
	
	
	
	
	
Equipa	de	TRIATLO	
Balanço	da	época	de	2017	
	
	
A	época	desportiva	do	triatlo	inicia-se	em	janeiro	e	termina	em	dezembro.	Chegados	ao	
fim	de	2017	é	importante	fazer	um	balanço	para	que	possamos	traçar	novos	objectivos,	
tendo	em	conta	aquilo	que	de	bom	e	menos	bom	foi	realizado	ao	longo	desta	temporada.	
	
	
A	equipa	
Este	ano	a	equipa	de	triatlo	contou	nas	suas	fileiras	com	21	atletas	seniores/veteranos	e	
19	 atletas	 na	 escola	 de	 formação	 (3	 benjamins;	 9	 infantis;	 3	 iniciados;	 2	 juvenis;	 e	 2	
cadetes).	
Marcou	presença	através	dos	seus	atletas,	em	dezenas	de	provas	do	calendário	nacional,	
nas	 vertentes	 de	 triatlo	 (natação	 +	 ciclismo	 +	 corrida),	 duatlo	 (corrida	 +	 ciclismo	 +	
corrida)	e	aquatlo	(natação	+	corrida).	
Teve	 ainda	 participações	 em	 algumas	 provas	 fora	 de	 Portugal:	 Pedro	 Batista	 Vieira	
concluiu	com	êxito	o	IRONMAN	de	Cozumel	(México)	e	Paulo	Renato	Santos	participou	
no	Campeonato	da	Europa	de	Triatlo	Longo	em	Almere	(Holanda).	
	
	
Classificações	individuais	de	relevo	
Neste	capítulo	há	para	destacar	os	atletas	que	se	sagraram	campeões	nacionais:	

José	Mário	Ribeiro	em	Triatlo	no	escalão	de	Veteranos-3	
José	Mário	Ribeiro	em	Grupos	de	Idade	de	Triatlo	(50-54	anos)	
José	Mário	Ribeiro	em	Grupos	de	Idade	de	Duatlo	(50-54	anos)	
José	Mário	Ribeiro	em	Aquatlo	no	escalão	de	Veteranos-3	
Valdo	das	Neves	em	Grupos	de	Idade	de	Triatlo	(35-39	anos)	
Luís	Pereira	em	Duatlo	no	escalão	de	Veteranos-4	

Outras	classificações	nos	pódios	nacionais:	
Márcio	das	Neves	2.º	lugar	em	Triatlo	no	escalão	de	Seniores	
Márcio	das	Neves	2.º	lugar	em	Grupos	de	Idade	de	Triatlo	(30-34	anos)	
Márcio	das	Neves	2.º	lugar	em	Aquatlo	no	escalão	de	Seniores	
Valdo	das	Neves	3.º	lugar	em	Aquatlo	no	escalão	de	Seniores	
Valdo	das	Neves	3.º	lugar	em	Triatlo	no	escalão	de	Seniores	
Paulo	Renato	Santos	2.º	lugar	em	Triatlo	Longo	no	escalão	de	Veteranos-3	
Paulo	Renato	Santos	3.º	lugar	em	Triatlo	no	escalão	de	Veteranos-3	
António	Moura	2.º	lugar	em	Aquatlo	no	escalão	de	Veteranos-4	
Diogo	Silva	3.º	lugar	em	Grupos	de	Idade	de	Triatlo	Longo	(25-29	anos)	



	
	

Classificações	colectivas	
As	classificações	dos	clubes	são	feitas	pela	soma	dos	tempos	dos	seus	melhores	atletas	
em	 prova.	 Refletem	 também	 a	 regularidade	 da	 participação	 ao	 longo	 da	 época,	 nos	
diversos	 campeonatos	 em	 disputa.	 Os	 clubes	 que	 não	 estão	 presentes	 em	 todas	 as	
provas	 do	 campeonato	 dificilmente	 alcançarão	 classificações	 de	 relevo.	 De	 qualquer	
forma,	 embora	 com	 uma	 participação	 irregular,	 o	 PAC,	 num	 universo	 de	 70	 clubes,	
obteve	as	seguintes	classificações:	
	 11.º	lugar	na	Taça	de	Portugal	PORterra	
	 25.º	lugar	no	Campeonato	Nacional	de	Triatlo	
	 28.º	lugar	no	Campeonato	Nacional	de	Duatlo	
Individualmente	 ou	 por	 equipas	 os	 atletas	 do	 PAC	 estiveram	 presentes	 em	 inúmeras	
provas	ao	longo	do	ano:	Duatlo	das	Lezírias	(Vila	Franca	de	Xira	em	28.01.2017),	Duatlo	
de	Torres	Vedras	 (04.02.2017),	Duatlo	 de	Rio	Maior	 (18.02.2017),	Duatlo	 do	Barreiro	
(25.02.2017),	 Duatlo	 do	 Cadaval	 (05.03.2017),	 Triatlo	 de	 Monte	 Gordo	 (11.03.2017),	
Duatlo	 da	 Amadora	 (25.03.2017),	 Triatlo	 de	Quarteira	 (02.04.2017),	 Triatlo	 Longo	 de	
Setúbal	(08.04.2017),	Duatlo	de	Abrantes	(23.04.2017),	Triatlo	de	Ervedeira	(Leiria	em	
29.04.2017),	 Triatlo	 de	 Sines	 (20.05.2017),	 Triatlo	 Xterra	 da	 Golegã	 (27.05.2017),	
Triatlo	 de	 Peniche	 (10.06.2017),	 Aquatlo	 de	 Vila	 Nova	 da	 Barquinha	 (15.06.2017),	
Triatlo	 de	 Alhandra	 (18.06.2017),	 Triatlo	 Longo	 de	 Caminha	 (24.06.2017),	 Triatlo	 de	
Oeiras	 (16.07.2017),	Triatlo	Cross	de	Aldeia	do	Mato	 (29.07.2017),	Triatlo	de	Coruche	
(30.07.2017),	 Triatlo	 Longo	 do	 Douro	 (27.08.2017),	 Triatlo	 de	 Cascais	 (04.09.2017),	
Duatlo	 do	 Jumbo	 (Estoril	 em	 09.09.2017),	 Triatlo	 do	 Fundão	 (10.09.2017),	 Triatlo	
Xtreme	Serra	da	Estrela	(30.09.2017)	e	Triatlo	Longo	de	Vilamoura	(26.11.2017).	
	
