
Fez recentemente mais de um ano, quando o associado José Teixeira (CAB L), contactou o C.P.A., para um 
possível apoio à sua deslocação e participação na maior prova mundial de BTT a realizar-se no deserto do Sahara, 
TITAN DESERT 2011.

Vistos os prós e os contras, em boa hora que o C.P.A. decidiu apoiar o referido sócio/atleta, dado que iniciou e 
terminou a prova de BTT que se realizou durante 6 (seis) dias e num total de 600 Km. Cerca de 500 em pleno deserto 
do Sahará e os últimos 107 km em terras de Espanha.

Independentemente do resultado, que foi óptimo, foi sem dúvidas uma excelente participação que honrou o 
nome do Clube de Praças da Armada, da Marinha e de Portugal.

Assim, para que os nossos associados saibam em concreto todas as adversidades e aventuras que passou 
durante a realização da prova, deixamos aqui o relato da sua grande aventura que nos contou em primeira mão.

“Acabado este grande desafio que foi o Titan Desert cabe-me a mim comunicar-vos alguns resultados desta 
aventura. Após 8 meses de preparação física, seguida e orientada por treinador (Vitor Gamito), chega a hora de mos-
trar o que valemos e também representar o melhor que pudermos o nosso clube e quem nos apoiou com patrocínios 
toda a fase de treino e prova.

Oito meses foi quanto durou a preparação para o Titan, oito meses repartidos por várias fases de onde destaco 
apenas duas das mais importantes, refiro-me à fase de preparação muscular em que o trabalho foi feito exclusivamente 
no ginásio, englobando exercícios que visavam o fortalecimento muscular com o objectivo de evitar lesões durante os 
treinos que viriam a seguir. Esta fase teve a duração de dois meses e foi realizada inteiramente na hora do almoço, 
durante todos os dias úteis da semana. A segunda fase foi a de começar a ajustar as pernas às diversas intensidades 
de treino, que, por dificuldades de horário e falta de boas condições atmosféricas, foi realizada maioritariamente na 
minha garagem em cima dos rolos, ao final de cada dia de trabalho, e também aos domingos. As folgas eram apenas 
ao sábado.

Além da preparação física e mental para o Titan, há uma outra área que para mim é fundamental. Estou a falar da 
preparação da nossa bike. Antecipadamente participei em provas em que ia testando diversos materiais, avaliando a 
sua qualidade e resistência ao uso muito intensivo e duro a que iriam estar sujeitos, e então daqui surgiam apreciações 
finais sobre o mais leve e resistente a utilizar no deserto do Sahara.

Um dos maiores medos que tinha antes do começo do evento era a de que me aparecesse alguma lesão que 
me impedisse de concretizar esse desafio a que me propus, o que veio a acontecer numa fase terminal do treino mais 
intensivo, após uma subida com bike de estrada à Serra da Estrela, vindo da minha aldeia a 7Km de Pinhel com uma 
distância total de 100Km. No dia seguinte, depois de subir à serra e a cumprir com o plano de treinos, ressenti-me de 
uma dor no joelho direito a menos de 15 dias do começo do Titan. Abrandei o treino e fiz algum tratamento preventivo 
com gelo e pomada até regressar a casa na margem sul do Tejo.

Após consulta com o fisioterapeuta do Vitória de Setúbal fiquei a saber que tinha a perna esquerda mais de-
senvolvida muscularmente do que a direita, e então como estava na fase mais "pesada" do treino, era normal que me 
aparecesse algo que me avisasse que era melhor abrandar, pois não era altura para estragar o trabalho de tantos 
meses e foi o que acabei por fazer, tendo também auxiliado a minha recuperação com suplementação e medicação 
adequada à situação.

