PEC 1 – CASCAIS
(Lagoa Azul /Peninha)

PEC 1 – CASCAIS

KM - 11,70

1º CONCORRENTE – 8h38

ZP1 – ACESSOS
Pela EN 9 (Km….) virar para Lagoa Azul / Malveira para a EN 9-1. Os espectadores têm que estacionar do lado direito,
entrado antes do CHC, no acesso à Lagoa Azul. Seguem a pé pela EN 9-1.
ZE1 – ACESSOS
Pela estrada de Alcabideche para Janes/Malveira (EN 247-5) 3,7 Km depois de passar por baixo da AE em Alcabideche,
virar à direita para Quinta do Pisão, Pedra Amarela. A certa altura a estrada está cortada – 100 m antes da EN 9-1 – onde
poderão estacionar e sair. Zona muito interessante da Lagoa AzulZE2 – ACESSOS
Pela Malveira da Serra há dois acessos ao cruzamento da EN 9-1 com a EF da Peninha, subindo o empedrado até à estrada
cortada onde há bastante estacionamento. A saída para a Malveira da Serra é uma SAÍDA DE EMERGÊNCIA, pelo que
antes e após o cruzamento abaixo (Vivenda Silvino) apenas se estaciona de um dos lados da faixa de rodagem.
ZE3 – ACESSOS
A ZE3 apenas está acessível aos espectadores que entrem antes das 7h da manhã. É uma estrada que liga ao cruzamento
dos Capuchos e fica fechada nas duas pontas, durante a realização das PEC Cascais e Sintra. Apenas se consegue saír,
quando passar o último concorrente pelas duas classificativas.
IMPORTANTE - O estacionamento das viaturas em qualquer das zonas, deverá respeitar todas as normas ambientais em vigor no
Parque Natural de Sintra – Cascais, assim como as indicações quer das autoridades, quer dos Marshall colocados no local.

A protecção do ambiente e a observância respeitosa das regras de segurança, são determinantes para a continuação do Rali das
Camélias e a organização agradece a colaboração de todos, por forma a que a organização da prova, possa continuar a merecer a
confiança das autoridades que a viabilizam.

PEC 2 - SINTRA

PEC 2 – SINTRA

KM – 10,20

1º CONCORRENTE – 9h06

ZE1 – ACESSOS
Pela EN 375, após a bomba de gasolina da GALP em Colares (sentido Colares/Sintra) vire à direita para o Penedo. 2,7 Km
depois à esquerda em direção “Centro” e 1,2 Km depois à direita para “Pé da Serra / Cascais”, sempre pela estrada
principal, muito tortuosa, chegará perto da EN 247-3. Estacione só de um dos lados da estrada, perto da Quinta da Urca
facilitando a entrada e saída dos espectadores.
ZP1 – ACESSOS
Esta zona de público é a estrada que está encerrada a partir das 7h00 da manhã e que liga o troço 1 – Cascais – à PEC 2 –
Sintra. Acesso condicionado e a saída apenas se processará depois da passagem do último carro na PEC 2.
ZP2 – ACESSOS
Este acesso para o alto da Rampa da Pena, apenas poderá ser feito até às 7h00 da manhã, quer subindo a Rampa da Pena,
quer entrando pela 247-3, no sentido Pé da Serra / Sintra. O sentido é único e pode ser feito descendo do Palácio da Pena
para S. Pedro de Sintra. A pé o acesso pode ser feito utilizando a Via Sasseti (caminho pedonal, construído pela Câmara
Municipal de Sintra para os turistas acederem ao Castelo dos Mouros e Palácio da Pena.
IMPORTANTE - O estacionamento das viaturas em qualquer das zonas, deverá respeitar todas as normas ambientais
em vigor no Parque Natural de Sintra – Cascais, assim como as indicações quer das autoridades, quer dos Marshall
colocados no local.
A protecção do ambiente e a observância respeitosa das regras de segurança, são determinantes para a continuação do
Rali das Camélias e a organização agradece a colaboração de todos, por forma a que a organização da prova, possa
continuar a merecer a confiança das autoridades que a viabilizam.

PEC 3 MAFRA

PEC 3 - MAFRA

PEC 3 – MAFRA

KM – 10,50

1º CONCORRENTE – 10h49

ZE1 – ACESSOS
A ZE 1 de Mafra tem três acessos possíveis que vão dar sempre à povoação de Sto Isidoro. Começando à saída de Mafra,
seguir pela EN 114 e 3,2 Km depois seguir pela direita pela EM 616 (Estrada de Sto Isidoro) e 2,8 Km depois chega ao
gancho no sul de Sto Isidoro.
Pela Rotunda da EN 247 (Ericeira) seguir pela 2ª a direita e ao passar Paço das Ilhas (3,00 Km) volta à direita para a EM
1165, direção Sto. Isidoro e 2,9 Km depois encontra a povoação e o mesmo gancho.
ZE2 – ACESSOS
Pela EN 9, pouco depois do cruzamento à direita para o Sobral da Abelheira, encontra um à esquerda para Monte Bom e
cerca de 3Km depois, seguindo em frente depois de Pedra Amassada vai dar a uma esquerda perto da Pucariça.
ZE3 – ACESSOS
Este acesso é igual ao anterior, só que em Pedra Amassada volta à direita para Monte Godel após cerca de 4 Km.
ZE4 – ACESSOS
A partir de Sto Isidoro, tomar a EM 544, em direção à Feiteira e encontra o troço, 2,7 Km depois.
IMPORTANTE - O estacionamento das viaturas em qualquer das zonas, deverá respeitar todas as normas ambientais em
vigor no Parque Natural de Sintra – Cascais, assim como as indicações quer das autoridades, quer dos Marshall colocados
no local.
A protecção do ambiente e a observância respeitosa das regras de segurança, são determinantes para a continuação do
Rali das Camélias e a organização agradece a colaboração de todos, por forma a que a organização da prova, possa
continuar a merecer a confiança das autoridades que a viabilizam.

