Acessos às Zonas Espetáculo
PEC 2

ALVITO DA BEIRA (20,28Km)

Zona Espetáculo 1 :

Km 12,14 da PEC

10:33h / 14:53h

GPS N: 39º 47´51.00” W: 7º 48´53.94”

Acesso Z.E.1
Tomando como “ponto de partida” a rotunda de acesso à Zona Industrial, localizada na saída de Castelo
Branco para a EN 233,(GPS N: 39º 49´28.74” W:7º 31´10.22”) tome o sentido SARZEDAS – que atravessa
– e CATRAIA CIMEIRA, localidade que atinge 30,88 Km depois da referida rotunda.
Entra na povoação e encontra uma rotunda cerca de 400m depois, seguindo para esquerda para onde
indica CHÃO do GALEGO.
2 Km depois da rotunda encontra CHÃO do GALEGO e 300m à frente vira à direita para MONTES da
SENHORA, povoação que encontra, 2,1 Km depois. Atravessa MONTES da SENHORA e 1,75 Km depois,
encontra nova rotunda, seguindo em frente, percorrendo depois 1,75 Km até à Prova Especial de
Classificação.
Percorreu 38,90 Km após a saída de Castelo Branco. A estrada fica cortada antes de uma lomba e pedese que se tenha atenção ao estacionamento para não bloquear a via nem outras viaturas.
Trata-se de uma zona espetáculo muito interessante onde os veículos contornam uma rotunda que
antecede uma curva rápida à direita. 1200m mais à frente estará colocada uma chicane artificial – feita
em jersey´s plásticos – seguida de uma “direita a fundo”. Dois locais “recomendados” !
(Continuando a percorrer, a pé, o sentido da PEC, 470m mais à frente encontra a Z.E.2)

Zona Espetáculo 2 :

Km 13,84 da PEC

GPS N: 39º 47´25.80” W: 7º 49´39.26”

Acesso Z.E.2
Este local alcança-se vindo de PROENÇA a NOVA para a SOBREIRA FORMOSA pela EN 351, até ao Km
41,2, onde se sai para a SOBREIRA FORMOSA.
Entra-se na EN 233 e depois de atravessar a SOBREIRA FORMOSA anda 3,5 Km até à Prova Especial de
Classificação. Está perante um gancho à direita no cruzamento para CUNQUEIROS, onde o troço
abandona a EN 233 e entra numa Estrada Municipal. Zona de boa visibilidade, a descer. Espetacular,
sem dúvida.

PEC 3 FÓRNEAS / ESTREITO (29,71Km)
Zona Espetáculo 1 :

Km 10,68 da PEC

11:11h / 15:31h

GPS N: 39º 50´36.61” W: 7º46´14.37”

Acesso à Z.E. 1
Tomando como “ponto de partida” a rotunda de acesso à Zona Industrial, localizada na saída de Castelo
Branco para a EN 233, dirija-se até SARZEDAS – que atravessa – localidade que encontra após 17,3 Km.
À saída da povoação vire à direita, para MARTIM BRANCO, PRAIA FLUVIAL do SESMO e 3,8 Km depois, à
esquerda para PRAIA FLUVIAL do SESMO, SESMO, SESMINHO.
Entra no SESMO após 2,5 Km; siga – pela esquerda, atravessando o SESMINHO - mais 2,3 Km até à
entrada da povoação da MÓ – que não atinge - , onde encontra a PEC numa curva à esquerda a subir.
Desde Castelo Branco até esta Z.E. percorre cerca de 26 Km.
Estacione nos locais indicados e não impeça a livre circulação do trânsito.

Acessos Z.E.2 e Z.E.3
Tomando como ponto de “partida” a rotunda de acesso à EN112 ( junto ao Centro Médico de Castelo
Branco - Quinta da Milhã / GPS N: 39º 50´48,4´´ W: 007º 30´16,3´´) tome esta direcção : PAMPILHOSA,
OLEIROS, SALGUEIRO DO CAMPO e MARTIM BRANCO.
10,00Km depois, atravessa o Salgueiro do Campo. Siga sempre pela estrada principal. 16,50Km depois
encontra o cruzamento para PAIÁGUA à sua esquerda. Siga em frente mais 4,60Km até ao cruzamento
para OLEIROS / SERTÃ. Tome esta estrada. Cerca de 10,00Km mais à frente, (seguindo sempre a
direcção de Estreito/Oleiros), encontra um cruzamento à sua esquerda que indica POEIROS, RIBEIRO DA
AZENHA, CARDAL. Vire para esta estrada.
Atravessa em seguida as localidades de Ribeiro da Azenha e Poeiros.
Cerca de 4,00Km mais à frente encontra um cruzamento “triangular”, do seu lado direito, ornamentado
com um série de cactos.
Neste local vire à sua direita, para onde indica RAPOSEIRA, VIDIGAL e
ESTREITO. 3,70Km após o cruzamento anterior encontra do seu lado direito uma Igreja / recinto de
festas. Após a chegada a este local, opte por se dirigir à ZE 2 ou ZE 3:

