
LISBOA INTERNATIONAL TRIATHLON-2011 
 
Eram 5 da manhã quando o despertador me acorda dizendo que estava na hora de saltar da 
cama e seguir para o Parque das Nações, local onde iria ser realizada mais uma edição desta 
prova internacional.  
 
Ainda o Sol não tinha nascido e já centenas de atletas sentiam no corpo a presença da água 
que circunda a Doca dos Olivais frente ao Oceanário, cuja temperatura rondava os 17/19graus.  
 
Disse centenas de atletas porque as inscrições chegaram aos  659 participantes de mais de 30 
países. 
 
A prova, propriamente dita, seria composta em três partes.  
 
A primeira, de natação, constituída  por 4 voltas, na distância de 1,9km, seguindo-se uma 
corrida de bicicleta cujo percurso totalizava 90 km, e,  para terminar mais 21,1 km em corrida 
pedestre até à meta instalada frente ao Pavilhão Atlântico. 
 
No dia anterior, a organização achou por bem realizar um “Briefing”com os atletas, informando-
os de todo o trajecto a efectuar, todos os pontos cruciais interessantes, todas as advertências 
obrigatórias, todos os precalços que poderiam surgir, e também por causa  da chuva, todas as 
quedas imprevistas ou previstas, porque elas apareceram mesmo, embora, suponho, sem 
grande mossa. 
 
A prova começou pouco depois da 8H e ainda não era visível o Astro-Rei, até porque se 
sentiam alguns pingos de chuva, intensificada durante toda a prova que se desenrolou para lá 
das 4 da tarde. 
 
Centenas de pessoas, puderam assim, assistir a esta prova desportiva ganha pelo português 
Pedro Gomes.  
 
Na altura , aproveitei a oportunidade e lancei-lhe a pergunta: 
 
AMMA - Como se sente neste momento? 
 
Pedro Gomes – “Muito feliz, até porque tive alguns problemas de sa úde nas últimas três 
semanas, além de um começo de época em baixo de for ma, e também mudei de 
treinador.  
Houve de facto muitas mudanças, e esta vitória dá-m e muita confiança. 
Acho que depois de ter terminado a época passada em  boa forma, a fasquia está um 
pouco mais alta,e espero corresponder a essas expec tativas, e desta forma esta vitória é 
muito motivante .” 
 
AMMA - Este “DOM “de nadar, correr, sofrer, nasce com a  pessoa? 
 
Pedro Gomes – “Eu acho que não é um “DOM”, mas sim uma questão de muito trabalho, 
muita disciplina. Um desporto “endurance” como o tr iathlon implica muitos sacrifícios, e 
depois, são recompensados com estas vitórias .” 
 
AMMA - Qual a próxima etapa que vai tentar vencer? 
 
Pedro Gomes – “Vou agora para os USA, espero levar o meu nome e o de Portugal atrás, 
e fazer uma boa promoção do meu país, não só no Tex as (USA) mas por todos os países 
que venha a visitar. ” 
 
Após os primeiros atletas terem cortado a Meta, a classificação ficaria assim ordenada: 
 
MASCULINOS- 1º    Pedro Gomes          (POR)     3,57,04 hs 
                             2º   Lino Barruncho-       (POR)    4,02,02 hs 
                             3º  Roger Witz Barnes    (UK)      4,10,30 hs 



 
FEMININAS      1ª  Isabelle Ferrer            (FR)        4,33,39 hs 
                            2ª Natalie Barnard          (UK)        4,49,09 hs 
                            3ª  Eleanor Haresign       (UK)        4,49,41 hs 
 
O Lisboa International Triathlon foi organizado pela Fed. de Triatlo de Portugal, Clube Oriental 
de Lisboa e S4a Events. 
 
Seriam aí umas 6h da tarde quando me sentei no sofá e em frente ao televisor para saber as 
últimas notícias do dia. 
 
Fiquei logo a dormir....a idade não perdoa, não! 
 
José Carlos Pinto 
 
 
 

 
 

























 
 
 


