
O Triatlo na Madeira  
A modalidade surge na Madeira pelo topo, através da iniciativa da Câmara Municipal do 
Funchal, quem em conjunto com a “Theoria” (empresa privada de eventos desportivos) e da 
Federação de Triatlo de Portugal, trazem para a Região várias competições internacionais de 
nomeada, visando a promoção turística da cidade. A primeira edição duma competição 
internacional na Madeira tem lugar em 1996, seguindo-se vários anos com eventos de 
excelência, sendo referências máximas o Campeonato da Europa de 1999 e o Campeonato 
do Mundo de 2004, que constituiu a última prova de apuramento para os Jogos Olímpicos 
de Atenas.  
 
Apesar desta promoção, por falta de enquadramento organizativo, a modalidade nunca 
singrou a nível regional em termos competitivos, mantendo-se no anonimato, excepção 
feita à participação pontual de poucos atletas regionais na prova aberta das competições 
internacionais disputadas no Funchal. Durante esse período, realizam-se ainda algumas 
provas de carácter não oficial, no Funchal, Ribeira Brava, Porto Moniz, Faial, Calheta e 
Machico, que contavam habitualmente com reduzida participação (entre 15 e os 30 atletas). 
Foram nomes de referência nesta fase Paulo Margarido nos masculinos e Carla Freitas nas 
senhoras. 
 
Em 2006, o Ludens Clube de Machico torna-se a primeira equipa da Região a filiar-se na 
Federação de Triatlo de Portugal. Em 22 de Outubro de 2006, organiza naquela cidade o “I 
Campeonato Regional da Madeira”, disputado em distância sprint (750m/20Km/5Km), 
juntando nas diversas provas e distâncias aproximadamente 70 triatletas, oficializando-se 
desta forma o arranque competitivo da modalidade na Região. Em 2007, é planeado pela 
primeira vez um Circuito Regional da modalidade, com 5 provas, a disputar no Funchal, 
Ribeira Brava, Calheta, Porto Moniz e Câmara de Lobos. A primeira prova, o “Duatlo do 
Funchal” juntou cerca de 50 triatletas, mas rapidamente acontece o “boom” da modalidade, 
chegando à centena e meia de participantes apenas duas provas depois, apesar de escassez 
de recursos e de apoios. Ao mesmo tempo, alguns triatletas madeirenses começam a surgir 
em algumas provas de cariz nacional e internacional. Cerca de 70 federados, pertencentes a 
6 clubes, nos mais diversos escalões, formam o núcleo duro de arranque desta modalidade 
na Região. 
 
2007 foi também o ano de arranque da modalidade para o Clube Aventura da 
Madeira, com a filiação dos primeiros atletas, entre os quais Ricardo Melim e 
Duarte Câmara, que viriam a participar em Outubro desse ano no Campeonato 
Nacional Individual de Triatlo, disputado no Estoril, em distância olímpica (1500m 
de natação, 40 Km de ciclismo e 10 Km de corrida). Em 2008, foi a vez da estreia 
de Roberto Lúcio, desta vez numa prova de longa distância, no meio IronMan 
Internacional de Lisboa (1,9 Km de natação, 90 Km de ciclismo e 21,1 Km de 
corrida). Em Maio de 2008, estes três atletas competiram em Lisboa no 
Campeonato da Europa de Age-Groups, disputado na distância olímpica.  

 