Lá parti então para Granada para depois ser transferido para o deserto via aérea. Os meus pensamentos durante 
a ida vagueavam em como iria enfrentar um clima agreste pelas suas vicissitudes, a extensão e duração das etapas, 
o estar sozinho no deserto orientando-me apenas com o Gps. Será que a água que transportava comigo chegava até 
ao fim? (levantava 3L antes de iniciar cada etapa). A nível mecânico também é complicado, os meus conhecimentos 
centram-se em mudar pastilhas e uma ou outra afinação nos periféricos da bike, de resto teremos de recorrer a fer-
ramentas que não são compatíveis de transportar no Camel-Bag, e no deserto não existem árvores para encostar e 
pensar convenientemente numa melhor resolução dos problemas. 

Aterrámos em ERFOUD dia 8 de Maio na hora do calor a meio do dia e logo aí todos nós verificámos que não 

iria ser fácil concluir o Titan. Fomos então transbordados para uma outra cidade ainda mais para o interior do SAHARA 
– Er-Rachidia, onde nos colocaram no Hotel Xaluca, todo ele construído em barro e palha com o chão todo revestido 
a pedra do deserto e ladeado por algumas dunas existentes no local. Esperáva-nos nesse hotel a enorme comitiva da 
organização do Titan, com as tradicionais danças e músicas próprias da cultura do povo do deserto, efectuadas por 
um pequeno grupo de Marroquinos. Depois de passada a burocracia da entrega de dorsais e prospectos com toda a 
informação relativa à prova, ainda deu tempo de montar a bike e dar uma voltinha de reconhecimento pela zona.

Dia 9 de Maio, pelas 6 horas da manhã, dá-se a alvorada, toma-se o pequeno almoço, levantam-se os 3 litros de 
água (obrigatório), passa-se no control de firmas (control zero), e é só esperar pelas 8 horas para sentir todo o corpo a 
arrepiar com o primeiro “tiro” de partida da primeira etapa do Titan Desert. Esta etapa ficou caracterizada inicialmente 
por uma pequena área dunar a transpor, com cerca de 2 ou 3 Km, que não era ciclável, pelo que a bike era empurrada 
pela areia que teimava em entrar pelos nossos sapatos adentro, pela dureza do piso (pedras enormes), de muito vento 
de frente que impedia fortemente o avanço no terreno ao ponto da minha média chegar a ser de 14Kmh. No final, 
constatei que tinha 2 rolamentos pertencentes ao elo de ligação – escoras traseiras amortecedor partidos. Tentei a 
reparação, mas não havia ninguém com esse tipo de rolamentos a mais que mos pudesse dispensar, inclusivamente 
falei com o Luis Leão Pinto que também nada conseguiu. Foi uma etapa de adaptação ao clima, ao tipo de terreno 
e de planear cautelosamente todos os movimentos da bike. Após esta etapa, aparecem as primeiras desistências, 
inclusivamente a de um betetista português da equipa Barbo Racing.

A segunda etapa, designada de etapa maratona, com mais de 100Km, tinha a particularidade de que todos nós 
teríamos de transportar tudo o que precisássemos para essa etapa e para a etapa do dia seguinte. Quando digo tudo, 
estou-me a referir a géis, barras energéticas, saco cama para dormir à noite no deserto (debaixo de um toldo que 
albergaria todos os participantes), e alguma roupa para agasalho nocturno devido à enorme amplitude térmica sentida 
nestes locais. Nesta etapa não tínhamos acesso a auxílio mecânico, nem apoio dos nossos fisioterapeutas; a higiene 
também foi à base dos conhecidos toalhetes húmidos, pois banhos também não eram possíveis.

Depois de uma noite meio ao relento, com trovoadas violentas, que obrigaram a organização da prova a ofe-
recer, a quem quisesse uma evacuação para edifício nas proximidades do acampamento, começa a terceira etapa. 
Foi a etapa mais longa de todas as edições do Titan Desert, com uma extensão total de 140Km, que não foram fáceis 
de concluir após as condições oferecidas na véspera, o tipo de piso que era muito pedregoso e obrigava a tirar o pé 
do acelerador, mas com muito jeitinho e alguma calma lá fomos acabando um a um. Nesta etapa cheguei ao fim com 
Nelson Rosado.

