
 

 

3 dias Trail Ibiza (29-30/Nov e 01/Dez 2019) 
 
Afinal, Ibiza não é só vida nocturna !  
Bonitas paisagens, praias lindíssimas, e muito verdinho “semeado” por toda a ilha (com grande 
predominância de pinheiros e laranjeiras). Esta ilha surpreendeu-me, pela positiva ! 
Mas, para dar ainda mais emoção a esta prova – disputada em 3 etapas, em 3 dias seguidos – o 
melhor mesmo é prescindir-se de ler o respectivo regulamento (foi uma boa ideia minha, foi…) :  

• E ter a sorte de haver uma alma caridosa que me emprestou um frontal à última hora (porque 
a 1º etapa afinal é nocturna); 

• E ter transporte próprio para deslocação pela ilha, porque afinal cada uma das etapas tem 
início numa localidade diferente; 

• E dos únicos ténis que levava (de trail, claro !) até serem os mais indicados para uma etapa 
realizada quase exclusivamente dentro do perímetro da localidade (que, se calhar por ser 
Património Mundial, era de empedrado escorregadio) – tive sorte; 

Pelo menos, já sabia antecipadamente que a prova sería por etapas :  
➢ 1ª etapa – 10K 
➢ 2ª etapa – 22K (inscrevi-me convencida que eram 27K…) 
➢ 3ª etapa – 10K 

O que me permitiu levar equipamento suficiente (posso ser ligeiramente pouco organizada nestas 
coisas, mas sou prevenida !). Apesar de ter pecado por excesso, porque não houve necessidade de 
indumentária nem para o frio, nem para a chuva. E, ainda bem ! Mesmo a etapa nocturna foi feita 
em manga curta, sem queixas de frio. 
Aterraram em Ibiza 4 valentes atletas lusos - do Clube Millenniumbcp - na sexta-feira de manhã, 
para um primeiro reconhecimento por grande parte da ilha, seguido de uma visita ao secretariado 
da prova para levantamento dos respectivos dorsais, localizado em Sant Antoni de Portmany. A 
mesma localidade onde tería lugar a 1ª etapa da prova. 
A 1ª etapa teve início às 19h00m, numa das pontas da baía, pouco depois do pôr-do-sol. Percorrida 
toda a baía – no paredão, mesmo á beira-mar - até aos limites da localidade, começámos a subir 
por trilhos não muito técnicos, mas muito verdejantes. No regresso ao ponto de partida, e onde 
também era a meta, tivemos direito a um percurso (mesmo no final) de pouco mais de 500m à 
beira-mar, pela areia da praia. 



  
Nenhum atleta teve qualquer hipótese de se perder, porque havia sempre elementos da organização 
nos troços onde eventualmente isso pudesse acontecer. A organização queria ter a certeza que tinha 
atletas para as 3 etapas da prova ! 
Concluída a 1ª etapa, atletas com o aquecimento feito e um cheirinho a trilhos, há que descansar 
para abordar com afinco a etapa mais longa/principal da prova : 2 atletas do Clube na prova da 
Maratona/42K e outros 2 na prova da Meia-Maratona/22K. 
Es Cubells – com uma vista de perder o fôlego – foi a localidade escolhida para o início da 2ª 
etapa/Maratona.  

  
Enquanto se aguardava a partida da Maratona, marcada para as 10h00m, passaram os primeiros 
atletas da prova da Ultra/82K a voar ! 
As atletas que iam participar na Meia-Maratona ficaram com dor de cotovelo, porque os primeiros 
10K da Maratona foram feitos à beira-mar, com uma vista magnífica.  

  
O curioso desta prova é que, todos os atletas (da Ultra, Maratona e Meia-Maratona) faziam o 
percurso da Meia-Maratona, e os da Ultra faziam todo o percurso da Maratona. É engraçado juntar 
atletas com ritmos e resistência diferentes, ao longo da prova. Os atletas mais experientes não 
deixam de incentivar os restantes atletas, criando-se um ambiente muito agradável. 
O meu hábito de levar sempre a bandeira de Portugal, nas provas “fora de portas”, é sempre um 
motivo para comentários positivos (desejos de boa prova à portuguesitas, saudações de outro atleta 
português, falar bem de Portugal como um país muito bonito onde se come bem e com gente 
simpática, …).   



   
Apesar de ser a única atleta com a bandeira, não faltaram nacionalidades nesta prova : uma grande 
equipa de belgas, alguns alemães, holandeses, franceses, entre outras.  
Conhecemos também um casal português residente na Zambujeira do Mar, que veio – também - 
propositadamente para esta prova.  
Havia uma percentagem muito significativa de atletas mais experientes (com idade muito próxima 
ou superior a 70 anos de idade), em todas as provas Ultra, Maratona e Meia-Maratona, e com um 
ritmo invejável ! São mesmo um bom exemplo para os restantes atletas ! 
San Josep de sa Talaia foi a localidade para o início da 2ª etapa/Meia-Maratona e simultaneamente 
a meta para todas as provas da 2ª etapa Ultra, Maratona e Meia-Maratona. 

 
Durante os 22K da Meia-Maratona passámos por trilhos lindíssimos e diversificados : estradões de 
terra batida, subidas a pique, single-tracks, descidas engraçadas, por entre o pinhal, e com a 
presença de muitos cogumelos (afinal, esta ilha muito verdinha tem humidade – pelo menos 
nocturna – em quantidade !). 
Concluída – com sucesso – mais uma etapa da prova, há que recuperar para enfrentar a 3ª e última 
etapa da prova, numa localidade cujas muralhas são Património Mundial : Eivissa. 



  
A única parte plana desta localidade é à volta da marina. Mas, a organização teve o cuidado de nos 
mostrar as restantes zonas de Eivissa, e garantir que as ficávamos a conhecer em pormenor com 
um percurso de 2 voltas iguais. Acho que não falhámos nenhuma pedrinha do empedrado de Eivissa, 
nem um cm da muralha, sempre com uma ida lá abaixo à marina pelo meio, para apreciar os 
barquitos/veleiros/iates que por lá estavam atracados. 
Já na parte final de cada volta, o empedrado foi substituído por trilhos com pedras/rochas 
escorregadias e uma vista deslumbrante do Mediterrâneo durante 1,5K (por volta). Na 1ª volta desse 
percurso, tive de ajudar um atleta que, cheio de pressa, teve um encontro imediato do respectivo 
verso do regaço com uma rocha muito escorregadia. 
Resumidamente, foi uma prova com um percurso bem delineado, elementos da organização 
experientes, bons abastecimentos, e simpatia em abundância. Isto, para não falar das paisagens 
magníficas, praias lindíssimas e com umas casitas de fazer inveja “semeadas” ao longo da serra !  
 
 

 

 



Resultados 
 
1ª etapa (acabaram a prova 371 atletas) :  

 

 

 

 

2ª etapa Meia-maratona (acabaram a prova 219 atletas) : 

 

2ª etapa Maratona (acabaram a prova 131 atletas) : 

 

 



3ª etapa (acabaram a prova 349 atletas) : 

 

 

 

 

 

 

 


