
 
 
Convidam-te para uma prova, um grupo de verdadeiros atletas em muito boa companhia, e tu nem vacilas : bora lá 
inscrever ! 
Ups !!! Mas, esta malta inscreveu-se toda para a Ultra – 100K !!!  

 
Nã… é melhor arrepiar caminho e, inscrever-me mas é para o Trail – 65K. Assim, faço o gostinho aos pés e aproveito 
melhor toda a envolvente (achava eu…). 
13/Julho – dia do toca a reunir, bem pela fresquinha – às 05H30M – e rumar em direcção à Serra Nevada. 
Sempre com o objectivo em mente, não há que descurar a hidratação e o reforço calórico para que tudo corra de feição 
! 

 
Chegada a Pradollano a meio da tarde, ainda a tempo de fazer a acreditação, descansar um pouco e jantar. 

 



 
Às 22H30M parte o autocarro da organização, com os atletas da Ultra : Edu, Pedro, Farinha, Neville e Tiago.  

 
4 horas depois, foi a vez de partir o autocarro da organização com destino à partida do Trail : Alcides e eu. Esta partida 
estava situada no CP2, o que permitiu ao Alcides e a mim darmos 2 dedos de conversa com quase todos os nossos atletas 
da Ultra. Tirando o Pedro que ia a “voar” e passou por lá antes de nós chegarmos !!! Fiquei muito sentida por ele não ter 
lá ficado à nossa espera… 

 



Quando te inscreves numa prova e sabes que vais subir – até porque é uma prova de alta montanha – achas que já estás 
preparada psicologicamente (porque fisicamente, nunca estarás). Puro engano ! Ao km3 levas com uma subidinha (só 
mesmo para “aquecer” os motores…) que nem dava para ir de pé, só mesmo de quatro, com pés e mãos bem agarrados 
ao chão ! Mas, no gráfico da prova nem parecia ser nada de especial… curta, mas à séria ! 
Logo após o término desta subidinha, nada como ir atrás de um grupo de cerca de 20/30 atletas que se enganaram, só 
mesmo para fazer mais uns 600m. Afinal, se é para vires de tão longe, tens de aproveitar para fazer o máximo de kms, 
não é ? Detectado o engano, há que voltar para trás e procurar a última fita de sinalização. 
Mais uns kms ainda com o frontal ligado, mas eis que nasce o dia quando estou no cimo de uma colina e a vista é 
lindíssima. Valeu a pena quase não ter dormido para aproveitar a vista ! 
Depois de muito sobe e algum desce, avisto o 1º abastecimento CP3 onde é o 1º corte. Chego com 20 minutos de 
tolerância, o que não é muito, mas apenas suficiente. Mais uns sobes valentes e alguns desces suaves (felizmente para 
mim, que fui para esta prova com um dedo do pé entre o torcido e o entalado na semana anterior, as descidas eram todas 
suaves) e eis que se aproxima o 2º abastecimento CP4 e onde se situa o 2º ponto de corte. Aqui, a coisa ainda ia calma – 
até porque a temperatura matinal era amena e ainda permitia rolar confortavelmente – e cheguei com uma folga de cerca 
de 1 hora, nada mau ! 
Como o percurso era exactamente o mesmo (tirando uns 5kms, quase no final da prova do Trail) ao da Ultra, e os atletas 
desta prova tinham começado 5 horas antes, pudemos partilhar a companhia uns dos outros. Gostei deste pormenor ! 
Encontrei uma atleta portuguesa da Ultra e, fomos a falar durante uns minutos (apesar de eu não ser de muitas 
conversas…) até que ela ficou para trás (tinha que se poupar, porque a distância dela era “ligeiramente” maior…).  

  
A partir daqui, o calor subiu a pique e as subidas também, a vegetação era quase inexistente – e a que havia, mal chegava 
aos tornozelos – e as moscas e mosquitos apareceram em força, bem como o pó derivado do calor seco que se fazia sentir. 
Para compensar, as paisagens lá em cima eram fantásticas, com vista para o lago Embalse de Canales. A descida até ao 
CP5 ao km33, fez-se de forma rápida, sempre a pensar na água fresquinha que lá havia porque a que levava já estava a 
escaldar ! A organização não descurou o apoio aos atletas, tendo sempre a preocupação de ter água e coca-cola bem 
fresquinhas nos abastecimentos, bem como assessórios (torneiras / mangueiras /garrafões) para os próprios atletas se 
refrescarem. Tinham também o cuidado de reabastecer os depósitos dos atletas com água fresquinha, enquanto estes 
últimos repunham as calorias necessárias para continuarem. 