Após a terceira etapa concluída, a nossa ideia era a de que se chegámos a meio temos de acabar; faltam apenas 
mais três etapas que somam “apenas” 300Km. Digo apenas 300Km, pois naquele momento já tínhamos percorrido 
essa distância e sabíamos o que tinha custado. O helicóptero levanta, como em todos os inícios de etapas, filma-nos, 
dá uma volta completa pelo acampamento e dá-se a saída para mais uma voltinha pelo deserto com mais de 100Km. 
Se achava que já tinha apanhado com as pedras todas, enganei-me, aqui sim, pedras que mais pareciam as que exis-
tem na nossa serra dos Candeeiros, e para juntar à dureza vem um azimute tirado para tentar encurtar distâncias entre 
os controlos de passagem revelar-se o contrário, aumentou a distância e as dificuldades, mas não baixou o ânimo. 
Nesta etapa, só os onze primeiros não se perderam, o resto andou tudo perdido por aquela serra/monte de pedras 
durante mais de uma hora a pé com a bike pela rédea. Passada a zona pedregosa, veio a zona de abastecimento mais 
requerida da etapa, tanto para descansar os braços como para repor cremes na carneira dos calções e nas zonas cor-
porais que aí se juntam, o desgaste nessa zona já era muito, eu já andava com pensos desde a segunda etapa. Todos 
os dias, pelas seis da manhã, lá estava eu na tenda dos serviços médicos a colocar pensos e gaze protectora, esses 
mesmos pensos/protecção depressa se descolavam e, por vezes, ainda proporcionavam mais dor. Foi nesses momen-
tos que mais privei com o R.Heras, com o Luis Pinto, é que eles também sofriam do mesmo mal que eu, e lá estavam, 
à mesma hora, também esperando pela vez deles para serem “tratados”. Nesta etapa, também vimos as primeiras 
árvores no deserto - Oliveiras, estavam situadas numa zona bastante montanhosa que percorremos com prazer. 

Apesar de dura, esta parte era a descer e com uma extensão de 
25Km, onde pudemos observar a popula-
ção local assistir com muito entusiasmo à 
nossa passagem. Foi nesta zona também 

que eu e o Paulo Quintans (3 vezes repetente no Titan), parámos a meio da descida e demos parte dos nossos géis 
e barras energéticas a um grupo de crianças (4), todas da mesma família em que as idades seriam aproximadamente 
entre os dois e os oito anos. Nesse momento, além de ter o cuidado de dar a todos as mesmas quantidades, tive a 
noção da realidade em que viviam, pobreza total, inclusivamente, o mais pequeno deles rebentou num pranto de choro 
(provavelmente com fome) por não conseguir abrir a embalagem que o Paulo Q. lhe tinha acabado de oferecer. Passa-
da a descida, chegámos a um vale com estradões sem quase nenhuma altimetria, mas que provocou mais uma grande 
queda a três quilómetros da meta a um atleta espanhol que viria depois a ser evacuado para o hospital. Era recorrente 
observar estes acidentes, umas vezes aconteciam mesmo à nossa frente sem prévio aviso, um deslize, uma pedra no 
caminho, a famosa erva do deserto e também o cansaço não eram nossos amigos certamente.

Como não há quatro sem cinco, e depois de dormirmos a última noite no deserto, partimos para a última etapa 
por aquelas bandas. Foi uma etapa com distância curta, apenas 61Km, que completei em duas horas e 10, pedalando 
sempre em pé, caminho limpo, estradão e, como a bike ainda não se tinha partido até então, resolvi começar a apertar 
o ritmo e subi na classificação da posição 292º para a 275º da geral. A organização tinha que fazer este percurso com 
menor distância. É que, no final do mesmo, 
esperavam-nos as caixas de cartão onde tí-

nhamos que colocar as bikes desmontadas para serem enviadas por camião para o sul de Espanha-Abla, via marítima, 
onde, no dia seguinte, começava a derradeira e última etapa. Foi o que fizemos, desmontámos, banhos, fisioterapia/
massagens, almoço e posterior transbordo para a cidade de Melila, de onde partimos com destino ao sul de Espanha, 
dentro de um férrie sem ar condicionado. Mas, pior que o ar condicionado, foi a alimentação que nos foi dada: péssima, 
em pouquíssima quantidade, tanto no jantar, como no pequeno-almoço.

