
PASSEIO DE BTT ACD MILHARADO 2018 
 

Clube Millennium marcou mais uma vez presença no tradicional passeio de BTT ACD Milharado, tendo ganho o 

prémio de equipa mais numerosa com 18 associados. 

 

 
 

 
 
 



Relato Henrique Saraiva 

 
Domingo 18 de Fevereiro. 
Mais uma vez, tocou o alarme cedíssimo.  
Parecia que ainda era véspera... E logo ao domingo!  
“Chiça” que é vício...ou demência... 
  
Mas pronto, a nossa vida é esta...às 8H lá estávamos nas bombas (de gasolina que as outras ficaram para o percurso) 
e antes da hora de partida já a Gloriosa Malta do Clube Millennium Bcp estava na meta: para a prova e para foto da 
praxe, claro!  
  
Destaque principal: mais uma vez recebemos o prémio da maior representação. Fantástico! 
  
Considerando que fiz cerca de 30km (sim, eu sei, atalhei qualquer coisa...mas teve que ser) com algum sofrimento 
(que também faz parte da “coisa”)... 
  
A prova teve, como qualquer outra, coisas positivas e outras que nem tanto. As primeiras foram mais e de maior 
relevo, logo se conclui que foi uma magnífica experiência. 
 
O que gostei: 
- Excelente tempo para a prática do BTT. No próprio dia e nas vésperas o que fez com que o piso estivesse 
magnifico...exceto nas zonas de calhaus (já lá vamos); 
- O traçado é espetacular. Talvez algum excesso de single-tracks mas é para compensar outras voltas em que nem 
vê-los. Aquele single ao km 7 é excelente (contrariamente a algumas opiniões por aí), single track é isso mesmo...só 
passa 1 (e mal). Aquele com a barroca do lado de fora faz lembrar o fio dental na Arrábida (um ex-libris!). Imaginem 
isso para um tipo que não convive bem com alturas...mas que gosta de os fazer, basta não olhar para baixo! 
- O reabastecimento. Por opção própria não provei a bifana. Mas que tinham um aspeto suculento, lá isso tinham! 
Quanto ao resto, o habitual...em bom; 
- As marcações: achei que estavam muito, mesmo muito boas...desde que se fosse com um mínimo de atenção, o 
que é suposto... Quanto à observação do pessoal da organização ter “cavado” já quase no final... Também me 
pareceu, mas é preciso ver que em muitos locais eram miúdos dos escuteiros, noutros pessoal do Clube que 
provavelmente teria que ir dar apoio ao almoço e a hora já era avançada. É tudo voluntariado e não era uma prova, 
apenas um passeio, por isso acho que deveremos dar algum desconto. E também havia muita malta da organização a 
pedalar e que nos ia ajudando. Houve um companheiro que não sei quem é, mas que bastante me ajudou quando 
passava! E todos eles sempre simpáticos e bem-dispostos! 
- A companhia! Aos que me acompanharam principalmente quando as pernas fraquejaram e as caimbras 
apareceram, à malta do Clube que é sempre reconfortante ir-mo-nos encontrando e finalmente ao Rafael (um irmão 
brasileiro e das caimbras, que até sabia um atalho precioso já perto da chegada...) um grande obrigado. 
  
O que não gostei: 
- Excesso de calhau. De facto houve demasiados troços com muita pedra, muito descarnados e que dificultavam sem 
acrescentarem grande valor. Como se costuma dizer, o que é demais não... 
- As caimbras!  Nada de novo mas voltaram a aparecer na minha distância psiocológica dos 25km (para os percursos 
mais dificeis...nos outros é aos 35!). Não é tema de preparação (embora eu esteja como o Carlos Batista...em falta!) 
mas sim de predisposição natural. A preparação pode ajudar mas não evita. É viver com isto. 
- Não ter ficado para o almoço. Pela descrição fiz mal! Não vale a pena dizer mais nada... 
  
E pronto. Na minha ótica foi assim.  
Se é para repetir? Talvez... 
A zona é espetacular e o ACD Milharado merece todo o apoio que lhe possamos dar...sem esquecer o Manel 
Rodrigues, claro. 
Em resumo: uma magnífica manhã de BTT! Recomenda-se! 



 
 
 

Relato de Ricardo Silvestre 

 
Há já dois anos que pensava participar neste passeio. Sabia à partida que seria muito difícil a nível físico (muita 
subida e descida junta), só não sabia se seria um percurso muito técnico e/ou com descidas complicadas de “partir 
os ossos velhos” que já tenho por aqui. 
 
