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I - PROGRAMA  
SEGUNDA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO 

23:00 Encerramento das Inscrições  CAACB/Porsche Club de Portugal 

SEXTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO 
22:30  Recepção aos participantes / “Briefing”  Hotel “O Alambique” 

SÁBADO , 25 DE SETEMBRO 
10:00 Hora limite de entrada em Parque Fechado  Fundão 
10:30 Início da 1ª Etapa (Fundão - Pampilhosa da Serra)  Fundão 
11:45 Circuito em Regularidade Vila da Pampilhosa da Serra  Pampilhosa da Serra 
12:30 Início da ligação Pampilhosa da Serra – Aldeia de Fajão  Pampilhosa da Serra 
13:00 Almoço - Restaurante “O Juiz de Fajão”  Aldeia de Fajão 
15:10 Visita guiada à Aldeia de Xisto de Fajão  Aldeia de Fajão 
16:30 Início da ligação Fajão – Casal da Lapa/Barragem Stª Luzia  Aldeia de Fajão 
17:00  Início da 2ª Etapa (C. da Lapa/Barragem de Stª Luzia – Fundão) C. da Lapa/Barragem de Stª Luzia 
18:00  Chegada ao Hotel “O Alambique”  Fundão 
20:30 Jantar – Estalagem da Neve  Fundão 

DOMINGO, 26 DE SETEMBRO 
10:00 Início da ligação Fundão (Hotel) – Covilhã  Fundão 
10:20 Visita ao Museu dos Lanifícios (UBI) – Prova de Cultura  Covilhã 
12:00 Circuito Cidade da Covilhã  Covilhã 
13:30 Almoço – Hotel Turismo da Covilhã  Covilhã 
15:30  Cerimónia de distribuição de prémios e encerramento  Covilhã 

II -  ORGANIZAÇÃO  

1.º Organização e Definição 
1.1. Definição e Organização: 

O CAACB – Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco e o PORSCHE CLUB DE PORTUGAL, 
organizam em 25 e 26 de Setembro de 2010, um Passeio destinado exclusivamente a automóveis da 
marca PORSCHE, denominado “PORSCHE PELAS ALDEIAS DE XISTO”. 

1.2. Comissão Organizadora 
CAACB – Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco / PORSCHE CLUB DE PORTUGAL, 
representados pelas respectivas Direcções. 

Endereço do Secretariado Permanente: 

CAACB – Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco 
Rua Presidente Sidónio Pais, nº 6 – 1º / Sala 7B 
6000-263 Castelo Branco 
Telf.: 272 086 796 / 966 036 066 / Fax: 272 322 169 
clube.antigos@netvisao.pt ou caacb@caacb.pt  

2.º Individualidade do Passeio  
2.1. PORSCHE PELAS ALDEIAS DE XISTO é um Passeio de automóveis da marca PORSCHE que consta de um 

percurso de estrada com duas etapas, um Circuito de Regularidade e um Circuito de Velocidade. 

2.2. O itinerário a percorrer no percurso de estrada é totalmente efectuado em estradas asfaltadas. O “Road-
Book” indicará os principais locais de passagem, bem como as principais mudanças de direcção. Poderão 
ainda constar algumas notas para segurança dos participantes ou para confirmar locais de passagem 
obrigatória. 

2.3. A Organização reserva o direito de introduzir as alterações que julgar convenientes ou as impostas por 
razões adversas à sua vontade, incluindo o cancelamento ou adiamento do Passeio. Essas eventuais 
alterações ao regulamento serão levadas ao conhecimento de todos os interessados o mais rapidamente 
possível, por aditamento ao presente Regulamento. 

2.4. A Organização não aceita qualquer responsabilidade por acidentes, infracções às Leis, Regulamentos, 
Portarias, e demais legislação rodoviária, bem como danos materiais ou pessoais ocorridos no desenrolar 
do Passeio. 
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2.5. Durante todo o Passeio os conjuntos participantes devem cumprir todas as prescrições legais em matéria 
de circulação rodoviária, devendo respeitar o Código da Estrada Português e as demais prescrições de 
trânsito, designadamente, as que regulamentam a circulação na via pública. 

