
Realizou-se no passado dia 5 de setembro o Triatlo de Lisboa, 1ª prova após o COVID. Embora 

os treinos tenham continuado por vezes a motivação não era a melhor, isto porque a perspetiva 

de haver provas era muito remota; neste sentido dou os meus parabéns à Federação de Triatlo 

e ao Oriental Triatlo que conseguiram pôr de pé e fazer acontecer uma prova desportiva de 

massas nestes dias tão complexos. 

Assim a alvorada foi pelas 5AM com o objetivo de colocar todo o equipamento no parque de 

transição até às 7AM e ainda arranjar tempo para fazer uma entrada na água para adaptação ao 

meio. 

NATAÇÃO: Foi uma partida em rolling start, vagas de 6 atletas de 30 em 30 segundos. Penso que 

fui logo na terceira vaga e assim que me fiz a água percebi que havia muita corrente o que foi 

uma luta para sair dali e chegar-me mais perto da margem; mesmo o contornar das boias foi 

uma dureza devido à corrente, mas assim que contornávamos as mesmas depressa chegávamos 

a outra boia tal era a força da corrente. No fim lá fiz a secção da natação em 37’43, ou seja, + 7’ 

do que tinha em expectativa. 

T1 foi uma transição boa feita em 2´56, tendo em conta que era muitos atletas e a zona de 

transição grande. 

BIKE: 5 voltas num terreno 90% plano em que só tínhamos uma rampa de uns 800m onde 

aproveitava para fazer a minha alimentação e hidratação a cada volta. Foram boas sensações e 

a controlar esforços para não pagar caro na Corrida. Fiz em 1:05:35 com média de 36.5 km/h.  

T2 nada de especial em que tudo correu como o esperado em 41”:34. 

CORRIDA: Eram 4 voltas de 2.5 para fazermos os 10 km finais. Comecei solto e em bom ritmo. 

No Strava deu o 1º km com pace de 4:11 e assim foi até ao km 5; a partir daí veio algum desgaste 

e passei a fazer paces de 4:20 com um último forcing na parte final para voltar a pace de 4:13. 

No fim a secção de corrida foi feita em 41’:34 o que deu um pace médio de 4:12. 

Para 1ª prova fiquei contente com a minha participação e de ter voltado a sentir o gosto de um 

triatlo em modo competição, ficando só a natação com um gosto amargo pois sabia que podia 

ter feito um pouco melhor não fosse aquela corrente danada, mas tudo isto faz parte do jogo e 

todos estão lá para o jogar nas mesmas condições. Uma palavra aos atletas Clube Millennium 

bcp pela companhia e camaradagem neste evento. Obrigado a eles. 

Nobre Nobre 


