
O Triatlo  
 
O Triatlo é um desporto combinado de resistência, no qual os atletas efectuam um 
segmento de natação, um de ciclismo e no final um de corrida, com transições pelo 
meio, e sem paragem do tempo de prova. Exige que os atletas sejam completos e 
equilibrados nos três segmentos, doseando o esforço ao longo da prova. Esta 
modalidade tem outras variantes, como o Duatlo (corrida e ciclismo), o Aquatlo (natação 
e corrida) e o Triatlo segmentado (com paragem do cronómetro após cada segmento e 
posterior soma de tempos). 

 O Triatlo é uma modalidade desportiva recente, com pouco mais de 30 anos de 
existência. Foi em 1975 que surgiu a primeira prova de Triatlo, que foi disputada em 
Fiesta Island, S. Diego (Califórnia, EUA), nas distâncias de 800 m de natação, 8 km de 
ciclismo e 8 km de corrida. 

Contudo, a grande projecção mundial da modalidade surgiu através do Triatlo do Hawai 
(disputado na distância Ironman), que teve a sua primeira edição em 1978. John Collins, 
veterano da marinha americana estacionada no Hawai, lançou o desafio de juntar numa 
única prova as três competições mais duras daquele arquipélago: a Waikiki Ranger 
Water Swim, com 3,9 km de natação, a volta a Oahu em bicicleta, com 179 km, e a 
maratona de Honolulu, com os seus 42,195 km. Este desafio toma-se realidade em 18 
de Fevereiro daquele ano, sendo a prova então disputada por 15 atletas, e concluída por 
12 dos participantes. Gordon Haller entrou para a história do Triatlo, cumprindo os 
225km deste desafio em 11h46m58s, passando a ser o primeiro “Ironman” (Homem de 
Ferro) da história do Triatlo. O Hawai é hoje considerado a “catedral” do Triatlo, onde 
todos os anos os mais famosos triatletas de longa distância do mundo disputam a mais 
prestigiada competição da modalidade. 

O Triatlo tem sido uma modalidade em grande expansão a nível mundial, sendo 
considerado por muitos como o desporto do novo século, face à sua espectacularidade, 
exigência e ao envolvimento que arrasta. No ano 2000 (Sidney, Austrália), a modalidade 
fez a sua estreia nos Jogos Olímpicos, tendo ganho desde então ainda maior visibilidade. 
Por todo o mundo, as provas deste desporto ganham cada vez mais adeptos, em 
eventos que contam com milhares de participantes, especialmente nas provas de longa 
distância. 
A primeira prova de Triatlo realizada em Portugal foi organizada pela Câmara Municipal 
de Peniche. Disputou-se no dia 15 de Agosto de 1984, nas distâncias de 400 metros de 
natação, 17 km de ciclismo e 8 km de corrida, com a participação de 30 atletas. No ano 
seguinte, duma forma mais organizada, e com outros apoios e meios de divulgação, 
realizou-se o 1º Triatlo de Cascais, que contou com mais de uma centena de atletas, e 
que significou o arranque definitivo da modalidade no nosso país. 
Em 1987 é criada a “APT - Associação Portuguesa de Triatlo”, que coordena um 
calendário nacional constituído por nove provas. Em 1988 realizou-se o 1° Triatlo Longo 
em Portugal, que contou com a participação de 22 atletas. Teve lugar também nesse 
ano a 1ª Taça de Portugal. As selecções nacionais surgiram pela primeira vez a 
participar nos Campeonatos Europeus, organizados pela Federação Europeia (ETU - 
European Triathlon Union). Em 1989 foi fundada a FTP (Federação de Triatlo de 
Portugal), extinguindo-se a APT. Em 1990 o Campeonato Nacional passa a ser 



constituído por 5 provas pontuáveis, das 20 que constituíam o calendário nacional. Em 
1992, a FTP deu um significativo salto em frente, através da aquisição de equipamentos 
adequados à organização de competições de nível superior. 

Actualmente, o Triatlo goza de significativa popularidade no país, espelho dos excelentes 
resultados internacionais que vem alcançando, com natural destaque para Vanessa 
Fernandes, triatleta de renome mundial e expoente máximo da modalidade. O número 
de triatletas federados tem vindo a aumentar de ano para ano, com alguns eventos de 
âmbito nacional a ultrapassar as quatro centenas de participantes.  
 


