
 
 

O meu primeiro IronMan 
Clube Millennium bcp presente no Triatlo North West Triman (17Jun2018 - Galiza) 
 
Depois de vários halfs efetuados o objetivo era mesmo efetuar um IronMan. 
Sabia que o desafio não seria fácil. Seria preciso uma boa dose de ousadia, coragem, empenho, dedicação, 
sofrimento e elevado suporte familiar. Em resumo, uma boa conjugação de vários fatores. 
 
Comecei logo por escutar o suporte familiar pois, sem ele, mais vale não encetar qualquer desafio deste calibre. O 
mesmo é fundamental. O número elevado de horas que passamos fora de casa para treinarmos (principalmente o 
segmento de bicicleta, que é o mais exigente neste particular), os fins de semana “alterados”, os almoços e jantares 
sem a minha companhia têm de ser conversados e aceites em família. Felizmente, o apoio foi incondicional desde o 
primeiro dia. Nunca uma palavra sobre se um determinado treino foi mais demorado ou se ia treinar a horas menos 
próprias, pelo contrário, ânimo e força eram as palavras ouvidas. 
Aproveito, desde já, para agradecer à minha mulher Teresa e aos meus filhos Mauro e Rui todo o apoio e motivação 
na preparação e realização deste desafio. Nunca é de mais referir que, sem eles, tal não teria sido possível. 
Obrigado! 
 
Apesar de já ter nas pernas ritmo derivado de outras provas de menor dimensão, a preparação específica para esta 
prova foi iniciada em janeiro de 2018 (a cinco meses da prova). O plano (“home made”) passava por efetuar 6 
treinos por semana com apenas 1 dia de descanso, preferencialmente nos dias úteis, mas que podia ser rotativo aos 

fins de semana (não esquecer a família  ). O sucesso do plano passava por muita disciplina na sua execução. 
Apesar de parecer algo agressivo a ideia era contar já com alguma falha que viesse a ocorrer (ex: doença, trabalho, 
imperativo familiar, etc.) e, como seria de esperar, tal aconteceu. É inevitável. 
 
Para quem gosta de números e estatística, como é o meu caso, aqui ficam algumas curiosidades relativamente aos 
treinos (21 semanas): 
 

 Natação 
o 48 treinos 
o 115 Km’s 
o 47h 

 Bicicleta 
o 54 treinos 
o 3400 Km’s 
o 128h 

 Corrida 
o 68 treinos 
o 775 Km’s 
o 68h 

 
Outro fator importante, indispensável e complementar ao treino, é a alimentação. Este pormenor não pode ser 
descorado. Quer estejamos a falar da alimentação regular (refeições), quer estejamos a falar da alimentação durante 
os treinos e que será posta à prova no dia do evento. Felizmente, no meu caso, rapidamente encontrei a combinação 
correta em termos de alimentação a adotar nos treinos e no dia da prova (gel, barras e bebida isotónica). 
 
Função do longo período de treinos (5 meses) e do tempo de cada treino, outro vetor a ter em consideração é 
arranjar parceiros para os diversos treinos, nomeadamente para o segmento de bicicleta o qual obriga a treinos 
muito longos. Isto é, é mais fácil e agradável termos companhia para irmos treinar às 05h da manhã do que termos 
que o fazer sozinhos. No meu caso particular, fiz mais de 90% dos treinos sozinho. 
 
As últimas 3 semanas de treinos já foram algo penosas. O cansaço já se fazia notar e a prova disso era uma ou outra 
câimbra nos treinos de natação (o que me deixou algo preocupado e que veio a confirmar-se no dia da prova). Era 



importante entrar na fase de repouso para chegar à prova em forma. A vontade em realizar o evento estava em 
níveis elevados. 
 
Tirei uns dias de férias e cheguei ao local da prova uns dias antes da sua realização. Aproveitei para fazer o 
reconhecimento do circuito de bicicleta e de nadar no lago onde se iria realizar o segmento de natação. A bicicleta 
apesar de ser o meu segmento mais fraco, deixou-me boas indicações para o dia da prova. Já para o segmento de 
natação estava algo apreensivo. O segmento de corrida era o que me dava mais garantias. A única dúvida na corrida 
era de como seria realizar uma maratona após +/- 8h de prova (seria uma novidade). 
 

