


A nona edição ‘Enduro Challenge’, organizada pelo Clube Caniço Riders em parceria com a Associação Ciclismo 
da Madeira, regressa às suas origens na Ponta do Pargo no dia 20 de Junho 2021. O percurso terá uma 
distância total de cerca 30km, com cerca de 1115 metros de desnível positivo e 1585 metros de desnível 
negativo, com um total de cinco etapas especiais para a prova principal. 

Todas as informações presentes neste documento seguem as normas e regulamento da Taça da Madeira de 
Enduro por parte da Associação Ciclismo da Madeira e Federação Portuguesa de Ciclismo. 

Todos os atletas deverão deslocar-se por meios próprios ou com as suas equipas até à zona de partida no 
miradouro do Galhano (32.794709, -17.179377). O secretariado será nas Casas da Levada (zona nal da prova). 

Os atletas da categoria de Cadetes só podem competir ocialmente em três etapas, neste caso: SS1, SS2 e SS3. 
Após a terceira etapa, os atletas Cadetes podem continuar em percurso mas só será contabilizado os tempos 
das três etapas. Podem igualmente dirigir-se até à zona nal da competição / secretariado. 

De acordo com o regulamento de Iniciação ao Downhill e Enduro: Mini DHI / Enduro da Federação Portuguesa 
de Ciclismo os atletas da categoria Infantis e Juvenis só podem competir em três etapas de tamanho reduzido 
e com características especiais. O regulamento para estes atletas encontra-se noutro documento. 

Ao longo do dia competição irá existir uma zona de abastecimento. Esta zona está localizada entre a etapa SS3 
e SS4 junto ao Restaurante Carreta (32.825868, -17.230534). Nesta zona existe variedade de comida e líquidos. 
É proibido qualquer tipo de assistência externa à competição. A competição terá uma duração de quase cinco 
horas e deve ser feito um planeamento nutricional balanceado e correto por parte de cada atleta. 





LINK 1 (2.62km / 7m UP / 137m DOWN) 
Tempo dado para ligação: 15 MINUTOS
Todos os atletas devem deslocar-se com as suas equipas ou por meios próprios até à zona da do miradouro do 
Galhano, onde será dada a partida ocial. Os atletas seguem pelo trilho Negras, seguindo depois pela estrada 
de alcatrão até à viragem à esquerda para o trilho Pargos.
GPS início competição: 32.794709, -17.179377 - miradouro do Galhano

SS1, SS1, PARGOS (1.67km / 0m UP / 258m DOWN)
A etapa inicia-se no topo do estradão e segue pelo já muito conhecido trilho Pargos com nal no estradão 
junto à zona da ‘garagem’. Apesar de ser uma etapa curta é sem dúvida muito intensa e com algumas zonas 
onde largar travão é a única forma de passar com suavidade. 

LINK 2 (2.01km / 103m UP / 8m DOWN) 
Tempo dado para ligação: 27 MINUTOS
AApós a etapa Pargos, os atletas continuam para o lado direito seguindo o estradão. Cruzam o ribeiro e no cruza-
mento sobem à direita seguindo paralelamente ao trilho das Enchurdeiras. No topo da subida mais inclinada 
virar à esquerda e estão no início do trilho Pombos. 

SS2, POMBOS (2.48km / 0m UP / 361m DOWN)
A etapa inicia-se junto ao estradão com uma primeira secção rápida mas por vezes ‘traiçoeira’. A etapa depois 
cruza dois estradões na zona superior, passando pela vedação e seguindo pela zona mais plana do percurso. A 
zona nal foi modicada de forma a tornar-se mais divertida, longa e sustentável. Os atletas cruzam a levada 
em etapa que termina no estradão ao pé do poço. 

LINK 3 (1.48km / 239m UP / 0m DOWN) 
Tempo dado para ligação: 50 MINUTOS
AApós término da etapa Pombos, seguir à direita no estradão. A ligação é curta mas penosa e inclinada. Após 
passar o portão continuar sempre para cima, virando à direita no estradão. A etapa inicia-se à esquerda um 
pouco abaixo do salto do estradão superior do Pombos. 

SS3, CARRETA (1.62km / 2m UP / 235m DOWN)
Uma estreia há alguns anos no Enduro Challenge e agora uma certeza. A etapa está maior, muito mais rápida e 
divertida. A etapa cruza a levada e termina antes da descida para o estradão acima do Restaurante Carreta.

LINK 4 (7.46km / 382m UP / 28m DOWN) 
TTempo dado para ligação: 90 MINUTOS
Ao terminar a etapa Carreta descer em direção à estrada ER101. O abastecimento será na paragem de 
autocarros à frente do restaurante. Depois seguir pela estrada, virar à esquerda no estradão e iniciar a subida 
até à levada. Seguir pela levada e depois à esquerda no estradão. No cruzamento virar à direita em
direção ao Monte Verde. Pedalar nesta zona dói. Cruzar o ribeiro e no topo virar à direita.



SS4, CORUJEIRA (1.87km / 14m UP / 254m DOWN) 
A etapa começa no estradão, seguindo por uma zona mais plana até à ‘relvinha’. A partir daí é largar travão e 
aproveitar a embalagem para subir as chamadas ‘maminhas’ - duas subidas antes da descida mais rija do per-
curso. A etapa termina perto da levada. 

LINK 5 (4.37km / 341m UP / 30m DOWN) 
Tempo dado para ligação: 72 MINUTOS
Ao terminar a etapa Corujeira seguir para o lado esquerdo pela levada. Vão cruzar o salto da Patrica e a casa dos 
levadeiros. Seguir sempre passando pelas Casas da Levada. A partir desta zona o estradão ca por vezes 
bastante inclinado. Nos cruzamentos seguir sempre em frente. A etapa começa junto ao estradão ao lado direi-
to. 

SS5, LOMBADINHA (2.15km / 6m UP / 275m DOWN) 
A etapa segue paralelamente ao trilho Patrica cruzando diversas vezes estradões da zona da Ponta do Pargo. É 
um percurso com muitas zonas rápidas onde é necessário olhar em frente para visualizar a melhor linha; mas 
também assume-se por muitas curvas, algumas mais fechadas e outras mais longas. O trilho não tem nenhuma 
zona técnica ou de diculdade extrema. Existe duas pequenas subidas... mas nada que uma pedalada não 
‘mate’ duma vez só!

LINK 6 (0.75km / 22m UP / 0m DOWN) 
AAo terminar a etapa Lombadinha virar à esquerda na levada. No primeiro cruzamento virar à direita para as 
Casas da Levada para nal da competição.
GPS nal competição: 32.804563, -17.231354 - Casas da Levada

NOTA: O percurso pode sofrer pequenas alterações devido à meteorologia ou razões externas. Os tempos dados de ligação neste docu-
mento já incluem uma estimativa de somatório de etapa com ligação. Por exemplo, a ligação 2 entre Pargos e Pombos tem um total de 27 
minutos (5 minutos de etapa e 22 minutos de ligação). As ligações foram todas feitas a ritmo baixo e foi dado tempo extra na ligação com 
abastecimento. 



Centro de Saúde Calheta: 291 820 700
Emergência: 112


