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FREITA 2017 – 104 KMS – D+ 6100 (Circuito Nacional Endurance) 
 

Fazer a inscrição na Freita é abrir uma porta 

para algo que podemos não estar 

preparados… Quem quiser fazer esta prova 

tem que saber bem ao que vai; chegar ao 

fim nunca é garantido, na Freita ainda 

menos – a taxa de desistências este ano 

andou entre os 50-60%. Já foi maior. 

 

Este ano foi unanimemente considerada a 

edição mais dura! No briefing, na véspera da 

prova, já se sentiu isso nas palavras do 

Moutinho (o mentor da prova), em certos momentos percebeu-se que ia ser extremamente 

dura; quando ele diz que há um muro de cerca de 300 metros, é porque há lá uma parede para 

trepar…e ela estava lá - dava para ver na perfeição os pormenores das solas dos sapatos do 

atleta que ia à nossa frente! 

 

A prova é um conjunto de desafios 

que se vão ultrapassando. Para 

além do esforço extremo que a 

prova exige a nível físico, existe 

também a parte mental, muitas 

vezes quebrada irremediavelmente 

a qualquer altura – algo tão simples 

como haver um recanto no rio para 

tomar um banho para refrescar e 

desligar da prova, e não apetecer 

mais…  

 

 

 

 

Arouca - Malhada 

 

A prova começou às 7 horas da manhã 

em Arouca, com uma pequena volta 

pela vila e logo subida. A subida inicial, 

que nos levou até ao planalto, e que 

serve de aperitivo, foi o mimo de boas 

vindas, e que mimo! Em menos de 

10kms subimos quase 1000 metros na 

vertical; o percurso não é difícil, mas é 

“sujo”, com muita pedra, pau, nada 

regular. O abastecimento fica logo no 

fim da subida – chego lá bem e sem 

forçar muito, ainda é início e parece 

fácil, mas não é, e já estamos a meter altimetria nas pernas e a bater em pedras e paus. Faço 

parte da subida com o Virgílio e algum tempo com o Hugo (as provas de 65kms e 100kms 

partiram ao mesmo tempo). 
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Malhada - Tebilhão 

 

Entrámos no planalto, cheio de pedra, à mínima 

distração…já foste! Mas vai-se avançando rapidamente. 

Nesta parte do trajeto vamos perdendo altitude, logo a 

maior dificuldade é alguma tecnicidade dos trilhos e as 

muitas pedras que tornam alguns sítios arriscados. Depois 

do planalto 

descemos 

para uma 

zona de árvores e a parte final antes do 

abastecimento é feita a acompanhar uma 

levada. É uma zona bonita, mas ainda não é a 

Freita, apenas acumulamos quilómetros e 

altimetria para o conjunto total! Encontro o 

Virgílio, que se tinha adiantado um pouco, a 

acabar de se despachar para sair do 

abastecimento. 

 

 

Tebilhão – Covelo de Paivô 

 

É a partir daqui que começa realmente a Freita, até agora tem sido uma prova igual a tantas 

outras mas só que com muito mais pedra. Depois de Tebilhão há uma parte inicial de ligação 

sem muito interesse, pelo menos para mim – algum alcatrão, aldeias. Depois temos a descida 

por um down Hill, muito técnico e com algum pó, e muita pedra! Temos paisagens fantásticas! 

Passamos por entradas de minas que 

estão seladas. E vamos a primeira vez à 

água, só molhar o pé. Depois subimos, 

passamos por dentro de um túnel que tem 

a particularidade de o teto ir ficando cada 

vez mais baixo, e como não apetece tirar 

o frontal (esperamos sempre que alguém 

ligue algum…), o resultado é haver 

sempre cabeçadas no teto ou pontapés 

nas rochas do chão. 

 

O rio este ano estava uma maravilha, não 

tinha muita água pelo que as rochas por onde temos de passar estão secas; acreditem, às 

vezes basta uma gota de suor na superfície para nos fazer dar um valente trambolhão – como 

constatei no primeiro ano em que fiz a prova e 

em que chovia, toda a gente a cair 

constantemente, foi surreal. Pouca água para 

não escorregar muito…mas suficiente para 

refrescar…ainda assim ainda deu para cair e 

fazer quase a esparregada dentro de água! 

