
Multisport Coimbra 2022 (Full Ironman), por Miguel Cruz 

 
Depois da experiência da edição de 2021, na modalidade ½ IM em Coimbra, ficou o desejo de voltar em 

2022 para fazer a distância longa. 

E assim foi. Em dezembro de 2021 abriram 150 inscrições, a um preço especial, e fiz a minha inscrição para 

o meu 3º IM. Estava dado o 1º passo de compromisso para mais uma garantida boa aventura de triatlo. 

Coimbra tem muito para ver e disfrutar, cidade de peso na nossa história e grandeza patrimonial. 

A realização do evento Multisports, em Coimbra, de nível internacional com 4/3 dias de intensa atividade 

desportiva intensa, dá à cidade uma vida e festividade únicas. 

Como habitual, prepararei a prova replicando todo o trabalho e experiências que resultaram bem na 

preparação de outras provas com este perfil, melhorando algumas coisas, poucas, e treinei o melhor 

possível, no tempo e condições que tive para a desafiante tarefa. Pessoalmente, para além da participação 

numa prova, este é o tema mais desafiador e enriquecedor destas aventuras. 

E assim chegou a semana da prova, com os preparativos habituais: material para a natação, bike e corrida, 

estadia, roteiro turístico para visitar a cidade em família, regulamento da prova e horários, algo que já 

estamos habituados e que sai naturalmente. 

Domingo foi dada a partida pelas 07h00, a água quente (23 graus) e uns bons 25 graus de temperatura 

ambiente, sem vento, que confirmavam as previsões do tempo para mais um dia muito quente e seco com 

temperaturas máximas entre 35/40 graus, algo que já estava bem interiorizado. 

A natação correu-me bem, duas voltas no Rio Mondego, zona central da cidade, tirando a peripécia de ter 

um óculo que insistia em deixar entrar água de 10 em 10 minutos, obrigando-me a parar; ainda assim e em 

água doce, fiz o meu melhor tempo na distância. 

Depois da 1ª transição, onde estive uns bons e tranquilos 10 minutos a preparar-me para a bicicleta, lá 

comecei a pedalar. Esperavam-me 4 voltas de 45 km num percurso maioritariamente plano, muitas retas a 

exigirem uma resiliência extra para manter-me sempre a pedalar e, 6h30 depois, com uma picada de abelha 

ou vespa na terceira volta para arrebitar, estava feito! 

Na 2ª transição, mais uns bons 7 minutos a preparar-me para os 42 km, bem quentes e secos que me 

esperavam. Nessa altura, a moldura humana na corrida era fantástica, muitos atletas da maratona, 

estafetas e atletas do half IM, duatlo, tudo a correr, percurso que ia serpenteando pelas 4 voltas que tinha 

de fazer, com uma parte que passava pela mata e centro da cidade, muita variedade, ruas cheias e muitos 

a apoiar e a puxar por todos os que corriam - população, turistas e autoridades. Como habitualmente, os 

primeiros 10 km e os últimos 10 km são os que mais doem, e 5h16 minutos depois cortava a meta onde me 

esperava a minha equipa para festejar. 

Nota muito positiva aos organizadores do evento que deram um salto qualitativo muito grande face a 2021.  

Seguramente voltarei a Coimbra em 2023. 

Agradeço à minha mulher e filhos que viveram, como eu, esta prova na primeira pessoa. 

Obrigado ao Clube pelo apoio e a todos os triatletas do Clube presentes no evento pelas trocas de 

motivação antes durante e no final da prova. 

Bem hajam! 

Miguel Cruz 

  



 

 

   

 


