
Rali de Mortágua

ACESSOS
QUALIFYING/SHAKEDOWN

ACESSO 1
Na rotunda de confluência da N 234 c/ N 228, seguir em pela N234 em direção ao Luso / 
Mealhada, ao longo de 1,2 Km, e sair à direita na direção a “Águeda”. Na rotunda, sair na 
segunda saída, em direção ao Agrupamento de Escolas de Mortágua e, 50 metros depois, virar 
à direita. Estacionar nos locais de estacionamento (terreiro) junto a este estabelecimento de 
ensino. A prova de “Qualifying/Shakedown” é alcançada a cerca de 500 metros depois, num 
gancho em que os concorrentes entram em asfalto, vindos de estrada de terra, em frente.

ACESSO 2
Na rotunda de confluência da N 234 c/ N 228, seguir em pela N234 em direção ao Luso / 
Mealhada e, cerca de 500 metros depois, vire à direita, em frente à área de serviço da BP, em 
piso de terra, tomando depois a EM de asfalto. 400 metros depois cortar à esquerda, num 
STOP. A “Qualifying/Shakedown” fica a 200 metros.

PEC 1 e 5 – Moitinhal – C. Calvos (7,78 km)

ACESSO
W8.20927372    N40.45905870
Na rotunda de confluência da N 234 c/ N 228, seguir em pela N234 em direção ao Luso / 
Mealhada, ao longo de 1,2 Km, e sair à direita na direção a “Águeda”. Na rotunda, sair na 
segunda saída, em direção ao Agrupamento de Escolas de Mortágua e, 50 metros depois, virar 
à direita. Estacionar nos locais de estacionamento (terreiro) junto a este estabelecimento de 
ensino. A prova de “Qualifying/Shakedown” é alcançada a cerca de 500 metros depois, num 
gancho em que os concorrentes entram em asfalto, vindos de estrada de terra, em frente.
ATENÇÃO - O percurso entre o final da PEC 1 e 5 e o início da PEC 2 e 6 será interdito ao 
trânsito.

PEC 2 e 6 – Santuário – Palheiros (12,93 km)

ACESSO 1
W8.27075136  -  N40.43316631
Na rotunda de confluência da N 234 c/ N 228, seguir pela N234 em direção ao Luso / Mealhada 
ao longo de 1,2Km, saindo à direita na direção “Águeda”. Na rotunda sair na terceira saída, em 
direção a Águeda, pela N334-1 e após serem percorridos 4,8 Km nesta estrada, virar à direita 
em direção a Vila Pouca e Sernadas. Após 1 km seguir em frente para Sernadas, o mesmo 
acontecendo 750 metros depois. Percorrer mais 350 metros e virar à direita num gancho.
A prova passa na localidade de Sernadas, que se atinge 500 metros depois, com dois locais 
para assistir, conforme se vá pela estrada à direita (curva em parte do percurso em asfalto) ou 
pela esquerda, para a localidade (gancho à direita de passagem do asfalto para a terra).

ACESSO 2
W8.28533434  -  N40.44866583
(Inclui 3 km em piso de terra, preferencialmente viatura de todo-o-terreno)
Na rotunda de confluência da N 234 c/ N 228, seguir pela N228 em direção a Vouzela. Após 7,3 
Km nesta estrada, virar sobre a esquerda para EM em direção a Póvoa do Sebo. À entrada 
desta povoação, percorridos 2,4 km, virar à direita e 600 metros depois virar à esquerda para 



estrada de terra. Após 930 metros virar à direita e, logo depois, à esquerda. Percorrer mais 1,3 
km até chegar a um terreiro onde poderá estacionar, efectuando os restantes 850 metros a pé 
pela estrada sobre a direita. Encontra a prova numa zona rápida, em que os concorrentes vêm 
da direita. Existe um outro acesso à prova, a partir de Póvoa do Sebo, seguindo para Calvos, 
mas que estará condicionado, por se tratar de um itinerário de evacuação do Rali e o percurso 
da prova, nessa zona, ser demasiado rápido, não sendo recomendado. 

