
Triatlo de Lisboa (1,5km + 40km +10km) 

Foi bom poder voltar a sentir o gostinho especial de uma competição oficial! Afinal qualquer “choné” 
que se preze, não faz só provas “clandestinas” e também vive feliz nestes ambientes.  

Apesar dos muitos treinos que fiz deste o início do ano estarem mais dedicados à longa distância (tendo 
como grande objetivo a distância de ironman, onde se treina mais a resistência e não tanto 
a velocidade), a 2 semanas deste evento lá decidi participar neste. Já tinha na ideia, e lá fiz o 
pedido ao glorioso Clube Millennium bcp para me inscrever. Seriamos assim três: eu, o Nuno Nobre e o 
Paulo Quintino (uma tripla fortíssima). 

Antes das 5h00 já estava a pé, afinal a prova começava às 7h30. Quando lá cheguei eram cerca de 300 
chonés inscritos em “Grupos de Idade” (masculino e feminino). Certamente todos se levantaram antes 
das 5h00 ou até muito antes, pois muitos vêm de outros pontos do país.  

Para quem não saiba, os “Grupos de Idade” incluem apenas chonés amadores, mas há sempre bastantes 
ex-profissionais sobretudo entre os mais velhos e outros aspirantes a profissionais, sobretudo entre os 
mais novos. As provas de elite só com atletas profissionais realizaram-se no dia seguinte. 

Resumindo: foi uma autêntica convenção de chonés. 

O resto foi pôr-me à prova, aplicar o treino e sentir o gozo inexplicável e a adrenalina de competir. O 
resultado não foi mau mas podia ter sido melhor, dado que não me sentia totalmente recuperado do 
treino acumulado. Mais em detalhe: 

 Natação 25m20s à média de 1:41/100m: não é fácil treinar velocidade sem pôr os pés numa
piscina desde março. Não me senti confortável no segmento como em outras provas que já
realizei. As partidas em rolling start e a forte corrente num dos sentidos também distorceram
um pouco o resultado.

 Bike 1h04m47s à média de 37 Km/h: aqui é onde atualmente me sinto mais forte e poderia até
ter carregado mais se me sentisse mais fresco e não tivesse de correr a seguir.

 Corrida 43m51s à média de 4:23/km: aqui é onde a falta de frescura se notou mais. Para o treino
que tenho penso que poderia fazer 41/42 minutos.

Aqui ficam algumas imagens espetaculares!   




