IRONCAXIAS 4ª edição (3,829km 180,21km 42,2km ), diz-se que percorri esta distância em 11h03,
incluindo todos os tempos de paragem sem nunca parar o relógio. Diz-se que foi um treino! Alguns dirão:
grande maluco!
E diz-se também que passei assim a pertencer a um grupo restrito de triatletas amadores
portugueses que concluíram a distância de IRONMAN. Grande “choné”!! Diz-se ainda… e ainda… que concluí
a minha primeira maratona!
Ora, mas que grande treino!!!
Ora vamos lá ver, depois de 5 anos de triatlo aqui o “choné” lá se convenceu que era altura de assumir a
“chonézisse” máxima! Inscrevi-me numa prova oficial da mais famosa marca em Vitoria-Gasteiz (Espanha),
ainda antes de se saber que Cascais deverá finalmente acolher evento semelhante evento (até hoje nunca
houve prova oficial em Portugal nesta distância). Pois bem, a minha estreia na distância era para ser no dia
12/07/2020, mas ditou a pandemia e o mentor do evento que fosse 1 dia antes a 11/07/2020 no IRONCAXIAS.
O mentor e organizador José Pedro Canela, foi quem mobilizou os apoios necessários (incluindo amigos
voluntários) para que nada faltasse aos atletas amigos e participantes, como se de uma prova se tratasse! e,
diga-se dentro do cumprimento, das regras que a época exige!
No triatlo encontram-se pessoas com esta
grandeza de espírito: long live King Canela!!
Mas aqui o “jovem”, casmurro e determinado que estava, quis fazer “o treino” à sua maneira, como se de
uma prova oficial se tratasse, mas com recurso a logística própria (o meu carro serviu simultaneamente de
parque de transição e estação de abastecimento). (é mesmo “choné”!!
) E então logo após a natação,
arrumei o material no carro, saquei a bike da bagageira já com a nutrição preparada e fiz-me aos 180kms
completamente a solo. Após sair de Caxias, atravessei Lisboa até ao Parque das Nações, Vila Franca, Porto
Alto, N10 até chegar ao Km 90 e regressar. Ao Km 113 cruzei-me com o grupo que para além de King Canela,
trazia por exemplo o mestre David Caldeirão à cabeça (máquina infernal de triatlo, que muito tem feito pela
modalidade e pelos triatletas amadores: respect!) e lá no meio os amigos Nuno Nobre, Carlos G Ferreira e o
Paulo Freitas, entre outros. Aquele comboio parecia uma equipa de Contra Relógio profissional e alguns até
já deitavam fumo!
Mais à frente cruzei-me com a Carolina Pecegueiro (única finisher feminina) que do
outro lado da estrada fazia um pit-stop para abastecimento de líquidos. Ao Km 120 tive de parar para comprar
água e encher os bidons (única paragem na bike, sendo que a paragem na bifana do Porto Alto era
“obrigatória”, mas pedi ao organizador para não me “desqualificar” porque a t-shirt é linda!!
)
De volta a Caxias foi preciso arrumar todo o material de ciclismo no carro incluindo a bike. Cheguei com
33,5Km/h de média apesar de ter cruzado Lisboa 2 vezes com transito, semáforos e com o vento de frente no
regresso (malandro não estava lá na ida a ajudar!). Mas era preciso correr a maratona debaixo do pico do
calor. Eram para aí 13h15 não sei exatamente qual a máxima neste dia, mas seguramente uns trinta e muitos
e foi isso que apanhei nas 4h de maratona!!
As praias de Caxias e Paço Arcos completas e era um belo dia
de praia! Só pensava em ir lá dar um mergulhinho, mas estava preso nesta minha missão!
O percurso tinha
5 voltas de 8,44Km e no meio estava o carro, onde passava 2 vezes a cada volta e era preciso abrir a bagageira
do carro para tirar água, gel, isotónico, coca cola e até… sandes de presunto! Ao km 17 apareceu o meu amigo
António Ramos (neste caso o homem sem a marreta ), que foi comigo até ao fim e diz que acabou cansado!!
Grande António, obrigado! Foi também nessa altura que chegou o grupo que vinha do ciclismo e a presença
deles na maratona também me deu força. Fui bem até ao Km 25, sendo que ao Km 26/27 lá apareceu o
famoso… já o conhecia de outras paragens, mas nem com isso ele me poupou da valente marretada!! Mas o
homem é de ferro e resiste, recorrendo a 2 abastecimentos mais longos para hidratar bem e recompor, mesmo
com uns ténis que não foram a melhor escolha (custaram-me uma unha negra!
). Chegou o Km 37 e o
esqueleto ressuscitou, animado com a perspetiva do sprint final
… err, nem tanto, mas via-se a luz ao
fundo do túnel.
E, finalmente numa invasão de sentimentos, estava feito o meu primeiro IRONMAN!
Não foi uma prova oficial, mas teve um valor que mais nenhuma terá, não só por ter sido a primeira, como
por ter ido em autonomia total e organizada entre amigos!! Certamente que em competição poderei melhorar
esta marca. (“olhó chonéééé”!! )
No final, recebi das mãos do organizador esta bonita e merecida t-shirt de finisher, autoria do amigo Rogério
Machado que não conheço pessoalmente, mas que tem imenso jeito o artista (incluindo ter desenhado o
logótipo)! Ora digam lá que não é top! O que um atleta não faz por uma simples t-shirt!!
Mas é que esta
não se compra e nem há réplica do chinês. Só mesmo conquistando!!! (choné, mas valente!!
)
Esta conquista é minha, mas tem um bocadinho de todos os amigos do clubemillenniumbcp, com as dicas do
mister Nuno Prazeres e a preparação e performance tem o carimbo do coach Pedro Quintela e o seu grupo de
atletas que tenho tido o privilégio de ir conhecendo!!
Tenho feito muitas provas e muitos treinos que mais parecem finais olímpicas, que me trazem uma satisfação
imensa e me fazem sentir vivo. Não tenho o hábito nem tempo de publicar os relatos esses eventos nas redes
sociais, mas este foi especial, um feito extraordinário, verdadeiramente amador e “choné”; e por isso tinha
de vir aqui agitar esta bandeira!!
#focoedeterminação #raçadeleão #nothingisimpossible #esforçodedicaçãodevoçãoeglória
#rumoavitoriagasteiz #eusoutrichoné #osonhocomandaavida #clubemillenniumbcp

Swim: https://www.strava.com/activities/3747348643
Bike: https://www.strava.com/activities/3747349213
Run: https://www.strava.com/activities/3747348982