3.º Admissão de Automóveis 
3.1. Só são admitidos neste Passeio, automóveis ligeiros de passageiros desportivos da marca PORSCHE. 

3.2. Os automóveis PORSCHE serão classificados em três categorias: 
A – PORSCHE – modelos 356 (1948-1965), 912 (1965-1969), 911 (1965-1977 – exclui Carrera RS 3.0 

desde 1974), 914 (1970-1976) 
B – PORSCHE – modelos 911 Carrera 3.0 desde 1974, 911 SC e 3.2 Carrera (1978-1989), 930 Turbo 

desde 1975, 924 (1976-1988), 928 (1978-1995), 944 (1982-1991), 964 (1990-1993), 
968 (1992-1995), 993 (1994-1998) 

C – PORSCHE – modelos 986 (1998-2005), 996 (1998-2005), 987 (2005-…), 997 (2005-…), Cayman 
(2006-…) 

3.3. Os automóveis deverão estar conforme: 
a) a sua configuração de origem; 
b) a legislação rodoviária do País de matrícula. 

4.º Inscrições 
4.1. As inscrições serão recebidas na sede do CAACB – Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco e 

do PORSCHE CLUB DE PORTUGAL até às 23:00 h do dia 20 de Setembro de 2010. 

4.2. A taxa de inscrição por automóvel (2 pessoas) é de: 
a) 250,00 € (duzentos e cinquenta euros) – 3 refeições e 2 dormidas (24 e 25/09) incluídas no Hotel “O 

Alambique” (quarto duplo); 
b) 200,00 € (duzentos euros) – 3 refeições e 1 dormida (25/09) incluída no Hotel “O Alambique” – (quarto 

duplo); 
c) 145,00 € (cento e quarenta e cinco euros) – 3 refeições (sem dormida). 

4.3. A inscrição será liquidada integralmente no acto da inscrição. 

4.4. Na taxa de inscrição está incluído o seguinte: uma placa alusiva ao Passeio, dois números de participação, 
um Regulamento e um “Road-Book”. 

4.5. A Organização reserva-se o direito de recusar qualquer pedido de inscrição sem ter de justificar a sua 
decisão. 

4.6. As taxas de inscrição serão unicamente reembolsadas no caso de não haver aceitação da inscrição ou da 
não realização do Passeio. 

4.7. A inscrição para ser válida, deverá ser feita em Boletim Oficial disponibilizado pela Organização. 

4.8. As inscrições serão limitadas a 50 automóveis, com o seguinte “ratio”: 
a) CAACB – Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco – 10; 
b) PORSCHE CLUB DE PORTUGAL – 40. 

(Se a Organização assim o entender, o número total das inscrições, e respectivo “ratio” poderá ser 
alterado) 

5.º Placa do Passeio / Números 
5.1. A cada um dos automóveis participantes será entregue uma placa do Passeio “PORSCHE PELAS ALDEIAS 

DE XISTO” que deve ser colocada no vidro traseiro (interior) e dois números para serem colocados nos 
vidros laterais traseiros – esq. / drt. (interior). 

5.2. A atribuição dos números de participação no Passeio será estabelecida por ordem cronológica crescente 
por forma tal que caibam os números mais baixos aos PORSCHE mais antigos. 

6.º Ordem de Partida 
A ordem de partida será dada em função da Lista de Participantes no Passeio, por ordem crescente e sucessiva 
dos números. 

7.º Percurso de Estrada 
7.1. O percurso de estrada inicia-se no Fundão, no dia 25 de Setembro de 2010, com a partida da primeira 

equipa às 10h30m e terminará com a chegada da última equipa da 2ª etapa do percurso de estrada no dia 
25 de Setembro de 2010, no Fundão. 

