
 

Text Sample – For Sailors  

Portuguese version 

No âmbito da declaração do estado de emergência nacional e das medidas de elevada restrição, entre as quais, 
as de limitação à circulação de pessoas entre concelhos e as de limitação à circulação de cidadãos na via pública, 
a Federação Portuguesa de Vela declara que o atleta abaixo referido está convocado para os trabalhos da 
Seleção Nacional de Vela, para o período de XX a XX de XXXXX de 2021, em Vilamoura, e assim, a sua atividade 
equiparada a atividade profissional, o que enquadra uma exceção às limitações de circulação. 

(Nome) – CC: XXXXXXX 

English Version 

In the context of the declaration of the national state of emergency and the restriction measures, among which, 
those of limitation of movement of citizens on public road, the ( Federation Name )  declares that the athlete 
mentioned below is a member of the National Sailing Team, and is working for the period ( Day ) to ( Day ) OF ( 
month )  2021, in Vilamoura, and thus its activity as professional high performance athlete , which frames an 
exception to circulation limitations, article 30 of Decree the resolution of the Portuguese Government of 
14/01/2021 

( Name ) – ( Passport Number ) 

 

Text Sample – For Coaches 

Portuguese version 

No âmbito da declaração do estado de emergência nacional e das medidas de elevada restrição, entre as quais, 
as de limitação à circulação de pessoas entre concelhos e as de limitação à circulação de cidadãos na via pública, 
a Federação Portuguesa de Vela declara que o treinador  abaixo referido está convocado para os trabalhos da 
Seleção Nacional de Vela, para o período de XX a XX de XXXXX de 2021, em Vilamoura, e assim, a sua atividade 
equiparada a atividade profissional, o que enquadra uma exceção às limitações de circulação. 

(Nome) – CC: XXXXXXX 

English Version 

In the context of the declaration of the national state of emergency and the restriction measures, among which, 
those of limitation of movement of citizens on public road, the ( Federation Name )  declares that the professional 
coach mentioned below is called for the work of the National Sailing Team, for the period ( Day ) to ( Day ) OF ( 
month )  2021, in Vilamoura, and thus its activity equated to professional activity, which frames an exception to 
circulation limitations, article 30 of Decree the resolution of the Portuguese Government of 14/01/2021 

 

( Name ) – ( Passport Number ) 

 

 


