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TEXTO E FOTOS: AGNELO QUELHAS

A Transportugal GARMIN atingiu em 2007
uma dimensão que há muito era pretendida
pelos organizadores, tendo alcançado desde cedo
o limite das inscrições, que abrem no dia 1 de
Outubro do ano anterior.
ESTA É UMA PROVA COM CARACTERÍSTICAS ÚNICAS NO MUNDO, o que
faz com que seja cada vez mais escolhida por atletas de todo o globo
para testarem as suas capacidades face às condições extremas que
encontram no nosso país. Mas antes de mais, o que faz dela uma prova singular a nível mundial?
1º O sistema de classificação por handicaps. Todos os atletas, homens,
mulheres, com 20 ou com 60 anos, percorrem todos os dias a mesma
quantidade de quilómetros e o mesmo percurso, a vantagem para as pessoas com mais handicaps está na hora da partida, sendo que o atleta
com maior handicap chega a partir com mais de 1h:30m de avanço em
relação aos que têm handicap zero. Os handicaps são atribuídos em função
da idade e do género, numa escala concebida pelo próprio António Malvar,
ao longo dos muitos anos de experiência que tem no BTT competitivo.
2º Navegação por GPS. É essencial possuir um GPS para participar neste
evento. O percurso não tem qualquer marcação para além dos postos de
controle, que servem apenas para a organização ter informações acerca
do decorrer da prova ao longo de cada etapa. A Ciclonatur possui ainda um
avançado sistema de Trackers que são colocados diariamente em diversos
participantes para se ter a todo momento a noção de onde estão determinados atletas, como por exemplo, o 1º classificado. No final de cada
etapa o track descarregado do GPS de cada participante é a garantia de
que este fez a etapa na totalidade e pelo percurso correcto.
3º Percurso criteriosamente escolhido. São cerca de 1000Kms em oito
dias, percorrendo os locais mais recônditos e belos do nosso país. A Ciclonatur apostou bastante nesta noção de evasão e isolamento para dificultar ainda mais a prova e para mostrar aos participantes aquilo que o
nosso país tem de melhor. Desta forma a prova inicia-se em Bragança e vai
bordejando a fronteira com Espanha até Monsaraz no Alentejo, onde
começa a cruzar em diagonal rumo a Sagres, onde termina depois de oito
dias de muitas dificuldades, sofrimento e também muito gozo em cima da
bicicleta. Os 1000Kms percorridos representam uma média de cerca de
125Kms por etapa, com a mais longa a ter perto de 160Kms e a mais curta
95kms. Ainda a título de estatística serão também de considerar os mais
de 21.000 metros de desnível que os atletas vão acumulando até Sagres.
4º Auto-suficiência total dos atletas. Esta é uma prova em que nenhum
atleta pode receber ajuda externa, tendo que ser auto-suficiente ao longo
das etapas, quer em abastecimento, quer em termos mecânicos. As ajudas
externas são fortemente penalizadas pela organização, com a adição de
tempo à classificação do atleta. As únicas excepções são a ajuda médica
aos atletas e a ajuda em avarias no GPS. Os atletas podem no entanto ajudar-se entre si nas avarias mecânicas e podem parar em locais do percurso para adquirir comida ou bebida.
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Dia 5, 14 de Junho de 2007 Castelo de Vide – Monsaraz | 160 kms – 3425 m de
Desengane-se quem pensava que todos os limites já tinham sido ultrapassados na Transportugal, pois nesta etapa passou-se muito além daquilo que é considerado dureza extrema. Na
noite anterior António Malvar referiu vários aspectos sobre as dificuldades da etapa, que estavam basicamente restringidas à parte
inicial das calçadas a seguir a Castelo de Vide, a serra de São
Mamede e depois era rolar até Monsaraz onde a dura subida ao
monte esperava os atletas para o final.
O que não se poderia prever era o autêntico temporal que se fez
sentir no início da etapa, convertendo uma etapa de dureza extrema
num esforço épico para percorrer os cerca de 160kms, tais eram as
condições de temporal no início da etapa. Muitas avarias, muitas
dificuldades, chuva, frio, vento forte de frente e constante, ou seja,
nada poderia ainda ser acrescentado para aumentar as dificuldades.