7.2. As horas de partida para cada uma das etapas, do percurso de estrada, para a 1ª equipa, encontram-se 
fixadas no programa. As restantes equipas partirão, sucessivamente, com o intervalo de 30 segundos. 
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8.º Carta de Controlo 
8.1. À partida para cada etapa do percurso de estrada, será entregue às equipas uma Carta de Controlo, onde 

constarão: 
– Hora e local de partida (CHP); 
– Média horária; 
– Distância; 
– Localização das R – regularidades; 
– Média horária das R – regularidades; 
– Hora e local de chegada (CHC). 

8.2. A Carta de Controlo deverá ser apresentada nos diferentes controlos. 

8.3. A perda da Carta de Controlo implica uma penalidade. 

9.º Controlos 
9.1. Os controlos destinam-se a verificar o cumprimento das médias impostas e os locais de passagem. 

9.2. Os controlos abrirão e encerrarão, para cada equipa, 15 minutos antes da sua hora ideal de apresentação. 

9.3. Logo que as cartas de controlo estejam assinadas ou carimbadas as equipas deverão abandonar a zona de 
imediato. 

9.4. O tempo de apresentação nos controlos será inscrito em horas, minutos e segundos, para apuramento de 
eventuais penalizações por avanço ou atraso em relação ao tempo ideal. É interdito à equipa efectuar 
qualquer inscrição na carta. 

9.5. As tolerâncias admitidas relativamente aos CHC – controlos horários de chegada, estão indicadas nas 
cartas de controlo. 

9.6. A hora de controlo será tirada quando da passagem do cubo da roda dianteira do PORSCHE, pela 
linha imaginária perpendicular ao eixo da estrada no local onde está a placa de controlo. 

10.º Partidas / Chegadas 
10.1. Os locais das partidas e das chegadas das diversas Etapas do percurso de estrada, encontram-se indicados 

no “Road-Book”, sendo estabelecido no horário do Passeio (Programa), a hora ideal da 1ª equipa, 
devendo os restantes partir/chegar com o intervalo de 30 segundos. 

10.2. A hora de partida será aquela que for indicada na Carta de Controlo pelo comissário do CHP. 

11.º Regularidades 
11.1. Serão montadas Regularidades (R) durante o percurso de estrada, devidamente assinaladas na Carta de 

Controlo. 

11.2. Nos controlos instalados nas R os relógios estão aferidos pelo relógio padrão existente nos controlos de 
partida. 

11.3. O km de início das R está indicado na Carta de Controlo, cabendo à equipa a responsabilidade de as 
iniciar à hora correcta. 

11.4. Os controlos existentes nestas R são secretos e sem qualquer indicação no terreno ou estrada. 

11.5. Todos os controlos das R funcionarão tomando-se por base a “hora ideal de passagem de cada equipa em 
cada um deles”, independentemente de qualquer atraso ou avanço, nos controlos anteriores. 

11.6. A tomada de tempo em cada um dos controlos secretos, será feita à passagem do cubo da roda dianteira 
de cada veículo, sobre a linha imaginária. 

11.7. Nos controlos secretos montados nas R, as equipas não podem parar. A proibição de parar abrange os 
casos em que o PORSCHE se encontre antes, depois ou sobre a linha de controlo. 

11.8. Os controlos das R, considerar-se-ão encerrados para cada equipa, 15 minutos depois da hora ideal em 
que deveria passar. Para além deste período, a equipa deverá considerar-se fora do passeio. 

12.º Média de Andamento 
12.1. A média horária imposta em cada uma das Etapas do percurso de estrada é de 60 km/hora a não ser que 

seja indicado o contrário na Carta de Controlo. 

12.2. Nas R as médias serão as indicadas na Carta de Controlo. 
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13.º Hora Oficial 
A hora oficial será a hora indicada no relógio da Organização instalado junto aos CHP. 

