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clube BTTBRAVA



Em 2019 a Região Autónoma da Madeira terá o MADEIRA BIKE CHALLENGE. 
Uma prova aberta a todos os participantes federados e promoção, que queiram 
vivenciar uma verdadeira e única experiência em BTT. O evento é composto 
por dois dias de prova. Sendo o primeiro dia, um prólogo noturno, com 2 km 
de extensão, onde se dará primazia a destreza e a velocidade, num ambiente 
pitoresco e charmoso. Neste dia os atletas iluminarão as ruas da Vila da Ribeira 
Brava, onde irão percorrer um misto de trilho urbano e terra, com o mar como pano 
de fundo. No segundo dia, e já nos Prazeres, todos os atletas terão o privilégio de 
percorrer trilhos “off road”, por zonas florestais de beleza impar, subir a um dos 
pontos mais altos da ilha e perder-se em êxtase com a grandiosidade da natura 
da Madeira. Neste dia os atletas poderão escolher a distância que mais se adequa 
as suas capacidades físicas: 40km ou 80km, ambos acabarão na bonita vila da 
Ribeira Brava “Terra de sonho e tradição”, e quiçá num esplendoroso mergulho 
no Atlântico.



Dias 15 e 16 de junho de 2019: A DERRADEIRA EXPERIÊNCIA EM XCM. A Vila da 
Ribeira Brava será o epicentro do maior evento XCM regional. Iremos aliar as 
ruas antigas da vila com a qualidade dos percursos idílicos e épicos a oeste 
da ilha, numa experiência única de desporto de natureza com alojamento, 
acolhimento e gastronomia. Cabe a associação BTTBRAVA assegurar toda a 
estrutura única e verdadeira de resistência e superação dos atletas. O MADEIRA 
BIKE CHALLENGE2019 será o zénite da superação em termos físicos e psicológicos. 
Tentar já é por si uma vitória, desistir não demonstrará fraqueza, conseguir 
chegar ao fim será escrever o nome na lista restrita dos humildes heróis que 
abraçaram este desafio; e que têm como limite os seus próprios limites. 
“Superar todas as adversidades inerentes à dureza deste evento, ultrapassar 
o cansaço, a dor e ir além do que tu próprio pensas ser capaz serão 
os prémios que só tu ganharás”. O MADEIRA BIKE CHALLENGE2019 é mais 
do que uma prova, é um desafio, uma experiência que qualquer “moutain 
biker” quererá experienciar. Com um trajeto magnífico e paisagens de cortar 
a respiração, os atletas terão como meta o autoconhecimento, a partilha do 
verdadeiro espírito do mountain bike e a superação dos seus limites, num 
palco esbelto, com vários cenários naturais Madeirense.



A Madeira é um destino turístico de eleição e solidifica-se ano após ano, como 
destino para o desporto de aventura e natureza. O Conselho da Ribeira Brava tem 
muito para oferecer e muito por descobrir no seu interior, quer a nível ambiental, 
histórico, cultural e social. Pretende-se com este evento fomentar o Turismo de 
Natureza e de Desporto no Conselho e dar a conhecer aos visitantes a grandiosidade 
da cultura e tradição das suas gentes.
O MADEIRA BIKE CHALLLENGE2019 proporciona também aos atletas federados 
regionais a possibilidade de se tornarem campeões Regionais, dentro dos seus 
escalões. Esta prova insere-se no Campeonato Regional de Maratonas, estando 
apoiada pela Associação de Ciclismo Regional da Madeira e pela Federação 
Nacional de Ciclismo. Contamos também com uma competição de escolinhas, 
no dia 16 de junho de 2019, para poder fomentar nos mais jovens o interesse e o 
gosto pelo ciclismo e pela natureza.    

Existirão dois tipos de inscrições, para diferentes interesses e experiências 
a viver. A estrutura assegura os transferes para atletas e bikes, bem como 
alimentação durante as etapas onde se incluem bebidas isotónicas, bebidas 
de recuperação, fruta de época, bolos secos regionais, suporte técnico, entre 
outros. Ou apenas transferes para os locais de partida e alimentação para o dia 
de prova. Os participantes terão todo o percurso devidamente marcado, não 
será descurada a segurança e a experiência desportiva. A inscrição contempla 
também um kit de atleta, composto por vários brindes e ofertas, assim como 
uma camisola técnica referente ao evento. Com isto queremos dar a conhecer 
as diferentes ofertas e valências empresariais do Conselho da Ribeira Brava, e 
assim destacar o potencial empresarial do Conselho. Não obstante, claro que o 



verdadeiro e derradeiro prémio será conseguir chegar ao fim do MADEIRA BIKE 
CHALLENGE2019, superando todos os limites da sinergia entre máquina e atleta.  

Filosofia: “Este evento presta à região uma homenagem às suas características 
específicas e beleza natural. O MADEIRA BIKE CHALLENGE2019 quer dar a possibilidade 
aos seus participantes conhecer os trilhos da região de uma forma mais profunda, 
através de uma experiência desportiva de excelência impar. Pretende-se que cada 
atleta venha a conhecer-se, atinge o seu limite, se supere individualmente e absorve 
todas as energias da beleza natural que a ilha nos oferece. Sem dúvida serão dois 
dias, duas etapas e dois descomunáveis empenos!”.

RIDE it! ENJOY it! BRAVA it!