Da totalidade dos participantes houve bastantes que não chegaram
à meta colocada no alto de Monsaraz, um cenário idílico onde muitos
dos estrangeiros presentes comentavam, apesar do cansaço: “Oh,
this is beautifull!”. A vista para este cai sobre a albufeira do Alqueva
e para oeste sobre as planícies alentejanas com amarelo pejado de
pequenos pontos verdes das oliveiras, algo único de se ver.
Enquanto escrevia a newsletter da etapa, ainda na zona de chegada
fui-me perguntando como é possível homens e mulheres aguentarem tanto, qual é a motivação que os empurra em frente, posso
dizer que os que concluíram esta etapa são verdadeiros heróis.

acumulado.
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A etapa foi mais uma vez ganha pelo belga Peter “PEPE” Paelinck que
rolou junto com João Marinho a maior parte do tempo tendo-o deixado para trás a cerca de 20kms da chegada, uma vez que este
vinha a perder algum terreno para o belga. Os atletas tinham combinado andar juntos a etapa toda, numa atitude de “fair play”, já
que a etapa apresentava algumas adversidades para os que
quisessem rolar sozinhos. No final João Marinho confessou ter ficado sem água e sem comida o que o fez ficar mais fraco no final.
O dia foi abundante em histórias e aventuras. O que me parece
importante salientar é o fair play entre os atletas, tendo-se formado vários grupos em que os participantes se ajudaram uns aos outros em furos e avarias que foram surgindo. Parabéns a todos!
Dia 6, 15 de Junho de 2007 Monsaraz – Albernoa | 148 Kms – 2261 m de acumulado. A sexta etapa desenrolou-se de uma forma rápida pelos
suaves e ondulados montes alentejanos, com passagem por algumas
localidades já habituais como Pias, Quintos, Salvada, e a acabar no
hotel nos arredores de Albernoa, onde estavam instaladas as habituais estruturas de apoio. No início da etapa os participantes pedalaram junto do grande lago da barragem do Alqueva, desfrutando
de vistas lindíssimas.
Os primeiros a chegar à meta foram os belgas Dominiek Sacre e Peter Paelinck que entraram muito tempo antes de Rene de Jonge, Ricardo Melo e Tim Van Den Daele, 3º, 4º e 5º respectivamente.
João Marinho teve um dia péssimo devido a furos e diversos proble-
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mas no GPS. Acabou por se chegar à conclusão que o cartão do GPS
estava desencaixado o que fez com que o mapa da Transportugal
desaparecesse do ecrã. O Americano Ralph Pilley, numa atitude de
camaradagem e “fair play”, cedeu-lhe o seu GPS, já que vinha rolando junto a Hillary Harrisson e um GPS bastava para virem até à
meta. O atleta português acabou por furar de novo e teve que
esperar quase meia hora até que alguém lhe cedesse uma câmarade-ar. Chegou depois da Hillary e do Ralph!
Esta foi uma etapa de grande dureza, como foi relatado. O José
Carlos, mecânico oficial da prova, não teve mãos a medir já que
quase todas as bicicletas necessitaram de alguma assistência.
Acabou o seu trabalho depois as duas da manhã. Isto diz um pouco
do esforço que o staff da Transportugal fez para proporcionar a
todos uma prova com as melhores condições possíveis. Muitas vezes
dormiam 3 ou 4 horas por noite.
Dia 7, 16 de Junho de 2007 Albernoa – Monchique | 133 kms – 3033 m de acuA Transportugal deu nesta etapa mais um dos seus passos
gigantes em direcção ao final. Mais 133kms foram percorridos com
o esforço e a capacidade quase sobre-humana dos concorrentes.
Este foi mais um dia bastante duro para todos, a planície alentejana
foi progressivamente dando lugar à serra algarvia, tendo a etapa
findado em Monchique, no belo Resort das Caldas de Monchique,
onde a seguir à chegada todos tiveram oportunidade de relaxar
convenientemente.

mulado.

A entrada no Algarve deu-se na subida da Serra do Espinhaço de
Cão que teve que ser transposta por todos, com grandes inclinações, mau piso e com uma subida de mais de 3kms de extensão. A
seguir foi a subida da serra de Monchique, desta feita por asfalto,
que apesar de ajudar à tracção da bicicleta, torna as subidas mais
monótonas e por isso mais longas, um martírio para pernas com
mais de 900kms feitos dia após dia.
