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A segurança é, como habitual, 
uma das nossas prioridades.
Apelamos a que cumpram as 
indicações dos agentes de 
autoridade e dos Marshalls e 
se posicionem sempre nas 
áreas seguras.

13 MARÇO - DOMINGO
ST.ª QUITÉRIA - FELGUEIRAS 
35.ª edição Rally Serras de Fafe, 
Felgueiras, Cabreira e Boticas

ONDE VER O RALLY EM
STª. QUITÉRIA FELGUEIRAS

Domingo, 13 março
Sta. Quitéria - Felgueiras (35.ª edição do Rally Serras de 
Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabreira)
A segurança é, como habitual, uma das nossas prioridades.
Apelamos a que cumpram as indicações dos agentes de au-
toridade e dos
Marshalls e se posicionem sempre nas áreas seguras.

Zonas de Espectáculo (ZE)
(considerados os locais que a organização preparou, destina-
dos a assistir ao rally em locais de boa visibilidade e seguros. 
Apelamos para que apenas usem estes locais.)

Onde ver o 

ST.ª QUITÉRIA 
FELGUEIRAS

Zonas de Espetáculo (ZE)
Considerados os locais que a 
organização preparou, desti-
nados a assistir ao rally em 
locais de boa visibilidade e 
seguros, apelamos para que 
apenas usem estes locais.



ONDE VER O RALLY EM
STª. QUITÉRIA FELGUEIRAS

Domingo, 13 março
Sta. Quitéria - Felgueiras (35.ª edição do Rally Serras de 
Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabreira)
A segurança é, como habitual, uma das nossas prioridades.
Apelamos a que cumpram as indicações dos agentes de au-
toridade e dos
Marshalls e se posicionem sempre nas áreas seguras.

Zonas de Espectáculo (ZE)
(considerados os locais que a organização preparou, destina-
dos a assistir ao rally em locais de boa visibilidade e seguros. 
Apelamos para que apenas usem estes locais.)

ZE – KM 1,67/1,81
Sair do centro de Felgueiras junto à Câmara Municipal, pela EN 101 - 
Felgueiras/Guimarães. Depois de passar o posto da GNR encontra 
uma rotunda. Segue em frente em direção a Guimarães e, logo a 
seguir, antes do Restaurante Zona Verde, vire à direita e estacione. 
Suba a Avenida na direção de St.ª Quitéria. 
Cerca de 1 Km acima encontra a ZE numa passagem terra/asfalto.

ZE – 0,29KM
Seguindo na EN 207, à entrada de
Felgueiras no cruzamento com a Av. Sarmento 
Pimentel, vire à direita e comece a subir. No fim da subida
estará no largo de St.ª Quitéria, onde estará montada a partida. 
200 metros à frente, e do lado direito da prova, terá a ZE num local de 
grande visibilidade.



ZE – KM 2,37/6,92
Casa

ZE para pessoas com mobilidade reduzida
Alameda Nova de St.ª Quitéria

ZE – KM 4,43
Sair do centro de Felgueiras junto à 

Câmara Municipal, pela EN 101 Felgueiras/
Guimarães. Ao km 124,4 vire para o Campo de 

Jogos do Serzedo. 300 metros à frente vire à direita. 
300 metros depois encontra o Campo de Jogos. Estacione. 
Ande cerca de 100 a 200 metros e está junto à classificativa.



ZE – KM 4,42/5,44
Para aceder a esta ZE deve sair do Centro de 
Felgueiras em direção à Lixa pela EN 101. 
Na rotunda seguir em direção a Moure, pela 
CM1181. Subindo até à EN 101-4, vire à esquerda 
e entre na EN 101-4.
Percorridos alguns metros vire à direita, 
CM1182. Passe o cruzamento que diz Seixoso 
2, estacione e vá a pé até à ZE com o famoso 
charco. 
Percorra inicialmente cerca de 500 metros em 
asfalto, vire à esquerda para o caminho de 
terra e passados alguns metros está na ZE 5, 

com duas zonas de visualização, uma
voltada para o charco e outra

voltada para o salto.

Onde ver o 

SEIXOSO 
FELGUEIRAS



Onde estacionar 
para ver o

Devem deixar a vossa viatura bem fechada 
e sem qualquer objeto de valor, pois não 
assumimos qualquer responsabilidade nas 
zonas de estacionamento. 

GPS - 41°22'18.9"N 8°11'54.5"W
R. Dr. Luís Gonzaga Fonseca 
Moreira – Felgueiras

P1

GPS 41°22'52.2"N 8°11'51.9"W
Rua Fonseca Moreira – Sendim

P2
P3

GPS 41°23'50.2"N 8°13'16.7"W
Campo de Jogos de Serzedo 
Rua de St. André
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