ACESSOS
Todas as indicações de acesso do público as provas especiais de classificação têm como ponto de partida a
rotunda situada na entrada da Vila de Mortágua, no cruzamento da EN 234 com a EN 228, coordenadas
Google Earth (Lat. 40°24`8.54”N Long. 8°13`26.93”W).
PEC 2/5/8 – Mortágua ‐ Calvos
Acesso 1 ‐ Km 0.02 a Km 0,57 da PEC. Seguir em direcção ao Centro de Mortágua (Av. dos Bombeiros
Voluntários). Cerca de 800 metros depois, na terceira rotunda, virar à direita para a Rua Dr. José Lopes de
Oliveira. Na rotunda, a 180 metros, siga em frente para a Rua da Gandarada. A PEC encontra‐se cerca de 500
metros depois (Lat. 40°24'12.26"N Long. 8°13'47.27"W).

Acesso 2 ‐ Km 3,10 da PEC. Seguir em direcção a Vouzela / Campo de Besteiros, pela EN 228. Após 2500
metros, no entroncamento para o Aeródromo, continue em frente pela EN 228, para 200 metros depois virar
à esquerda. A PEC encontra‐se cerca de 270 metros depois (Lat. 40°25'19.04"N Long. 8°13'55.57"W). No
entanto deverá virar à direita, para ir estacionar na zona do Aeródromo.

PEC 3/6 – Póvoa do Sebo
Acesso 1 ‐ Km 8,86 da PEC. Seguir em direcção a Luso/Mealhada, cerca de 1200m depois virar a direita para
EN 334‐1 Águeda/Mortágua, na rotunda, sair na terceira saída em direcção a Águeda, 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 PEC (Lat. 40°29'43.82"N Long.
8°16'11.83"W).

PEC 4 / 7 ‐ Felgueira
Acesso 1 ‐ Km 7,06 da PEC. Seguir em direcção a Vouzela / Campo de Besteiros, pela EN 228. Cerca de 8800
metros depois, na rotunda à entrada de Felgueira, virar à direita para esta localidade. Continue sempre em
frente para Rua Principal / M 1544 até encontrar a PEC após ter percorrido 2280 metros (Lat. 40°27'09.34"N
Long. 8°11'25.77"W).

