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Guia do Atleta



Durante décadas a baía de São Martinho do Porto alimentou a imaginação dos triatletas com uma prova no
fantástico espelho de água em forma de concha perfeita.

Um alinhamento de vontades entre a Câmara Municipal de Alcobaça, a Federação de Triatlo de Portugal, a Junta
de Freguesia de São Martinho do Porto e o Clube de Natação de Alcobaça permitiu que da imaginação se passasse
à realidade da Prova de Triatlo em São Martinho do Porto.

O vasto território de Alcobaça, desde o Séc. XII, foi reconhecido pelos Monges Cistercienses pelos solos agrícolas
férteis. Prova disso é a maçã, uma referência mundial na qualidade. Alcobaça tem sido também solo fértil para
triatletas de referência nacional, internacional e olímpica.

Foi esta a motivação que nos guiou na organização de uma prova onde olhámos sempre para o que de melhor se
faz.

Alcobaça tem agora um Clube de Triatlo.
Alcobaça tem agora uma Prova de Triatlo.

Sejam bem-vindos e, como diz a canção: "Quem passa por Alcobaça não passa sem lá voltar"!

1. Saudação
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2. Alcobaça

Alcobaça é um território vasto, diversificado e multifacetado, situado
entre a Serra dos Candeeiros e o oceano Atlântico. A cidade, onde os rios
Alcoa e Baça se unem, é um dos mais belos recantos de Portugal, junto ao
Jardim do Amor, onde a história, a paisagem, o lazer, o património e o
amor compõe a sua imagem de marca.

O magnífico Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, datado do século XII e
Património Mundial da UNESCO desde 1989, é o ponto de partida para a
descoberta de um território único, no qual poderá apreciar o importante
legado histórico cisterciense, assim como, usufruir de algumas das praias
mais icónicas do país, degustar a mais tentadora doçaria conventual e
desbravar novos caminhos por entre as paisagens rurais.

Assumindo a sua condição de lugar histórico e essencial na fundação de
Portugal, Alcobaça tem apostado na criação de rotas turísticas, de grandes
eventos culturais realizados nos seus monumentos, assim como em
percursos interpretativos pelo património ambiental.

Um território onde a qualidade de vida e o bem-estar são umas das
prioridades, que se refletem na satisfação dos habitantes.
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A baía de São Martinho é praia deslumbrante, banhada pelo azul do mar,
calmo e envolvente. Pelas suas características é ideal para crianças e para
os desportos náuticos.

Para os fãs de águas calmas esta praia é provavelmente a melhor escolha.
Prova disso mesmo é, por exemplo, já ter sido distinguida como a praia
ideal para férias em família.

Como destino de verão, conta com uma boa rede de comércio local, bem
como de restaurantes, tendo opções gastronómica para todos os gostos.
Ao longo do ano, São Martinho do Porto é um destino excelente para uns
dias de descanso, uma vila pitoresca com muitos pontos de interesse.

Mas, para abrir o apetite, o melhor mesmo é encher a vista com os vários
miradouros da vila. Sugerimos que espreite o Miradouro do Facho, o
Miradouro do Cruzeiro, ou o Miradouro Salir do Porto.

Por outro lado, numa expedição com um certo travo histórico, pode fazer
uma curta incursão até às Ruínas da Capela de Santana.

3. São Martinho do Porto

4Guia do Atleta │



4. Triatletas Alcobacenses

João Silva Melanie Santos Raquel Rocha
- 33 anos
- 1º Aquatlo: Quarteira 2005
- Campeão Europeu sub-23 2008, 2010 e 2011
- Campeão Nacional Júnior 2006 e 2007
- Campeão Nacional sub-23 2008
- Jogos Olímpicos Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020
- Jogos Europeus Baku 2015

- 27 anos
- 1º triatlo: Alpiarça 2009
- Jogos Olímpicos: Tóquio 2020
- WTCS: Edmonton 2021, Gold Cost Final e Adu Dhabi 2018
- ITU: Valência 2020, Tiszaujvaros, Cape Town, Huatulco 2018
- ETU: Mediterranian Games, Quarteira, Glasgow, Sines 2018