Zona Espetáculo 2 :

Km 25,60 da PEC GPS N: 39º 54´27.00´´ W: 7º 47´23.52”

Acesso à Z.E. 2 - Vire para a esquerda, para o cruzamento que indica BAFAREIRA.
É uma estrada de terra batida, em boas condições e onde circula sem dificuldade numa viatura ligeira.
Percorre 4,00Km (em terra) até encontrar a P.E.C.
“Descendo” a pé cerca de 400m, no sentido contrário ao percurso da classificativa, entra no início da
povoação de Bafareira, onde poderá observar os concorrentes durante bastante tempo.
Caminhando mais 100m, no mesmo sentido, tem um gancho em paralelos, a subir.
Um pouco mais abaixo, na entrada da povoação, tem uma ponte “em lomba”. Todos estes locais
proporcionarão, certamente, um excelente espetáculo.
Estacionamento : Em virtude de o acesso em terra batida ser estreito, siga até ao asfalto. Aí encontrará
um pequeno largo (em asfalto). Cumpra as indicações do elemento da GNR e dos Marshall´s presentes
no local para inverter o sentido da marcha.
Tenha especial cuidado de não deixar a viatura estacionada de modo a bloquear a passagem de outras
viaturas !

Zona Espetáculo 3 :

Final da PEC

GPS N: 39º 56´08.01´´ W: 7º 47´40.40”

Acesso à Z.E. 3 - Na referida Igreja / recinto de festas, siga em frente, ignorando a indicação Bafareira.
Siga sempre pela estrada principal, e cerca de 2,5Km mais à frente encontra, do seu lado esquerdo o
final da P.E.C.
Estacione a sua viatura antes do acesso ao final da P.E., na berma da estrada e não impeça a circulação,
bloqueando a estrada ou outros veículos já estacionados. Cumpra sempre as indicações dos elementos
da GNR ou dos membros da Organização do Rali.
Caminhe no sentido inverso à classificativa.
Encontrará certamente uma curva a seu gosto, visto muito próximo do final da P.E. “ter muitas por
onde escolher”. Desde Castelo Branco até estas Zonas Espetáculo percorreu cerca de 56,00Km

PEC 4 SARNADAS S.SIMÃO (12,32Km)
Zona Espetáculo 1 :

Km 1,75 da PEC

12:09h / 16:29h

GPS N: 39º 56´10.39” W: 7º 44´30.23”

Acesso Z.E. 1
Tomando como ponto de “partida” a rotunda de acesso à EN112 ( junto ao Centro Médico de Castelo
Branco - Quinta da Milhã / GPS N 39º 50´48,4´´ W 007º 30´16,3´´) tome esta direcção : PAMPILHOSA,
OLEIROS, SALGUEIRO DO CAMPO e MARTIM BRANCO.
10,00Km depois, atravessa o Salgueiro do Campo. Siga sempre pela estrada principal. 16,50Km depois
encontra o cruzamento para PAIÁGUA à sua esquerda, para onde de virar.
Atravesse a localidade PAIÁGUA – imediatamente após a igreja, vire à direita – e passe em frente ao
“Centro Social”, tomando à direita após este edifício.
Percorra mais 7,60 Km, atravessando as
localidades SILVOSA, VINHA e CARDOSA.
À saída desta localidade encontra a PEC numa zona rápida, a descer.
Desde a saída de Castelo Branco até à Z.E. percorre cerca de 37 Km.

Zona Espetáculo 2 :

Km 9,61 da PEC

GPS N:39º 53´08.35” W: 7º 43´04.36”

Acesso Z.E. 2
Tomando como ponto de “partida” a rotunda de acesso à EN112 ( junto ao Centro Médico de Castelo
Branco - Quinta da Milhã / GPS N 39º 50´48,4´´ W 007º 30´16,3´´) tome esta direção : PAMPILHOSA,
OLEIROS, SALGUEIRO DO CAMPO e MARTIM BRANCO.
10,00Km depois, atravessa o Salgueiro do Campo. Siga sempre pela estrada principal.
Ao Km 75 da E.N 112, aproximadamente 20 Km após sair de Castelo Branco, vira à esquerda para onde
indica SARZEDAS e VALE FERRADAS.
No próximo cruzamento que encontrar, cerca de 2 Km após o anterior, vire à sua esquerda para onde
indica SARZEDAS.
Segue sempre em frente, atravessando a povoação de GRADE e VALE DE MARIA
DONA. Mais à frente e cerca de 7,5 Km após o anterior cruzamento encontra a Z.E. na localidade de
AZENHA DE CIMA.
Percorre cerca de 29 Km desde a saída de Castelo Branco e demora aproximadamente de 30 Minutos a
chegar ao local.

