
 

 

 

 

Condições de Acesso Estádio António Coimbra da Mota 
 
 

A entrada e permanência neste recinto desportivo pressupõem a aceitação das condições abaixo 

enumeradas, definidas de acordo com a legislação em vigor e com as normas das entidades 

reguladoras do futebol, quer a nível nacional quer a nível internacional. 

 

1. A idade mínima para acesso ao recinto desportivo é de 3 (três) anos, inclusive. 

2. Os menores de 12 (doze) anos só podem aceder ao recinto desportivo quando 

acompanhados por um adulto. 

3. Cada espectador deve ser portador de um título de ingresso válido. 

4. Após validação do título de ingresso, o espectador deve mantê-lo na sua posse até à 

saída do recinto desportivo, após o final do evento. 

5. O título de ingresso indica a porta pela qual deve ser feito o acesso ao recinto desportivo, 

devendo ser respeitado o setor, fila e cadeira nele indicados. 

6. Uma vez dentro do recinto desportivo, a saída do espectador para o exterior tem caráter 

definitivo. 

7. Antes da entrada no recinto desportivo, todos os espectadores são alvo de uma revista 

pessoal de prevenção e segurança, efetuada por Assistentes de Recinto Desportivo ou 

pelas forças de segurança.  

8. A Estoril Praia – Futebol, SAD não assume qualquer responsabilidade pelos objetos 

retidos durante a revista pessoal. 

9. Sempre que for considerado necessário pelas forças de segurança, será realizado um 

teste de despistagem de álcool, estupefacientes ou outros. 

10. É proibida a entrada no recinto desportivo de cartazes, faixas ou bandeiras com 

mensagens de caráter religioso, político, racista, xenófobo ou que incitem à violência. 

11. Será impedida a permanência de quem adotar comportamentos racistas, xenófobos, 

violentos ou que incitem à violência. 

12. Não é permitido permanecer em áreas de circulação, sobretudo quando estas integrem 

percursos de evacuação.  

13. Não está autorizada a entrada no recinto desportivo de comida ou bebidas adquiridas no 

exterior. 

14. A entrada e permanência no recinto desportivo implicam a aceitação e cumprimento das 

indicações dadas pelo staff da Estoril Praia - Futebol SAD, Assistentes de Recinto 

Desportivo e forças de segurança.  



15. A entrada no recinto desportivo pressupõe autorização para a recolha de som e imagem, 

nos termos legais. 

16. Não é permitida a entrada a animais, exceto cães-guia ou outras situações legalmente 

previstas.    

17. Para os espectadores com deficiência ou incapacidade existe em cada porta do recinto 

desportivo um acesso diferenciado do acesso geral. 

18. A infração a uma ou mais destas Condições de Acesso implica a expulsão imediata do 

recinto desportivo, sem prejuízo de outras medidas legalmente previstas. 

 

 

Access Conditions António Coimbra da Mota Stadium 

 

By entering and remaining in this sports venue, the spectator accepts the conditions below, which 

are established according to the legislation and rules of both national and international football 

regulatory authorities. 

1.     The minimum age required to access the sports venue is 3 (three) years old, included. 

2.   Children under 12 (twelve) years old can only access the sports venue when 

accompanied by an adult. 

3.     Each spectator must be in possession of a valid ticket.  

4.  After validation, tickets must remain in the spectator's possession until exiting the venue 

when the event is officially over. 

5.  In the ticket, the spectator will find the entrance number, sector, row and seat number, 

that must be respected. 

6.  Once inside the sports venue, decision to exit is final and reentering is not allowed. 

7.     Before entering the sports venue, all spectators will be subject to a personal safety and 

prevention body search, performed by an official steward or by a police officer. 

8.     Estoril Praia - Futebol, SAD is not liable for items retained during the mentioned body 

search.  

9.    When considered necessary by the police force, a screening test for alcohol, narcotic 

drugs or other similar substances will be carried out. 

10.    Posters, banners or flags with religious, political, racist or xenophobic content or which 

may incite violence are forbidden. 

11.     Spectators who incite violence or adopt racist, xenophobic or violent behavior, are not 

allowed to remain in the venue. 

12.     Spectators are not allowed to stand in circulation areas, especially when they form part 

of the evacuation routes. 

13.     Spectators are not authorized to bring in food or drinks purchased outside the sports 

venue. 



14.    Entering and remaining in the sports venue implies the acceptance and compliance with 

any instructions given by Estoril Praia – Futebol, SAD staff, official stewards, and the 

police force. 

15.     Entering and remaining in the sports venue implies authorization for sound and image 

footage collection, in accordance with the law. 

16.     Animals are not allowed in the sports venue, except guide dogs or other legal exceptions. 

17.     For spectators with disabilities, special access is available at each entrance.  

18.     Not complying with one or more terms of the present Access Conditions will result in 

immediate expulsion from the sports venue, not excluding other actions that can be taken 

in accordance with the law. 