Depois de cruzarmos várias vezes o rio (a ultima 

passagem no rio que geralmente é a mais funda 

e nos dá pelo peito/pescoço, este ano dava pela 

cintura), lá acabamos por chegar ao 

abastecimento na aldeia. Mais uma vez 

encontro o Virgílio quase a sair. Aproveito o abastecimento para tirar a areia dos sapatos que 

entretanto se tinha acumulado na passagem do rio. Também me alimento bem. Hidrato. 

Respiro. Como estou com 30kms de prova, faço um auto “check up”: apenas algumas dores 
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nos tornozelos que já me apoquentavam antes de iniciar, em suma, cansado mas razoável 

(este abastecimento é também onde há o primeiro tempo de corte que passo com uma 

margem bastante boa). 

 

 

Covêlo de Paivô - Pena 

 

 

Analisando agora mais friamente, acho que esta parte da prova foi bastante decisiva para 

muitos atletas. O trajecto entre Castelo de Paivô e a Pena é fantástico! Paisagem, dureza, 

desafio físico e mental, dor, 

desilusão, superação -  até teve 

mais cerca de 4kms que o previsto 

e que acredito terão feito quase 

toda a diferença para muita gente, 

pois inicialmente eram para ser 

cerca de 16kms com 1300 d+, e 

acabou por ser 20kms. Avancemos 

então.  

 

Nesta parte da prova passamos 

pela zona das minas de volfrâmio 

abandonadas de Regoufe, que eu não conhecia, pelo que sou surpreendido pelo local…duro, 

austero, pesado, silencioso. Foi dos sítios que mais me impressionou nesta edição. Faz-nos 

sentir que parte dos alicerces de Portugal foram feitos em sítios destes, por gente dura e brava; 

depois o país resvalou para o litoral e deixou o interior esquecido, dá que pensar… 

 

É também nesta parte que passamos pela Ribeira da Pousadela, uma ribeira que em certas 

partes tem pedra muito clara, quase branca, e que com água faz uns recantos soberbos, umas 

piscinas que apetecem; mas este ano, a área, por ter sido uma das zonas afetadas pelos 

incêndios da zona de Arouca, estava feia e desolada, sem verde à volta, só com a negridão 

dos paus carbonizados. O pó fino da cinza levantava-se à nossa passagem, criando um ar 

pesado com cheiro a madeira queimada que 

ao respirarmos se tornava desagradável. 

Começo a ver pessoal a encostar, em alguns 

casos gente que nos serve de referência, a 

Freita começa a fazer vítimas.  

 

Também é entre estes abastecimentos que 

passamos pelo tal “muro” referido no briefing, 

que em certas zonas literalmente subo de 

gatas. Também trepamos por negras fragas 

graníticas, sítios sem trilhos, de difícil 
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acesso, mas que nos ofertam com paisagens sublimes. É duro, mas a sensação de satisfação 

que nos invade ao ultrapassarmos obstáculos como estes é algo que nos alimenta o espírito e 

desenvolve o lado aventureiro que há em nós. 

 

Eu não vou a subir como quero; pior, começo a desligar da prova depois das fragas, será aí 

pelo km 40, o que pode vir a “ser um grande problema” – penso na altura. Nem mesmo a 

descida para Covas do Rio me anima; é que as descidas são tao agrestes como as subidas –

quando há trilho há pedras, quando não há trilho há pedras e paus, estamos sempre a bater 

em alguma coisa e a degradar a condição física. E eu vou um pouco farto da prova, em bom 

rigor, e nem os sítios espantosos por onde passo me animam. Lá acabo por subir à Pena por 

caminhos verdejantes, mas os 4 kms a mais entre abastecimentos fizeram-me mossa, não me 

alimentei bem por pensar que era já ali e isso acaba por influenciar tudo. Não vou com a moral 

muito em cima. 

 

 

Pena – Portal do Inferno 

 

A vista do abastecimento da Pena é qualquer coisa (Adega Típica da Pena)…alguém 

perguntou a uma rapariga quantos habitantes havia na aldeia…”7! Somos 7!”, respondeu ela. 

