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Rally Legends Luso-Bussaco’22

 O Rally Legends, é uma prova mítica a ser realizada nos dias 4, 5 e 6 de novembro de 2022, no cenário 
mítico da Serra do Bussaco, e terá como participantes os principais veículos que já fizeram a história dos Rallys. 
Este projeto, que será cercado por um cenário natural e midiático, pretende ser a edição portuguesa dos famosos 
eventos de rali que ocorrem na Europa e trazer de volta à estrada alguns dos veículos mais míticos que fazem 
parte da história desportiva automóvel.
 
 Mais do que um evento desportivo, o Rally Legends Luso Bussaco pretende oferecer a todos os 
participantes e espectadores uma ampla gama de momentos sociais e lúdicos. Nesse sentido, todo o programa do 
respectivo Rally sempre terá em mente a capacidade desportiva inerente ao próprio evento, bem como o aspecto 
social que permitirá a todos desfrutar de espaços de exposição, momentos de lazer e, sobretudo, momentos de 
prazer.

 Com todos os troços bem definidos e já concluídos, o percurso do Rally permitirá que cada participante 
desfrute de vários locais maravilhosos da Serra do Bussaco. Com um total de 5 secções, sempre  realizadas em 
duas passagens e que ocuparão três dias de festa desportiva, o Legends pode reunir todas essas passagens na 
Mata Nacional do Bussaco em um curto espaço de ligação entre elas, fazendo aqui também a diferença. No Rally 
Legends os veículos até 1983 serão designados como Legends Históricos, onde também haverá espaço para outros 
veículos que ocuparão as categorias de Legends Míticos, Sport e Open / Show, sempre sob o olhar atento dos 
espectadores. Este Rally será composto por várias secções fechadas bem conhecidas no mundo do rali e uma 
secção mais “citadina” que colocará um expoente mais alto no dia 5. Com tudo isso, a presença dentro da Mata 
Nacional do Bussaco também será garantida, enviando-nos para outros momentos em que o encanto mecânico e 
histórico criou um “filme realmente único”.

Numa altura em que o Rally Legends Luso Bussaco está na sua 6ª Edição, a lista de participantes já conhece 
nomes nacionais e internacionais, marcando o nome Legends como um ícone em Portugal.

Mais do que um projeto… ..Legends é sem dúvida uma paixão !!!!

 The Rally Legends, is a mythic race to be held on November 4, 5 and 6 of 2022, in the mythical setting of 
Bussaco Forest, and will have as main participants vehicles that once made the history of Rallys. This project, which 
will be surrounded by a natural and mediatic setting, is intended to be the Portuguese edition of the famous rally 
events that take place in Europe and bring back to the road some of the most mythical vehicles that are part of 
automotive history.

 More than a sport event, Rally Legends Luso Bussaco intends to offer all participants and onlookers a wide 
range of social and playful moments. In this sense, the entire program of the respective Rally will always have in 
mind the sports ability inherent to the race itself, as well as the social aspect that will allow everyone to enjoy 
exhibition spaces, moments of leisure and above all, moments of pleasant sharing.

 With all the routes well defined and already completed, the course of the Rally will allow each competitor to 
enjoy sports in every local of the Bussaco National Forest. In a total of 5 sections, always performed in two passes 
and which will occupy three days of sport party, the Legends can gather all these passages in Bussaco Forest in a 
short space of connection between them, making here also their difference. In a Rally where vehicles until 1983 will 
be designated as Historic Legends, there will also be space for other vehicles that will occupy the categories of 
Mythical Legends, Sport and Open / Show, always under the watchful eye of the onlookers. This Rally will be 
composed of several well-known closed sections in this automotive world and a more “City Race” route that will 
place a higher exponent on the 5th. With all this, the presence inside the National Forest will also be guaranteed, 
sending us to other times when the mechanical and historical surroundings created a “really unique film”.

 At a time when the Rally Legends Luso Bussaco, is in its 6th Edition, the list of subscribers already has 
known national and international names, marking the name Legends as an icon in Portugal. 

More than a project…..Legends is undoubtedly a passion !!!!

