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Alqueva foi a segunda prova do circuito de Swim & Run.  
Tudo se prenunciava como uma prova acessível. Afinal, dificilmente, poderia atingir o grau de 
dificuldade que nos tinha desafiado no Zêzere, com uma temperatura de água a 13º, 
acompanhada de chuva e frio. No Alqueva, a previsão inicial era da água a 22º e todos 
desconfiamos, pois afinal ainda não era agosto e não seria no Algarve. Ainda assim, a previsão 
era de um dia de primavera no Alentejo. Portanto, a minha primeira dúvida era qual a toilette 
a levar ao evento. A dúvida não era só minha, pois até à véspera recebi telefonemas sobre 
questões da fatiota. Esta questão é de máxima importância e crítica, pois a escolha do 
equipamento apropriado vai ditar a condição e desempenho na prova. Decidi-me por… não me 
decidir na véspera. Levei duas opções (um fato short de neoprene de 1 peça com manga curta 
e calções de 20 mm) e um body de neoprene com manga em lycra. Estas 2 peças, comprei-as 
na Decathlon a um preço acessível e tem sido suficiente, embora haja modelos próprios para a 
modalidade a outros preços. Talvez um dia…! Nunca levei o fato integral de águas abertas 
porque as extensões máximas de natação nunca foram superiores a 1 km. Se não entrei em 
hipotermia no Zêzere, não iria acontecer de certeza no Alqueva.     
 
 
Quando chegamos a Reguengos de Monsaraz, vi o castelo de Mourão ao longe e lembrei-me 
logo e toda a gente sabe que o Alentejo é plano. No percurso do trail, subíamos ao 2 castelos. 
Já conhecia a subida por alcatrão, apresentada no Gran Fondo de Évora – ciclismo de estrada. 
“Ok, sem stress!”. 
 
 
A partida era na praia fluvial de Monsaraz. Fomos levantar os dorsais e comecei a avaliar as 
condições. Eram 9h e estava vento. Tinha frio com a minha sweatshirt do triatlo, com uma t-
shirt por baixo. “Mau…!”. O vento criava uma ondulação chata, miudinha e constante. “Este 
vento vai secar-me depressa e se a temperatura sobe, … às 12h/13h cozo no fato… ou arrisco-
me a ter frio na água. Há uma travessia de 1 km de natação e outras extensões grandes. Qual o 
equipamento devo escolher?” Olhei para o resto dos participantes e havia de tudo. Até vi 
atletas sem fato. Portanto, conclui: “Cada um por si e Deus por todos!”. 
 
 



Visto sempre uns calções de compressão por baixo para evitar assaduras e fricções das 
costuras do neoprene. No tronco, por a água estar quente, não ia levar uma licra por baixo e 
por isso, meti mais vaselina do que costumo. Escolhi o fato short de neoprene. Foi a escolha 
acertada. Não tive frio na água e na corrida, só nas distâncias maiores de 4 km, tive algum 
calor, mas tolerável. Aos 10 km passa por mim, um atleta a correr 5mn/km vestido com fato 
integral. “Vou a 5’20 e tu vais forte a 4’50, mas com esse fato já te apanho…”. Passei-o num 
vale lindo, cheio de pequenas flores do campo, antes de entrar na travessia 1 km de natação. 
Ele ia em dificuldade por causa do calor e disse-lhe para tirar a touca (corremos com a touca 
de natação na cabeça).. Pois,… mas afinal, também era careca. Fugi! 
 
 
Não via ninguém. Ia distraído a admirar a paisagem em flor. Escrevi as distâncias nas minhas 
palmas para me orientar e poder gerir minimamente a prova. Agora, tinha a travessia de 1 km, 
por baixo da ponte do Alqueva. “Ok… bora lá!”. Aqui foi decisiva a experiência adquirida no 
triatlo de longa distância. O vento empurrava-nos para fora de rumo e a ondulação picada 
chateava, destruindo a técnica de qualquer bom nadador. Meti um ritmo contante e com uma 
disciplina espartana, tirava rumo cada 10 braçadas. Nadamos com palas e aqui, teve que ser à 
bruta, para manter rumo e progressão, atenuando o efeito terrível do vento. Para ir a direito, 
nadava de lado.. Quando cheguei à outra margem, ouvi do elemento de controlo e apoio da 
prova “Até agora, foste o único gajo que veio direitinho…”. Fiquei contente! Ainda conseguia 
fazer contas. E o meu raciocino, foi: “devo ter nadado a cerca de 2mn cada 100m. Passei por 
outros nadadores mais fracos e fora de rumo a 2’,30”/100m. Cada 100m de desvio paga-se… 
paga-se muito caro em esforço. Neste km de natação, pela vantagem alcançada e desvio da 
rota, por má navegação, ganhei a 300m aos meus diretos perseguidores. 300m são cerca de 6 
minutos, o que corresponde a cerca de 1 km, correndo a 6 mn/km.. ritmo fraco”. Na corrida, 
não podia correr abaixo de 6’. Olhei para a água e pensei “Já fostes!... Só me apanhas, se eu 
estoirar!”. 
 