Realmente há riqueza muito mal distribuída, tanto para tão poucos apreciarem… 

 

Nas provas todos passamos por dificuldades, a forma como as vamos debelando é o que os 

permite ser mais rápidos ou menos rápidos (haverá sempre fatores fisiológicos que permitem 

que em condições iguais de treino uns sejam mais rápidos do que outros, basicamente fazerem 

a diferença, mas isso será para um outro tipo 

de análise), uma coisa é certa, temos que 

tentar estar na partida na nossa melhor forma 

física para podermos dar o nosso melhor! A 

preparação para uma prova destas começa, 

quer a nível físico e quer a nível mental, 

vários meses antes e é feita em cima de um 

trabalho já existente, feito ao longo de vários 

anos e etapas, com um aumento de 

distâncias progressivo até o corpo estar 

preparado para fazer provas com a 

quilometragem e dureza como esta tinha. 

 

E ali estava eu na esplanada da Pena, à sobra de uma latada, com o cheiro do verde a rodear-

me, com uma sopa caseira à frente, uma cerveja fresca, piza, e uma vista deslumbrante como 

cenário. Com caras conhecidas. Animo! Mas começo a ouvir aquilo que não precisava de ouvir, 

atletas a dizerem “eu vou ficar por aqui, já entreguei o chip de controlo…”  
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Não posso ficar aqui muito mais tempo – pensei. Não tento demover ninguém de desistir, pois 

nem eu acredito muito se consigo chegar ao fim sabendo o que ainda tenho pela frente. 

Pergunto se precisam de alguma coisa, preparo a mochila para o que aí vem e arranco.  

 

Preciso de sair dali…senão também lá fico. 

 

 

Pena – Portal do Inferno 

 

O Portal do Inferno é sensivelmente a meio da prova - é onde revertemos a contagem dos 

quilómetros, passamos do “já fizemos” para o “faltam só”; este ano com uma abordagem à 

base de forma diferente (gostei mais!), saímos da Pena, subimos um pouco e depois descemos 

por encostas cheias de pedras com uma magnífica e ampla vista que nos levam até ao vale 

onde dormita Covas do Monte parada num tempo só dela. 

 

Entro na aldeia e derivo à esquerda, por uma passagem que tem um corrimão de metal - à 

minha frente um cabrito castanho abranda-me o passo; começo a subida ao Portal do Inferno.  

 

 

Não é a subida mais difícil que podemos encontrar, subimos por um garganta de uma das 

encostas - não é excessivamente técnica, também não é extremamente longa (tem cerca de 3 

a 4kms) e, tirando algumas pendentes para o final, a inclinação embora alta na média, não é do 

mais complicado que encontramos…mas chegamos lá com mais de 50kms (que mais parecem 

70 ou 80), fartos de bater em pedras e paus. Também nos passa pela cabeça que apenas 

vamos a meio, e penso que seja por isso que muita gente desiste no Portal.   

 

 

Eu começo a subir e não consigo encontrar o ritmo – basicamente, arrasto-me. Vou sempre em 

frente, mas com um “peso” em cima do qual não consigo libertar; vejo atletas mais abaixo que 

acabarão por me alcançar e ultrapassar porque eu paro uma, duas, três vezes – o segundo 

que passa por mim diz-me que vai desistir lá em cima, que este ano não é ano de Freita para 

ele. Tudo a ajudar. 

 

Acabo por parar mais uma vez. Preciso de parar. Respirar e arrumar ideias. Não tenho o GPS, 

vou a controlar apenas o tempo de prova; tenho comida e água mais que suficiente; não tenho 

bastões que talvez me ajudassem durante a prova; estou cansado, mas não  excessivamente 

cansado, mas a cabeça não vai a ajudar; os pés apesar de tudo não têm bolhas; ainda vou 

apenas a meio da prova e falta tanta dificuldade. Peso tudo. E começo a preparar-me 

mentalmente para a eventualidade de não conseguir terminar a prova. Faço contas de cabeça 

às médias e tempos de corte. Imponho-me a mim próprio um tempo limite para chegar ao cimo 

do Portal, 12 horas de prova (se chegar depois, fico lá), que me daria alguma margem para 

chegar ao abastecimento seguinte, a 12 kms, em 3 horas – o tempo de corte nesse 

abastecimento, que também é base de vida (muda de roupa e saco de apoio), é de 15 horas de 
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prova. Devo ter cerca de 11 horas (6 da tarde) de prova quando arranco novamente, decido 

não olhar para o relógio até chegar ao abastecimento. Vou vendo os atletas que passaram por 

mim à distância, mas não se vão a distanciar, o que acaba por ser positivo para mim. Lá acabo 

por passar as últimas pendentes e vejo um grupo de pessoas a apoiar-nos, e acabo por chegar 

ao abastecimento.      

