
 

 

Mais uma prova organizada pelo Carlos Sá. Para quem não sabe, é o atleta português do Ultra Trail com o maior 

palmarés (World Record – Aconcágua (Argentina / 6962m) – 2013; 1º lugar – Trail des Hauts Forts – 2017; 1º lugar 

– Badwater Ultra Marathon – 2013; 1º lugar – Trail Morzine-Avoriaz – 2013; 2º lugar em equipa / 8º lugar individual 

– Marathon des Sables – 2016; 3º lugar – Badwater Ultra Marathon – 2014; 4º lugar – Ultra Trail du Mont Blanc – 

2012; 4º lugar – Tor de Geants – 2017; 5º lugar – Ultra Trail du Mont Blanc – 2011). 

Já tinha efetuado várias provas organizadas pelo Carlos Sá – Serra D’Arga, Penacova, Serra Amarela – e em todas 

elas gostei bastante do traçado da prova, organização, simpatia e disponibilidade. Mais uma vez, esta prova não 

me desiludiu!  

O início desta aventura começou em Lisboa, com a concentração de alguns atletas do Clube, no sábado 23/abril 

pela fresquinha. 

De seguida, uma paragem em Penacova para recolher mais uma atleta. 

 

Finalmente, a equipa do Clube Millennium bcp ficou completa com a chegada - a meio da tarde - do último atleta 

ao CAR Pocinho, vindo de comboio do Porto. 



Equipa completa do Clube Millennium bcp: Gabi, Rosário, Marta, Neville, João S, João I, Edu e Paula.  

 

O/A atleta mais jovem presente no Foz Côa Douro Trail Adventure era a nossa mascote ➔ Marta, com 13 anos. Só 

quem ainda não a conhecia ficou admirada com a sua energia e performance. Com pilhas recarregáveis, ultrapassou 

– de forma satisfatória e sem qualquer dificuldade – as 3 etapas desta prova, deixando muitos atletas 

experimentados para trás!  

O CAR (Centro de Alto Rendimento) Pocinho é uma infraestrutura recente, bem enquadrada na paisagem (passa 

despercebida, parecendo serem apenas socalcos na encosta), criada para albergar atletas – principalmente do remo 

e canoagem – em estágio. Boas instalações – com ginásio, piscina, sauna, jacúzi, refeitório, sala de convívio – e 

pessoal de apoio (receção, cozinha, etc) muito simpático e prestável.  

  

Esta prova é mesmo ao meu gosto (e dos restantes 7 atletas do Clube!), por ser uma prova por etapas. Precisamente 

3 etapas, em 3 dias seguidos: 1ª etapa sábado 23/abril – Sunset – às 18H30M 13K; 2ª etapa domingo 24/abril às 

09H00M (prova dos 45K) e 10H00M (prova dos 23K); 3ª etapa 25/abril às 09H30M 15K. 

Chegámos ao CAR Pocinho a tempo de fazer a acreditação, envergar o equipamento de corrida e apanhar o 

autocarro da organização para o local da partida. 



 

O percurso da 1ª etapa foi quase todo feito na Quinta do Vale Meão, local onde também foi dado o tiro de partida 

após uma visita guiada à adega. A quinta é enorme, localizada num sítio privilegiado com umas vistas de cortar a 

respiração. O percurso muito bem delineado, com subidas e descidas variadas, sem ser demasiado técnico. Muito 

bom, para abrir o apetite para a etapa rainha do dia seguinte.  

 



 

A meta da 1ª etapa estava localizada no CAR Pocinho, onde o Carlos Sá nos esperava. 

  

Terminada a etapa, há que recuperar com um mergulho na piscina e uns largos minutos no jacúzi, antes do jantar 

com todos os atletas e equipa da organização (fotógrafos incluídos) no refeitório do CAR. A comida, sem ser 

demasiado elaborada, estava bem confecionada e em quantidade e qualidade ideal para estes comensais.  

No dia seguinte, rumámos (num autocarro da organização) para a 2ª etapa desta prova. Cada atleta poderia optar 

por uma das 3 distâncias: 13K, 23K ou 45K. Os valentes atletas do Clube distribuíram-se entre os 23K – Gabi, Rosário, 

Marta e João I – e os 45K – Edu, Neville, João S e Paula. Primeiro foi a partida dos 45K, junto ao Castelo de Numão 

e destino Vila Nova de Foz Côa, às 09H00M.  

 



Esta prova começou com a subida ao Castelo, contorno das muralhas, seguindo por trilhos lindíssimos mas algo 

técnicos. Ao fim de uma hora de prova, e depois de fazer duas valentes subidas, descobri que o meu GPS estava 

desligado. Lá se foi o meu registo no Strava!!! Ligar o GPS e… continuar a disfrutar da paisagem.  

