
Todas as indicações de acesso do público as provas especiais de classificação têm como ponto de partida a 

rotunda situada na EN 234, entrada da Vila de Mortágua, coordenadas Google Earth (Lat. 40°24`8.54”N Long. 

8°13`26.93”W),ponto de referência, estabelecimento comercial Intermarché. 

PEC  4/6 - Tojeira 

Acesso 1 - Km 7.14 da especial de classificação. Seguir em direcção a Luso/Mealhada, cerca de 1200m depois 

virar a direita para EN 334-1 Águeda/Mortagua,na rotunda, sair na terceira saída em direcção a 

Agueda,prosseguir cerca de 8600 metros até a povoação de Falgaroso da Serra, no sinal de transito de final da 

povoação, virar a direita em direcção a Eirigo/Paredes/Parque Eólico, cerca de 3200m depois, no cruzamento 

Eirigo/Paredes, seguir em frente por mais 3100m em direcção ao Parque Eólico, ate encontrar a especial (Lat. 

40°29'43.82"N Long. 8°16'11.83"W). 

 

Acesso 2 - Km 8.88 da especial de classificação. Seguir em direcção a Luso/Mealhada, cerca de 1200m depois 

virar a direita para EN 334-1 Águeda/Mortagua,na rotunda sair na terceira saída em direcção Águeda, 

prosseguir cerca de 5000 metros até a povoação de Macieira, no final da povoação virar a direita em direcção 

Vila pouca,Sernadas,Linhar de Pala, 900m depois virar a esquerda em direcção a Vila Pouca,230m depois 

continuar pela esquerda, continuar sempre em frente no interior da povoação de Vila Pouca e por mais 2150m 

ate encontrar o cruzamento para Eirigo/ Linhar de Pala, virar a direita em direcção Linhar de Pala prosseguir 

por mais 5200m ate encontrar a especial de classificação (Lat.40°29'56.78"N Long. 8°15'14.38"W). Trata-se de 

uma saída de emergência estacionar por favor nos caminhos florestais existentes. 

 



 

 

Acesso 3 - Km 14.14 da especial de classificação. Seguir no sentido de Vouzela/Campo de Besteiros/Vila 

Meã/Vila Moinhos (EN 228),3800m depois, na rotunda do Cruzeiro do Sobral, virar a direita em direcção a Vila 

Moinhos/Campo Besteiros, seguir sempre em frente por mais 3500m até ao cruzamento para Povoa do 

Sebo/Calvos, virar a esquerda em direcção a Povoa do Sebo,2500m depois virar a esquerda em direcção a 

Calvos, seguir sempre em frente até a povoação de Calvos,1200m depois e já na povoação de Calvos entra 

numa estrada de terra,600m depois encontra a especial de classificação (Lat. 40°28'41.22"N Long. 

8°13'56.27"W). 

 

PEC 5 /8 - Rigueiras 

Acesso 1 - Km 7.41 da especial de classificação. Seguir em direcção a Luso/Mealhada, cerca de 1200m depois 

virar a direita para EN 334-1 Águeda/Mortagua,na rotunda sair na segunda saída em direcção a Gandara,50m 

depois virar a direita, seguir cerca de 550m ate encontrar a especial (Lat. 40°24'23.52"N Long 8°14’13.63"W).  

Acesso 2 - Km 7.57 da especial de classificação. Seguir no sentido de Vouzela/Campo de Besteiros (EN 

228),620m depois virar a esquerda para a Rua do Lagar, seguir sempre em frente nos cruzamentos,1100 m 

depois encontra a especial (Lat. 40°24'26.21"N Long. 8°14'6.88"W). 

 



PEC  7 e 9 -  Montebelo / Aguieira 

Acesso 1 - Km 12.76 e 12.91 da especial de classificação. Seguir no sentido Coimbra/Viseu, seguir sempre em 

frente em direcção Santa Comba Dão (EN 234) por cerca de 5600m até encontrar a especial do seu lado 

esquerdo (Lat. 40°23'32.29"N Long. 8°10'1.97"W).Trata-se de uma saída de emergência, estacionar por favor 

no caminho florestal a direita. 

 

 

Acesso 2 - Km 16.84 da especial de classificação. Seguir no sentido Coimbra/Viseu, seguir sempre em frente 

em direcção Santa Comba Dão (EN 234), cerca de 4400m depois, virar a esquerda para Vale de Paredes, cerca 

de 500m depois, seguir sempre pela estrada a direita até encontrar a especial (Lat. 40°24'25.38"N Long. 

8°10'52.09"W).  

 

 

 



Acesso 3 - Km 18.03 da especial de classificação. Seguir no sentido Coimbra/Viseu, seguir sempre em frente 

em direcção Santa Comba Dão (EN 234), cerca de 2250m depois, virar a esquerda para estrada de terra (Lat. 

40°24'15.27"N Long.8°12'2.16"W), seguir sempre pelo estradão principal por mais 1600m até encontrar a 

especial (Lat. 40°24'53.85"N Long. 8°11'23.75"W). 

 

Acesso 4 – Km 22.30 da especial de classificação. Seguir no sentido de Vouzela/Campo de Besteiros/Vila Meã, 

(EN 228),730m depois virar a direita para Vila Nova/Chão Miudo,na povoação de Vila Nova seguir sempre em 

frente pela Rua da Escola, prosseguir pela EM 1544 até á povoação de Chão Miúdo, na povoação de Chão 

Miúdo, seguir sempre em frente pela Rua da Capela,150m após passar a capela (lado esquerdo),virar a direita 

para a Rua Valinho da Fonte, no cruzamento a seguir, prosseguir em frente por mais 30 metros e depois virar 

a esquerda para Rua do Carvalhinho, entra em estrada de terra, seguir pela direita, e percorrer 700m até 

encontrar a especial (Lat. 40°26'24.70"N Long. 8°11'18.29"W).  

 

 

 