A prova começou como sempre com a presença de muitos atletas do clube na foto da praxe. 
 
Estava muito frio ao início e algum vento, mas sabíamos que haveria pouca lama pois não tem chovido em Fevereiro.  
Havia  também apenas um pouco mais que uma centena de atletas no total a participar. 
 
Mal foi dada a partida, o mote estava dado, começámos logo a subir! 
 
Logo de início o grupo do Millennium ficou partido em vários grupinhos e vi-me sozinho e apenas aqui e ali me fui 
cruzando com alguns colegas que infelizmente não sabia os nomes. 
 
Da minha parte tenho a realçar um single track finíssimo aí para o Km 7, onde do lado direito era um ribanceira e 
“onde temi pela vida” nesse local. O stress de ter concorrentes atrás de mim a querer ultrapassar-me nesse local, 
fez-me parecer ser um single track sem fim à vista… 
 
Depois do abastecimento (km 15), e uma bela bifana no “bucho”, fiz um percurso de quase 20 km sozinho pelo mato 
só tendo sido ultrapassado pelo nosso colega Nélson Martins que no início tinha tido um furo. Nem ultrapassei 
ninguém e nem fui mais ultrapassado. 
Nesse tempo caí numa descida ao bater com o volante numa árvore. 
 
Ninguém viu… apenas senti, fiquei arranhado nos gémeos da perna esquerda e dorido. Levantei e segui. 
 
Do percurso total apenas não fiz um percurso de 1,3 km perto do final no campo de futebol. Estava exausto e um 
concorrente que lá estava parado disse-me que era uma zona muito técnica. 



 
Pensei logo em descidas complicadas e optei por seguir directamente para a meta. 
 
Pena não ter ficado para o almoço, pois segundo por quem lá ficou parece que foi excelente!. 
 
Só me perdi uma vez no caminho mas foi uma questão de 500 metros pois achei logo as indicações (que no percurso 
foram sempre excelentes indicações). 
 
Como passeio apenas achei que no final a organização não estava à espera de ninguém… pelo menos na meta. 
 
Mas havia sempre alguém da organização que nos indicava o percurso em certas partes e sobretudo nos 
cruzamentos onde havia trânsito mandando parar os veículos nesses locais. 
 
Em resumo: A paisagem e o desafio conquistado valeram a pena todo o suor e o esforço despendido. 
 
Para quem não foi, não pense que era um passeio fácil, pelo menos eu sofri um pouco. 
 
Talvez seja uma prova a repetir para o próximo ano se a saúde deixar. 
 
Muito grato ao Clube e aos colegas presentes. 
 

 
 
 
Relato de Hélder Baptista 

 
Passeio que começou com dia soalheiro, frio e com algum vento. Sendo a equipa do MBCP a mais numerosa, estava 
garantida a companhia da casa durante todo o percurso. 
Percurso renovado este ano quase na totalidade, divertido, exigente q.b., bem marcado e com staff em todas as 
travessias de estrada, em resumo podíamos concentrar-nos simplesmente em disfrutar o passeio. 



A nível de abastecimento (sim, só havia um e suficiente) honrou mais uma vez os pergaminhos da organização (com 
as bifanas macias à cabeça do menu…), contudo poderíamos melhorar a temperatura da cerveja, colocando-as em 
bidons com gelo e o “tacho” das bifanas poderia ser um pouco maior (mais despacho). 
Por fim, não uma cereja no topo do bolo, mas sim duas…. 
A primeira cereja, foi o pequeno mas exigente percurso em redor do campo futebol e moinho, para arranjar lugar 
para a feijoada do almoço. 
A segunda e última cereja, o magnifico almoço, não só pela qualidade e quantidade, mas por toda a envolvência que 
ele representa. Para mim a parte mais importante do Passeio do Milharado e que me faz lá voltar ano após ano. 
 

 
 
Relato de Nélson Martins 

 
Esta foi a minha primeira prova/passeio pelo Clube, não tendo ainda equipamento do clube, sou o que estou de 
preto com risca amarelo, apenas conhecia alguns dos colegas de um passeio por Lisboa em Dezembro.  
 
Por não conhecer os colegas e como ainda ando a descobrir e a familiarizar-me com a “bike”, não sabia o ritmo a que 
cada um iria seguir, pelo que fui ao meu ritmo. 
  
