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Cicloturismo Audax o 

que é? 

 

 

Cicloturismo Audax é o evento de cicloturismo mais antigo do mundo. 

A história do Audax começa em 1891, quando o jornalista francês e cicloturista fanático 

Pierre Giffard, criou esse tipo de desafio fantástico, o qual consistia em percorrer os 

600km que separam a capital Paris de Brest, e fazer todo o percurso de volta. Parecia 

loucura, mas Charles Terront completou o desafio em 71 horas e 22 minutos. No início 

surge como prova competitiva, em que são aceites cicloturistas entre os participantes. 

 Em 12 de junho 1897, um grupo de cicloturistas italianos percorreu 230km entre Roma 

e Nápoles. Pela audácia da façanha, e considerando-se as condições e equipamentos da 

época, foram chamados de audazes e denominou-se a mesma como "Audax". Em 1904  

Henri Desgranges, criador do Tour de France, criou o Audax Francês, tal como o Audax 

Italiano, e delegou ao Audax Club Parisien a realização dos Brevets Audax em França. 

Assim o Audax Club Parisien passou a organizar o desafio. Em 1951 a prova deixa de 

ser competitiva. A partir desse ano o Paris-Brest-Paris  converte-se definitivamente num 

evento cicloturista, e realiza-se todos os 5 anos. Ao longo dos anos foi ganhando 

importância e tradição. O evento chegou a ser realizado todos os 10 anos, mais tarde 

teve a sua periodicidade diminuída para 4 anos.  

A palavra "Audax" vem do latim, audacioso, corajoso. É o nome dado a este evento 

cicloturistico não competitivo e de longa distância, conhecido internacionalmente 

também pelo nome de "randonnees". São eventos cicloturisticos, muito comuns na 

Europa, na América do Norte e na Austrália. O desafio do Audax não é a competição, 

mas terminar o "desafio" dentro do tempo limite, pedalando no seu próprio ritmo. A 

fórmula utilizada nos eventos Audax possibilitam a quase todos os utilizadores de 

bicicleta - os principiantes determinados, os que praticam o uso recreativo e ocasional e 
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os cicloturistas - desfrutar do prazer de participar em eventos que representam um 

desafio e atingem altos padrões de satisfação pessoal, reconhecidos internacionalmente. 

 Os eventos Audax são organizados por clubes. Para que o evento seja reconhecido 

internacionalmente, deve ser sancionado pelo "Randonneurs Mondiaux" (RM), 

organização internacional que congrega clubes de passeios de longa distância de 19 

países, criada em 1983, e que utiliza as regras do Clube Parisiense Audax (ACP - Audax 

Club Parisien). 

Apesar de serem eventos de massa, os Audax tendem a atrair ciclistas profissionais. O 

limite máximo de velocidade média, a não publicação de resultados e a proibição do uso 

de veículos motorizados de apoio, garantem que os Randonnées não se transformem em 

provas competitivas. Os tempos, limite na velocidade média e mínima é de 

aproximadamente 15 km/h, para distâncias até 600 km. Neste tipo de evento existem 

postos de controlo com horário de abertura e fecho pré-determinados. 

 Foram criadas etapas qualificadoras de menor distância, chamadas de “brevets", que de 

forma sucessiva preparam os cicloturistas para o grande desafio do Paris-Brest-Paris. 

Somente em 1983, quando os clubes organizadores desses brevets fundaram o “Lês 

Randonneur Mondiaux", é que esse tipo de prova passou a ganhar mais notoriedade na 

Europa e nos EUA. Na América do Norte existe um evento semelhante, o Boston-

Montreal-Boston (BMB), realizado anualmente em um percurso de 1200 km (ida e 

volta), entre as cidades de Boston, nos Estados Unidos, e Montreal, no Canadá. Há 

também os "century" e os "double-century". São eventos de longa distância organizados 

pelos clubes de cicloturismo locais ou por particulares, com percursos de 100 milhas 

(160Km) e 200 milhas (320Km), respectivamente. As regras variam de acordo com 

cada evento, mas o espírito é semelhante ao do europeu: enfatizar a realização pessoal e 

o prazer de pedalar em grupo, em detrimento da competição. Praticamente todos os anos 

há brevet de 1.200 km em algumas partes do mundo, sempre organizado pelo ACP 

(Audax Club Parisien). No entanto, a cada quatro anos, é realizado um evento Audax 

em França, o PBP (Paris-Brest-Paris), o mais famoso dos brevets. Com 1.225 km de 

extensão, este desafio é a “Volta á França” dos cicloturistas de longa distância e chega a 

reunir mais de 4 mil participantes. 

 