APRESENTAÇÃO 
INTRODUCTION
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GRANDE HOTEL
DE LUSO

PARQUE FECHADO

MAPA
VILA DE LUSO

Não se distraia, não brinque com a sua segurança

Não fique ou ande no meio da estrada

Não fique nas eventuais escapatórias

Não fique em áreas perigosas

Não fique nas valetas

Não tape os paineis avisadores

Permaneça sempre atento

Tenha atenção aos carros que se aproximãm

Respeite o espaço delimitado pelas fitas

Procure ficar sempre em cima de uma barreira

Mantenha as crianças sob vigilância constante

Não leve animais consigo

COLABORE COM A ORGANIZAÇÃO E AUTORIDADES
RALIS EM SEGURANÇA

PARQUE ASSISTÊNCIA



quinta-feira, 03 de Novembro
19.30 ás 23.30 horas - Verificações documentais e técnicas facultativas. Local - MD Sport (Luso)
             Optional administrative checks and scrutineering. Location - MD Sport (Luso) 

sexta-feira, 04 de Novembro
08.00 ás 15.00 horas - Verificações documentais e técnicas. Local - MD Sport (Luso)
             Administrative checks and scrutineering. Location - MD Sport (Luso)        
15.30 ás 17.30 horas - Apresentação e Partida Simbólica das equipas participantes. Local -  Câmara Municipal da Mealhada
                       Presentation and Ceremonial Start. Location - Câmara Municipal da Mealhada (Mealhada)                                
18.15 horas - Entrada do 1º concorrente no Parque Fechado. Local - Câmara Municipal de Mortágua
               Entrance of the 1st competitor at the Parc Fermé. Location - Câmara Municipal de Mortágua (Mortágua)  
19.30 horas - Super Especial Mortágua. Local - Vale de Açores (Mortágua)
               Super Especial. Location - Vale de Açores (Mortágua)  

20.50 horas - Entrada do 1º concorrente no Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)
           Entrance of the 1st competitor at the Parc Fermé (next to the Grande Hotel de Luso)  

sábado, 5 de Novembro
08.30 horas - Saída do 1º concorrente do Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)
           Departure of the 1st competitor from the Parc Fermé (next to the Grande Hotel de Luso)

09.00 horas - Partida do Rally Legends, 1º Troço (duas passagens) (Algeriz - Luso)
           Start of Rally Legends, 1st Stage (two times) (Algeriz - Luso)

09.40 horas - Reagrupamento do Rally Legends. Local -  Avenida Emídio Navarro (Luso)
           Regrouping of Rally Legends. Location - Emídio Navarro Avenue (Luso)

12.00 horas - Entrada do 1º concorrente no Parque Fechado. Local - Penacova
           Entrance of the 1st competitor at the Parc Fermé. Location - Penacova

13.30 horas - Saída do 1º concorrente no Parque Fechado. Local - Câmara Municipal de Penacova (Penacova)
           Departure of the 1st competitor at the Parc Fermé. Location - Câmara Municipal de Penacova (Penacova)

14.00 horas - Partida do 2º Troço - Traçado original Rali Portugal (duas passagens) (Penacova - Bussaco)
           Start of 2nd Stage - Original track of Rally Portugal (two times) (Penacova - Bussaco)

14.50 horas - Entrada do 1º concorrente no Parque Fechado. Local - Avenida Emídio Navarro (Luso)
           Entrance of the 1st competitor at the Parc Fermé. Location - Emídio Navarro Avenue (Luso)

17.45 horas - Drink Break com todos os concorrentes na Tenda Legends. Local - Fonte São João (Luso)
           Drink Break with all competitors in Legends Tent. Location - São João Fountain (Luso)

21.00 horas - Partida 3º Troço (duas passagens sem tempos) Boucle “Alfredo César Torres” - Luso
           Start of 3º Stage (two times without times) - Boucle "Alfredo César Torres" - Luso

22.30 horas - Entrada em Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)
           Parc Fermé (next to the Grande Hotel de Luso)

   
domingo, 6 de Novembro
09.30 horas - Saída do 1º concorrente do Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)
           Departure of the 1st competitor from the Parc Fermé (next to the Grande Hotel de Luso)

10.15 horas - Partida do 4º Troço (duas passagens)(Trezói - Luso)
           Start of the 4th Stage (two times). (Trezói - Luso)

10.40 horas - Reagrupamento do Rally Legends. Local -  Avenida Emídio Navarro (Luso)
           Regrouping of Rally Legends. Location - Emídio Navarro Avenue (Luso)

12.20 horas - Chegada do Rally Legends (entrada em Parque Fechado junto ao Palace Hotel do Bussaco)
           Parc Fermé next to the Palace Hotel do Bussaco.

13.30 horas - Almoço junto ao Palace Hotel do Bussaco.
           Lunch next to the Palace Hotel do Bussaco.

