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Bem vindo às Zonas Espetáculo do Rally Serra da Lousã Miranda/Penela  

 

Nas próximas páginas vai encontrar toda a informação que necessita para escolher onde ver e desfrutar ao máximo o 

Rally Serra da Lousã - Miranda/Penela, nomeadamente, “links” para aceder aos mapas on-line e “tracks” GPS para 

download dos troços e acessos às zonas espetáculo, bem como uma avaliação da qualidade dos acessos, visibilidade e 

espetacularidade de cada uma das Zonas Espetáculo.  

7 de maio – sábado  

21:43 - Especial Noturna - Zona Industrial Miranda do Corvo 

 

Mapa online e track gps da especial noturna disponível para download em: 
https://drive.google.com/file/d/0B1Q6NhSet-TBRENHOTlOeEV0VVU/view?usp=sharing 
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8 de maio – domingo  
 

10:53 / 13:34 / 16:15 – PEC Serra da Lousã: Viavai – Pq Eólico Vila Nova 
 

 
 

Mapa online e track gps do troço disponível para download em:  
https://drive.google.com/file/d/0B1Q6NhSet-TBY0NxMVZLNkJwTEk/view?usp=sharing 
 

ZE1 – 39°59'41.52"N   8°20'37.99"W 
 

Acessibilidade: Apenas acessível a veículos 4x4 !!!! com redutoras / Terra 
Visibilidade: Excelente 
Espetacularidade: Boa 

 

 
 

A partir de Miranda do Corvo seguir a N17-1 em direção ao Espinhal/Penela. Continuar sempre na estrada principal, após 
o Espinhal passar a rotunda e sair na segunda saída na direção de Penela/Tomar. Depois da rotunda percorrer (+ 1.25 
km), antes a placa de Casais de Cabra, virar à esquerda para Carvalhais/Soito/Viavai/Torre Chão do Pereiro. Seguir a 
estrada principal (+ 850 m) e passar o viaduto por cima da A13. Seguir a estrada principal (+750 m) e virar à esquerda a 
subir. Seguir a estrada principal (+300m) e virar à esquerda. Seguir a estrada principal (+460 m), virar à direita a subir e 
entrar em terra. Percorrer (+560 m) virar à direita em curva apertada. Seguir estrada em terra (+400m), virar à esquerda, 
ligar redutoras e subir. Subir (+ 250 m) e virar à direita. Seguir a estrada (+ 640 m) e encontra a ZE1 - curva longa à direita. 
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Acesso ZE1 
 

 
 

Mapa online e track gps do acesso a partir da N17-1 disponível para download em:  
https://drive.google.com/file/d/0B1Q6NhSet-TBd1pSeF83RTRldlE/view?usp=sharing 
 

ZE2 – Ferraria de São João – 39°58'33.66"N  8°19'28.91"W 
 
Acessibilidade: Asfalto 
Visibilidade: Excelente 
Espetacularidade: Boa 
 

 
 
A partir de Miranda do Corvo seguir a N17-1 na direção do Espinhal/Penela. Continuar sempre na estrada principal, após 
o Espinhal passar a rotunda e sair na segunda saída na direção de Penela/Tomar. Seguir a estrada principal e percorrer (+ 
1.5 km), na rotunda sair na segunda saída na direção de Tomar/IC3. Seguir a estrada principal(IC3), percorrer(+ 5.10 km) e 
virar à esquerda na direção da aldeia de xisto de Ferraria de São João. Seguir as placas com a direção de Ferraria de São 
João durante (+ 6km). Virar à esquerda na direção de São João do Deserto, seguir a estrada (+ 350 m) e encontra a ZE2-
curva apertada à esquerda. 
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Acesso ZE2 

 

 
 
Mapa online e track gps do acesso a partir do IC3 disponível para download em:  
https://drive.google.com/file/d/0B1Q6NhSet-TBck9yenlMaDAzcWM/view?usp=sharing 

 

