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Briefing Escrito 

 

INFORMAÇÕES / RECOMENDAÇÕES GERAIS: 

 

COVID-19 – Segurança: 

- Higienização sistemática das mãos com solução alcoólica; 

Vertente Desportiva: 

- Verificar sff se não falta nenhuma folha no roadbook; 

- Recomenda-se velocidade reduzida na passagem pelas localidades, quando em ligação; 

- Todas as mudanças de direção estão assinaladas no roadbook. Quando não existir qualquer 

indicação deverá seguir na estrada em que circula; 

- Estará disponível um pronto-socorro do ORG que intervirá em caso de avaria ou acidente, 

transportando o automóvel para a localidade mais próxima com cobertura de telemóvel 

 

1ª Secção: Coimbra – Águeda – 10 PECR’s 

PEC 1: a organização colocará Marshall para tentar evitar trânsito em sentido oposto na figura 

25. 

PEC 2: a organização colocará Marshall para tentar evitar trânsito em sentido oposto na figura 

41, 45, 56 e 57. 

PEC 3: possibilidade de haver gravilha na estrada entre a figura 119 e a figura 122. Piso em mau 

estado entre a figura 132 e a figura 146. 

PEC 4: passagem estreita a partir da figura 166 até à figura 168 onde a organização colocará 

Marshall para tentar evitar trânsito em sentido oposto. Da figura 169 à figura 171 estrada de 

terra em bom estado. Atenção à figura 180, não há controlo nos próximos 200 metros. A 

organização colocará Marshall para tentar evitar o trânsito em sentido oposto nas figuras 186, 

187, 188 e 189. 

 

 

 

 



PEC 5: nada a assinalar 

PEC 6: nada a assinalar 

Entre a PEC 6 e a PEC 7 haverá uma ligação com tempo para uma pausa e/ou abastecimento 

de gasolina para quem necessitar (bombas na figura 216) 

PEC 7: a organização colocará Marshall para tentar evitar trânsito em sentido oposto na figura 

225. Serão colocados também Marshall na figura 230, 233 e 234. Serão também ainda colocados 

Marshall para tentar evitar o trânsito em sentido oposto na figura 236, 240, 242 e 243. 

PEC 8: nada a assinalar 

PEC 9: a organização colocará Marshall para tentar evitar trânsito em sentido oposto na figura 

276, 277, 282 e 285. 

PEC 10: nada a assinalar 

 

2ª Secção: Águeda – Coimbra – 4 PECR’s 

PEC 11: nada a assinalar 

PEC 12: nada a assinalar 

PEC 13: possibilidade de haver gravilha na estrada da figura 377 à figura 378. MUITA ATENÇÃO 

À FIGURA 379 pois no final do muro do cemitério a estrada é muito estreita!!! A organização 

colocará Marshall no local para ajudar à sinalização. 

PEC 14: nada a assinalar 

 

 

 

 

Boa prova com excelente diversão!! 

A organização. 

 

 

 

 


