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INFORMAÇÃO EMBARQUE MOTAS AÇORES – 20-01-2022 

Como anunciado, o Grupo Desportivo Comercial irá suportar integralmente os custos com transporte das 

Motas dos Pilotos participantes no Enduro dos Açores. 

Além das Motas, é também oferecido o transporte de 1 Tenda (tipo EZ-Up) e um Saco/Mala de Peças 

Ferramentas. Não foi estabelecido propriamente um tamanho máximo para o Saco/Caixa, mas apela-se ao 

bom senso… 

EMBALAMENTO DAS MOTAS 

Tratando-se de motas de Enduro, que têm uma “vida difícil” sendo normais as quedas, riscos e esfolões 

nestas motas, não foi julgado necessário o seu transporte em grades de protecção, o que além do mais faz 

aumentar consideravelmente os custos de manuseamento da carga, bem como diminui o número de motas 

por contentor. 

Afigura-se-nos que um embalamento simples, com algum cartão/plástico de bolhas e/ou película seria 

perfeitamente adequado às motas em questão. 

No entanto, e após várias solicitações, conseguimos uma solução, que permite o transporte das motas em 

grades, fornecidas por cada piloto, desde que a largura dessas grades não ultrapasse os 70 cm (apenas é 

necessário desmontar o guiador – 4 parafusos) de largura e os 2,20 mt de comprimento. 

Importante: 71/71/73 cm, etc…. não são 70 cm 

Quando as medidas da Grade ultrapassarem os 2,20 x 0,7 será cobrado um Frete de 100€ 

Moradas para entrega da Motas 

O Transporte será efectuado a partir de 2 pontos do Continente: 
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Datas de Entrega das Motas 

As motas+tenda+saco deverão ser entregues, devidamente embaladas nas moradas indicadas, nos dias 25 e 

28 Fevereiro. Numa situação limite – que deverá ser evitada no vosso próprio interesse – poderão ser ainda 

aceites algumas motas no dia 2 Março (dia 1 é Terça feira de Carnaval e o Transitário não trabalha) 

Abertura dos Contentores 

Na quinta-feira, dia 10 de Fevereiro, por volta das 10:00 serão abertos os contentores, junto ao Paddock, 

para que os Pilotos e Assistentes possam retirar os seus pertences (será obrigatória a apresentação de 

identificação, para ser autorizado a levantar a mota) 

Regresso das Motas 

No Domingo, dia 13, após a abertura do Parque Fechado as Motas (devidamente embaladas)+Tendas+Sacos 

deverão ser colocadas nos contentores, que estarão no mesmo local da Abertura. 

As motas deverão estar disponíveis para levantamento, no local de origem, nos dias 23/24 de Março 

Motas “Extra”: Quem desejar transportar alguma mota, além daquela com que vai correr, poderá fazê-lo 

com um custo de 150€, desde que informe previamente o GDC dessa intenção. 

 