14.º Reabastecimentos / Assistência 
As equipas serão responsáveis pelo aprovisionamento de gasolina, óleo, água, etc., e pelo reboque do seu 
PORSCHE em caso de avaria ou acidente. 

15.º Verificação Administrativa 
15.1. A verificação administrativa será realizada no local e hora indicada no programa. As equipas deverão ser 

portadores de: 
– Carta de condução do condutor; 
– Documento Único ou Livrete + Registo de propriedade do PORSCHE; 
– Certificado de seguro do PORSCHE, válido para a duração do Passeio. 

15.2. As equipas na verificação administrativa receberão: 
– Um jogo de números; 
– Uma placa do Passeio; 
– Um “Road-Book” (inclui o Regulamento). 

16.º Segurança 
16.1. Recomenda-se que os PORSCHE se encontrem equipados com, pelos menos, um extintor de incêndios de 

carga não inferior a 1 kg. 

16.2. É indispensável que os dispositivos de sinalização acústica e luminosa funcionem normalmente no 
decorrer do Passeio. 

17.º Penalidades 
17.1. A partida será recusada em caso de: 

a) Não pagamento da taxa de inscrição; 
b) Irregularidades no controlo de documentos. 

17.2. A equipa não será classificada perante os seguintes casos: 
a) Condução perigosa; 
b) PORSCHE não conforme; 
c) Ameaças aos elementos da Organização; 
d) Actos contrários ao são convívio social e desportivo; 
e) Não cumprimento do percurso de estrada previsto no “Road-Book”; 
f) Troca de acompanhante (navegador) no decorrer do evento. No entanto, o participante poderá fazer a 

componente lúdico desportiva sozinho. 

17.3. Penalizações: 
a) Por cada segundo de atraso ou avanço nas R............................................................................... 1 ponto 
b) Por cada segundo de atraso ultrapassada a tolerância nos CHC .................................................. 1 ponto 

c) Paragem (imobilização) do PORSCHE no campo visual dos controladores nas R .....................120 pontos 
d) Perda dos números / placa.............................................................................................................500 pontos 
e) Inscrição indevida na Carta de Controlo pela Equipa...................................................................500 pontos 
f) Perda da Carta de Controlo ..........................................................................................................500 pontos 
g) - Não realizar ou completar uma etapa........................................................................................1000 pontos 

18.º Classificações 
18.1. A pontuação final de cada equipa será determinada pela adição das penalizações obtidas nas R e CHC. 

18.2. Em caso de igualdade de pontuação, o desempate será assim decidido: 
– A favor do automóvel mais antigo; 
– Se forem do mesmo ano de fabrico, a favor do automóvel de menor cilindrada; 
– Caso persista a igualdade, a favor do automóvel mais pesado. 

18.3. A equipa com menor pontuação será declarada vencedora da sua categoria do Passeio “PORSCHE PELAS 

ALDEIAS DE X ISTO”. As restantes equipas serão ordenadas pela ordem crescente da pontuação na sua 
categoria. 

18.4. A Classificação Final será afixada às 15h00m no Quadro Oficial, no Hotel Turismo da Covilhã 

19.º Prémios 
Serão atribuídos os seguintes Troféus: 
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a) Aos três primeiros classificados de cada categoria (regularidades); 
b) Aos primeiros três classificados no “Circuito Vila da Pampilhosa da Serra”; 
c) Aos primeiros três classificados no “Circuito Cidade da Covilhã” e aos vencedores de cada classe 

(excepto da classe onde está integrado o vencedor à geral).  
d) Troféu Feminino - às primeiras três classificadas no “Circuito Cidade da Covilhã”. 

A Organização reserva-se o direito de atribuir outros prémios que venham a ser definidos. 

20.º Publicidade Obrigatória 
Os números e placa a colocar no PORSCHE contêm publicidade obrigatória às instituições públicas e privadas 
que apoiam o evento “PORSCHE PELAS ALDEIAS DE X ISTO” 


