
3H Resistência BTT de Odivelas - Quinta da Paiã 

Na primeira prova da Taça Intermunicipal de Resistência BTT 3H, João Paulo Pires e Paulo Fonseca foram os 
nossos representantes, na estreia da cidade de Odivelas neste troféu. 

 

Relato de Paulo Fonseca. 
 
Participei na primeira de 5 provas que compõem a Taça Intermunicipal de Resistências de 3h.   
 
Estava uma manhã quente de domingo, o percurso tinha um nível de exigência muito elevado quer em 
termos técnicos, quer físicos e a concorrência apresentava-se muito forte. 
 
Fiquei condicionado logo na 1ª volta em que fiquei sem travão traseiro, o que me obrigou a uma paragem 
e inclusive equacionei abandonar.   
 
Percebi também que as pernas também não eram as melhores. 
 
Em resumo descia a velocidade controlada por causa do travão e subia devagar pois as pernas mais não 
permitiam.  
 
Classifiquei-me em 6º lugar na categoria Master C, resultado que ficou aquém dos objetivos. 
 
Dou os parabéns a todos os atletas que de alguma forma conseguiram ou lutaram pelos seus objetivos, 
para a próxima darei mais luta. 
 
https://www.strava.com/activities/2690295698 
 
Distancia percorrida 42,31km 



Tempo: 3:27:10 
Acumulado Subida 1.331m 
Velocidade Media 12,3km/h  
Velocidade Máxima 45,7km/h  
Ritmo cardíaco Medio 153bpm 
Ritmo cardíaco Maximo 175bpm  

 
 
Relato de João Paulo Pires. 

Sendo a resistência do meu concelho de residência tinha que participar, conhecendo então o Parque da 
Paiã onde se ia realizar a prova sabia que ia ter uma dureza muito elevada. 
 
O problema foi mesmo o percurso, demasiado sinuoso e muito técnico para as minhas habilidades em 
cima da bicicleta. Muita curva contra-curta, um percurso muito lento e onde as ultrapassagens eram 
difíceis de fazer se o atleta da frente não facilitasse. 
 
Com a minha falta de treinos nos últimos meses tentei começar com um ritmo baixo para conseguir 
aguentar as 3h da prova.  
 
O calor fez-se sentir a partir da 2ª hora de prova o que dificultou ainda mais.  
Deixo os meus dados da prova: 

 

 



 
 

 