16.30 horas - Entrega de Prémios na Avenida Emídio Navarro no Luso.
           Podium Finish at Emídio Navarro Avenue in Luso.

PROGRAMA 
PROGRAM



Prova Especial com 1,58 km      
SUPER ESPECIAL 1 & 2 - 19:30h

ACESSO ÀS ZONAS ESPECTÁCULO
ACCESS TO SHOW ZONES

Super Especial Mortágua - SP1 e SP2 (20:00h)

Z1 (40°23'42.4"N 8°15'24.4"W) 
Na localização de Povoínha, siga em direcção ao acesso à estrada EN234 até à Z1.

Z2 (40°23'40.0"N 8°15'32.3"W) 
Na estrada EN234 siga a estrada principal em direcção a Mortágua. Siga as instruções da GNR até à Z2.

Z3 (40°23'37.8"N 8°15'22.9"W) 
Na Z2, siga as instruções da GNR ou da Organização para se dirigir até à Z3.

Z4 (40°23'34.1"N 8°15'21.1"W) 
Na estrada EN234 siga a estrada principal em direcção a Mortágua. Cortar no cruzamento á direita para a localidade de Vale de 
Açores.
Siga a estrada principal até à rotunda. Na rotunda, vire na terceira saída em direcção ao Bussaco até à Z2.

Aprecie o Rally Legends em segurança.



ACESSO ÀS ZONAS ESPECTÁCULO
ACCESS TO SHOW ZONES

Troço Algeriz - PEC3 e PEC4 (08:48h/10:33h)

Z1 (40°23'39.2"N 8°21'29.8"W) 
Na estrada EN234 na povoação de Moura, cortar no cruzamento entre o chafariz e o lavadouro. Siga a estrada principal para a 
povoação do Meligioso. No cruzamento principal vire à esquerda no sentido da placa “Luso”. Siga a estrada principal cerca de 1,5km 
até ao cruzamento. No cruzamento siga em frente até à Z1.

Z2 (40°23'25.0"N 8°21'28.8"W) 
Na estrada EN234 na povoação de Moura, cortar no cruzamento entre o chafariz e o lavadouro. Siga a estrada principal para a 
povoação do Meligioso. No cruzamento principal vire à esquerda no sentido da placa “Luso”. Siga a estrada principal cerca de 1,5km 
até ao cruzamento. No cruzamento vire à esquerda até à Z2.

Z3 (40°23'11.1"N 8°21'38.3"W) 
Z4 (40°23'05.3"N 8°21'34.6"W)
Na estrada EN234 ao km 39, cortar no cruzamento para a povoação do Monte Novo. Siga a estrada até à Z4. A Z3 fica a cerca de 200m 
percorrendo a pé.

Aprecie o Rally Legends em segurança.

TROÇO ALGERIZ 
SÁBADO

Prova Especial com 7,90 km      
PE 3 & 4 - 09:00h



ACESSO ÀS ZONAS ESPECTÁCULO
ACCESS TO SHOW ZONES

Troço Bussaco - PEC5 e PEC6 (13:40h/15:45h)

Z1 (40°18'27.7"N 8°18'29.5"W) 
“CRUZAMENTO DOS 5 CAMINHOS”
Na estrada EN235, na povoação da Espinheira, cortar no 
cruzamento para Carvalho. Siga até à Z1.

Z2 (40°19'25.8"N 8°18'58.6"W)
A partir da povoação de Carvalho Velho desloque-se em direcção à Z2.

Z3 (40°19'59.3"N 8°19'29.9"W) - “CASA DO GUARDA”
A partir da povoação de Carvalho desloque-se em direcção à Z3.

Z4 (40°20'23.0"N 8°19'51.9"W)
A partir da Capela de Santo António do Cântaro desloque-se em direcção à Z4.

Z5 (40°21'36.4"N 8°20'36.5"W)
Na estrada EN234, na povoação de Moura, corte ao km 41,5 na direcção de Cerquedo
ou Miradouro Moínho Moura, na primeira bifurcação vire á esquerda e na segunda
bifurcação siga pela esquerda, no cruzamento siga pela esquerda e corte na segunda
cortada  à direita e suba até à prova especial.

Z6 (40°21'45.4"N 8°20'52.8"W)
Na estrada EN234, na povoação de Moura, corte ao km 41,5 na direcção da povoação de 
Cerquedo ou Miradouro Moínho Moura, na primeira bifurcação vire á direita até à prova 
especial.