 
Quando saí da água, antes de Mourão, perguntei ao bombeiro em que lugar estava. “Vai em 
12º!”. De certeza nessa dúzia à frente, havia atletas a correr em duplas e não classificavam 
comigo que ia a solo. “Boa,.. Boa!.. Sinto-me bem e há um abastecimento em Mourão”. 
Hidratei sempre bem e comia marmelada. Levei 2 gels comigo que tomei antes da travessia de 
natação e depois da subida ao Castelo de Monsaraz. Mas os abastecimentos não chegavam, 
tive que meter golos valentes da água termal do Alqueva… mas abrindo pouca a boca, não 
fosse entrar nenhuma achigã, ou coisa pior! 
 
 
Por motivos de segurança, por haver gado bravo solto, houve a necessidade de alterar o 
percurso. Custou-nos caro! Foi um percurso de corrida de 5 km e 700m de natação que não 
estavam inicialmente previstos. No primeiro plano, estas distâncias eram divididas em 2. A 
água custou-me, pois ia já cansado. Já me doía o dorsal e o ombro de fazer força, a nadar com 
as palas. O vento estava mais forte. Parei a meio para limpar os óculos. Olho em redor e vejo o 
zebro dos bombeiros muito longe… “Estou fora de rumo!!... Tou lixado”. Mas não, os 
bombeiros acompanhavam um grupo que estava à minha frente e com o vento tinha desviado 
uns 200m. Pensei logo: “4 mn!”. Eu até estava na linha certa, mas a nadar lento. Vendo-os ao 
longe, ganhei ânimo e recuperei vigor. Já via a chegada ao longe, mas ainda teria mais duas 
transições pequenas de corrida e natação. Estando já cansado, psicologicamente, é terrível ver 
se a meta ao longe e saber que ainda há uma volta dar.  
 
 



No grupo que se juntou na chegada, havia leituras de 32 e 31 km de prova. No final o meu 
relógio, contou 30 km no total. E deu-me o meu 3º melhor tempo na meia maratona. “Era 
trail.. 1750 de acumulado de altimetria nas subidas… o meu relógio às vezes passa-se!!” Fiz 
4h12, mas não sabia em que lugar tinha classificado. Só soube mais tarde que tinha feito 8º 
lugar na classificação geral. “Porreiro!.. se houvesse classificação por age group, podia dar 
pódio. O primeiro classificado fez 3h13.. que grande “cavalo”!... É pá, deve ter menos 20 anos, 
que qualquer um de nós do Clube, que participou nesta aventura”. E por isso, dou os parabéns 
à Nossa Equipa de Valentes. Fomos mais uma vez o Clube mais representado, tendo todos 
acabado bem e em segurança. Em particular, dou os parabéns à Sofia Marques que acabou em 
primeiro lugar, nas Senhoras em distância Sprint. 
 
 
Obrigado ao nosso Clube pelo apoio nesta prova e à excelente organização do SwimRun 
Portugal por mais este evento bem passado. 
 
Luis Faria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De salientar o Primeiro lugar da Sofia Helena na distância de Sprint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Estreia de António Ramos, no SwimRun. 
 
 

 
 

   
Certo dia lá para os lados do Alqueva 

Passadas quase 5 horas…. 

I sto do swim and  
Run “é a tua  cara” 
d isse  o Mendes …. 

…Tá bonito, tá .. … Avé Maria 
Ch eia de Graça.. 

… Se acelerar ainda chego a 
horas de ver o Benfica .. 

Ui  Ui, Afinal isto 
tem fim… 





































 
 
 
 