ZE3 - “Confurquinho” -  39°59'57.80"N    8°18'20.29"W 

Acessibilidade: Asfalto 
Visibilidade: Excelente 
Espetacularidade: Excelente 
 

 
 
A partir de Miranda do Corvo seguir a N17-1 na direção do Espinhal. Percorrer ( +9.50 km ) e virar à esquerda na direção 
de Castanheira de Pêra/Espinhal/São João do Deserto (N347). Seguir a estrada principal (+260 m), na rotunda sair na 
segunda saída na direção de Louçainha/São João do Deserto. Seguir sempre a estrada principal na direção de São João do 
Deserto ( + 10.60 km) e encontra a ZE3 – espetacular sequência reta terra/curva à direita/asfalto/curva à esquerda/terra. 
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Acesso ZE3 
 

 
 

Mapa online e track gps do acesso a partir da N17-1 disponível para download em:  
https://drive.google.com/file/d/0B1Q6NhSet-TBMk9tNWxIYzRPNDg/view?usp=sharing 

 

ZE4 – Parque das Mestrinhas Vila Nova - 40° 2'16.49"N    8°16'48.40"W 
 
Acessibilidade: Asfalto e Terra 
Visibilidade: Excelente 
Espetacularidade: Excelente 
 

  
 
 
Sair de Miranda do Corvo em direção ao Espinhal pela EN 17-1, passado 1,90 Km, virar á esquerda para Vila Nova, 
Aldeias Serranas, Percurso Panorâmico. Percorrer (+ 1,90 Km) passando por dentro da localidade de Vila Nova, na  
rotunda próxima do cemitério, sair na segunda saída, virar á esquerda e subir em direcção a Lomba do Rei, Cardeal, 
Souravas. Percorrer (+ 3.10 Km) e na localidade de Souravas virar á esquerda para Parque Eólico de Vila Nova. Percorrer 
(+ 1,70 km) a subir, passando ao lado do final da PEC. Continuar no asfalto a subir (+ 2,30 km). No fim do asfalto, a seguir 
ao observatório de Vila Nova, virar á direita e entra em terra. Percorrer (+ 1,20 Km) a descer e encontra a ZE - 
aproximação rápida a uma curva á esquerda, seguida de uma reta com cerca de 200 metros e uma espectacular curva 
longa à esquerda.  

 
Atenção: Os últimos 300 metros do acesso são apenas aconselháveis a veículos TT ou acesso a pé.  
                 A zona da reta e curva longa à esquerda do troço são apenas acessíveis a pé pela encosta paralela ao troço. 
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Acesso ZE4 

 

 
 
Mapa online e track gps do acesso a partir da N17-1 disponível para download em:  
https://drive.google.com/file/d/0B1Q6NhSet-TBUnZlc2JwVlhZelU/view?usp=sharing 
 

ZE5 - Parque Eólico de Vila Nova - 40° 2'28.95"N   8°17'43.06"W 

Acessibilidade: Asfalto 
Visibilidade: Excelente 
Espetacularidade: Boa 
 

 
 
Sair de Miranda do Corvo em direção ao Espinhal pela EN 17-1, passado 1,90 Km, virar á esquerda para Vila Nova, 
Aldeias Serranas, Percurso Panorâmico. Percorrer (+ 1,90 Km) passando por dentro da localidade de Vila Nova, na  
rotunda próxima do cemitério, sair na segunda saída, virar á esquerda e subir em direcção a Lomba do Rei, Cardeal, 
Souravas. Percorrer (+ 3.10 Km) e na localidade de Souravas virar á esquerda para Parque Eólico de Vila Nova. Percorrer 
(+ 1,70 km) a subir, passando ao lado do final da PEC. Continuar a subir em asfalto (+ 200 m), virar á direita e entra em 
terra. Percorrer (+ 50 m) e encontra a ZE numa curva longa á esquerda, mesmo no final da PEC. 
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Acesso ZE5 
 

 
 
Mapa online e track gps do acesso a partir da N17-1 disponível para download em:  
https://drive.google.com/file/d/0B1Q6NhSet-TBcERQVHRLUHF0U3M/view?usp=sharing 