Antes de entrar no Algarve ainda se passou por algumas localidades
do baixo Alentejo, uma região bastante interessante, com um clima,
uma vegetação e uma geografia perfeitamente diferente do
Alentejo típico. No entanto o início da etapa, depois da saída dos
arredores de Albernoa, ainda teve mais de 30kms de Alentejo puro,
um bom aquecimento.
Peter Paelinck teve um dia calmo. O atleta Belga chegou 3º a
Monchique, numa atitude de gestão do esforço e do tempo que tem
de vantagem para João Marinho. No entanto confessou que a montanha não é o seu forte, tendo perdido cerca de 11 minutos para o
vencedor. Ricardo Melo rolou grande parte da etapa com João
Marinho tendo os dois portugueses entrado juntos na linha de meta,
numa atitude de “fair play”, que muito se viu ao longo da Trans-portugal. A organização classificou Ricardo Melo em 1º e João Marinho
em 2º. O belga Peter Paelinck foi 3º a 11 minutos. O 4º a entrar na
meta foi Ralph Pilley, que teve hoje hoje um dia excelente. O americano de 57 anos chegou a Monchique 15 minutos depois de Peter
Paelinck, e 26 minutos depois do vencedor, notável!
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Uma das atletas femininas presentes, Sónia
Lopes, teve uma queda grave e acabou por passar a noite no hospital de Castelo Branco com
uma fractura de clavícula e de pulso. Foi o fim da
Transportugal 2007 para a Sónia, no entanto
acompanhou a caravana até ao final.
Dia 4, 13 de Junho de 2007 Ladoeiro – Castelo de Vide
A etapa 4 levou os
atletas até ao Tejo internacional e à entrada no
Alentejo. A passagem por Vila Velha de Ródão,
junto às Portas de Ródão, monumento Natural
que representa a passagem mais estreita do rio
Tejo em Território Nacional, fez de entrada na
região alentejana, onde os atletas viriam a encontrar terrenos mais planos e muito diferentes
dos percorridos até ali. A chegada foi a subir para Castelo de Vide,
vila colocada no alto de um monte com muralhas medievais e uma
calçada que entra por estas serpenteando e subindo pequenos
degraus de pedra. A meta estava colocada numa rua da zona antiga,
entre as famosas casas brancas com canteiros floridos do Alentejo.
Peter “PEPE” Paelinck venceu mais uma etapa afirmando-se como o
possível vencedor da Transportugal 2007. O atleta belga mostrou
nesta etapa a sua superioridade ao chegar mais de 11 minutos antes
de João Marinho. O português teve um dia menos bom, acusando
alguma falta de recuperação e cansaço acumulado. Ricardo Melo teve provavelmente o seu melhor dia até ao momento, ao chegar em 3º
a escassos 6 minutos de João Marinho. Dominaek Sacre foi 4º também a 7 minutos de Ricardo Melo. O 5º foi René de Jonge que chegou
à meta pelas 15h:15m da tarde, 15 minutos depois do 4º classificado.
Depois de tomar banho e relaxar os atletas voltam à tenda e surgem
sempre algumas graçolas. O Americano Ralph Pilley ao passar por
António Malvar, o director da prova, perguntou: “António, se nós
pagarmos mais poderemos sofrer menos?” (if we pay a little more
could we suffer less?) ao que o António respondeu, com o mesmo
espírito de boa disposição: ”Irei analisar isso!” (I’ll think about that!).
Esta é apenas mais uma história das muitas que se passam todos os
dias e que demonstram bem a boa disposição da Transportugal.
108 Kms – 2464 m de acumulado.

chegou o belga Dominiek Sacre a 22 minutos do vencedor seguido de
Ricardo Melo que entrou na meta a 24 minutos do 1º. Em 5º chegou
o português José Luís Carvalho a quase 50 minutos de Peter Paelink.
Dia 3, 12 de Junho de 2007 Alfaiates – Ladoeiro | 110 kms – 2551 m de acumuNa terceira etapa os pontos altos foram a passagem pela Reserva Natural da Serra da Malcata e pela Aldeia Histórica de
Monsanto. O dia revelou-se bastante quente e algo complicado em
termos de locais de abastecimento, sendo que nesta etapa a organização decidiu providenciar um local de abastecimento não penalizável à saída da Reserva da Malcata. A passagem por Monsanto e
Idanha-a-Velha foram outros pontos altos da etapa, com os atletas
a passarem por inúmeras calçadas e singletracks na zona, que os
deixaram boquiabertos e também bastante “abanados”, principalmente os adeptos das “hardtail”. À chegada ao hotel Idanhacaça
tinham à sua disposição o habitual lanche e a piscina do hotel para
um banho refrescante.
