Historial
O BTT Monchique começou por ser um grupo de amigos e
adeptos da bicicleta, que se juntou no início de 2002 para a
participação em eventos de ciclismo, mais propriamente BTT
(Bicicletas Todo o Terreno) e Cicloturismo, sendo desde o início
apoiado pela Freguesia de Monchique.
Desde então temos participado e levado a participar, outros
habitantes do concelho que embora não pertençam ao clube,
também eles adeptos do ciclismo, em eventos de BTT e
Cicloturismo, com maior ou menor dimensão e com
quilometragens que vão desde os 20 aos 120 km, que se realizam
no sul do país, onde temos levado o nosso nome e o nome do
nosso concelho, e tentado captar o interesse de outros amantes da
modalidade para nos visitarem e conhecerem as potencialidades
da Serra de Monchique.
Algumas das maratonas e passeios de BTT onde nos temos
deslocado, têm a participação de betetistas de todo o país
chegando muitas vezes a ultrapassar os 400 participantes como o
Raid Alvalade – Porto Covo – Alvalade, o passeio Amendoeiras
em Flor em Silves e nas provas integradas no Troféu Meridional
de Maratonas 2004, entre as quais a Maratona Extreme 80 km em
S. Brás de Alportel e os 100 km Caminhos do Infante nos
concelhos de Lagos, Aljezur e Vila do Bispo.
Também já efectuamos duas travessias em autonomia:
Monchique – Sagres numa distância de 100 km e Monchique –
Caldas da Rainha numa distância de 400 km percorrida em quatro
dias.
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Alguns membros do clube têm ao longo destes anos
participado em provas de BTT a nível nacional e regional, na
vertente de cross-country, na classe de promoção (atletas não
federados), onde têm alcançado boas classificações e mesmo
primeiros lugares no pódio.
Em conjunto com outros grupos e clubes temos feito
intercâmbios, onde conhecemos outras terras e damos a conhecer
os locais de interesse cultural, histórico, gastronómico e
paisagístico do concelho de Monchique e trocamos experiências e
vivências das nossas aventuras de bicicleta.
Na vertente de Cicloturismo temos participado em passeios
um pouco por todo o Algarve, com principal destaque para a
Clássica de Cicloturismo Portimão – Fóia, passeio do 25 de Abril
pelas freguesias do nosso concelho e no passeio mais
emblemático do Cicloturismo nacional o Encontro Internacional
de Cicloturismo Sesimbra – Algarve, que já vai no XX encontro,
o qual é organizado pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e
Utilizadores da Bicicleta e já teve uma chegada a Monchique.
O BTT Monchique até ao final de 2004 já tem no seu
currículo organizações como:
3 passeios de BTT com uma distância aproximada de 20
km, com a intenção de captar o interesse dos jovens e de todos os
Monchiquenses para o uso da bicicleta, com uma adesão média de
30 participantes;
colaboração com a Escola E.B. 2,3 de Monchique, na
organização de passeios de BTT para os alunos;
Raid BTT Monchique em 2003, numa distância de 55 km,
onde estiveram presentes cerca de 50 atletas;
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Raid BTT Serra de Monchique ´04, onde 130 atletas
pedalaram ao longo de 60 km, este raid foi uma organização em
conjunto com a Câmara Municipal de Monchique e o apoio das
Freguesias de Alferce e Monchique, o qual pelas reacções
colhidas e pelo número de participantes, alguns da zona centro do
país, foi considerado um sucesso tanto pelos participantes como
pela revista Bike Magazine (imprensa especializada) que fez a
cobertura do evento, ao qual queremos dar seguimento.
A 19 de Janeiro de 2005 reunimo-nos em Assembleia-geral,
os 7 sócios fundadores, e formalizamos o clube de praticantes
BTT Monchique, que está registado no Registo Nacional de
Clubes e Federações Desportivas e tem por objecto a promoção,
organização e participação em eventos de BTT e Ciclismo.
Actualmente o BTT Monchique conta com 15 sócios, que pagam
5 de quotas mensalmente, quotas essas que são as únicas receitas
do clube.
Queremos deste modo ter uma maior expressão junto da
população e das entidades do concelho, mais propriamente
Câmara Municipal e Freguesias.

