
Algarve Bike Challenge 2018 

Relato Paulo Fonseca 

Na sexta-feira, dia 2 de março, foi dia de os aficionados das “bikes” rumarem a sul, mais concretamente a Tavira, 

que foi a capital Ibérica do BTT de 2 a 4 de março. 

O ABC (Algarve Bike Challenge) tem o seu lugar no calendário do BTT internacional juntando atletas de 

aproximadamente 20 nacionalidades, maioritariamente atletas espanhóis que aproveitam a proximidade 

geográfica e as excelentes condições que o Algarve oferece para a prática da modalidade para aqui se 

deslocarem. 

Na 6ª feira, realizou-se o prólogo que foi um percurso citadino, algo técnico mas divertido, com 2,5 km pelas ruas e 

ruelas de Tavira. Com muita chuva durante todo o dia, ao final da tarde parou de chover e o piso secou o que 

acrescentou segurança e permitiu ao mais dotados dar espetáculo. 

Sábado, dia 3, etapa de montanha com 2.600 d+ em aprox. 82 km, ao invés dos 90 previstos inicialmente, as 

condições climatéricas assim determinaram, pois algumas ribeiras subiram e tornaram algumas zonas 

impraticáveis. Saída muito rápida como é habitual até à entrada nos trilhos de terra batida e nas primeiras subidas 

que “arrumaram” as equipas cada uma no seu andamento. O meu GPS bloqueou e procurei seguir sempre 

próximo do meu parceiro para evitar enganos e perdas de tempo. No final desta etapa o saldo foi bastante positivo 

pois saltamos de um 178º lugar, no prólogo, para o 98º. 

Domingo, dia 4, foram mais 65 km com aprox. 1.500 d+. Esta etapa embora mais curta era mais exigente em 

termos técnicos, muita pedra, “single tracks”, passagens de ribeiras e também devido ao facto de encontrarmos 

um piso mais enlameado. Nesta etapa não consegui sair forte como desejava, posicionei-me mal no grupo e 

acabei por quase  ficar envolvido numa queda. Quando começaram as verdadeiras dificuldades de montanha 

consegui encontrar o meu ritmo e com a ajuda do Miguel recuperámos muitos lugares que tínhamos perdido 

inicialmente terminando em 100º lugar na classificação geral. 

Considero que foi muito positiva a participação da Dupla do Clube Millenniumbcp no Algarve Bike Challenge 2018. 

Uma nota menos positiva prende-se com o regulamento que enquadra as duplas pela idade do atleta mais novo, o 

que me desfavorece, pois como tenho quase 50 anos, acabamos por ter que competir no escalão “Open Men” 

onde terminamos em 71º lugar.  

Evento a repetir. 

Classificações: https://stopandgo.com.pt/timing/?id=130 

 https://stopandgo.com.pt/timing/atleta.php?etapa=Total&id=130&dorsal=111 
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Relato Miguel Talhão 

Algarve Bike Challenge, a prova por etapas de BTT em Portugal com mais participantes; eram cerca de 800 

atletas, 400 duplas. 

Este ano, sendo uma prova não UCI, não haveria fitas de sinalização, como tal, colocámos à prova a destreza de 

navegar com track de GPS e correu tudo bem desta vez, sem desclassificações. 

Na sexta-feira, o habitual prólogo dentro da cidade de Tavira. À hora que partimos a calçada estava seca o que 

ajudou a evitar quedas, foi o aquecimento para um fim de semana na serra Algarvia que felizmente foi “quase” 

sem chuva! No primeiro dia o Paulo estava forte e as subidas eram feitas a bom ritmo e fomos rolando sempre de 

grupo em grupo. Na parte final ambos quebrámos um pouco, mas no geral foi um dia em que correu tudo bem; 

terminámos em 98º. 

Arrancámos no domingo mais à frente nas “boxes” e o objetivo era chegar à frente da corrida, mas uma queda a 

meio do pelotão travou a passagem do Paulo e depois de entrarmos nos trilhos foi indo gerindo esse atraso. Um 

dia no barrocal Algarvio, com sol mas muita lama. Gostei mais do terreno da véspera; este Barrocal parecia um 

lamaçal! Por pouco não parti o desviador com tanta lama… Não conseguia colocar um ritmo alto, mais valia ir com 

precaução para terminar sem problemas. No final perdemos duas posições e terminámos em 100º à geral! 

Para mim foi um bom treino para o resto da época e futuras provas por etapas de BTT. É realmente das provas 

que mais gosto! 

Prólogo 
https://connect.garmin.com/modern/activity/2530558923 
Stage 2 
https://connect.garmin.com/modern/activity/2531743538 
Stage 3 
https://connect.garmin.com/modern/activity/2533864668 
 

  

 

Video da Prova: 
https://www.youtube.com/watch?v=NODKtJABn4g&feature=youtu.be 
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