Logo no início tive um percalço, furei, pensei que iria resolver rapidamente, mas o furo era grande e deixar a câmara-
de-ar no carro não ajudou nada. Por isso toca a continuar com ela às costas até encontrar alguém da organização 
num cruzamento, chamaram a "assistência em viagem", mas ainda assim o que valeu foi o “bike vassoura” que 
desenrascou, quando a assistência chegou foi para me pedir 5€ pela câmara-de-ar! 
 
A partir daí foi voltar ao ritmo, parar para abastecer de bifana e arroz doce e seguir, pelo caminho passei por vários 
colegas e desculpem não ter dito grande coisa, mas não vos conhecer e não saber os vossos nomes também não 
facilita. 
 
Relativamente ao percurso, gostei pela variedade, estradão, pedras, mato, single-tracks muito fixes (para quem 
gosta, eu adoro), subidas valentes e descidas também, as zonas técnicas também eram engraçadas, o que deixou um 



pouco a desejar foi o final na zona da meta, não se sabia bem onde era e à nossa espera estava apenas um garrafão 
e um dispensador de água ao sol, sem ninguém da organização. 
 
Para o almoço não fiquei, erro meu, é onde nos podemos ficar a conhecer melhor.  

No geral correu bem, cheguei ao fim, não caí e a bike não partiu nada, por isso venha a próxima. 

 

 
Relato José Almeida 

 
Quanto ao passeio do Milharado, faço minhas a maior parte das palavras do Ricardo Silvestre, com uma diferença 
importante, o facto de felizmente não ter tido qualquer acidente (se calhar com muita sorte face ás exigências do 
percurso) e o facto de ter efectuado o percurso do campo da bola, onde andei perdido com outros participantes, no 
meio das fitas que delineavam o percurso, por mais de meia hora, já dizendo mal da vida face ao cansaço e não 
encontrar o caminho para a chegada. 
Quanto ao restante; excelente almoço e fraterno convivo com todos. 
Foi para mim um prazer participar pela primeira vez pelo Clube num evento de BTT, pois a minha experiência até 
aqui pelo Clube tinha-se resumido a várias participações no Challenger Trophy desde a sua 1ª edição em 1991, assim 
como uma participação na maratona de Macau.  



 
 
Relato Carlos Batista 

 
Este ano a prova contou com um grande contingente de associados, o que acabou por nos valer pelo segundo ano 
consecutivo, o prémio de “Equipa com mais atletas”. É um passeio que não é bem um passeio para principiantes, 
aqui estamos em plena zona saloia, na zona Oeste, na zona que fez parte durante as Invasões Francesas, das 
famosas Linhas Torres... Isto por si só indica tudo! Fazer percursos planos nesta zona, só se formos para a A8! 
Mesmo aí quase de certeza teríamos que subir! Enfim, para mim foram só 30km (sim, tive que atalhar nalgumas 
zonas) com uma altimetria a rondar os 800m, nalgumas zonas tivemos que transpor umas “paredes muito jeitosas" e 
irmos à conquista de alguns fortes (ex. Forte do Alqueidão que fica a cerca de 439m)... Mas tenho que reconhecer 
que a minha condição física também não é a melhor... A maldita faringite que me “apoquentou” logo a seguir ao 
Natal, não me ajudou muito na preparação das minhas pedaladas e tem-me condicionado, igualmente o tempo frio 
sobretudo de manhã obrigam-me a algumas precauções para não voltar a ter uma recaída! A esta falta de condição 
física, também não é alheia a grande preguiça pela qual tenho passado... A falta de ginásio tem as suas repercussões 
neste tipo de trajecto, sobretudo a “falta de pulmão” e as quebras físicas! Em conclusão cheguei “estoirado” a casa... 
E a pensar que o melhor seria comprar uma bicicleta hibrida... Esta ideia não é alheia ao facto de hoje ter sido 
ultrapassado por alguns concorrentes com estas novas btt’s... Sinais dos tempos modernos! No cômputo geral 
continua a ser uma excelente prova, com paisagens fantásticas, excelentes trilhos, singles-tracks muito técnicos, 
subidas a perder de vista... Enfim btt para homens de "barba rija"... E eu naquele dia até tinha deixado a barba por 
fazer... Acabei por ter que deixar as "barbas de molho" no final!  
O Almoço, como sempre excelente em qualidade e quantidade… até tive vergonha de repetir… uma 3ª vez!  
Sem dúvida é das provas para regressar para o ano! 
Agora é começar a treinar um pouco mais a sério porque daqui para a frente grandes "passeios" já se encontram 
agendados! 
 



 
 
Participantes do Clube MillenniumBCP: 

 

 


