
 

De regresso às provas, ao fim de 8 longos meses sem qualquer prova (as últimas foram 

feitas em outubro de 2020: Bravos Trail/Ilha Terceira e Penacova Trail do Centro). 

Que saudades de dormir pouco, da adrenalina antes da prova, de estar horas a disfrutar 

da natureza! 

 

Como a Serra Amarela não fica ao virar da esquina (com muita pena minha!), a ida foi 

na véspera. Fazer um reconhecimento pela zona (incluindo uns mergulhos num dos 

poços do Gerês), levantar os dorsais e preparar a logística para o despertar madrugador 

do dia da prova. 

Todas as provas – 45K, 35K, 15K e 9K – iniciavam-se e terminavam na aldeia de Entre 

Ambos-os-Rios. 

As provas tiveram de sofrer uma alteração de percurso, por ter sido avistada uma 

alcateia de lobos. Assim, a prova “grande” foi reduzida em 2K e a minha prova passou 

a ter mais 1,5K. Ainda bem para mim, porque tive 1,5K de bónus! 



Assistir à partida dos Atletas - Neville e Edu - dos 45K, foi uma boa oportunidade para 

conviver com atletas que já não víamos há algum tempo, e apreciar todo o ambiente 

pré-prova. Foram mais de 200 atletas a marcar presença na prova mais longa, que 

partiram por grupos. 

Cerca de uma hora depois, partimos nós – Rosário e eu – para a prova dos 35,5K. Esta 

prova contou com a presença de cerca de 700 atletas, que também partiram por grupos. 

 

O percurso desta prova era “muito simples”: começar a subir, subir e subir até aos 15K. 

Depois, descer de regresso à partida. Nada disso! 

Single-tracks, atravessar rios (por 4 a 5 vezes), passar por aldeias típicas em pedra (e 

algumas/muitas “minas” deixadas pelo gado), cruzarmo-nos com vacas e cavalos 

garranos, subidas bem longas, trilhos por entre uma vegetação luxuriante e paisagens 

de cortar a respiração. O percurso foi muito bem delineado, e muito variado. O que fez 

com que nunca me lembrasse de me queixar a mim própria, ou desmotivar em nenhuma 

parte do percurso. Quando cheguei à meta, fiquei com pena de não ter feito a prova dos 

45K, porque assim disfrutava mais um bocadinho (10K) destas paisagens! 

 



 

Todo o percurso estava muito bem marcado, sem hipótese de dúvidas de qual o caminho 

a seguir. Os abastecimentos – bem assinalados, mesmo quase ao metro! – bastante 

diversificados: laranja, banana, melancia, marmelada, frutos secos, presunto, canja, 

aletria… não deixavam nenhum atleta indiferente!  

 

Durante o percurso cruzámo-nos com alguns atletas de outras nacionalidades (apesar 

da situação atual, com condicionantes) e outros que aproveitaram esta prova para se 

estrearem nos trilhos. 

No abastecimento dos 25K, uma informação relevante: “agora descem até ao rio, 

atravessam e depois têm uma parede. Depois, é sempre a descer até à meta”. 

Gostei da parede, em particular depois de a concluir, que permitiu apreciar uma 

magnífica vista! 

O S. Pedro deve ter tido cachet elevado, porque teve o cuidado de ter um tempo nublado 

durante toda a manhã (na véspera estava muito calor, com o Sol bem aberto). Só depois 



das 14h00m o Sol abriu, mas nessa altura já estava na parte final da prova, debaixo da 

vegetação à beira-rio. 

Os últimos 3 a 4 km foram já feitos quase a plano, ao longo do rio e com bastante 

vegetação. Apetecia mesmo ficar por ali, a apreciar condignamente a paisagem. 

Chegada à meta, medalha ao peito e um brinde de uma garrafa de vinho (sempre bem-

vinda!). 

O abastecimento final/pós-prova com 2 pratos distintos de massa e 2 tipos de sopa, para 

além das outras coisas “normais”, soube lindamente! 

 

Resultados da prova 45K (acabaram a prova 164 Atletas): 

 

 

Resultados da prova 35,5K (acabaram a prova 404 Atletas): 

 



 


