
KAYAK TRAIL DO TEJO 2018 

O Kayak Trail do Tejo é uma prova com um segmento inicial de kayak seguido de um 
segmento de trail, com a particularidade de ser disputada em equipa de dois 
elementos; mais do que uma prova é um convívio que nos é proporcionado pela 
organização. 

Nesta “prova convívio” havia duas distâncias de trail: 10kms e 17kms; a distância a 
percorrer de kayak é igual nos dois eventos, 6kms. 

 

A prova começa em Constância, na zona ribeirinha. A partida, a pé, é dada perto da 
zona de merendas, e consiste numa corrida até aos kayaks, ao jeito das antigas 
provas de carros. Começámos no Zêzere e descemos até encontrar o Tejo, depois 
avançámos até ao castelo de Almourol. Às 9 da manhã, altura em que partimos (as 
duas provas… 75 equipas), apanhámos uma calmaria na corrente dos rios (algumas 
horas mais tarde a corrente era bastante mais forte…como tinha facilitado o remo…); 
o trajeto no rio é bonito, e a cor das canoas e das equipas em contraste com o verde 
circundante e reflexo da água dão um espetáculo de cor e vida muito grande. 

 



 

Feito o segmento do rio, começámos o segmento de trail (eu fiz os 10kms em equipa 
com a minha filha, distância que era aberta para todas as idades) - é um percurso 
simples e sem grande altimetria, acessível a todos, e aqui acho que reside uma das 
vantagens desta “prova convívio” - a acessibilidade que permite que todos façam a 
prova com mais ou menos tempo, se divirtam e passem um bom momento. Sendo 
mais objetivo quanto ao que encontrámos em termos de trajeto de trail: depois de 
sairmos do rio subimos até à linha de comboio e seguimos para “cima” em direção a 
Constância, quase sempre na margem do rio, ora em sítios mais descampados, ora 
em sítios mais fechados pelo arvoredo, com ligeiras subidas e descidas; a parte final, 
que nos levava até perto do centro náutico de Constância era numa pista de BTT, que 
ondulava por entre as árvores, um pouco mais técnica, e que dava maior gozo. Por 
fim subimos e atravessávamos a ponte de entrada em Constância, descemos até à 
margem do rio e seguimos pelo areão até atravessarmos a linha da meta que era o 
mesmo sítio de onde tínhamos partido (o percurso dos 17kms têm cerca de 250D+, o 
que não o torna nada duro, e é similar em alguns quilómetros ao de 10kms). 

    

No final houve um almoço convívio que consistia em sandes de porco no espeto, 
caldo verde… e sobremesas variadas levadas pelos participantes. 

Esta é uma prova para repetir. Tem vindo a crescer em número de participantes – 
este ano estavam previstas apenas 50 equipas (por causa da disponibilidade dos 
kayaks), mas a organização conseguiu chegar às 75. 

Quanto aos atletas do Clube, penso que será unânime dizer que todos passaram uma 
bela manhã! Para o ano acredito que consigamos ter ainda mais equipas presentes.   

Pedro Cordas 



Resultados: 

De realçar o primeiro lugar à geral de uma equipa do Clube Millenniumbcp nos 10kms 

 

https://www.dropbox.com/s/6ynqo36l0r3p1ot/Classifica%C3%A7%C3%A3o%20Kayak%2
0Trail%20do%20Tejo%20-%202018.pdf?dl=0 

 

 

https://www.dropbox.com/s/6ynqo36l0r3p1ot/Classifica%C3%A7%C3%A3o%20Kayak%20Trail%20do%20Tejo%20-%202018.pdf?dl=0


 

 

 



 