4

Actividades Organizadas
2005
No ano 2005 o Clube BTT Monchique organizou quatro
actividades.
O BTT Monchique colaborou com a Câmara Municipal de
Monchique no dia Europeu sem carros organizando um passeio
de bicicleta pelas ruas da vila.

o Todos os elementos do BTT
Monchique + 25 participantes
o Apoio – Minimercado O Padeiro
(abastecimento)

o Todos os elementos do BTT
Monchique + 20 participantes
o Apoio – INATEL
o Inscrição gratuita
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o Todos os elementos do BTT
Monchique + 22 participantes
o Apoio – JFM (almoço)

o Todos os elementos do BTT
Monchique, 20 colaboradores e 160
participantes
o Apoios:
− CMM
− JFM
− JFM
− STM
− SAM

Não foi realizado o passeio na freguesia de Alferce devido
às condições climatéricas adversas à prática da modalidade (muito
calor) e posteriormente à falta de uma data.
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Participação em actividades
2005
Ao longo do ano de 2005 o Clube BTT Monchique
participou em 14 actividades, onde estiveram presentes em media
6 sócios do clube, todas as despesas com a inscrição destes
elementos foram suportadas pelo Clube BTT Monchique.
Passeios BTT:
III passeio Amendoeiras em Flor
Silves
20 – Março
6 participantes;
I passeio BTT Aljezur
Aljezur
28 – Maio
6 participantes;
Passeio Torrado Bikes Portimão
27 – Novembro
4 participantes.
Raids e Maratonas BTT:
I Raid BTT Serra de Silves
Silves
22 – Maio
9 participantes;
VII Raid Alvalade – Porto Covo – Alvalade
do Cacém
5 – Junho
9 participantes;

Santiago
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IV Maratona Extreme
S. Brás de Alportel
1 – Outubro
4 participantes
I Maratona do Oeste Caldas da Rainha
30 – Outubro
2 participantes;
III Maratona Caminhos do Infante
Barão de S. João
15 – Outubro
6 participantes;
I Maratona de Messines S. Bartolomeu de Messines
12 – Novembro
3 participantes.

8

Provas de cross-country:
Open Algarve XC Querença (Loulé)
- 1º e 3º classificados na classe de promoção
26 – Março
3 participantes;
Ori BTT:
III percurso de orientação de Arão
Lagos
10 – Abril
6 participantes;
Ori BTT Silves
Silves
- BTT Monchique I – 1º classificado
25 – Setembro
6 participantes;
Passeios cicloturismo:
XIX Sesimbra – Algarve
Vila Nova de Milfontes –
Lagos
24 – Abril
6 participantes;
Passeio 25 Abril Monchique
25 – Abril
12 participantes.
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PLANO de ACTIVIDADES
2006
Para além da promoção, organização e participação em
eventos de BTT e Ciclismo, o BTT Monchique pretende ao longo
do ano de 2006 aceitar novos sócios para continuarmos a crescer e
a fomentar o uso da bicicleta e a prática deste nosso desporto no
concelho. Para o início do próximo ano pretendemos adquirir
novos equipamentos (vestuário) para pratica da modalidade, para
a qual contamos com o apoio de varias entidades do concelho.
São objectivos do BTT Monchique para 2006:

