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41.º GRANDE PRÉMIO INTERNACIONAL 

DE CICLISMO DE TORRES VEDRAS 

12 a 15 julho2018 
 
 

Pedido de Acreditação Press / Demande d'Accréditation Presse 
 

Nome do Meio/Nom du média  
Morada/Adresse  
Código Postal/Code Postal  
Telefone/Telephone  Fax  
Email  

 
Acreditação por etapa(s)/Accréditation pour l'étape(s) 
 

  Prólogo  1ªetapa  2ªetapa        3ªetapa        
 

Pretende usar Rádio Volta? Avez vous besoin d'un appareil Radio Tour?  Sim/Oui  Não/Non 

Pretende usar mota durante a corrida? Avez vous besoin d'utiliser une moto pendant la course?    Sim/Oui  Não/Non 
 
Importante: A organização não se responsabiliza pelo uso de frequências não autorizadas pela ANACOM (ver www.anacom.pt). 
Important: L'organisation ne se responsabilise pas par l'utilisation de fréquences non autorisées par ANACOM (voir www.anacom.pt) 

 
Pessoas acreditadas / Personnes accreditées 
 

Nome e Apelido/Nom et prénom:  
Telemóvel/Téléphone:  Email:  
 Jornalista/Journaliste  Fotógrafo/Photographe  Técnico/Technicien Carteira Profissional/Carte de Press nº  
 CCPJ - Com. Carteira Profissional de Jornalista  AIJC - Assoc.Internationale Journalistes du Cyclisme 
 AIPS - Inter. Sports Press Association 
Nome e Apelido/Nom et prénom:  
Telemóvel/Téléphone:  Email:  
 Jornalista/Journaliste  Fotógrafo/Photographe  Técnico/Technicien Carteira Profissional/Carte de Press nº  
 CCPJ - Com. Carteira Profissional de Jornalista  AIJC - Assoc.Internationale Journalistes du Cyclisme 
 AIPS - Inter. Sports Press Association 
Nome e Apelido/Nom et prénom:  
Telemóvel/Téléphone:  Email:  
 Jornalista/Journaliste  Fotógrafo/Photographe  Técnico/Technicien Carteira Profissional/Carte de Press nº  
 CCPJ - Com. Carteira Profissional de Jornalista  AIJC - Assoc.Internationale Journalistes du Cyclisme 
 AIPS - Inter. Sports Press Association 

 
Importante: Juntar fotografia em formato jpg. (máx. 250 kb) de cada pessoa a credenciar e cópia da carteira profissional.   
Importante: Joindre photo de chaque personne accréditée et copie de la carte de presse.  
 

Veículos/Véhicules 
 
Veículo/Véhicule:  Marca/Marque:  Matrícula/Immatriculation:  
Condutor/Conducteur:  
Companhia de Seguros/Compagnie d'assurances:  
Veículo na caravana/Véhicule en course       Sim/Oui  Não/Non 
Veículo/Véhicule:  Marca/Marque:  Matrícula/Immatriculation:  
Condutor/Conducteur:  
Companhia de Seguros/Compagnie d'assurances:  
Veículo na caravana/Véhicule en course       Sim/Oui  Não/Non 
 
Importante: Juntar cópia do Seguro do Veículo e Título de Registo de Propriedade / Documento Único Automóvel; 
 Importante: Joindre une copie de l'assurance et titre enregistrement des véhicules; 
 
 

Prazo de envio do pedido de acreditação / Date limite de soumission de la demande d'accréditation : 4 julho  
Envio de pedido de acreditação para / Envoi de demande d' accréditation pour: trofeujoaquimagostinho@gmail.com 

 
Entrega de acreditações / Livré d'accréditation: Secretariado e chegadas / Secrétariat et les arrivées 

 
Fica autorizada a recolha, processamento e utilização destes dados para fins de gestão do relacionamento desportivo, comercial e 
informativo não sendo permitida a sua utilização por terceiros.  
A organização reserva-se o direito de inutilizar em qualquer momento as credenciais em caso de utilização indevida. Cada credencial é 
pessoal e intransmissível. 
 

Assinatura / Signature 

 
Data / Date 
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CONDIÇÕES GERAIS 
 
  
 
- No ato do levantamento da credencial, o titular da mesma deverá apresentar um documento de 
identificação. Para os pedidos que não se fizeram acompanhar de fotografia, os respetivos titulares 
estarão sujeitos a um processo de levantamento, naturalmente mais moroso; 
 
- Os pedidos de credenciação feitos após o prazo estabelecido estarão sujeitos a demora na sua 
obtenção. 
 
- As pessoas credenciadas deverão submeter-se às ordens da Direção da Corrida. 
 
- Os veículos só poderão exibir publicidade referente ao órgão que representam, salvo autorização da 
Organização. 
 
 
 
 
Regras de utilização de veículos dos órgãos de comunicação dentro e fora de prova: 
 
 
- Só é permitido um veículo em prova por cada órgão de comunicação social, salvo uma única 
exceção, relacionada com os pedidos que creditem simultaneamente um automóvel e uma moto.  
 
- Toda a documentação dos veículos, assim como o funcionamento dos mesmos deve estar conforme 
a lei e o código da estrada.  
 
- As motos em prova devem ser conduzidas por “motards” com experiência comprovada em 
acompanhamento de provas de ciclismo filiados na UVP-FPC, sendo que cada moto deverá sempre 
ser utilizada por um “motard” e um profissional de comunicação; 
 
- A organização pode, em qualquer momento, retirar a acreditação a um veículo que ponha em causa a 
segurança da prova ou não cumpra com as normas em vigor. 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÕES 
 
 

Li as normas acima mencionadas bem como o Regulamento do Troféu Joaquim Agostinho para:  
ACOMPANHANTES  e  ACREDITAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL aceitando os 
mesmos. 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Data: _____/____/_____ 
 
 