 
 
A partida para o segmento de natação estava marcada para as 07:30h. Preparei tudo o que tinha que levar de 
véspera, deitei-me relativamente cedo, dormi sem sobressaltos e levantei-me pelas 05h. Convém mantermos os 
nossos ritmos habituais e a ansiedade em níveis baixos. Entrada no parque de transição pelas 06:15h, fazer as 
últimas verificações na bicicleta (ex: alimentação, encher pneus, etc.), vestir o fato de natação, exercícios de 
flexibilidade e descontrair conversando com os diversos atletas em redor. 
 

 
 
A chamada dos atletas para a box é efetuada e partida é dada ao som dos AC/DC. Espetacular! O momento chegou!! 
Como já vinha a antever nos últimos dias, o segmento de natação (3.8Km’s) veio a revelar-se algo penoso. Algumas 
câimbras por volta dos 2Km’s fizeram-me abrandar e forçaram-me a gerir o ritmo. O objetivo inicial de efetuar 
abaixo das 01:30h acabou por não ser concretizado. Acabei por fazer 01:42h (a 18 minutos do tempo de “cut-off” 
estipulado pela organização). 
 



 
 
A saída do segmento da natação decorreu sem problemas e rapidamente entro no parque de transição, troco o 
vestuário da natação pelo da bicicleta e saio para o segmento mais longo. Tinha pela frente 180Km’s que tinham de 
ser realizados +/- em 07:15h (o objetivo de ganhar tempo na natação para compensar na bicicleta tinha dado poucos 
resultados). 4 voltas a um circuito de 45Km’s onde a principal dificuldade se situava no início de cada volta, uma 
subida com cerca de 4Km’s de extensão com cerca de 4% de inclinação. O restante era constituído por falsos planos 
(subidas e descidas, com quase inexistência de traçados planos). 
 

 
 
Neste segmento a componente alimentação é fundamental. Não nos podemos de dar ao luxo de falhar um 
abastecimento líquido e de não comer nos momentos planeados e treinados nas longas horas de treino efetuadas. 
Este segmento acabou por decorrer acima das minhas expectativas. Acabei por realizar 06:29h num tempo máximo 
de “cut-off” de 07:15h. 
 
A última descida de 4Km’s aproximava-se e com ela a entrada no parque de transição. A transição para o segmento 
de corrida foi bastante rápida. Parquear a bicicleta, calçar os ténis e partir para a maratona (42Km’s) sem antes não 
esquecer de colocar protetor solar. Condimento fundamental para a proteção de qualquer Triatleta. Eram, 
aproximadamente 15:30h e o pico do calor fazia-se sentir. 
 



 
 
Tinha pela frente um percurso de 4 voltas com aproximadamente 10Km’s cada. Acabei por considerar este segmento 
o mais difícil de todos os 3. A razão principal está relacionada com o facto do circuito não ser plano, ao contrário do 
que acontece na maioria das vezes. Muito difícil de arranjar ritmo em virtude de ser constante sobe e desce ao longo 
dos 10Km’s. Mesmo assim, as duas primeiras voltas decorreram a um ritmo aceitável (abaixo das 2h). No final da 
terceira volta o cansaço começava a sentir-se e os estragos corporais aumentavam (dores nos joelhos e algumas 
picadas nos gémeos, as quais tentava reduzir com a aplicação de spray em cada passagem pelos postos de 
abastecimento). Começava a entrar na fase da “twilight zone” e os pedidos para passar a andar começavam a surgir. 
Consegui manter o ritmo de corrida até aos 37Km’s, momento em que saio de um abastecimento a andar. Percorri, 
no máximo, 700 metros, mas acabaram por ser muito úteis. Os últimos 2Km’s até à meta são efetuados a descer, a 
partir dos quais se avista a meta. Parece uma eternidade até à sua chegada. Terminei a corrida com 04:17h. 
 

 
 
Aproveito o percurso da reta da meta para recordar todo o trajeto efetuado até aqui; toda a preparação; as 
dificuldades encontradas; momentos em que os resultados nos treinos não tinham muito progresso; as amizades 
conquistadas e o apoio incondicional da minha Família. A chegada é inesquecível e a alegria do tamanho do mundo. 
À minha espera estava a Teresa. Celebramos em conjunto. Objetivo alcançado num total de 12:37h! 
 



Um agradecimento especial a todos os companheiros que tiveram a amabilidade de treinar comigo (espero não ter 

estragado nenhum treino a ninguém  ) e ao Nosso Clube que nos tem ajudado e permitido alcançar alguns dos 
nossos sonhos. 
 
Viva este desporto “viciante”! Viva Triatlo! 