 

 

Portal do Inferno – Póvoa das Leiras 

 

Chego com 11h45!  

 

Há atletas que desistiram e aguardam 

transporte. O que passou por mim no Portal 

já está sentado e a tirar o chip para o 

entregar. Eu vou continuar! Posso não 

conseguir, mas ao menos “morro” a tentar! 

Como piza, melancia, reponho a água e falo 

um pouco com os elementos da organização 

- alguém me diz que deram mais 30 minutos 

de tolerância no tempo de corte em Póvoa 

da Leiras, mas não dão certezas. 

 

Saio antes das 12 horas de prova, por isso fico com cerca de 3h30 para fazer os 12 kms até ao 

próximo abastecimento, em condições normais eram mais que suficientes, mas aqui as 

condições não são normais 

 

Chegar ao abastecimento do Portal não é sinónimo de acabar de subir, porque logo a seguir há 

outra subida! Nessa subida encontro um atleta que lá atrás já tinha feito uns quilómetros 

comigo, o Toni – é ali da zona mas está em Londres emigrado, veio fazer a prova de propósito. 

Acabará por fazer o resto da prova comigo.    

 

Acabo a subida e começo a descer para 

Drave, muita pedra, sempre muita pedra. 

Este ano não passamos por dentro de 

Drave, contornamos numa cota mais acima e 

vemos a aldeia um pouco mais abaixo. 

Continuamos a descer até passarmos outra 

vez pela água, o Rio Paivô, antes de 

começarmos a subir para os Três Pinheiros 

(assim chamado porque em tempos o trilho 

passava por 3 pinheiros juntos que o fogo acabou por separar…), uma subida interminável e às 

vezes com pendentes bastante elevadas. Depois vamos ter ao Trilho dos Incas, um caminho 

rochoso, de laje, muito à imagem das zonas onde habitou o povo que lhe deu o nome, contorna 

as encostas, e é muito bonito, mas nesta altura…nunca mais acaba! Entretanto caiu a noite e 

eu coloquei o frontal, e lá chego ao abastecimento, com cerca de 45 minutos antes do tempo 

de corte.  

 

 

Póvoa da Lérias - Manhouce 
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Na Póvoa das Lérias, mudança de roupa. Os 

pés não estão muito maus…mas mesmo 

assim opto por trocar de sapatos e meias. 

Mudo também de camisola. Como e bebo 

com calma. Reforço a comida na mochila. 

Preparo-me para sair. O Toni também já está 

pronto para arrancar. Quando vamos a sair 

um outro atleta perguntou-nos se podia ir 

connosco para não fazer a prova sozinho de 

noite. Claro que sim. E lá partimos os 3. Eu, 

o Toni e o Carlos.    

 

Até Manhouce temos a Besta…este ano feita 

à noite, para variar – como vou bem mais lento do que o ano passado, este ano vou apanhar 

muito trajeto à noite; Resumidamente, a Besta é um amontoado de rochas grandes que tem de 

se trepar durante 1km: à noite as pedras são as mesmas, não ganham vida durante a noite, 

nem ficam mais fáceis, nem mais pequenas…mas vê-se a fauna noturna – lesmas quase tão 

rápidas como nós a subir e pequenos tritões.  

 

Depois da Besta voltamos ao planalto e a descida até Manhouce. Muito complicada porque tem 

muita pedra, muito ressalto; em certos sítios tem tufos de erva altos que escondem buracos, e 

como a fizemos à noite mais difícil se torna. Se juntarmos a isso o cansaço, não fica nada fácil. 

Mas lá se faz e acabamos por chegar a Manhouce. 

