Acessos
Todos os acessos têm como ponto de partida a Praça do Município onde está instalada a partida do rali, no
mesmo ponto onde sairão as viaturas.

Super-Especial
Jardins junto ao Parque D. Maria II (É a zona que permite ver toda a avenida principal da super-especial,
bem como a rotunda) - Este acesso deve ser feito por via pedonal devido ao corte das vias adjacentes.
Saindo da Praça do Município, virar à esquerda e logo a seguir à direita. Vira-se novamente à direita para
descer o Largo Coronel Batista Coelho e seguir as indicações dos agentes de segurança para chegar ao
Parque D. Maria II.
Acessos além rio – Permitem ver a zona da ponte sobre a ferrovia, bem como a saída e reentrada dos
concorrentes na avenida da ponte.
Acesso além rio 1 – Saindo da Praça do Munícipio, virar à esquerda e logo de seguida à direita. Percorrer
perto de 300m até aos semáforos. Virar à direita e percorrer 450m até à rotunda. Sair na 3ª saída em
direcção à estação ferroviária que fica a 500m de distância. Passar a ponte (proibido virar à esquerda para a
estação!!) e na rotunda sair na 4ª saída, voltando para trás para poder aceder à estação. Virar à direita aos
150m para aceder à estação, percorrer o parque de estacionamento até ao seu final. Existe um caminho
pedonal entre a fábrica abandonada e a linha de comboio, que dará acesso a uma zona de boa visibilidade.
Acesso além rio 2 – No acesso anterior, na rotunda após a ponte sobre o rio onde voltavam para trás, sair
na 1ª saída. Na rotunda seguinte sair na 2ª saída até à zona onde a estrada está cortada.
Acesso além rio 3 – No acesso à zona Além Rio 1, na mesma rotunda após atravessar a ponte, sair na 2ª
saída. Na rotunda seguinte sair na 1ª saída, e após 600m encontra a estrada cortada.

Serra
Um acesso será para o início, e outro para 500metros após o início numa longa curva à direita a subir.
Saindo da Praça do Municipio virar à esquerda e percorrer 500m até a rua passar a asfalto. Percorrer mais
500 metros e virar à esquerda no fim da subida. Ao fim de 500m voltar a virar à esquerda seguindo a
indicação “N105 – Porto”. Ao fim de 600m, nos semáforos, seguir em frente para N105-2 Porto (Vila de
Luz) e percorrer mais 1,2km até encontrar a estrada cortada. O início do troço fica a 300 metros.
O outro acesso é feito a partir deste local onde a estrada está cortada. Vire à esquerda e percorra 1,2km,
encontrará um cruzamento à direita com indicações de “Turismo Rural” e “Parque Desportivo”. Seguir
sempre as setas laranjas “parque desportivo” ao longo de 900m até encontrar a estrada cortada.

Refojos / Assunção
Os acessos indicados são quatro. Um para um gancho a 900m após o início do troço, outro para a saída
do paralelo e entrada no asfalto, outro para o início da descida do Monte da Assunção e um ultimo para
o final do troço.
Acesso 1 (gancho) - Saindo da Praça do Município virar à esquerda e percorrer 500m até a rua passar a
asfalto. Percorrer mais 500 metros e virar à esquerda. Ao fim de 500m voltar a virar à esquerda seguindo a
indicação “N105 – Porto”. Ao fim de 600m, nos semáforos (os mesmos de acesso à Serra), virar à esquerda.
Percorrer quase 3km em direcção a “Valinhas” até encontrar a estrada cortada.
Acesso 2 (Final) - Saíndo da Praça do Município, virar à direita e descer para a 200m voltar a virar à direita.
Virar novamente à direita a 100m e voltar a virar à direita a 200m em direcção a Guimarães. Percorrer mais
200m e nos semáforos virar à esquerda na EN 105 em direcção a Guimarães. Percorrer 1,3km e após passar
a “Copo Textil, virar à direita (fica numa curva à esquerda) da EN 105. Percorrer 2,2km até encontrar uma
pequena rotunda. Seguindo em frente, vai ter ao final do troço ao fim de 400m.

Acesso 3 (início da descida) – No ponto anterior (Acesso2), em vez de seguir em frente na pequena
rotunda, vire à esquerda e suba o monte ao longo de 3km. Assim que chegar ao cimo, virar à direita, passar
em frente ao Mosteiro da N. Sra da Assunção e descer. O troço fica a 300m.
Acesso 4 (passagem de paralelo para asfalto) – No ponto anterior (Acesso 3), ao chegar ao cimo do monte,
vire antes à esquerda e desça por 500m. Encontrará o troço. Se seguir a pé no sentido descendente,
percorrerá 400m até encontrar o cruzamento da igreja de Monte Córdova onde se dá a passagem do
paralelo para asfalto.

