
Challenge Lisboa Half Iron Man 

No passado dia 19, realizou-se a segunda edição do Challenge Lisboa, um evento que conta com 

várias provas sendo a principal o Triatlo Longo na distância de Half Ironman (1,9+90+21). 

O Clube Millennium bcp contou com 4 bravos atletas a participar na prova principal, tendo todos 

terminado a prova (o que de si já é um feito) e com boas classificações, quer na geral quer no 

escalão (2 atletas no escalão M40 e 2 atletas no escalão M50): 

 

 

Relato do atleta Pedro Fernandes 

No meu caso, foi a 6ª participação na distância e dado que um mês antes tinha tido um bom 

desempenho na 2ª edição do Setúbal Triathlon, desafiei-me a ultrapassar mais uma barreira: fazer 

uma prova de Half Iron Man abaixo das 5 horas.  

A minha melhor marca tinha sido 5:13 precisamente em Setúbal. No entanto, o percurso de 

bicicleta do Challenge Lisboa é mais rápido (altimetria de cerca de 450m comparado com 1000m 

em Setúbal), pelo que uma parte do meu ganho teria de vir daí. Dado que já vou tendo alguma 

experiência em provas deste tipo, sabia que teria de gerir muito bem a bicicleta para, como se 

costuma dizer, não “queimar” as pernas para a corrida. 

A minha estratégia foi a seguinte: 

Natação relativamente tranquila. Sendo o segmento onde tenho maior vantagem comparativa, 

optei por fazer poupanças de energia neste segmento. Fiz 30 minutos aos 1900m e saí em 57º da 

geral; 

Class. 

(AgeGroup)
Atleta Tempo AgeGroup Swim Rank Bike Rank Run Rank Final

8º (M50) Paulo Quintino 04:39:06 08/48 00:32:44 138 02:34:15 144 01:27:04 115/480

27º (M40) Pedro Fernandes 04:47:17 27/88 00:30:07 57 02:36:13 130 01:35:47 152/480

45º (M40) José Farinha 05:09:35 45/88 00:40:14 375 02:42:48 275 01:40:17 253/480

32º (M50) João Gonçalves 05:34:17 32/48 00:39:29 353 02:57:17 379 01:47:43 354/480



O percurso de Bike tinha 4 voltas e, em face do objetivo sub5 estabelecido, o meu target para 

completar o segmento era assim de 2h:35m a 2h:40m. Os primeiros 30km foram feitos em 51mins 

a uma média de quase 35km/hora o que daria 2h:33m. Optei por isso de “levantar ligeiramente o 

pé do acelerador” com receio de desgastar demasiado as pernas para depois correr. Concluí o 

segmento com uma média de quase 34km/hora; 

Na corrida sabia que bastava fazer uma média de 5min/km para chegar à meta ligeiramente 

abaixo das 5 horas. Mantive esse andamento do princípio ao fim, mas houve algumas surpresas. O 

piso do percurso era 50% de empedrado/passeio e 50% em terra batida, o que para mim é uma 

dificuldade acrescida. Por outro lado, quando comecei a aproximar-me da meta comecei a 

perceber que o percurso não tinha 21km. No final eram 19km, pelo que conclui a prova num total 

em 4h:47m, quando esperava ter mais 10 minutos de corrida para completar os 21km (mesmo 

assim seria sub5).  

Os 2km a menos na parte da corrida foram de facto a grande falha da organização. No entanto, 

não posso deixar de assinalar que a vários níveis esta prova esteve uns furos abaixo do Setúbal 

Triathlon. No próximo ano deverei voltar mas novamente na distância olímpica (cerca de metade 

de um half Ironman - prova que completei na edição anterior (2017) tendo alcançado um 8º da 

geral!!! 

 