Organizar:
Raid BTT Serra de Monchique 2006 – 5 de Novembro.
Objectivo: Dar a conhecer os locais de interesse
cultural, histórico, gastronómico e paisagístico da serra e
concelho de Monchique, para que mais tarde os
participantes nos voltem a visitar com ou sem bicicleta,
pretendendo por isso alcançar os 200 participantes a pedalar
pelos caminhos rurais da serra. Queremos também dar um
maior incentivo à modalidade no concelho, pois para alem
da prática de desporto, pode ser feito um tipo de turismo
diferente do habitual e a bicicleta é um meio de transporte
não poluente.
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Apoios: Pretendemos pedir apoio às entidades e
empresas que nos apoiaram nos dois Raids BTT Serra de
Monchique anteriores:
o CMM;
o JFM;
o JFM;
o JFA;
o Sociedade das Termas de Monchique;
o Sociedade das Aguas de Monchique;
o Federação Portuguesa de Cicloturismo e
Utilizadores de Bicicleta;
o Associação de Ciclismo do Algarve.
Realização de um passeio de BTT na freguesia de Alferce,
com ciclistas de outras localidades, integrado nas festas da
freguesia, ou em outra data a combinar com a Junta de Freguesia.
Objectivo: Levar a modalidade e as actividades do
clube a todas as freguesias do concelho, fazendo com
que tanto o clube como o BTT e o ciclismo em geral
tenham uma maior visão em todo o concelho e para que
todos pratiquem desporto. Dar a conhecer as tradições e
hábitos na freguesia.
Apoio: J. F. Alferce.
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Realização de um passeio de BTT na freguesia de
Marmelete, com ciclistas de outras localidades, integrado nas
festas da freguesia, ou em outra data a combinar com a Junta de
Freguesia.
Objectivo: Levar a modalidade e as actividades do
clube a todas as freguesias do concelho, fazendo com
que tanto o clube como o BTT e o ciclismo em geral
tenham uma maior visão em todo o concelho e para que
todos pratiquem desporto. Dar a conhecer as tradições e
hábitos na freguesia.
Apoio: J. F. Marmelete.
Dois passeios de BTT direccionados aos habitantes do
concelho com cerca de 20 km, aberto a todas as idades.
Objectivo: Sendo um passeio de poucos km, estará
aberto a todas as idades e para quem queira começar ou
aprofundar a pratica do BTT, sendo mais direccionado
para os habitantes do concelho de Monchique, estará
igualmente aberto a participantes de outras localidades.
A inscrição é gratuita.
Apoio:
o J. F. Monchique;
o Comercio local.
Um passeio de BTT nocturno.
Objectivo: Dar a conhecer uma visão nocturna da serra.
Aberto a todos os que queiram participar numa aventura
nocturna e confraternizar com os antes de bicicletas.
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Nave.

Prova de cross-country, em conjunto com o Clube da

Objectivo: Dar a conhecer a vertente competitiva da
modalidade na vertente de coss-country, sendo também
um modo de união e colaboração entre associações do
concelho. O programa desta actividade está em fase de
elaboração.
Colaboração com outras entidades, clubes e organismos
sempre que tal nos seja possível;
Intercâmbio com outros clubes e grupos;
Concentração aos Domingos pelas 9 horas no Largo de
São Sebastião, para percorrer os trilhos da serra, desde que não
haja qualquer outro evento onde o BTT Monchique participe.
Os sócios do clube praticam a modalidade 3 ou 4 vezes
por semana, pedalando pela serra, para alem de praticarem a
modalidade e sabendo da sensibilidade da nossa serra para os
incêndios de verão, poderão contribuir para a vigilância da
floresta.

Participar em BTT:
Maratona Extreme – S. Brás de Alportel;
100 km Caminhos do Infante – Barão de S. João;
Raid BTT Serra de Silves;
Raid Alvalade – Porto Covo – Alvalade;
24 Horas de Proença-a-Nova;
Provas de cross-country, na classe de promoção, que se
realizem no Algarve;
Provas de Ori BTT.
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região.

Outros passeios e maratonas que se realizem na nossa

As inscrições para estas actividades são suportadas pelo clube.

Participar em Cicloturismo:
XX Encontro Internacional de Cicloturismo Sesimbra –
Algarve;
Clássica Portimão – Fóia;
Passeio do 25 de Abril em Monchique;
Outros passeios na região;

Contamos com a vossa colaboração e apoio do Município de
Monchique para a deslocação (facultando o transporte) a fim de
participarmos nestes e noutros eventos;
Esperamos a vossa colaboração e apoio para cumprimento
deste plano de actividades.
O clube tem angariado e pretende continuar a angariar
fundos para a compra de uma viatura para poder transportar para
os eventos os participantes e as bicicletas.
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