
         XXII VOLTA AO CONCELHO DE LOULÉ – JUNIORES 

           24, 25 e 26 março 2016 

ETAPAS 

24 de março (quinta) 

 

    1ª Etapa Loulé-Quarteira-Loulé 62 km (início às 16h) 

 

É uma etapa rolante que sai de Loulé ruma para sul, Almancil, Quarteira, Boliqueime, 

Loulé, dentro de Loulé faz-se um percurso de 2 voltas. Esse percurso passa pela meta em 

frente à CML, Av. 25 Abril, terminal rodoviário, rotunda de Salir (esquerda), faz a circular 

norte de Loulé, rotunda do cata vento «zona industrial», inversão de marcha e volta a 

entrar pela rotunda da Nossa Senhora da Piedade, rotunda do ciclista (esquerda), Rua 

Serpa Pinto, Largo de s. Francisco, passa em frente ao castelo e estamos na reta da 

META novamente. (passa 3 vezes pela meta) 

 

25 de março (Sexta) 

  

      2ª Etapa Loulé - Picota-Eira da Cevada - Loulé 81km (inicio às 10h) 

 

É uma etapa média montanha, mais difícil, com partida de Loulé saindo em direcção a 

Faro. Na goncinha vira à direita para Torrejão, Vale Éguas, Zona Industrial de Loulé, 

circular de Loulé, N240, Alfontes, Picota (na picota fazemos duas passagens pela picota, 

uma 1ª ascensão pela subida (onde normalmente se fazia o circuito em anteriores 

edições) depois descem pelo lado nascente “pelo Parragil” e voltam pela “pedreiras” a 

 Alfontes e fazemos a 2ª ascensão pela subida  normal “onde passou a volta ao Algarve”, 

descem novamente para Parragil e vão para Ribeira de Algibre, Tor, Querença, Corcitos, 

N 124, (Estrada Salir-Barranco Velho) Eira da Cevada, Corte Garcia, Amendoeira, 

S.Romão, “Vilarinhos”, chegam a Loulé pela N270, Rotunda do Cilindro, esquerda para 

Faro, rotunda em frente para Faro, rotunda da Goncinha esquerda para Loulé, Av- Marçal 

Pacheco, semáforos esquerda para R. Eng. Duarte Pacheco, Direita para R. Serpa Pinto, 

Largo de S. Francisco, Rua da Barbacã (Castelo), Praca da República, META. 

 

      3ª Etapa Contrarrelógio – Crono escalada Loulé- Cruz da Assumada 2,5km (início 16h) 

                 Partida da Praça da República à esquerda para Av. 25 de Abril, semáforos, esquerda 

para R. Serradinho, direita terminal da rodoviária, em frnte para Salir, rotunda em frente 

para Salir, início da subida, Cruz da Assumada. META 

 



26 de março (Sábado) 

 

      4ª Etapa Loulé – Barranco do Velho – Loulé (116 km) 

 

               É a etapa de montanha que se deseja rainha onde iremos para a serra, saída de Loulé 

pela N270 em direcção a Boliqueime, Parragil, Benafim, Alte, Stª Margarida, Sarnadas, 

Monte Ruivo, Cortinhola, Freixo Seco, Salir, Eira a Cevada, Barraco do Velho, Cortelha; 

Vale Maria Dias, Vale da Rosa, Montes novos, Barranco do Velho, em frente para S.Brás, 

Alportel, à direita para S. Romão, à direita para Amendoeira, Pontão do Vale à direita para 

Barranco do Velho, Porto Nobre, Separador à esquerda para Querença, Pombal, rotunda 

em frente para Tôr, ponte da Tôr esquerda para Loulé, subida dos 10%, Cruz da 

Assumada, rotunda de Salir direita para circular norte de Loulé, rotunda do cata vento em 

frente, rotunda dos bombeiros inversão de marcha , à direita para Loulé, Av. Andrade de 

Sousa rotunda do ciclista em frente para R Serpa Pinto, largo de S. Francisco, Rua 

barbacã (Castelo) direita para Praça da República. META  

 

 

Partidas e Chegadas  

As partidas e chegadas são sempre na Praça da República, junto da Câmara Municipal de Loulé, 

excepto a 3ª etapa que terá chegada na Cruz da Assumada e a 4ª Etapa com partida simbólica 

junto do Pavilhão Municipal de Loulé. 

 

 

 


