
Relato do atleta Pedro Fernandes 

Foi a 8ª participação e 2ª no Challenge Lisboa, tudo em longa distância (1,9+90+21). No ano 
passado relatei que a organização esteve mal e que cometeu erros primários, como por exemplo 
a meia maratona ter 19km em vez de 21km. Estava por isso decidido que se me inscrevesse seria 
na distância olímpico (onde já participei uma vez), por ser mais comportável em termos de 
orçamento e por achar que a organização não merecia mais. Entretanto, uma alma caridosa deu-
me a mão e consegui inscrever-me com 50% de desconto. Nem pensei 2 vezes! 

Natação: Lá pelo meio a navegação não correu muito bem dado que apanhei muitos nadadores 
das partidas anteriores e havia demasiadas boias decorativas a “enfeitar” o caminho. Como saio 
entre os primeiros do meu grupo, ali pelo meio perdi algumas referências. Mas fora isso foi 
tranquila, em 30 minutos completei os 1900m que é o meu benchmark para a distância. 

Bike: Neste segmento guio-me pelo potenciómetro (aconselho, sobretudo para quem não tem 
muita experiência e quer aventurar-se no triatlo de longa distância). Sei que se fizer em redor 
de 200 watts de média e sem grande variabilidade, estarei fresco para correr perto da minha 
forma atual. Mas as condições estavam mais difíceis do que no ano passado, dado que o vento 
dificultava na ida, mas não beneficiava tanto na vinda pois tinha uma incidência lateral em 
grande parte do tempo. Concluí o segmento em 2:38 com uma potência média de 212w, o que 
significa que abusei um pouco. Por comparação no ano passado concluí o segmento em 2:36 com 
uma potência média de 198w o que demonstra que as condições atmosféricas estavam piores. 

Corrida: Esperava chegar mais fresco aqui mas foi o que se pode arranjar. Ainda assim mantive 
um ritmo mais ou menos estável terminando com uma média de 4:56/km, o que deu 1:43 de 
marca à meia maratona. 

Quanto às transições ainda perdi algum tempo sobretudo na T1 em que o indivíduo ao meu lado 
espalhou tudo no chão e eu já não sabia se arrumava as minhas coisas ou as dele! :) Também se 
não fosse o Pedro Martins de fora a incentivar e nesta altura ainda lá estava à procura de onde 
colocar o saco da T1. :) A T2 correu normal. De resto durante a prova, foram vários os incentivos 
de amigos e colegas, ou até desconhecidos que me foram dando uma força imensa. Várias vezes 
ouvi o incentivo ao Fernandes e ao Millennium! A todos muito obrigado! :) 

 

 

No final, justiça seja feita, porque a 
organização aprendeu com os erros e tudo 
correu melhor. Quanto à minha participação 
foi mais uma experiência incrível e o 
culminar de muitos treinos com muitas 
limitações de tempo, mas feitos de 
pequenas metas que tenho vindo a alcançar, 
sempre num clima de grande amizade e 
companheirismo. Tenho noção de que para 
um triatleta amador alcancei uma excelente 
marca na distância (se há bem pouco tempo 
atrás me dissessem que alcançava esta 
marca, diria ser um disparate), mas que 
acaba por ser secundária face à imensa 
satisfação que a modalidade me 
proporciona. Ainda assim proponho-me a 
fazer ainda melhor! ;) 

 


