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Para os BTTista que decidirem vir desfrutar das paisagens campestres do Monte Ruivo, mas 

não se sentem capazes de enfrentar o percurso da Taça do Algarve de XCM, a nossa 

organização desenhou uma meia maratona divertida e dura que baste para desafiar os 

desafiar. 

Antes da partida real, vamos fazer uma volta simbólica por dentro do Monte Ruivo, onde os 

atletas vão passar perto das casas das pessoas desta nossa localidade, voltando a passar pela 

meta onde se realiza a partida real. Depois disto a Meia Maratona tem o seu início comum 

com a Taça do Algarve, os mais rápidos vão poder fazer os primeiros kms com os atletas da 

maratona e os federados da Taça do Algarve. Vamos partir em direcção ao Azinhal, o no sítio 

das Casas pode passar-se pelo primeiro singletrack. De seguida segue-se por uns caminhos 

rápidos que nos levam até duas subidas que vão possibilitar os atletas passarem por a 

Macheira e a Rocha dos Soitos, de seguida para recuperar destas dificuldades vão poder 

percorrer os sempre bonitos e verdejantes trilhos da Quinta do Freixo, feitos no sopé da Rocha 

da Pena. Ao deixar de avistar a Rocha da Pena as bicicletas vão deslocar-se até à Tameira, onde 

vão deixar de correr junto aos atletas da distância mais longa. De seguida vão ser passar-se 

alguns topos e ribeiras até que se começa a subir para o Alto do Malhão, esta é a maior 

dificuldade que propomos aos atletas para ultrapassarem. Chegando ao ponto alto, segue-se 

uma descida alucinante que nos deixa muito perto do destino final, basta passar por uma 

estrada de terra batida com várias passagens pela mesma ribeira que nos leva até à última 

subida até à Soalheira. Daqui até ao final falta muito pouco e a reta da meta está mesmo à 

vista, ficando a satisfação do desafio ultrapassado. 

Abastecimentos 

Ponto de água – KM 15                 ZA 1 Tameira - KM 25 

ZA 2 Malhão – KM 33 


