
 

 

Aproveitar que é uma prova perto de casa e num sítio que vale mesmo a pena – a Serra da Arrábida – e, 
bora lá fazer 32K ! 
Acordar cedinho, apanhar o grande atleta Alcides pelo caminho e seguir rumo ao Parque Urbano de 
Albarquel/Setúbal. 
Recolha do dorsal e convívio com os outros atletas. 

 
O speaker da prova, pouco antes da partida, informou os atletas que afinal seriam uns belos de uns 34K 
ao invés dos 32K anunciados. Na prática, o GPS deu-me pouco mais de 33K. Não foi mau. 
Adicionalmente, foi avisando que o percurso tinha sido “ligeiramente” alterado para ir mais ao encontro 
do nome da prova DURA. 
Em cada abastecimento por onde eu passava, elementos da organização questionavam-me sobre o 
percurso : “durinho, não ?” – vá-se lá saber porquê… 
De facto, a maior parte do percurso este ano era muito diferente do percurso de 2017. E comprovou-se 
➔ muito mais durinha !!! 
Explicando em detalhe o percurso da prova : ou sobes a pique ou… desces a pique. Nunca por muito 
tempo, porque a altimetria da Arrábida não o permite, mas compensa com a inclinação jeitosa. Muitos 
single-tracks, alguns estradões de terra batida, e – felizmente ! – quase nada de alcatrão (só mesmo para 
ligação do percurso). 
O pessoal da organização foi impecável, sempre bem dispostos e muito disponíveis (não sou nada 
tendenciosa, apesar de conhecer alguns deles).  



E ainda tiveram um mimo especial para com os atletas : colocaram abastecimentos adicionais (um só de 
líquidos, mas o outro com tudo a que um atleta tem direito) que souberam pela vida ! 

 
Como a prova me estava a correr demasiado bem (devido aos poucos e fracos treinos que fiz no último 
mês, por culpa da minha pouca vontade; e aos trilhos “fáceis” da prova), resolvi que o melhor era 
esbardalhar-me toda, lá por volta do 20K. Fiquei estendida ao comprido, porque uma raíz resolveu pôr-se 
no meu caminho ! 
Pela primeira vez em prova, experienciei câimbras (nos pés). Só tenho a dizer que é uma sensação muito 
“agradável”, em especial nas descidas :  parece que tens uns tijolos nos pés, com um dedo espetado para 
cada lado e uma sensação estranha (traduzindo… dor). Vais rezando para que os pés fiquem no sítio onde 
o teu cérebro quer que fiquem, evitando quedas. Foi só até à linha da meta… 
Quase, quase no final achava que a prova - afinal - era sempre a subir. Acabava uma subida, e vinha logo 
a seguir a próxima ! 



 
Mas, de repente começas a ver o mar e Troia lá ao fundo, e o desejo é só passar a meta para pores os 
pés dentro de água. 
Na realidade, a água estava tão boa que, acabei mesmo por dar um belo de um mergulho ! Depois de 
33K, a sensação térmica da água do mar, é que estava quase a escaldar !!! E deu para aliviar as câimbras 
nos pés, o que ajudou. 
Depois, um belo de um repasto - por conta da organização – fechou com chave de ouro o evento.  
Resumindo e baralhando ➔ prova a repetir, sempre que possível ! 
      
  



 

Resultados  

Trail 32K (concluíram a prova 269 atletas ) : 

 

 

Trail 18K (concluíram a prova 358 atletas) : 

  

A Inês Bernardo correu com o dorsal do Fernando Rosa. 


