
Campeonato do Mundo de Enduro 
         Acesso à Zona Espetáculo da “SUPER TEST” 

     Sexta Feira 21/07   20:00h 
 
 
Tomando como ponto de partida a Padaria Montalvão - mesmo ao lado do Centro Comercial 
Alegro,- siga em direção a uma rotunda que se situa a 270 metros deste local.  Nesta rotunda 
vire para o lado esquerdo - saia na 3ª saída - e passe em frente ao Posto de Combustível.  
 
Siga sempre em frente até a um STOP, ignorando um cruzamento que se lhe apresenta à 
direita.  
Neste STOP (junto à Renault / Nissan) vire à esquerda. Siga sempre em frente, em direção a 
Castelo Branco / Centro.    
 Na rotunda “do McDonald´s” siga em frente e percorra cerca de 1.000 metros até encontrar 
nova rotunda, - após a P.S.P. / “Elefante Azul” - onde deve cortar à sua esquerda, para onde 
indica “E.S.T. Escola Superior de Tecnologia” e “NERCAB Núcleo Empresarial”. 
Do seu lado direito, -logo após a rotunda e quando desce a Av. do Empresário- decorre a 
SUPER TEST. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Super Test 

Paddock 



Campeonato do Mundo de Enduro 
Acesso à Zona Espetáculo da “CROSS TEST” 

Sábado 22/07   9:20h  11:20h  13:20h 
   Domingo 23/07   9:20h  11:20h  13:20h 

  
Tomando como ponto de partida a Padaria Montalvão - mesmo ao lado do Centro Comercial 
Alegro,- siga em direção a uma rotunda que se situa a 270 metros deste local, junto ao Posto 
de Combustível.  Nesta rotunda siga em frente.  Percorra mais 250 metros até nova rotunda, 
onde vira à direita, contornando pela frente o Concessionário BMW - Matos & Prata SA. 
Continue em frente durante 420 metros até nova rotunda.           Vire para a sua direita. 
Percorra mais 440 metros e na próxima rotunda, vire à esquerda.  Ao cimo desta rua, e cerca 
de 460 metros após o ponto anterior encontra nova rotunda, onde vira à direita. 
Percorra 680 metros até outra rotunda.  Vire à sua esquerda, para onde indica Castelo Branco 
/ A23 / Abrantes / Guarda.             260 metros depois e novamente numa rotunda oval siga em 
frente – contornando  só o topo da rotunda, “atravessando” a IP2/EN18.  Siga para a sua 
direita, para onde indica Monforte / Malpica / Lentiscais / Castelo Branco Este.  
Passa por baixo da linha do comboio e percorre a variante sul da Cidade durante 3,41 Km até 
encontrar nova rotunda.                                
Neste local vira à sua esquerda, para onde indica Bairro do Valongo.   500 metros depois, nova 
rotunda onde segue em frente. 
Percorre mais 440 metros até encontrar uma passadeira desenhada no chão e o sinal vertical 
indicativo da mesma.          Vira aqui à sua esquerda.          350 metros depois, encontra do lado 
esquerdo um Campo de Futebol.  
Aqui, disputa-se a CROSS TEST. 
O acesso para o interior do perímetro do Campo de Futebol está condicionado aos 
concorrentes e organização.        Não estacione em frente ao portão de acesso ao local, 
obstruindo o seu acesso! 
Tenha especial atenção a não impedir a circulação de outras viaturas nem bloquear as que já 
estejam estacionadas.  Cumpra sempre  as indicações dos Marshal´s e autoridades presentes 
no local, para estacionar. 
 
 

 

 Cross Test 

Paddock 



Campeonato do Mundo de Enduro 
Acesso à Zona Espetáculo da“EXTREME TEST” 

Sábado 22/07   10:20h  12:20h  14:20h 
   Domingo 23/07   10:20h  12:20h  14:20h 

 
 
 
Tomando como ponto de partida a Padaria Montalvão - mesmo ao lado do Centro Comercial 
Alegro,- siga em direção a uma rotunda que se situa a 270 metros deste local.  Nesta rotunda 
vire para o lado esquerdo - saia na 3ª saída - e passe em frente ao Posto de Combustível.  
 
Siga sempre em frente até a um STOP, ignorando um cruzamento que se lhe apresenta à 
direita.  
Neste STOP (junto à Renault / Nissan) vire à esquerda. Siga sempre em frente, em direção a 
Castelo Branco / Centro.    
Na rotunda “do McDonald´s” siga em frente e percorra cerca de 1000 metros até encontrar 
outra rotunda.        Siga em frente, em direção a Castelo Branco / Centro.      
Percorra mais 450 metros até nova rotunda e siga novamente em frente.     Nos semáforos – 
que encontra logo em seguida - vire à sua direita. 
Siga em frente e passe por baixo de um viaduto, sobre o qual está a linha do comboio. 
Em frente - após a rotunda - é o local onde decorre a EXTREME TEST. 
 

 

 

 
 
 
 

Extreme Test 

Paddock 



 
Campeonato do Mundo de Enduro 

         Acesso à Zona Espetáculo da “ENDURO TEST” 
     Sábado 22/07   10:30h  12:30h  15:30h 

   Domingo 23/07   10:30h  12:30h  15:30h 
 

 
 
A ENDURO TEST decorre mesmo junto ao centro nevrálgico da prova -  Centro Comercial 
Alegro.   Para aceder a este local, basta atravessar a estrada junto à porta principal e escolher 
o melhor local para assistir ao desempenho dos melhores pilotos do mundo, da modalidade ! 
 
 
 
 

 
 

Enduro Test 

Paddock 