- 29 anos
- 1º triatlo: Oeiras 2008
- Jogos Olímpicos Youth Singapura 2010 
- ETU Pontevedra 2011, Quarteira e Dnipro 2018
- Ironman70.3 PRO Cascais 2021
- Campeã Nacional Duatlo Longo 2021
- Campeã Nacional Triatlo Média Dist. 2020, 2021 e 2022
- Campeã Nacional Aquatlo 2022
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5. Mapa geral
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12 Set
23h59: Encerramento das inscrições

17 Set
08h00: Abertura do Secretariado
08h10: Abertura do Parque de Transição
09h00: Cerimónia de abertura e hastear da bandeira de Portugal
10h00: Inicio da prova Campeonato Nacional de Clubes Estafetas – Masculinos
10h15: Inicio da prova Campeonato Nacional de Clubes Estafetas – Femininos
12h45: Entrega de prémios

14h00: Andebol de Praia

15h00: Inicio da prova de Natação Águas Abertas – 300m
15h30: Inicio da prova de Natação Águas Abertas – 800m
16h30: Inicio da prova de Natação Águas Abertas – 1200m
18h00: Entrega de prémios

18 Set
08h00: Abertura do Secretariado
08h10: Abertura do Parque de Transição
09h30: Momento musical com “Um Violino nos locais mais improváveis”
09h45: Sessão de Fitness para aquecimento dos atletas
10h00: Inicio da prova Taça de Portugal – Masculinos
10h10: Inicio da prova Taça de Portugal – Femininos
12h30: Entrega de prémios

6. Programa
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Viaturas 
de Seleção

Alcobaça 918 284 695



O Secretariado funcionará no Posto de Turismo de São Martinho do Porto

Todos os atletas não federados devem levantar o kit de prova no
secretariado (touca, dorsal e chip).

7. Secretariado

8Guia do Atleta │

Horário:
17 Set, das 08:00h às 09:50h
18 Set, das 08:00h às 10:10h

Secretariado



A prova do Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo em Estafetas será
disputada no formato convencional, com partidas conjuntas dentro do
mesmo género.

As estafetas serão compostas por 4 participantes masculinos ou 3
participantes femininos.

Todos os atletas cumprem a totalidade dos segmentos da prova antes de
passarem o testemunho ao próximo colega de equipa.

Os elementos de uma equipa terão de ser filiados na FTP, pertencer ao
mesmo Clube e terem nascido até 2008 inclusive.

É permitido andar na roda para atletas com partidas em simultâneo e que
circulem na mesma volta.

Abastecimentos: Início de cada volta da Corrida, Zona de Passagem de
Testemunho, Zona de Recuperação.

8. Campeonato Nacional de Clubes Estafetas
Sábado, 17 Set, 10h
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InscriçõesRegulamento

https://www.federacao-triatlo.pt/ftp2015/aplicacao-de-gestao-ftp/
https://triatlodesaomartinho.com/documents/Regulamento_Triatlo_Sao_Martinho_do_Porto_versao9.pdf


Os percursos podem ser alterados por condições no dia da prova8.1. Percurso Natação - CNCE
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8.2. Percurso Ciclismo - CNCE Os percursos podem ser alterados por condições no dia da prova
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8.3. Parque de Transição - CNCE Os percursos podem ser alterados por condições no dia da prova
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8.4. Caixa de Estafetas - CNCE Os percursos podem ser alterados por condições no dia da prova
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Passagem do testemunho



8.5. Corrida - CNCE Os percursos podem ser alterados por condições no dia da prova
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A participação na Taça de Portugal de Triatlo é aberta a todos os
interessados (Prova Aberta) desde que nascido até 2006 inclusive.

A inscrição nas provas Triatlo de São Martinho do Porto contemplam:
- Participação e classificação na prova inscrita
- Abastecimentos (sólidos e líquidos)
- Seguro de acidentes pessoais

Abastecimentos: Início da Corrida, Início da 2ª Volta de Corrida, Zona de
Recuperação.

É permitido andar na roda para atletas com partidas em simultâneo e que
circulem na mesma volta.

Os atletas não federados deverão ir ao Secretariado (sábado ou domingo)
levantar o seu dorsal, touca e etiqueta para a bicicleta, assim como o chip,
para poder utilizar na prova. O dorsal já tem porta dorsal incluído.
No final da prova terão de devolver o dorsal e o chip.

