
 

 

Sempre ouvira falar desta prova, quer pela sua beleza quer ao mesmo tempo pela 

dureza dos percursos. 

Pensava que nunca iria fazê-la, uma vez que estaria num campeonato superior ao 

meu…, no entanto, o que é hoje não é amanhã e havendo uma prova mais pequena, 

porque não experimentar, e assim foi. 

Inscrevi-me mas fiquei sempre com nervoso miudinho a pensar o que iria apanhar… 

 

Chegado o dia não há como andar para trás e ir e desfrutar; e assim foi, levantar 

cedo, muito cedo, e pusemo-nos a caminho até Arouca. 

 

Chegámos com alguma margem para os preparativos habituais, damos uma volta 

pelo recinto e preparamo-nos psicologicamente para a prova. No meu caso pessoal, 

e isto acontece-me sempre, os minutos que antecedem a partida são os piores, mas 

assim que começo a correr a sensação muda radicalmente e o chip é mudado . 



 

 

Primeiros km sempre a subir, mais precisamente 9; valeu o tempo ameno que 

encontrámos (se estivesse mais calor ou sol aberto não tinha sido fácil). Este 

primeiro troço é lindíssimo parece que estamos no meio de uma floresta encantada 

com permanência de pássaros a cantar; estávamos a atravessar os “Viveiros da 

Granja”, um sítio lindíssimo e tranquilo que nos faz esquecer a inclinação constante 

do percurso. 



 



 



 

 

 



Chegados ao 1º abastecimento é tempo de abastecer e recuperar o fôlego rumo ao 

próximo troço que nos leva ao 2º abastecimento. O meu pensamento nas provas é 

sempre de abastecimento em abastecimento de modo a tornar os percursos mais 

pequenos de forma a atingir os objetivos mais rapidamente. 

 

 

 

Sabia, ou melhor, pensava que a pior parte da prova estava feita e que daqui para a 

frente seria mais fácil… e foi até ao 2º abastecimento, uma vez que as subidas 

eram menos acentuadas e a prova mais acessível. 

 



 

 

 



No km 14 tivemos o 2º abastecimento que a meu ver foi mal programado, pelo 

menos para a prova dos 26, muito perto do anterior; o abastecimento era farto 

(comum com as restantes provas de 65 e 100 km); descansámos um pouco e após 

alguns minutos continuámos. 

 



 

Faltavam cerca de 12 km para o final e agora a prova seria a descer… confiantes 

fizemo-nos ao trilho. 

Seguiram-se descidas, umas mais técnicas que outras, e o cansaço começou a 

manifestar-se, havia muita pedra, lama e muitas passagens de água-riachos; num 

deles aproveitei para lavar a cara e como já não tinha quase água bebi alguma 

Pensei que ainda tivéssemos um abastecimento apenas de líquidos para 

reabastecer, mas infelizmente não aconteceu - único ponto negativo da prova. 

Gostei da prova, sempre por trilhos, sem estradões nem alcatrão na parte final 

(apenas alguns metros para chegar ao pavilhão), banhos no próprio recinto da 

partida/chegada e bem organizada. 

Quem sabe a repetir. 
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