
Starman Portugal 2022, por Rui Magalhães 

Starman, sem dúvida um triatlo diferente dos outros. Fazer os segmentos de noite traz-nos sensações 

completamente diferentes das que estamos habituados nos triatlos “diurnos”. 

Fizemos uma direta, mas… uma vez por ano, e por uma causa destas, vale a pena! 

Natação (partida pelas 0h de domingo): 

Em tudo semelhante a Coimbra (Night Swim). Duas voltas de 950 metros, com saída australiana da primeira 

para a segunda volta, permitiu ao público acarinhar os participantes e, a nós atletas, ver melhor e perceber 

onde as boias estavam. Água bastante apetecível (24/25 graus) e temperatura exterior a rondar os 26 graus. 

De salientar a preocupação da organização em fazer a chamada dos atletas antes da partida e a conferência 

dos diversos nadadores aquando da saída da água para a segunda volta, e, no final, para o parque de 

transição. 

Bike: 

O percurso era “durinho”, com algum sobe e desce. Apesar de já estarmos habituados a começar alguns 

treinos de noite, nada se compara em fazer todo o percurso de bike de noite e com a particularidade de 

termos “A Sky Full of Stars” (Coldplay      ) e a lua sempre a acompanhar-nos. Pedalar com a lua lá em cima 

é Top! É quando percebemos o verdadeiro conceito do “Starman”. 

O percurso passava por Reguengos de Monsaraz, Mourão e Luz, e foi, sem dúvida, uma celebração para os 

locais e para nós. A receção calorosa e ruidosa com que recebiam os atletas foi extraordinária (não esquecer 

que foi por volta das duas da madrugada). Reunidos em diversos grupos nas localidades, sem dúvida, 

estavam preparados e organizados para o efeito. 

Importante e fundamental, caso contrário a organização não permitiria a participação, ter boas luzes na 

bike. Neste particular, estávamos bem equipados. 

Um pequeno contratempo no momento do check-in da bike: o meu suporte da luz traseira partiu-se e foi 

graças ao nosso amigo Eduardo que, à boa moda do “MacGyver”, conseguiu, com uma ideia brilhante, 

solucionar o problema; caso contrário, eu teria sido barrado a participar no evento. Para ele, o meu sincero 

agradecimento. Ficou conhecido pelo “EduGyver”. 

Corrida: 

O percurso em linha, com partida da Praia da Amieira em direção a Portel, era quase todo a subir. Apesar 

de contemplar algumas descidas, no final, o acumulado aproximou-se dos 500 metros. 

Distância inicial marcada para os habituais 21 km, mas que acabou por ser alterada para 18 km (redução de 

3 km, o que segundo informação da organização, terá sido por motivos de segurança). 

A corrida correu bem. Nesta fase a temperatura tinha descido até aos 21 graus e foi tempo de aproveitar a 

boa resposta do físico e irmos caminhando em direção a Portel, nunca esquecendo a alimentação 

proporcionada pelos diversos abastecimentos ao longo do trajeto (a cada 2,5 km lá estavam eles, com 

qualidade acima da média do que é habitual termos noutras provas bem mais conceituadas). 

À chegada a Portel, temos os últimos 4 km finais feitos em volta da localidade, com subida ao castelo e 

seguido de descida e final de prova no centro da localidade, com mais uma calorosa receção dos 

madrugadores habitantes, neste caso específico, de Portel. 

Estava concluído o 1º triatlo noturno (Starman)! 

  



No final da prova ainda tivemos oportunidade de desfrutar de um excelente caldo verde, oferecido pela 

organização. E não fora termos de nos ausentar para Lisboa, teríamos à nossa espera, para o almoço, um 

porco no espeto. Desta vez, deixámo-lo escapar, mas, para a próxima, logo veremos      . 

Notas finais, para salientar uma boa organização, tanto em termos de percursos bem delineados e 

competitivos, como em termos de abastecimentos e segurança. O veredicto final é: uma prova a repetir!  

Umas últimas palavras de agradecimento para a Rosário, por todo o seu apoio, incentivo e suporte ao longo 

de toda a prova e por ter feito a condução no regresso para Lisboa (depois da prova e direta que fizemos, 

a ajuda na condução foi mesmo preciosa). 

Venha fazer Triatlo connosco! 

 

  



 

 



 

 


