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Modalidade nova, mas que vai ganhando o seu espaço no nosso país, decorreu 

no dia 16 de setembro a 3ª prova do circuito nacional de Swim&Run (S&R). 



Cenário perfeito para este tipo de desporto, em que o clima ajudou, 

deslocaram-se a Setúbal cerca de 200 atletas para participar nas diferentes 

vertentes. 

Duas distâncias, Sprint e Standard. A primeira com 1,6 km de natação e 8,2 

km de corrida. A segunda 2,5 km de natação e 14,5 km de corrida e ainda a 

possibilidade de participar em duplas. 

Em ambos os segmentos de corrida alternam com os de natação. 

A prova Standard tinha a aliciante suplementar do início ser a partir de dois 

galeões do sal - veleiros tradicionais do Sado, utilizados para o transporte de sal – em 

que saltávamos para a água e supostamente partíamos todos ao mesmo tempo… pois! 

A água estava a uma temperatura ideal, sem vento, apenas a partida adiada 

cerca de 1h devido ao nevoeiro que teimava em não levantar e a polícia marítima: 

“Assim não!”. 

Cedo o calor apertou e os abastecimentos também não eram muito eficientes, 

sorte de quem foi previdente…! 

Terminado o primeiro troço de natação, calçados e vestidos, começar a correr 

serra acima, retirar óculos, touca, palas, flutuadores, enfim, todo o material 

permitido e que “supostamente” ajuda na água mas só atrapalha em terra!!! 

Percurso bem marcado e com desníveis acentuados. Belas paisagens nas 

encostas alcantiladas, com o mar calmo e azul em pano de fundo entrecortado pelo 

denso e verdejante arvoredo! Novo mergulho refrescante, ajeitar a “palamenta” e 

mais umas centenas de braçadas, para voltar a correr. Na prova standard o segundo 

segmento de corrida com 9 km onde estavam cerca de 700m de desnível positivo já 

merecia respeito… 

E assim se foi alternando as modalidades até cortar a meta no Parque Urbano 

de Albarquel. 

Boa receção e organização! 

Como vem sendo hábito, o Clube Millennium bcp esteve representado, e desta 

vez com a equipa mais numerosa, distribuída pela distância Sprint e Standard, sendo 

que nesta distância também tivemos duas duplas! 

As classificações foram as seguintes: 

Distância Standard (2,5 km + 14,5 km) 

(Individual) 

17º - Pedro Silva - 2:15h 

43º - Miguel Cruz – 2:43h 

 



 (Duplas) 

 12º - João Silva e Luís Horta – 2:50h 

 15º - Eduardo Ferreira e Rui Magalhães – 3:09h 

 

 Distância Sprint (1,6 km + 8,2 km) 

 16º - Luís Faria – 1:26h 

 17º - Helena Sofia Marques – 1:26h 

 44º - Rosário Nobre – 1:59h 

 

Venha a próxima Aventura! Para mim foi a estreia e fiquei fã! 

Uma manhã muito bem passada, com campo e praia e boa companhia!!! 
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