	
Escola	de	Triatlo	
Com	uma	aposta	forte	na	formação	de	jovens	atletas,	o	PAC	viu	finalmente	concretizada	
uma	 das	 suas	 aspirações	mais	 antigas:	 a	 Escola	 de	 Triatlo.	 Iniciados	 os	 treinos	 e	 com	
algumas	participações	no	ano	passado,	foi	contudo	em	2017	que	o	projeto	arrancou	de	
forma	organizada	e	coerente.	Desde	janeiro,	nas	Lezírias	do	Ribatejo,	até	ao	fim	do	ano,	
foram	12	as	provas	que	contaram	com	os	jovens	atletas	de	Peniche:	Duatlo	das	Lezírias	
(Vila	Franca	de	Xira	em	28.01.2017),	Duatlo	de	Semideiro	(Chamusca	em	19.02.2017),	
Duatlo	da	Amadora	 (25.03.2017),	Duatlo	de	Fátima	 (08.04.2017),	Triatlo	de	Ervedeira	
(Leiria	 em	29.04.2017),	 Triatlo	 de	Amora	 (06.05.2017),	 Triatlo	 de	 Sines	 (20.05.2017),	
Triatlo	da	Golegã	 (27.05.2017),	Triatlo	de	Peniche	 (10.06.2017),	Aquatlo	do	Arripiado	
(11.06.2017),	Triatlo	de	Coruche	(30.07.2017)	e	Aquatlo	de	Cascais	(04.09.2017).		

	



	
	
Triatlo	de	Peniche	
Na	vertente	organizativa	o	PAC	manteve	a	 sua	parceria	com	a	autarquia	 local	e	 com	a	
Federação	 de	 Triatlo,	 colaborando	 com	 os	 seus	 recursos	 humanos	 na	 prova	 da	 nossa	
cidade.	Para	este	triatlo,	aquele	que	tem	o	maior	histórico	na	modalidade	e	atribuiu	os	
títulos	de	campeões	nacionais	por	grupos	de	idade	e	campeões	nacionais	universitários,	
a	nossa	equipa	ofereceu	ainda	as	medalhas	e	os	jerseys	aos	diversos	campeões.	
	
	
Apoios	e	patrocínios	
Em	2017	a	equipa	contou	sobretudo	com	o	apoio	do	Município	de	Peniche,	através	da	
utilização	 das	 piscinas,	 na	 cedência	 de	 transportes	 e	 pelas	 verbas	 distribuídas	 ao	
associativismo.	
Nos	equipamentos	desportivos	manteve	o	patrocínio	da	marca	VIATOR.	A	marca	TOTAL	
(combustíveis	e	lubrificantes)	renovou	o	seu	apoio	ao	projeto.		No	comércio	local	contou	
com	 o	 apoio	 da	 ACADEMIA	 DO	 PRO,	 Restaurante	 OCEANÁRIO,	 ERA	 Imobiliária	 e	
Restaurante	IGUARIAS	DO	MAR.	
	

            

 	
	
2018	
Para	a	próxima	época	o	Peniche	AC	tem	como	objectivos:	
	 .	Melhorar	e	alargar	a	participação	da	equipa	nas	provas	de	clubes,	de	 forma	a	
ter	uma	classificação	final	mais	condizente	com	o	valor	dos	seus	atletas;	
	 .	 Reforçar	 o	 desenvolvimento	 da	 Escola	 de	 Triatlo,	 alargando	 o	 número	 de	
treinos		e	de	atletas;	
	 .	Aprofundar	as	parcerias	e	o	envolvimento	na	organização	do	triatlo	de	Peniche,	
nomeadamente	com	a	realização	de	uma	prova	para	jovens.	
		
	
	
Peniche,	27	de	dezembro	de	2017	
	


