4 das 7:00 às 8:00 - geral  
 

Para esclarecimentos adicionais, consulte o plano de contigência COVID, sobre o qual é 
obrigatório o conhecimento do seu conteúdo. 
Em anexo remetemos a declaração de circulação para pilotos e a autorização para realização do 
teste COVID, a qual deve ser previamente preenchida, caso necessite de realizar o teste. 

Vila Nova de Santo André, 27 de Março de 2021 

Pela Motor Sport 

Celestino Cruz, Presidente da Direção 

3 Anexos: Autorização teste covid; Tabela resumo dos horários; Credencial de circulação para pilotos. 



 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO DE TESTE COVID - 19 
 
 
Eu, _________________________________________________________, 

Cartão cidadão nº ____________, Telefone nº __________tenho 

conhecimento de estar a realizar um teste de diagnóstico de COVID 19 

solicitado no âmbito de um rastreio preventivo promovido por Motor Sport 

Santo André para cumprimento do protocolo contingência elaborado 

especificamente para o IV Enduro de Vila Nova de Santo André que se 

realiza dias 10 e 11 de Abril 2021. 

Declaro para os efeitos previstos no artigo 13º  do Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (EU) 2016/679 do P.E. e do Conselho de 27 de abril 

(RGPD) prestar, por este meio, o meu consentimento para tratamento dos 

meus dados pessoais. 

Por ser verdade e concordar, assino em baixo. 

__________________________________ Santo André__ de Abril de 2021 

 

 

 

 



 
 
 
 

RESUMO HORÁRIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

CREDENCIAL DE CIRCULAÇÃO 
 

Nos termos e para os efeitos da aplicação da legislação em vigor, pela qual foram definidas 

medidas excecionais de limitação à circulação, declara-se que nos próximos dias 10 e 11 de Abril 

2021 o Motor Spot V. N. Santo André organizará, sob a égide da Federação de Motociclismo de 

Portugal, o IV Enduro de Vila Nova de Santo André a contar para o Campeonato Nacional Sénior 

da modalidade. 

Por ser verdade emite-se esta mesma declaração para fazer atestar perante as autoridades que 

o piloto com o nome _____________________________________, com o Cartão do Cidadão 

________________se encontra inscrito nesta prova, sendo que se fará acompanhar com a sua 

equipa composta por: 

_______________________________________________________,CC___________________; 

_______________________________________________________,CC___________________; 

_______________________________________________________,CC___________________; 

_______________________________________________________,CC___________________; 

_______________________________________________________,CC__________________;_

_______________________________________________________,CC___________________; 

_______________________________________________________,CC___________________; 

_______________________________________________________,CC___________________; 

_______________________________________________________,CC___________________; 

_______________________________________________________,CC___________________; 

 

Em caso de necessidade, por favor contactar o responsável de Segurança do evento, Miguel 

Farola 917 874 859. 

 

Vila Nova de Santo André, 27 de Março de 2021 

Pela Motor Sport 

Celestino Cruz, Presidente da Direção 

 


