
Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria  

Rua Monte Maria Olinda Nº1 - Ferraria 6040-042 Comenda 
Contribuinte: 501 517 022 

geral@clubeferraria.pt 

 

InfoPilotos2019 

www.clubeferraria.pt 

XXXII Raid Ferraria 

 
Guia – Pilotos e Equipes 

 

 
Bem-vindos à trigésima segunda edição do Raid Ferraria, este ano o raid é em 

tudo similar ao do ano anterior iniciando na cidade de Abrantes. 
 

A prova é constituída por duas etapas a primeira será realizada dia 27 de abril e irá 
ligar Abrantes a Gavião. 

A segunda etapa a realizar dia 28 terá início e fim em Gavião sendo o local de 
partida diferente do de chegada. 
 

Apesar da prova este ano envolver dois concelhos diferentes o CCRD Ferraria 
tentou em tudo mitigar o impacto que tal facto poderia acarretar para os concorrentes 
atenuando a deslocação das equipes de assistência, para tal as chegadas dos 3 setores 
seletivos são sempre no mesmo local em Gavião. 
 

Primeiro dia – 27 de abril  
 

O Raid irá ter início em Abrantes onde no dia 27 de abril terão lugar as verificações 
administrativas (tanto documentais como técnicas). 

 
As mesmas decorrerão no recinto Aquapolis de Abrantes sito na Margem Sul do Rio 
Tejo (coordenadas GPS -N39 26.939 W8 11.538) 
 

Abrantes – Mapa do acesso a partir da A23 
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Neste local existirá espaço para as equipes efetuarem a preparação dos veículos 
por forma a serem apresentados às verificações e darem entrada em Parque Fechado. 
 

O horário de abertura do secretariado e das verificações técnicas é das 07H00 às 
09H00 para a Classe Mini e das 07H00 às 11H30 para as restantes classes, o limite de 
entrada dos veículos em Parque Fechado é respetivamente 09H30 para a Classe Mini e 
12H00, para as restantes classes. 

 
Existirá um briefing para a classe Mini por volta das 09H45 neste mesmo local. 
Existirá um briefing para as restantes classes por volta das 12H30 neste mesmo 
local. 
 

Abrantes – Mapa do Local 

 
 

Pelas 10H00 a Classe Mini irá abrir a prova com a saída do primeiro piloto do 
Parque Fechado pelas 10H00. 

Ás 13:30 terá inicio a 1ª etapa com a saída da primeira Moto do Parque Fechado, 
seguem-se os Quad e por último os SSV. 
 

Os concorrentes terão então pela frente um troço de ligação de aproximadamente 
5,5 Km que os levará ao inicio do 1º troço seletivo, situado na vila do Pego.  
 

Todo o troço de ligação estará devidamente sinalizado por forma a que os 
concorrentes cheguem ao inicio do troço seletivo. 
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Este troço de ligação é atravessado pela linha da Beira Baixa o que pode originar 

que alguns concorrentes tenham de aguardar pela passagem do comboio, de qualquer das 
formas a organização concede um tempo de 30m para a realização deste troço, já para 
minimizar a situação descrita. 

 
Aquapolis e Travessia da Linha da Beira Baixa 

 
 

Pego - Inicio 1º SS 
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As equipes de assistência podem iniciar a deslocação para a vila de Gavião por 
forma a estarem prontas para a receção aos pilotos. No mapa seguinte podem consultar os 
trajetos possíveis. 
  

Mapa – Abrantes (Aquapolis) - Gavião 

 
 

Com o inicio do 1º SS os pilotos terão pela frente um percurso de cerca de 42,5 Km, 
que terminará na Vila de Gavião. 
 

Gavião - Mapa 
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À semelhança das anteriores edições do Raid, as equipes de assistência também 
poderão parquear nas zonas adjacentes ao Parque Fechado. Uma vez que o término dos 
SS’s é sempre no Gavião nem necessitam de realizar mais deslocações.  
 

O tempo concedido após termino do SS1 e entrada em parque fechado será de 2 
horas. 
 

Após o final desta primeira etapa irá existir um briefing pelas 19H00 na Sala do Povo 
em Gavião, local onde também passará a funcionar o secretariado da prova até ao final da 
mesma. 
 

Fim do primeiro dia – 27 de abril  
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Segundo dia – 28 de abril  
 

Voltamos aos terrenos que sempre fizeram parte das anteriores edições do raid, se 
bem que desta vez cada classe fará duas corridas uma no período da manhã (SS 2) e 
outra no período da tarde SS 3), aqui deixo uma chamada de atenção para os pilotos 
Hobby os quais apenas irão efetuar a prova da manhã (SS 2). 
 

O primeiro concorrente partirá do Parque Fechado (Gavião) às 7H30 e terá 15m 
para apresentar o veiculo à partida do troço seletivo após percorrer um troço de ligação de 
sensivelmente 1Km. 
 

O percurso para ambos os SS’s é o mesmo e tem uma extensão de 88 Km, a 
partida será efetuada na vila de Gavião sendo a chegada também na vila do Gavião no 
mesmo local onde terminou o 1º SS do dia anterior. 
 

Gavião – Mapa Inicio SS2 e SS3 

 
 

Como mencionado anteriormente as equipes de assistência não necessitam de se 
deslocar uma vez que a Zona de Assistência é na vila de Gavião, no término do SS 
precisamente no mesmo local de término do SS1. 

mailto:geral@clubeferraria.pt


Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria  

Rua Monte Maria Olinda Nº1 - Ferraria 6040-042 Comenda 
Contribuinte: 501 517 022 

geral@clubeferraria.pt 

 

InfoPilotos2019 

www.clubeferraria.pt 

 
De qualquer das formas uma vez que a extensão da prova está muito perto do limite 

máximo recomendado pelo RCNTT a organização providência um local para uma ZA 
intermédia sensivelmente ao Km 35 do SS2 / SS3. 
 

ZA – AE Comenda - Coordenadas GPS (N39 25.805 W7 49.340) 
 

ZA Intermédia – AE Comenda 

 
 

N118 – Entroncamento para Comenda 

 
  

mailto:geral@clubeferraria.pt


Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria  

Rua Monte Maria Olinda Nº1 - Ferraria 6040-042 Comenda 
Contribuinte: 501 517 022 

geral@clubeferraria.pt 

 

InfoPilotos2019 

www.clubeferraria.pt 

ZA Intermédia – Pormenor 

 
 

A seta azul representa a direção da corrida. 
 

O Tempo concedido após o final do SS2 e entrada em parque fechado é de 1 hora. 
 

A prova para os pilotos da classe Hobby termina com a finalização do SS2. 
 

Para os restantes concorrentes terá inicio às 12H15 o SS3 com a partida da primeira 
Moto do Parque Fechado (Gavião). 
 

Após o final da prova decorrerá a entrega de prémios pelas 19H00 no mesmo local 
do briefing, ou seja, Cineteatro Francisco Ventura em Gavião. 
 

Fim do segundo dia – 28 de abril  
 
 
 
 

Fim do XXXII Raid Ferraria – Abrantes - Gavião 
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