  
Tinha tido a companhia de um atleta espanhol, nos últimos 20K. O mesmo fazia questão de esperar por mim, sempre que 
se adiantava um pouco. No entanto, fiquei surpreendida por o mesmo ter resolvido desistir neste abastecimento porque 
me parecia em melhor forma que eu. Opções… 
A partir daqui, o meu objectivo era mesmo chegar dentro do tempo limite no CP6 ao km45. Já que tinha chegado até aqui, 
não queria morrer na praia ! Se bem que um dos meus desejos naquela altura, era mesmo estar numa bela de uma prainha 
a dar grandes mergulhos !!!   
Saída do CP5 e… toca a subir, subir, subir. Lá em cima, outra vez o mesmo lago, para lavar as vistas. O resto do corpo só 
ia sendo molhado – pernas, braços, cara e boné - mesmo, sempre que aparecia uma torneira ou ribeiro pelo caminho 
(felizmente, ainda eram alguns). A chegada ao CP6 foi feita sempre a olhar para o relógio, para garantir que não era 
barrada no último controle. Consegui !!! 3 minutos antes da hora limite, passei no controle… ufa ! 



 
A partir daqui – pensava eu – era só gerir os kms com o calor, o cansaço e os empenos. Afinal, foi preciso gerir também a 
parte psicológica…  
Sais do CP6 e contornas a ponta do tal lago que andaste a ver durante tantos kms. Pena o lago estar tão poluído…  
Mas, logo após cerca de pouco mais de 1km, começas a subir. Primeiro num caminho acimentado, depois um estradão 
em trilhos e depois… o Barranco das Víboras, lindo (que é como quem diz…) ! Sobes em zigue-zague, e sobes, e sobes… 
Finalmente, acabada a subida avistas o CP7 ao km56 no final de uma pequena descida.  
Antes de sair do último abastecimento oficial, um elemento da organização informa-me que os atletas da Ultra vão pela 
direita e os do Trail vão pela esquerda “são só 5km pela carretera”. O que é que tu pensas ? É em alcatrão (o que é mau), 
mas já só faltam 5km ! Puro engano !!!   
Com a motivação em alta – até pensei que a organização se tinha enganado na marcação, porque me faltavam mais 5km 
– lá fui subindo pelo alcatrão quentíssimo. Ingénua ! 
Ao fim de 4km, avisto o que parece – e era mesmo ! – um abastecimento, e um elemento da organização veio ao meu 
encontro todo entusiasmado, para me informar que apenas me faltavam 6kms. Passou-me, a mim, logo o entusiasmo… 
Quando há 4kms atrás tinhas formatado a cabeça para só mais 5kms de prova, e 4kms depois descobres que afinal ainda 
te faltam 6kms… a motivação fica nas ruas da amargura !!! 
Bom, mas o melhor mesmo é ir até ao fim, já que cheguei até aqui ! Água fresquinha – a organização teve o cuidado de 
manter a água em arcas térmicas, para que esta estivesse sempre fresquinha – nos braços, pernas, cara, boné e garganta, 
e… vamos lá que se faz tarde ! 
Mais 1km pelo alcatrão e, viras à direita para passar pelo túnel para atravessar a carretera. À saída do túnel tens o último 
mimo da prova : uma subida curta – pouco mais de 100m – mas, só a consegues fazer de quatro, tal era a inclinação. Para 
ajudar, era sempre em piso de pedra/lage, só mesmo para facilitar… 



 
Quando já só faltavam 3km para a meta, passo a ter a companhia dos 2 vassouras. Um dos vassouras sabia algumas 
palavras em português, e quando lhe pergunto o que sabia disse-me “cerveja”  acho que aprendeu a palavra certa ! Era 
mesmo o que apetecia, naquela altura. 
A cerca de 400m da meta, um dos vassouras teve o cuidado de informar a organização da minha chegada, para garantir 
que ainda me classificassem. Simpáticos ! 
Passo a meta e… quem é que eu tenho pela frente ? Para além da mulher e filha do Farinha, a Gabi (que fez a prova da 
Maratona – 45K), o Alcides (que fez a mesma prova que eu) e… o Pedro ! E não é que ele fez mais 36K que eu e teve o 
desplante de chegar 14m antes de mim ??? A minha (já) pouca reputação ficou completamente arruinada… 
 

   



 
    
  



Resultados da prova Ultra 100K (terminaram 385 atletas) : 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
  



Resultados da prova Trail 62K (terminaram 265 atletas) : 
 

 

 
 
Resultados da prova Maratón 45K (terminaram 382 atletas) : 
 

 


