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ACESSOS RECOMENDADOS – SS
P1 – 9,86 KM (Auto) – SS1/SS2 – 9,86 KM (Moto) SS1/SS2
Coordenadas GPS – N: 39º 56’30”
W: 7º 07’03”
Uma das zonas espetáculo da prova, situa-se
junto ao santuário da Sra. do Loreto.
Pela EN 332 – Medelim / Zebreira – ao Km
176,9, virar para uma estrada municipal de
asfalto, com indicação Sra. do Loreto.
Seguindo sempre, vai passar pelo recinto
das festas – pela direita – e após 800 metros
(desde que deixou a EN 332) encontra a
pista num gancho à esquerda.
Do mesmo local pode ver ainda a pista
durante algumas centenas de metros e tem
muito estacionamento.

P2 – 22,61 KM (Auto) SS1/SS2 – 22,61KM (Moto) SS2
Coordenadas GPS – N: 39º 49’53”
W: 7º 08’28”
Pela EN 332 (Medelim-Zebreira) até ao Km
170,3, virar para Idanha-a-Velha.
Siga até à Igreja e vire à direita para o
empedrado, e 50 metros depois, logo à
esquerda.
Segue sempre pela rua, deixando as casas à
direita, até à ponte romana.
(Desde a entrada para Idanha-a-Velha, até à
ponte romana, vão cerca de 900 metros)
Estaciona nesse local.
Atravessa a ponte romana a pé e
encontra a pista num gancho à direita.

P3 – 37,02 KM (Auto) SS1 / SS2 – 37,02 KM (Moto) SS2
Coordenadas GPS – N: 40º 03’14”
W: 7º 03’42”
Na EN 239 – Medelim – Penha Garcia /
Monfortinho / Espanha – a pista torna a
cruzar o asfalto ao Km 41,6.
Recomenda-se o estacionamento no
sentido da saída posterior para qualquer
outro ponto e o respeito pelas
indicações fornecidas pela GNR e
Comissários de Pista.
Atenção à colocação dos carros na
berma, sem impedir a via pública.
Possibilidade de existência de radares
na travessia a Penha Garcia (EN 239)

P4 – 53,38 KM (Auto) SS1 / SS2 – 53,38 KM (Moto) SS2
Coordenadas GPS – N: 40º 01’26”
W: 6º 59’45”
Utilizar a EN 332 a partir de Medelim (KM
164).
Em Medelim, seguir pela EN 239 em
direcção a Penha Garcia / Monfortinho /
Espanha.
Atenção aos radares em Penha Garcia, a
partir do Km 45,7 da EN 239.
A Pista cruza o asfalto ao Km 48,5 da EN
239.
Estacionar seguindo as indicações da GNR
e Comissários da Escuderia Castelo Branco

P5 – 67,05 KM (Auto) SS1 / SS2 – 67,05 Km (Motos) SS2
Coordenadas GPS – N: 39º 58’29”
W: 6º 54’19”
Saindo de Idanha-a-Nova seguir
direção Monfortinho, durante
56km até chegar a uma rotunda
na entrada de Termas de
Monfortinho.
Seguir direção Zebreira, Castelo
Branco, pela N 240 até ao Km
61.9, onde se realizaram as
partidas do SS1 e SS2 e as
chegadas das motos do SS no ano
passado.
Nesse local existe uma zona
espetáculo, com ampla
visibilidade para toda a gente e
com muitas opções de
estacionamento

P6 – 158,00 KM (Autos) SS1 / SS2
83,81 KM (Motos) SS1 - 158,00 KM (Motos) SS2
Coordenadas GPS – N: 39º 50’49”
W: 7º 04’15”
Pela EN 353 em direção à Zebreira /
Espanha, até ao Km 25,8.
Na rotunda à esquerda para a EN 240
em direção a Monfortinho / Espanha,
até à povoação da Zebreira (radares!!!)
– Km 37 da EN 353.
Atravessar a Zebreira e na rotunda,
voltar à esquerda seguir a direção
Penamacor / Medelim.
Cerca de 100m após a rotunda
anterior encontrará uma outra,
estacionando aí a viatura no parque
de estacionamento das piscinas,
localizando-se a ZE a 150m.