O vencedor da etapa foi o português João Marinho, que cumpriu os
110Kms em apenas 4h:40m, chegando ao final pouco depois das
14:40. A organização tinha acabado de montar a estrutura de chegada, notável! O belga Peter Paelink teve um dia menos bom, não conseguindo vencer a etapa. No entanto ficou bastante perto de João
Marinho mantendo a liderança da prova pelo 3º dia consecutivo.

lado.
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que os acompanhou quase até Sagres. Assim, a maioria dos 50 participantes avançaram para a etapa com cautela, percorrendo as
belas e agrestes paisagens do interior norte, com passagem por
algumas localidades em que os locais estranharam bastante o colorido dos ciclistas, já que não é costume esta gente circular por ali. O
belga Peter Paelink impôs-se ao vencer a etapa com cerca de 20
minutos de avanço para o segundo classificado, o português João
Marinho. José Luis Carvalho e Dominiek Sacre, belga (também do
Team Reevax) foram 3º e 4º. Ricardo Melo, conhecedor das dificuldades da prova e sabendo que a Transportugal não se ganha num dia
mas pode perder-se numa avaria ou num azar inesperado rolou sem
grandes pressas, chegando a Freixo de Espada à Cinta em 5º lugar
pelas 16h:35m, perdendo cerca de 45 minutos para o actual líder.
Nesta etapa veio também ao de cima a falta de preparação que
muitos dos estreantes na prova têm face à utilização dos GPS. Muitos apostaram nas bicicletas, no equipamento, no treino, no entan5º Repouso após as etapas. Esta é outra das preocupações da
to muita gente veio para a Transportugal sem sequer experimentar
organização. A partida para as etapas é feita à porta do hotel onde
o seu GPS, o que fez com que muitos se enganassem e andassem
todos estão alojados e a chegada é feita à porta do hotel seguinte
perdidos, somando mais quilómetros no final.
ou muito perto desta. Neste local diariamente os atletas têm à sua
disposição um lanche para repor energias, massagistas profissioDia 2, 11 de Junho de 2007 Freixo de Espada à Cinta - Alfaiates | 113 km nais para ajudar à recuperação, mecânicos para tratar das bicicle2343 m de acumulado. Depois de no dia anterior já se ter “cheirado” o rio
tas e ainda a sua mala arrumada cuidadosamente no seu quarto. À
Douro os atletas encontraram nesta etapa a beleza deste rio, um
noite todos jantam juntos e é feito um briefing para o dia seguinte.
dos maiores de Portugal. A passagem pela Calçada de Alpajares
É também entregue diariamente o percurso e a altimetria do dia
deixou sensações muito diferentes em todos os participantes. Medo,
seguinte, bem como o briefing detalhado em papel.
adrenalina, gozo, uma coisa é certa, este é um dos locais mais marcantes e de mais rara beleza da Transportugal, poucos serão os
AS ETAPAS
que não ficaram com este local gravado na memória.
Dia 1, 10 de Junho de 2007 Bragança – Freixo de Espada à Cinta | 142Kms Passado o rio em Barca de Alva seguiu-se uma das subidas mais lon3544 m de acumulado. Arrancou a Transportugal GARMIN 2007. A etapa
gas da prova, com cerca de 20kms até à Aldeia Histórica de Castelo
1 foi referenciada como a mais dura de todas. No briefing do dia
Rodrigo. Esta subida, apesar de ter uma inclinação média não muito
anterior foi aconselhado aos atletas que enfrentassem esta etapa
alta, tem alguns locais mais complicados que fizeram “mossa” nos
com moderação e calma, já que para além de ser muito extensa,
menos preparados. Depois de Castelo Rodrigo seguiu-se a também
142Kms, é caracterizada por não ter subidas demasiado longas, no
histórica Vila de Almeida, sempre visitada pela prova, e daí foi rolar
entanto são muitos quilómetros num sobe e desce constante que
cerca de 50kms até Alfaiates, em pleno zona raiana da Beira Alta.