9. Taça de Portugal
Domingo, 18 Set, 10h
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Regulamento
Inscrições 
Federados

Inscrições Não 
Federados

https://triatlodesaomartinho.com/documents/Regulamento_Triatlo_Sao_Martinho_do_Porto_versao9.pdf
https://www.federacao-triatlo.pt/ftp2015/aplicacao-de-gestao-ftp/
https://triatlodesaomartinho.com/pt/taca-de-portugal/


Os percursos podem ser alterados por condições no dia da prova9.1. Percurso Natação – Taça de Portugal
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9.2. Percurso Ciclismo – Taça de Portugal Os percursos podem ser alterados por condições no dia da prova

2 voltas
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9.3. Parque de Transição – Taça de Portugal Os percursos podem ser alterados por condições no dia da prova
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9.4. Corrida – Taça de Portugal Os percursos podem ser alterados por condições no dia da prova

2 voltas
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Como complemento ao evento será realizada uma Prova de Natação de
Águas Abertas.

A participação no Whaterproof Challenge é aberta a todos os interessados
(Prova Aberta).

Prova de 300m: Masculinos nascidos até 2012 e femininos nascidos até
2013 inclusive.

Prova de 800m: Masculinos nascidos até 2007 e femininos nascidos até
2008 inclusive.

Prova de 1200m: Masculinos nascidos até 2007 e femininos nascidos até
2008 inclusive.

10. Whaterproof Challenge
Sábado, 17 Set, 15h
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Regulamento Inscrições

https://triatlodesaomartinho.com/documents/Regulamento_I_Waterproff_Challenger.pdf
https://triatlodesaomartinho.com/pt/prova-de-aguas-abertas/


10.1. Percurso da Prova de Natação de 300m Os percursos podem ser alterados por condições no dia da prova

21Guia do Atleta │



10.2. Percurso da Prova de Natação de 800m Os percursos podem ser alterados por condições no dia da prova
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10.3. Percurso da Prova de Natação de 1200m Os percursos podem ser alterados por condições no dia da prova
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No sábado e no domingo, no final da prova de triatlo, todos os atletas
desta prova terão direito a almoço*, para si e para um acompanhante.

No check-in, que decorrerá no Parque de Transição, serão entregues 2
pulseiras por atleta, que darão acesso à comida.

A tenda estará localizada na zona de chegada.

* Massa, atum, salada, fruta e bebida.

11. Comida
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No final das provas, os atletas podem utilizar as instalações do Parque de Campismo Baía Azul para tomar banho.

12. Banhos

Banhos
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Estarão disponíveis WC’s em 3 locais ao longo do percurso da corrida.

WC’s para atletas e publico.

13. WC

WC WC

WC
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Todos ao atletas podem deixar as suas mochilas ou sacos na tenda
“Bengaleiro” localizada na zona de chegada.

Para depósito e levantamento é necessário a exibição do dorsal.

14. Bengaleiro
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Aveiro

234 053 658

info@bcs.clothing



A organização disponibiliza um serviço de assistência e reparação de
bicicletas*.

* Serviço pago.

A tenda “Bike Service” estará localizada na zona de chegada.

15. Bike Service
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A realização (amadora) de um evento desta dimensão só é possível com
uma grande quantidade de pessoas e organizações que, por amor à sua
terra, por amor ao seu desporto ou simplesmente por altruísmo,
responderam positivamente ao convite desta equipa.

Um brinde a todos.

16. Voluntários
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A segurança dos atletas e do público são uma prioridade da organização.

Um vasto conjunto de entidades trabalha há meses num Plano de
Segurança e Contingência, com o objetivo assegurar um fim de semana
sem incidentes.

Caso seja necessário, contamos dar uma resposta rápida e estruturada
dos serviços de segurança e emergência.

17. Segurança e Cuidados de Saúde
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18. Parques de Estacionamento
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Estacionamento 1

Estacionamento 2

Estacionamento 3

Para além do estacionamento nas ruas da vila, existem 3 parques de estacionamento grandes.



19. Massagens
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Na zona de chegada haverá um serviço de Massagens Desportivas para os 
atletas.



Inscrições, Regulamentos e outra informação em:

www.triatlodesaomartinho.com

20. + Info
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http://www.triatlodesaomartinho.com/