Chegados à aldeia de Abla, lá estavam as caixinhas de cartão com as nossas “meninas” à nossa espera para 
serem montadas. Foi o que fizemos de imediato. A partida seria dali a duas horas, pelas onze da manhã. A popula-
ção de Abla empenhou-se em nos receber como se de algo titânico se tratasse, e, afinal, agora penso que era isso 
mesmo…500Km no deserto já percorridos, e ali estávamos nós para mais 107Km, com um sorriso para todos eles. 
Levaram-nos para o campo de futebol local, mas não nos deixaram partir sem nos oferecerem um pequeno reforço 
alimentar. Foi aqui também que, alguns familiares nossos, que tinham partido na véspera de Lisboa, nos viram ao 
fim de oito dias de ausência. Deram-nos uma força tremenda….Partida dada, primeiros 20Km a subir dentro de um 
leito de rio seco, pedra e mais pedra, um comboio de pó, nem via o companheiro da frente, estava tudo louco. Mas 
de onde vieram aquelas forças? Até tive a sensação que me habituava aquela vida, pedalar, pedalar, onde é que isto 
vai parar. Eis que o pelotão se começa a desagregar e observo, pela primeira vez, a famosa serra Nevada ainda com 
neve nas zonas mais altas. Será que eles puseram o percurso a passar por lá? Era para aí que o GPS apontava….
não pode ser vamos “morrer” aqui….depressa se alterou a direcção, mas atirava-nos para uma outra serra, um pouco 
mais baixa, mas não deixava de ser uma bem a pique. Lá fui “mastigando”, pico a pico, e fui ficando isolado do resto 
do grupo com quem tinha iniciado a conquista até Granada. No alto de cada subida, esperavam-nos pequenos aglo-
merados de população que nos aplaudiam, incentivando-nos, por vezes lá nos empurravam a bike. Fiz parte da etapa 

com a corredora americana Rebecca Rush, a grande adversária que 
a nossa Celina Carpinteiro viria a derrotar na final, alcançando assim 
a vitória no Feminino.

O fim da etapa estava prestes a acontecer, mas quem esco-
lheu o percurso teve o prazer de nos brindar, na parte final, com um 
enorme single-track que não foi nada amigável, algumas quedas e 
bastante exigente tecnicamente, o que, na opinião geral, era perfei-
tamente dispensável para último dia de “carrera”….Chegada….é aqui 
que acaba? Onde está a população que nos disseram que iria estar 
presente, a nossa família foi para onde? Epá que “treta”, então não 

é que escolheram o final 
num alto dum parque de 
merendas de Granada??? 
Daí então, lá nos deram 
indicações para descermos 
por estrada alcatroada, 
seguindo placas que nos 
indicavam a chegada à 
zona de “impacto”, o arco 
da meta lá estava, com a 
população, com a família, e 
também com o organizador 
do Titan, que nos recebeu 

um a um com um enorme cum-
primento dando-nos uma pe-
quena lembrança – uma pedra 
com as palavras Milénio Titan 
Desert.

No combito geral, e de-
pois de acabar esta aventura, 
posso-vos dizer que correu 
tudo bem, excepto o facto do 
rolamento central do evo-link 
ter partido logo no início da 1ª 
etapa, mas não comprometeu o 

uso da bike, não tive quedas, não furei 
uma única vez, apenas fui gerindo de 
modo a que ficasse nos 100 primeiros 
da minha categoria e foi o que alcan-
cei – 77ª posição na categoria de 
Masters, 225º na Geral, com um total 
de 500 concorrentes.

O meu muito obrigado!
TITAN 298 - JOSÉ TEIXEIRA”

PARTICIPAÇÃO INTERNACIONAL

- TITAN DESERT 2011 -
JOSÉ TEIXEIRA DESAFIOU O DESERTO DO SAHARA