em anos anteriores dissipou completamente as opções de vitória de
A etapa foi mais uma vez vencida pelo belga Peter Paelink, a chegar
muitos participantes, que acumularam nesta etapa um desgaste
8 minutos antes do 2º, o português João Marinho. Em terceiro lugar
ONBIKE 16 | AGOSTO SETEMBRO | .062
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A americana Hillary Harrison teve provavelmente a sua melhor etapa,
chegando 12ª à meta. A atleta teve alguns problemas físicos, no
entanto soube gerir o esforço e fez um excelente tempo. A atleta
está no entanto longe da sua melhor forma. Como referiu António
Malvar, a Hillary era na sua opinião uma das candidatas à vitória, já
que quando conheceu a atleta ela fez um 25º posto na famosa prova
“La Ruta”, na Costa Rica, a mesma prova em que Ricardo Melo fez
acima de 80º. Ou seja, se a atleta estivesse num bom momento de
forma, com o sistema de handicaps dificilmente seria batida pelo
mais rápidos da Transportugal.
Dia 8, 17 de Junho de 2007 Monchique – Sagres | 94 Kms – 1925m de acumulado. Nesta etapa correu-se ao sabor do vento e da brisa do mar
para chegar a Sagres, à praia da Mareta, onde mais uma vez terminou a Transportugal, na sua edição de 2007.
A chegada à Costa Vicentina para os atletas, acompanhantes e
todas as pessoas que seguem a Transportugal proporciona sempre
uma estranha sensação de renovação, como se o mar fosse o local
onde descarregam todos os esforços, todo o sofrimento, todo o
cansaço e stress dos últimos dias.
Na parte inicial da etapa os quatro primeiros classificados da geral
rolaram juntos, quase até à chegada. Antes disso o belga Peter
Paelinck destacou-se do grupo sendo seguido de perto por João
Marinho. Ricardo Melo seguia com Dominiek Sacre, que o controlou
toda a etapa, já que o belga com os problemas que teve no dia anterior viu Melo aproximar-se perigosamente dele, a escassos 7 minutos na classificação geral. A chegada aos trilhos da Praia do Amado
foi menos boa para o primeiro classificado, já que partiu a corrente
numa das subidas, sendo ultrapassado por Marinho que rolou na
frente até à Praia da Cordoama. Depois da subida, o belga, um grande rolador, surpreendeu Marinho tendo chegado em 1º com vários
minutos de avanço sobre o português. Ricardo Melo e Dominiek
Sacre entraram em 3º e 4º respectivamente. Os restantes atletas
foram chegando aos poucos, tendo João Oliveira feito uma excelente
etapa ao chegar junto com Hillary Harisson e com Ralph Pilley. Todos
os atletas chegaram antes do fecho de controlo, que era às 17:30h.
André Malha, o ciclista vassoura, chegou a Sagres pouco depois da
17 horas, trazendo o Jorge Mendes com ele. Para os atletas a che-

gada a Sagres é também a grande satisfação de chegar ao final de
uma corrida épica, de muitos dias de competição seguidos, onde
ultrapassaram todos os seus limites, deixaram no terreno o suor e
as forças que não tinham, conheceram novos amigos, ajudaram o
parceiro sem hesitar, sorriram e muitos quase choraram, deixandose embeber no espírito da Transportugal, que desde Bragança contagiou todas as pessoas.
A Transportugal não é apenas uma corrida de BTT por etapas diferente de qualquer outra no mundo, há que participar para sentir o
que é este evento. Quem já o fez nunca mais irá esquecer o que
viveu, o país que conheceu, as pessoas com quem conviveu, as paisagens que vislumbrou, os trilhos que pisou, e tudo o resto que não
pode ser explicado por palavras, só por atitudes e sentimentos.
Antes da foto de grupo final e do banho nas águas do oceano,
António Malvar agradeceu a todos do fundo do coração e confessou
ter alguma inveja de não os poder acompanhar nesta aventura na
sua bicicleta. Da minha parte agradeço ao António Malvar ter-me
integrado na equipa de trabalho deste evento. Tenho vivido com ele
e com a Ciclonatur momentos únicos que dificilmente irei esquecer.
AQ

As inscrições para a Transportugal 2008 abrem dia 1 de Outubro.
Estejam atentos a www.supertravessia.com.
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