 
8 de maio – domingo  
 

11:46 / 14:27 – PEC Serra da Vila: Carapinhal – Senhor da Serra 
 

 
 

 
Mapa online e track gps do troço disponível para download em:  
https://drive.google.com/file/d/0B1Q6NhSet-TBTnZlQzZ0MUYxVms/view?usp=sharing 
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ZE6 –  40° 5'53.96"N   8°20'30.77"W 
 
Acessibilidade: Terra  
Visibilidade: Excelente 
Espetacularidade: Excelente 
 

 
 
Sair de Miranda do Corvo em direção aos Moinhos pela rotunda perto do quartel dos Bombeiros Voluntários de Miranda 
do Corvo. Após a rotunda percorrer (+ 1 Km), virar á direita e entra em terra a subir. Percorrer (+ 50m) e virar á esquerda. 
Percorrer (+ 600m) a subir e encontra a ZE num gancho a subir á direita. 
 
Em alternativa ao sair do esfalto para a terra siga em frente e percorra ( + 650 m) e encontra o troço na zona do inicio da 
subida para a ZE6. 
 
Acesso ZE6 
 

 
 

Mapa online e track gps do acesso a partir da Estrada Municipal 633 Miranda-Moinhos disponível para download em: 
https://drive.google.com/file/d/0B1Q6NhSet-TBRkFPM1ptWGtiUTQ/view?usp=sharing 
 

 
 



Atenção Público - Para sua segurança não se posicione nas áreas vermelhas identificadas na última página                        9/11 

 

 

 
ZE7 –  40° 6'39.04"N  8°20'44.25"W 
 
Acessibilidade: Apenas acessível a veículos 4x4 !!!! com redutoras / Terra 
Visibilidade: Excelente 
Espetacularidade: Boa 

 

 
 
Sair de Miranda do Corvo em direção aos Moinhos pela rotunda perto do quartel dos Bombeiros Voluntários de Miranda 
do Corvo. Após a rotunda percorrer (+ 3.30 Km), a seguir à povoação de Lobazes, virar á direita e entrar em terra a subir. 
Percorrer (+ 560 m) e virar á direita. Percorrer (+ 350m) a subir e encontra a ZE numa zona a descer e gancho á direita. 
 
Atenção: Apenas acessivel a veículos TT ou a pé. 
 
Acesso ZE7 

 

 
 
Mapa online e track gps do acesso a partir da Estrada Municipal 633 Miranda-Moinhos disponível para download em: 
https://drive.google.com/file/d/0B1Q6NhSet-TBdnh6alVQbl9hd1k/view?usp=sharing 
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ZE8 –  40° 7'26.85"N    8°20'37.42"W 
 
Acessibilidade: Terra 
Visibilidade: Excelente 
Espetacularidade: Excelente 
 

 

 
 
Sair de Miranda do Corvo em direção a Semide pela EN 17-1. Passar a povoação do Carapinhal e percorrer (+ 1.60 Km), 
virar á esquerda e entra em terra. Percorrer (+ 900m), a subir em terra, e encontra a PEC numa sequência espetacular 
de curva apertada á direita seguida de curva apertada á esquerda. 
 
Acesso ZE8 
 

 
 
Mapa online e track gps do acesso a partir da Estrada Nacional 17-1 Miranda-Semide disponível para download em: 
https://drive.google.com/file/d/0B1Q6NhSet-TBcTJNNTQxQkxaaHM/view?usp=sharing 
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Parque de assistência e Parque Fechado 
 
Localização dos parques de assistência e fechado 

 

 
 
Mapa online com coordenadas gps dos parques disponível para download em:  
Parque Fechado: https://drive.google.com/file/d/0B1Q6NhSet-TBVGJObG5NbklENlE/view?usp=sharing 
Parque Assistência: https://drive.google.com/file/d/0B1Q6NhSet-TBd2E5bDhYZWw3ejA/view?usp=sharing 
 

 