Z7 (40°21'43.0"N 8°20'49.8"W)
Desloque-se até à Z6. Antes do fecho do troço, desloque-se a pé até à Z7.

Aprecie o Rally Legends em segurança.

TROÇO BUSSACO - “Antigo troço Rally Portugal”
SÁBADO

Prova Especial com 10,20 km      
PE 5 & 6 - 14:00h



Troço Alfredo César Torres - BL1 e BL2 (21:00h)

Z1 (40°23'07.8"N 8°23'22.2"W)
Na estrada EN234 no sentido Mortágua, antes das bombas de gasolina, 
cortar no cruzamento à direita, em direcção ao Pavilhão Municipal
Gimnodesportivo do Luso. Cortar na primeira cortada à direita com uma descida íngreme até à Z1.

Z2 (40°22'55.5"N 8°23'07.6"W)
A zona Z2 situa-se junto do parque de campismo de Luso.
O acesso deve-se efectuar antes do troço ser fechado ao trânsito automóvel.

Z3 (40°22'49.7"N 8°22'50.4"W)
O acesso deve ser efectuado pela estrada da Pampilhosa em direcção ao Luso.
Localidades de acesso: Pego e Lameira de Santa Eufémia.

Z4 (40°22'56.7"N 8°22'43.0"W)
Na estrada EN234 no sentido Mortágua, antes das bombas de gasolina, cortar no cruzamento à direita, em direcção ao Pavilhão 
Municipal Gimnodesportivo do Luso. Na rotunda siga na primeira saída. No Largo Poeta Cavador, mantenha-se à sua direita e siga 
até à Z4.

Z5 (40°22'59.1"N 8°22'41.0"W)
A partir da Avenida Emídio Navarro no Luso, siga a pé pelas Termas de Luso e pela Rua Dona Marinha Moura Pimenta até à Z5.

Z6 (40°22'58.9"N 8°22'38.6"W)
A partir da Avenida Emídio Navarro no Luso, siga até à Z6 junto ao Hotel Alegre.

Z7 (40°22'55.9"N 8°22'33.7"W)
A partir do interior da Mata Nacional do Bussaco, dirija-se às Portas das Ameias, continue pela direita e siga até à Z7.

Z8 (40°22'54.7"N 8°22'26.9"W)
A partir da Avenida Emídio Navarro no Luso, suba em direcção ao antigo cinema até à Z8.

Aprecie o Rally Legends em segurança.

ACESSO ÀS ZONAS ESPECTÁCULO
ACCESS TO SHOW ZONES

TROÇO ALFREDO CÉSAR TORRES
SÁBADO

Boucle Citadino com 2,36 km      
BL 1&2 - 21:00h



ACESSO ÀS ZONAS ESPECTÁCULO
ACCESS TO SHOW ZONES

Troço Monte Novo - PEC7 e PEC8 (10:05h/11:45h)

Z1 (40°23'07.0"N 8°20'10.4"W) 
Na estrada EN234 ao km 43,5, cortar no cruzamento para Trezoi e Meligioso. Siga a estrada cerca de 800m até à prova especial.

Z2 (40°23'11.9"N 8°20'48.8"W)
Z3 (40°23'15.8"N 8°20'55.3"W
Na estrada EN234 na povoação de Moura, cortar no cruzamento entre o chafariz e o lavadouro. Siga a estrada principal para a 
povoação do Meligioso até à Z2. Para a Z3 suba a pé cerca de 100m.

Z4 (40°23'36.8"N 8°21'16.2"W)
Z5 (40°23'25.0"N 8°21'29.1"W)
Do Luso siga para a povoação de Vila Nova de Monsarros e de seguida para a povoação de Algeriz. A partir da povoação de Algeriz, 
suba a estrada EN336 em direcção ao Luso. Na povoação de Salgueiral, cortar à esquerda para a estrada CM1551 e siga até à Z4. Na 
povoação de Salgueiral, siga a estrada principal até à Z5.

Z6 (40°23'11.1"N 8°21'38.3"W) 
Z7 (40°23'05.3"N 8°21'34.6"W)
Na estrada EN234 ao km 39, cortar no cruzamento para a povoação do Monte Novo. Siga a estrada até à Z7. A Z6 fica a cerca de 200m 
percorrendo a pé.

Aprecie o Rally Legends em segurança.

TROÇO MONTE NOVO
DOMINGO

Prova Especial com 8,06 km      
PE 7 & 8 - 10:15h


