
Clube Millennium BCP 01/07/2018 1/3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Raposo 

Triatlo longo de Caminha (1/7/2018) 

O Clube Millennium bcp esteve representado nesta prova com 5 atletas, três na distância half e dois na distância olímpica. 
Todos terminaram a prova sem incidentes e o sentimento geral foi de que esta é uma prova a repetir. 

O Triatlo de Caminha começa com uma viagem de ferryboat, que leva os atletas do parque de transição até ao local de 
partida. Os atletas saltam para a água, posicionam-se entre duas bóias que formam a linha de partida e ouve-se a buzina, 
que nesta prova é a buzina do próprio barco. E lá vamos nós… agora já só paramos na meta! 

O segmento de natação (1.9km), feito no rio Minho, é em linha reta e muito rápido aproveitando a corrente do rio. 

Segmento feito sem complicações. 

A bike (90km) foi feita em 4 voltas sempre muito rolante, com alguns falsos planos e com vento que foi aumentando à 

medida que se ia avançando no tempo. Na terceira e quarta volta já se fez sentir (e bem) o vento, principalmente na direção 

de Moledo.  

No segmento da corrida (21,1km) as pernas já estavam desgastadas, o que se refletiu no tempo que demorei para concluir a 

meia maratona, mas o percurso é engraçado e diferente do que é habitual já que a maior parte do percurso da corrida é 

feito através da mata. 

A organização, apesar de ser simples, esteve à altura, os abastecimentos eram bem compostos e a meteorologia também 

ajudou já que não estava calor.  

Quando decidi fazer esta prova, o segmento de bike era de duas voltas na Serra D´Arga e este percurso é conhecido por ser 

“dureza”. Entretanto, a organização viu-se obrigada a alterar o trajeto porque o piso estava muito mau e não conseguiam 

garantir segurança aos atletas.  
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Fica a vontade de repetir este triatlo quando o percurso voltar às origens. 

Agradeço ao Clube, aos meus companheiros de viagem e de prova e, claro, um agradecimento à minha família.  

Pedro Neves 

“Caminha superou em muito o que esperava encontrar num triatlo Olímpico. 

Fui porque fiquei entusiasmado quando vi que a parte de natação começava com a saída de barco, mas isso foi superado 
pelo percurso de bicicleta, do melhor que já vi, quer pela proximidade ao rio Minho e às praias, quer pela qualidade do 
asfalto. Para acabar o percurso de corrida foi magnífico, começando no paredão junto ao rio, seguido por passadiço de 
madeira junto às praias e finalizado por trilho no meio do pinhal. 

O tempo apesar de não ser o melhor para podermos desfrutar mais da paisagem, acabou por ser um amigo. 

A organização, sem que se desse conta dela, estava onde era preciso estar. 

Só para que fique registado para mais tarde recordar, a parte pior desta aventura, a derrota de Portugal frente ao Uruguai no 
mundial da Rússia. 

Resumo: Muito Bom. A repetir e quem sabe, talvez numa distância maior.” 

Luís Faria 

“Já desde o ano anterior, tinha considerado esta prova nos meus planos. Inscrevi-me com displicência de mais um Half 
IronMan. 

À medida que a prova  se aproximava e com o desvendar dos aspectos técnicos do percurso, assumi o meu desafio de 
realizar a prova em menos de 5 horas. 

4h54 = 25 mn + 1,56mn de transição para Bicicleta + 2h37 Bicicleta+ 1.28mn de transição para a corrida + 1h48 na meia 
maratona, fiz o meu melhor tempo num Half e elevei a fasquia para um próximo desafio.  

Convido e recomendo esta prova que se revelou um perola na modalidade.” 

Miguel Cruz 

“Em meados de maio, decidi juntar-me ao Faria e Pedro Raposo, atletas que já estavam a planear há muito a sua 

participação. 

Sabia que o segmento de natação iria ser diferente de qualquer outro que já tinha feito, não imaginava é que seria tão 

diferente e rápido em todos os aspectos, saltei do ferry e quando vim à tona só ouvi o toque de partida e foi logo a nadar. 

O segmento da bicicleta, este ano com um novo traçado, prometia boas médias, ainda que isto não significasse mais 

facilidade: vento de qualidade e rajadas muito boas arrefeciam ciclistas e pneus evitando sobreaquecimento. 

Para minha agradável surpresa e por descontração não sabia que, no segmento da corrida, a meia maratona não tinha 

alcatrão: presentearam-nos com percurso que variava entre calçada portuguesa, calçada de blocos de cimento, um 

passadiço de madeira e uma boa parte feito na mata do Camarido até à praia de Moledo, em módulo trail, solo arenoso, um 

sobe e desce constante muito divertidos onde fizemos 6/7 kms. 

A organização esteve bem, excelente acolhimento local, o clima a rigor para aquela região, duro. 

Agradeço o habitual apoio e paciência da minha família, a companhia na viagem e logística para deslocação para a prova e o 

importante apoio do Clube Millennium bcp e do seu seccionista Humberto Lomba.” 

António Seixas 

“ Prova diferente de todas as outras, com saída de barco e salto para a água na zona mais bonita de Portugal para mim, no 

Minho. 

Gostei muito e penso repetir. “ 
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