
X Triatlo Longo de Caminha 

Pela 3ª vez marquei presença pelo Clube na prova de longa distância de Triatlo que se realiza 
em Caminha, com 1.9km a nadar, 90km a pedalar e 21.1km a correr.

Pelas caraterísticas da natação onde efetuámos o setor em pleno rio Minho e com uma corrente a 
favor, é sempre um setor que nos permite poupar uns minutos ao tempo final da prova, no entanto 
nas 3 edições em que estive presente, 2019, 2021 e 2022, só na primeira o vento não se fez sentir e 
nos proporcionou uma natação descontraída; de resto nas outras duas edições com o muito vento 
forte que estava, mais parecia que estávamos a nadar em mar alto pela forte ondulação que se 
fazia sentir. Mesmo assim foi um setor muito consistente feito em 33´com um pace de 1:39/100m.   

Transição (T1) - altura de começar a pensar em pegar na Bike para 90km ao longo da EN10 em 
percurso de 3 voltas de ida e volta.  

Com um vento muito forte com rajadas na ordem dos 35/45km/h, era necessário fazer um setor 
com as devidas cautelas, olhar bem para o gps, controlar os watts debitados e tentar ser o 
mais consistente possível não deixando de ser rápido e não queimando as pernas para a 

corrida. No fim, objetivo cumprido com um setor feito em 2h39m com média de 33,5km/h.

1ºs 40km -> 1h13m -> 208w NP

2ºs 40km -> 1h08m -> 198w NP

Transição (T2) - depois da bike, altura de meter os ténis nos pés e começar a correr por entre as ruas 
da vila de Caminha em 4 voltas.  

O plano estava definido, 10km em modo calmo para deixar o corpo adaptar-se à corrida e os 
restantes 10km a procurar subir o ritmo e acabar com a faca nos dentes. Uma vez mais, a palavra 
que me surge é consistência, conseguindo concluir o setor em 1h39s com um pace 4:45. 

1ºs 10k -> 47m22s -> 4:44 pace

2ºs 10k -> 47m27s -> 4:45 pace

No final, foi uma das provas mais consistentes que realizei em todos os setores o que me permitiu

concluir a mesma com um sempre apetecível SUB5 (4h56m), alcançando um 5º/31º lugar AG

50-54 e um 108º/246º da Geral.

Agora que venha o HALF MULTISPORT COIMBRA, para elevar mais um pouco a fasquia com o grande 

objetivo que é o FULL IRONMAN VITORIA-GASTEIZ, em Espanha.



 

 

 

  



 

 

 




