
Multisport Coimbra, por Manel Rodrigues 

Coimbra acolheu entre 10 e 12 de junho o grandioso evento Multisport, que incluiu provas de natação 

noturna, provas de triatlo em todas as distâncias possíveis, incluindo a mítica distância do Iron Man, 

provas de duatlo, de aquabike e ainda provas de atletismo. 

O Clube Millennium bcp esteve representado na maioria dos eventos, tendo eu optado pela prova 

rainha, o Iron Man.  

Embora tivesse efetuado uma boa preparação para esta prova, as duas últimas semanas acabaram por 

ter alguns imprevistos, incluindo ter estado doente, o que acabou por não permitir concluir a preparação 

dos treinos conforme tinha planeado. No entanto, este facto apenas me obrigou a encarar a prova com 

algumas cautelas adicionais.  

De modo a poder aproveitar a estadia na cidade dos estudantes, desloquei-me para Coimbra na sexta- 

feira após o almoço e à hora do jantar já estava instalado e a jantar em excelente companhia.  

Sábado, foi o dia de aproveitar para passear pela bela cidade de Coimbra e conhecer alguns locais que 

ainda não tinha tido oportunidade de visitar. Ao final da tarde dava início aos preparativos da prova, 

com o controlo da bicicleta e preparação das coisas no parque de transição, tendo terminado o dia na 

“pasta party” que a organização proporcionou aos atletas e acompanhantes.  

No domingo, o dia iniciou-se bem cedo, com a alvorada a acontecer às 05h00, de modo a poder tomar 

um bom pequeno-almoço, já que a longa jornada se iria iniciar por volta das 07h00. Assim às 06h00 já 

estava no parque de transição para os últimos ajustes do material, que nestas provas é bastante 

importante, onde nada pode falhar, porque um pequeno esquecimento pode poder em causa vários 

meses de preparação. 

O segmento de natação iniciou-se com algum atraso, com as vagas a saírem com intervalos de 2 em 2 

minutos, tendo eu optado, como vem sendo hábito, por adotar um ritmo constante e com uma 

intensidade moderada. Assim fui alcançando alguns atletas que tinham saído nas vagas que me 

antecederam e fui sendo ultrapassado por outros, mais rápidos, das outras vagas posteriores à minha. 

Ao fim de 1h13 já estava fora de água e a caminho da bicicleta, onde fiz uma transição sem pressas, para 

que nada falhasse e que incluiu vestir o equipamento completo de ciclismo (o conforto nestas provas 

longas não pode ser descurado sob pena de poder influenciar o rendimento). Ainda assim acabei por 

me esquecer de colocar o GPS na bicicleta, o que me impediu de ter o melhor controlo do esforço neste 

segmento.  

Iniciei o segmento de bicicleta com alguma contenção, para não “queimar” muito as pernas logo de 

início, mas ao fim de alguns minutos já estava a rolar na casa dos 30-35 km/h, registo que pretendia 

manter ao longo dos 180 km. Este ritmo sempre constante permitiu-me passar muitos atletas, 

principalmente depois de começarmos a apanhar os atletas da prova Half Iron Man, que iniciaram a 

natação às 09h00 e iniciaram o ciclismo quando eu passava para a segunda volta. Apesar do muito calor 

que se fazia sentir, consegui manter o andamento constante até final e conclui o segmento de ciclismo 

em 5h25m, com uma média de cerca de 33.2 km/h. Neste segmento, registo negativo para a falta de 

respeito de alguns atletas que insistem em “andar na roda”, situação que não é permitida nas provas 

longas e que na minha terceira volta me obrigou a um esforço acrescido e desnecessário, já que tive que 

aumentar bastante o ritmo para me livrar de cerca de 20 atletas, da distância mais curta que vinham na 

minha roda a aproveitar o meu esforço contra o vento que, entretanto, tinha aumentado.  

Com mais uma transição sem pressas, já que ainda me faltava concluir a maratona, iniciei a primeira de 

4 voltas com um andamento controlado na casa dos 6’ km e ao fim de 59 minutos estava a passar na 

meta e a avançar para mais uma volta que acabou por demorar mais 5’ que a primeira, fazendo com 



que o tempo da meia maratona fosse de 2:04, bem dentro do registo que pretendia. No entanto, a 

terceira volta acabou por ser a mais complicada, não tanto pela incapacidade física, mas mais pela parte 

psicológica, já que tinha mais de 9 horas de prova e ainda faltava uma meia maratona. Nesta volta 

comecei a andar sempre que me aproximava dos postos de abastecimento, no entanto, como quando 

andava sentia uma pequena dor no gémeo direito, acabei por optar por correr sempre, já que assim o 

gémeo não doía. A 4ª volta e última foi sempre em passo de corrida e ao fim de 4h27 estava a cruzar a 

linha de meta, com um tempo total de prova de 11:14:39, o meu melhor registo de sempre, neste que 

foi o meu 5º Iron Man.  

Embora nestas provas o principal objetivo seja chegar ao fim, quando terminei estava convencido que 

tinha efetuado uma boa prova, quer em termos de tempo realizado, quer em resultado absoluto, o que 

acabou por se confirmar com o 30º da geral e o título de vice-campeão nacional, no escalão 55-59 anos, 

ainda por cima sem quaisquer mazelas físicas, nem mesmo uma única bolha ao fim de tantas horas de 

esforço. 

Nota muito positiva para a organização que, apesar do muito calor que se fez sentir ao longo do fim de 

semana, não deixou que nada faltasse aos atletas, incluindo abastecimentos de qualidade, água e sais 

sempre bem fresquinhos e chuveiros espalhados ao longo do percurso, que ainda assim não impediram 

o elevado número de desistências por desidratação. 

Tempos por segmento:  

Natação (3.8 km) 1:13:39 

Transição  0:04:04 

Bicicleta (180 km) 5:25:00 

Transição  0:04:00 

Corrida (42.2 km) 4:27:56 

TOTAL   11:14:39 

 

 

       
  



 

     

     

 