 

Manhouce – Lomba 

 

No abastecimento de Manhouce eles tentam 

sempre animar o pessoal. Ainda estamos a 

30kms do final, cansados, alguns com 

mazelas. Lá, geralmente, encontro sempre 

pessoas conhecidas da organização e saio 

sempre mais animado. Também me dizem 

que o Virgílio passou por lá há cerca de 1 

hora.  

 

Depois de Manhouce subimos, e subimos, e 

subimos…a vantagem aqui é que são 

estradões, ainda assim pejados de pedra. 

Depois descemos, descemos, e fintamos 

árvores, e mais árvores e descemos, e 

tropeçamos em pedras…vocês percebem! A 

descida é muito intrincada, além disso este 

ano há muito pó no ar, custa a respirar. 

 

Lá acabamos por chegar ao início dos 

degraus que dão acesso à Lomba. São 800 

degraus talhados nos socalcos, construídos à 

força de braço e suor, de trabalho, por 

alguém que nunca pensou que um dia 

serviriam para aquilo que estamos ali agora a 

fazer. Em alguns deles há cascatas de onde cai água em abundância. Eu gosto do ambiente à 

volta daquele lugar, é diferente. Nestes degraus ganhamos cerca de 400 D+. Eu sinto-me 

cansado, volto a ter dificuldade em encontrar o ritmo e vou um pouco mais atrás, 10 a 15 

metros. Aqui íamos cometendo um erro que nos ia custando a prova: Na Lomba existe o último 
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tempo de corte antes da meta, temos de lá chegar no máximo com 20h30 de prova (eu meti na 

cabeça que era com 21h00 + 30 min de tolerância, mas não era…); chegamos com cerca de 

20h15 de prova, resvés…são três e um quarto da manhã.   

 

Alimento-me bem. Repouso algum tempo. 

 

 

Manhouce - Merujal 

 

A partir de Manhouce temos a Freita quase conquistada!! Ganhamos ânimo! Falta-nos mais 

uma grande subida, que nos leva ao planalto novamente, e onde os refletores que brilham com 

as luzes dos nosso frontais tornam o trilho com uma aparência semelhante a uma pista de um 

aeroporto…a subir! Detesto essa subida! Parece que nunca mais tem fim. Há um grupo de 

atletas que se juntam a nós na subida, e alguém vai a comentar que é uma pena não ser de 

dia, porque a vista é fantástica. Bem, à noite não têm piada nenhuma. 

 

Acabamos por passar numa aldeia iluminada 

de amarelo, ali sei que o fim da subida está 

próximo. 

 

Antes do Merujal há que passar pela 

Mizarela, este ano calhou pelo lusco-fusco 

do nascer do dia, impõe respeito toda aquela 

área! Passamos por cima, num trilho que 

tem correntes e que é perigoso – cansaço e 

dificuldade. Eu na edição passada passei de 

noite, não tive a noção do perigo, este ano 

deu para perceber a profundidade das 

ravinas em que nos encontramos. 

 

Após a Mizarela avançamos até ao parque de campismo do Merujal, último abastecimento 

antes da meta. Chegamos já de dia e recebemos o conforto das pessoas que estão no 

abastecimento – uma das pessoas que lá está é uma das figuras do trail ncional, e está lá 

aquela hora da manhã a apoiar-nos e a ajudar, a dizer-nos o que ainda vamos encontrar, essa 

é uma das coisas que este desporto ainda vai tendo, a proximidade entre todos. 

 

 

Merujal - Arouca 

 

Depois do Merujal, só já faltam 13kms para meta em Arouca; subimos durante uns 4kms, por 

zonas de arvoredo e algumas zonas mais abertas e depois é descemos. Passamos por alguns 

atletas na descida que mal conseguem andar por causa das bolhas (eu sei bem o que estão a 

passar, passei pelo mesmo o ano passado). A descida é quase igual ao que subimos no início, 

tem uma ou duas nuances mas basicamente é o mesmo mas em sentido inverso - feita quase 

a deixar-me dormir nos primeiros quilómetros! Este ano na chegada não andámos dentro de 

Arouca às voltas, o que foi bastante positivo. E está feita a Freita!  

 

 

Um agradecimento ao Clube por nos ter ajudado com parte da inscrição nesta prova. 
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CLASSIFICAÇÃO 100 Kms 

 

 
 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 65 Kms 

 
 

 

 

 


