
 

Triatlo de Lisboa – 19 maio 2018 

Foi a minha 1ª experiência nesta prova. Fiz questão de estar presente no ano em que se 

celebra 20 anos da Expo 98. O dia estava esplêndido para a modalidade. Do Clube Millennium 

bcp eramos na meia distância (1,9Km natação, 90Km ciclismo e 21Km corrida) 4 associados, 

eu, o João Gonçalves, o Paulo Quintino e o Pedro Fernandes. 

A partida da água é confusa, o espaço é pequeno para tanta gente e eu optei para ficar para 

trás. Aquilo não é a minha guerra, não estive para andar ao soco e à bofetada, preferi reservar-

me para os segmentos seguintes. 

Água feita (40 min.), era tempo de encontrar o saco da transição; o sistema não é prático e 

perdi bastante tempo até o encontrar. Montado na bike era altura da diversão. 

A bike seriam 4 voltas (2h40) no percurso já conhecido em edições anteriores. 

 



Nesta fase eu estou a adaptar-me a uma bicicleta de Triatlo, a transição está a ser mais difícil 

do que pensava e a minha dúvida seria: como vou terminar este segmento? Será que vou ficar 

com as pernas no mesmo estado em que acabei Setúbal?  

 

Talvez pelo pouco desnível do percurso, a verdade é que este segmento acabou por ser o 

melhor dos 3 e as pernas estavam aceitáveis. 

Chegado ao parque de transição não encontrei o meu corredor para a largar e tive que passar 

a bike por baixo de outras para a colocar no meu dorsal; enfim, definitivamente as transições 

não foram fáceis. 

 



Na corrida (1h40) comecei tranquilo; aparentemente as pernas estavam bem, mas eram 4 

voltas e não valia a pena apertar nas primeiras 2 voltas; era preciso reservas para manter um 

ritmo aceitável durante todo o percurso.  
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Apoio 

Um agradecimento à família, aos amigos e amigas que estiveram presentes a apoiar-me, sem 

dúvida muito importante para nos manter motivados. 

 

 

 



Quarteto de Finishers 

 

 

 

 

 

 


