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MARATONA – TAÇA DO ALGARVE DE XCM – 80KM 

 

 

 

 

 

 

Mais um ano a Rota da Esteva vai levar os BTTistas a se aventurem pelos trilhos e 

estradões da Serra de Loulé. Este ao propusemo-nos a fazer parte da Taça do Algarve de XCM, 

por isso vamos desafiar mais os nossos participantes.  

À semelhança das provas da Taça do Mundo de XCO esta etapa da Taça do Algarve de 

XCM vai fazer antes da partida real um “starting loop” por dentro da localidade, para dar a 

conhecer aos atletas à nossa terra e também levar as bicicletas à porta dos habitantes. Como 

esta volta é antes da partida real, quando voltar-se a passar pela meta realiza-se a partida real. 

O início é muito rápido partindo na direcção do Azinhal seguindo para as Casas, onde vai ser 

possível passar pelo primeiro singletrack. De seguida continua-se nuns caminhos rápidos que 

nos vão levar até ao local onde se vão ser feitas as primeiras diferenças, dois topos que nos 

vão levar atá a Macheira e depois à Rocha dos Soitos. Estas dificuldades vão estreitar o leque 

de atletas que vão disputar a corrida. Seguem-se os sempre bonitos trilhos da Quinta do Freixo 

que este ano vão ser percorridos junto à encosta da Rocha da Pena e têm como destino a 

Tameira, onde seguimos por um conjunto de estradas e caminhos muito rápidos que nos vão 

aproximar de Salir. Mas para avistar Salir vamos passar junto as Cerro dos Negros onde está 

uma ligeira subida mas com uma inclinação considerável. Ao chegar ao topo segue-se uma 

descida muito rápido que termina no Pé da Serra, onde vai ser utilizada uma estrada muito 

rápida que nos leva até junto da Casa da Mãe, onde vamos voltar novamente à terra batida, 

utilizando estradas que eram e continuam a ser utilizadas pelos donos das propriedades para 

irem para as suas hortas, algumas podem ser vistas aquando a passagem dos BTTistas. Segue-

se a Montanha rainha desde percurso, a subida do Carrasqueiro. Esta subida longa com várias 

rampas que chegam a ultrapassar os 15% de inclinação vai fazer uma das últimas distinções na 

frente da corrida. Ao chegar final quase que se avista a Pista de Motocross da Cortelha, mas 

para chegar ao Moinho dos Barrigões, um dos locais mais elevados da Serra do caldeirão, 

temos que atravessar serros e vales passando junto à Moita de Guerra e a Fornalha.. Como 
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atingimos o topo segue-se uma descida alucinante e rasgada que nos leva até a Sarnadinha. 

Para atingir a Sobreira Formosa vai-se utilizar a estrada da Água da Rainha que é utilizada para 

transportar a riqueza da Serra do Caldeirão, o Medronho e a Cortiça, entre outros produtos. 

Vamos voltar a nos aproximar de outro dos pontos mais alto desta serra Algravia, o tão 

conhecido dos ciclistas Alto do Malhão, mas para lá chegar tem que se ultrapassar os 

singletracks naturais dos Carvais de Cima. Chegado ao topo segue-se uma descida vertiginosa 

que nos vai elevar os níveis de adrenalina ao máximo. Segue-se uma estrada de terra batida 

muito rápida com várias passagens por uma pequena ribeira fazem-nos chegar à última 

dificuldade do dia. Se depois de chegar ao final desta subida a etapa da Taça do Algarve de 

XCM ainda não estiver vencedor resta uma chegada ao sprint, pois todas as dificuldades já 

foram ultrapassadas e do Sobradinho ao Monte Ruivo é um saltinho. 

 

Abastecimentos 

Ponto de água – KM 18 

ZA 1 Tameira – KM 27 

ZA 2 – Carrasqueiro – KM 42 

ZA 3 Malhão – KM 66 