 

Houve um pouco de tudo: single-tracks, estradões, ribeiros, subidas e descidas íngremes. Os abastecimentos 

estavam provisionados de variedade e quantidade abundante (chocolate, marmelada, frutos secos, batatas fritas, 

melancia, abacaxi, laranja, banana, aletria…). A partir do 2º abastecimento, o percurso dos 45K coincidia com o 

percurso dos 23K. A variedade do percurso nem deu pelo tempo passar! Passagem na Quinta do Vesúvio – 

lindíssima – e alguns kms valentes a acompanhar o Rio Douro. Só apetecia mesmo era descer até à margem do Rio 

e dar um mergulho (o tempo estava ótimo, até um pouco quente demais para uma prova…).  

 

A chegada a Vila Nova de Foz Côa fez-se após uma subidinha a sério, só para ter a certeza de que todos os atletas 

não ficavam desiludidos. A sopa no final, foi um brinde muito bem-vindo! 



 

Às 10H00M iniciou-se a prova dos 23K, em Arnozelo. Coube aos 3 restantes atletas do Clube a difícil tarefa de tentar 

acompanhar a Marta, ao longo de todo o percurso. Obviamente, foi a primeira dos 4 representantes do Clube a 

cortar a meta. E com direito a entrevista no final. A frescura com que acabou a prova é sinal de que temos Atleta 

com um futuro muito promissor!  

 

A meta para as 3 distâncias era única, e estava localizada na emblemática praça principal de Vila Nova de Foz Côa.  



 

 

Terceiro dia e a 3ª (e última) etapa, com início no Museu do Côa após visita guiada ao mesmo. O Museu fica mesmo 

lá no alto, com uma vista deslumbrante para as vinhas, o Rio, as encostas verdejantes… um cenário lindíssimo. 

Também vale a pena fazer uma visita ao Museu, para ficarmos a conhecer melhor as nossas origens.  

  

Esta etapa teve tanto encanto que nem se deu pela passagem do tempo nem dos kms. Rapidamente se chegou ao 

abastecimento, ainda mal tínhamos começado. Passar rente à linha do comboio – tenho mesmo de fazer esta 

viagem do Porto até ao Pocinho, depois de tanto a gabarem! – e fazer umas descidas e subidas muito engraçadas, 

passando perto de aldeias típicas de gente afável, para acabar (novamente) em Vila Nova de Foz Côa.  

Esta etapa nem custou nada, talvez por o nosso corpo já se ter habituado àquele andamento.  



 

No final - e após um almoço com todos os atletas, pessoal da organização e fotógrafos no CAR do Pocinho – fechou-

se o evento com uma cerimónia de entrega de prémios. Destaque para o prémio para a Atleta mais jovem Marta 

Ferreira/Clube Millennium bcp entregue pelo Atleta menos jovem Pedro Amorim.  

  

 

 

 



A foto tirada no encerramento do evento espelha bem o espírito com que todos ficaram: já éramos quase como 

uma família, que conviveu – muito bem – ao longo destes 3 dias num cenário fabuloso! 

 

  



Resultados/classificações 

 

Apesar de não se conseguir obter o registo escrito dos resultados de todas as etapas, aqui vão os possíveis. 

No entanto, os atletas do Clube Millennium bcp obtiveram excelentes resultados: 

1. 1ª etapa: 

✓ Marta ➔ 1º lugar do escalão 

✓ Neville ➔ 2º lugar do escalão 

✓ Gabi ➔ 2º lugar do escalão 

✓ Paula ➔ 1º lugar do escalão 

2. 2ª etapa: 

✓ Marta ➔ 1º lugar do escalão 

✓ Paula ➔ 2º lugar do escalão 

✓ João I ➔ 2º lugar do escalão 

✓ Gabi ➔ 2º lugar do escalão 

✓ Rosário ➔ 3º lugar do escalão 

✓ Neville ➔ 3º lugar do escalão 

3. 3ª etapa: 

✓ Marta ➔ 1º lugar do escalão 

✓ João I ➔ 1º lugar do escalão 

✓ Neville ➔ 2º lugar do escalão 

✓ Paula ➔ 2º lugar do escalão 

 

  



Resultados 2ª etapa – 23K (acabaram a prova 106 atletas): 

 

 

Resultados 2ª etapa – 45K (acabaram a prova 99 atletas): 

 

  

 

 

 



Classificação equipas 3ª etapa por equipas: 

 

 

 