PEC 3 e 7 – Laceiras – Tojeira (13,25 km)

ACESSO 1
Na rotunda de confluência da N 234 c/ N 228, seguir pela N234 em direção ao Luso / Mealhada 
ao longo de 1,2Km, e sair à direita na direção “Águeda”. Na rotunda sair na terceira saída, em 
direção a Águeda, pela N334-1. Percorrer 7,2 Km nesta estrada até Falgarosa da Serra e virar à 
direita, para Paredes, Parque Eólico e Erigo.
Seguir sempre em direção a este parque, percorrendo 3 km até ao primeiro cruzamento, que 
se deve seguir em frente, até ao final da estrada em piso de asfalto, 3,1 Km depois. Aí deve-se 
seguir em frente, sobre a esquerda, pela estrada em bom piso de terra. Após 900 metros 
chega-se à prova, numa zona espetacular junto à subestação, vindo os concorrentes da 
esquerda.

ACESSO 2
Na rotunda de confluência da N 234 c/ N 228, seguir pela N234 em direção ao Luso / Mealhada 
ao longo de 1,2Km, e sair à direita na direção “Águeda”. Na rotunda sair na terceira saída, em 
direção a Águeda, pela N334-1. Percorrer 14 Km nesta estrada e virar à direita, no cimo da 
serra. (W8.32047929  -  N40.49331227).
Este mesmo entroncamento poderá ser acedido para quem vem do lado de Águeda, a partir 
de Boialvo. À saída desta localidade, após sair da N336 para a N334-1 em direção a Mortágua, 
percorrer 5,6 Km e virar à esquerda.
Depois, para ambos os percursos, continuar pela estrada de asfalto durante 1,8 km, até 
encontrar a prova, numa parte de passagem para piso de asfalto, junto a uma capelinha, vido 
os concorrentes da direita, de estrada em terra.

PEC 5 e 8 – Felgueira (18,00 km)

ACESSO 1
Na rotunda do Intermarché sair na direção Vouzela-Campo de Besteiros para a EN-228. Sair na 
primeira saída da rotunda, 3,9 quilómetros depois da rotunda, em direção à Labialfarma. Cerca 
de 4,6 quilómetro depois encontra-se outra rotunda, seguindo na primeira saída para 
Felgueira. Cerca de 2,25 quilómetros depois, encontra a especial numa zona de alcatrão.
40º 27’ 9’’ N 8º 11’ 25’’ W

ACESSO 2
Na rotunda do Intermarché seguir em direção a Santa Comba Dão, para a EN-234. Seguir nesta 
via durante 2,5 quilómetros para cortar à esquerda para uma estrada de terra. Seguir cerca de 
1,7 quilómetros até à especial.
40º 24’ 53’’ N 8º 11’ 23’’ W

ACESSO 3
Na rotunda do Intermarché sair na direção Vouzela-Campo de Besteiros para a EN-228. Cerca 
de 650m seguir em frente para 800m mais á frente seguir pela direita em direção a Felgueira e 
Rio Milheiro, cerca de 1,9 km vai encontrar uma estrada de terra á direita, deve seguir por essa 



estrada em terra. Percorre cerca de 800m nessa estrada em terra e vai encontrar um gancho á 
direita e corta para esse gancho, percorre mais 1,4 km indo encontrar a especial.
40º 25.371’ N 8º 11.529’ W

ACESSO 4
Na rotunda do Intermarché seguir em direção a Santa Comba Dão, para a EN-234. Seguir nesta 
via durante 4,4 quilómetros para cortar depois à esquerda, para Vale de Paredes. Cerca de 550 
metros depois, virar à direita. Seguir a estrada durante cerca de 900 metros até à especial.
40º 24’ 26’’ N 8º 10’ 52’’ W


