
5º Trail do Zêzere 

(11.11.2017) 

 

Início de dia fresquinho com partida às 6h da manhã rumo a Ferreira do Zêzere 

onde se encontravam atletas do nosso grupo. Muito nevoeiro no caminho, mas a 

viagem fez-se sem surpresas e chegámos ao destino antes do previsto, tempo 

para nos juntarmos ao restante grupo e confraternização antes do arranque da 

prova dos 38 km, onde participei.

 

O dia estava frio, mas bonito com o sol a espreitar o que fazia prever que 

durante a prova a temperatura iria subir.  



Partimos às 9h em ponto, cientes que teríamos de gerir muito bem os 1ºs km’s 

uma vez que a altimetria era pesada, 1800m, e a prova iria ser um sobe e desce 

constante…, pelos cálculos e pela experiência de atletas que tinham ido o ano 

passado apontávamos para 7h de prova se não existissem surpresas  

 

A prova rolou sem grandes dificuldades até ao 2º abastecimento (15 km), a 

partir daqui sabíamos que a coisa ia complicar o cansaço que já se fazia sentir 

associado também às subidas mais acentuadas que íamos percorrendo. 

O percurso com paisagens lindíssimas apesar do cenário de que os fogos tinham 

deixado marcado pela carbonização da floresta que a nossa vista alcançava. 



 

 



 

O 3º abastecimento ficava ao cimo de uma das subidas mais difíceis e para 

chegar até lá sofremos um bocado. Era também um dos pontos que separava a 

prova pequena da grande. Os meus companheiros de prova vinham com algum 

desgaste e dores musculares, chegados lá optaram por fazer o desvio para a 

prova dos 20 km. 



 



 

Eu tinha algum cansaço, mas sentia-me bem e tomei a decisão de prosseguir na 

prova para os 38 km, estava formatada para esta distância, com força e 

incentivada para continuar. 

 

 

 



Segui com uma atleta (Kátia) que se tinha juntado a nós mas apenas até ao km 

24/25. Após estes comecei-me a afastar e só aguardei por ela no 4º e último 

abastecimento que ficava no km 27; aqui descansei estive à conversa com outras 

atletas e assim que ela chegou arranquei para os últimos km - ainda faltavam 11! 

 

 



Estava por minha conta, ainda conseguia correr em algumas subidinhas e ao km 

31 deparei-me com uma cascata de pedra com cabo de aço, do melhor! Estou 

feita!!, não lembra a ninguém este troço ao km 31, mas lá teve de ser. 

Seguintes km ainda com algumas subidas acentuadas mas tudo bem, queria 

acabar e o facto de ir passando alguns atletas incentivou-me, olhava para o 

relógio e os km iam passando até que um membro da organização passou por mim 

e disse-me estás a 3 km da meta!... pensei está feito e vou conseguir chegar 

antes das 7h de prova e assim foi, passei a meta com 6h47min e com uma alegria 

especial porque me sentia cansada mas não esgotada. 

Para mim esta prova foi uma das mais bonitas e difíceis que realizei até hoje, 

fiquei com vontade de lá voltar  

Prova 38 km 

 

 

Classificação (todos os atletas do Clube participaram na prova dos 38 km) 

 

 

 

VandaRosa, 14.11.2017 


