
 

Percursos - Descrição 

Nível 1 – Mais uma vez, irá ser um percurso familiar guiado com cerca de 18km, muito bom 

para iniciados, sem grandes dificuldades… 

Nível 2 e 3 – Arranque em simultâneo, partilhando um single track ao km 4, com cerca de 500m 

de extensão, seguindo depois me direcção ás Sarnadas, onde depois se segue um espectacular 

caminho junto há Rocha da Pena. A primeira ZA comum ao nível 2 e 3 será junto há Tameira, 

sensivelmente ao km 21, onde se seguirá logo a divisão dos níveis, seguindo o nível 2 em 

direcção ao Malhão e o Nível 3 em direcção ao Pé da Serra – Salir. 

Nível 2- Um início rápido e divertido onde aos 4kms encontraras um singletrack que termina na 

povoação das Casas. Depois de atravessas a estrada municipal chega-se às Assumadas onde se 

entra num conjunto de trilhos e caminhos que nos fazem chegar às Sarnadas. Depois das 

Sarnadas avista-se a beleza dos trilhos da Quinta do Freixo que nos levam até ao sopé da 

Rocha da Pena. Muito rapidamente estamos no primeiro local onde iremos recarregar as 

baterias, a Tameira. Com as energias repostas vamos começar a serpentear a encosta que nos 

leva até ao Malhão, onde se realiza a mítica chegada da Volta ao Algarve. Ao chegar ao topo 

temos 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 que nos levará ao Sobradinho, dai ao Monte 

Ruivo é um saltinho e o tão desejado destino.  

Nível 3- Um início rápido e divertido onde aos 4kms encontraras um singletrack que termina na 

povoação das Casas. Depois de atravessas a estrada municipal chega-se às Assumadas onde se 

entra num conjunto de trilhos e caminhos que nos fazem chegar às Sarnadas. Depois das 

Sarnadas avista-se a beleza dos trilhos da Quinta do Freixo que nos levam até ao sopé da 

Rocha da Pena. Muito rapidamente estamos no primeiro local onde iremos recarregar as 

baterias, a Tameira. Depois das energias temperadas deixamos os BTTistas do nível 2, segue-se 

uma estrada de alcatrão muito divertida com um sobe e desce e algumas curvas enroladas que 

nos levam novamente aos trilhos que nos vão fazer chegar ao Pé da Serra passando junto ao 

Cerro dos Negros de Salir. Do Pé da Serra ao Carrasqueiro vamos atravessar locais de acesso a 

hortas num sobe e desce constante. Chegado ao Carrasqueiro vamos fazer a subida da Cabeça 

da Vaca. Depois desta dificuldade ultrapassada vamos utilizar um troço já utilizado pelos 

carros do WRC até aos Barrigões. Depois segue-se uma descida divertida até à Sarnadinha 

seguida de estradão muito rápido que nos faz chegar à Sobreira Formosa. Depois da passagem 

pelos Carvais de Baixo rapidamente estamos no Alto do Malhão, onde se realiza a mítica 

chegada da Volta ao Algarve. Ao chegar ao topo temos 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 

que nos levará ao Sobradinho, dai ao Monte Ruivo é um saltinho e o tão desejado destino. 


