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Trans Peneda Gerês – “A conquista dos 4 Castelos” – 5 de junho de 2021 
 
 

 
 
Finalmente, alguma normalidade com o regresso das provas oficias de Trail. Que saudades de 
sentir este espírito, a adrenalina, o ambiente das provas. Nada contra as provas virtuais que 
fizeram e bem o seu papel, mas agora sim … alguma normalidade. 
 
O TransPeneda-Gerês (TPG) “Corrida dos 4 Castelos” - é um evento organizado pelo Carlos Sá, o 
campeoníssimo atleta de Ultra maratonas e Ultra trail, que se realizou nos dias 3, 4 e 5 de Junho 
2021. 
O Parque Nacional Peneda-Gerês foi o palco principal para este fantástico evento de Trail, onde 
os participantes enfrentaram as dificuldades típicas da região, mas também onde têm contacto 
com a natureza e com cenários de cortar a respiração sendo o único Parque Nacional do país, e 
que contou com provas de várias distâncias: 27km, 55km, 105km Non-stop, 165km Non-stop e 
165km Relay/Estafetas. 
 
Além da prova em si, estas provas são uma oportunidade de conhecer locais e paisagens que, 
seria difícil de fazer se não houvesse a prova, foi uma forma também para passar algum tempo 
de lazer com amigos e família. E desta vez, assim foi. Foram 4 dias fantásticos num excelente 
ambiente, e que na véspera ainda deu para apoiar amigos, companheiros de treino, que foram 
fazer a prova dos 105 kms. 
 
 
No meu caso, a opção possível foi os 55Km, que foram alterados para 58kms.  
Não é a conquista dos 4 castelos, mas do último castelo final, o castelo de Montalegre. 
Para primeira experiência de prova com +50 kms, o desafio foi um bocadinho maior com 58 kms 
(3205m D+/2470m D-).  
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Esta prova foi combinada fazer com um amigo, e que o espírito foi  “começar e acabar juntos”, 
independentemente do que acontecesse.  
A partida deu-se na ponte em Cabril, com a Albufeira da Barragem de Salamonde a proporcionar 
uma paisagem fantástica cheia de água, e aí já era possível verificar o grande desafio que 
tínhamos pela frente com o “muro de Cabril”, que foi a grande novidade deste ano, com cerca 
de 700m D+ em 2,5 quilómetros.  
 

 
 
A estratégia adoptada por mim e pelo meu colega de luta foi fazer uma prova de trás para frente 
face ao exigente desnível inicial, apreciar as paisagens e chegar o melhor possível na parte final. 
 
Depois, um autêntico carrossel de sobe e desce, com uma identidade muito própria, desde alta 
montanha com paisagens áridas e agrestes, belos cursos de águas com belos espelhos de água 
formados pelas albufeiras e bosques parecidos saídos de um imaginágio mundo encantado. Um 
desafio tremendo a quem se propôs conquistar e uma beleza de paisagem ímpar, como, por 
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exemplo a Cascata de Cela cavalos, as 7 lagoas do Xertelo, enfim, paisagens lindíssimas que só 
com uma boa caminhada é que é possível conhecer. 
 
A primeira paragem aos 22 kms na Barragem da Paradela, já com algumas horas de prova, foram 
fundamentais para reabastecer pois ainda havia muitos quilómetros pela frente e o calor já se 
começava a fazer sentir.  
Aliás o calor foi o grande obstáculo (temperaturas perto dos 30⁰ e sol bastante forte), e até 
chegar ao km 37, o calor fez-se sentir e bem, o que criou grandes dificuldades de desidratação 
num trajecto que era quase sempre ascendente. 
 

 
 
A última subida estava reservada no planalto da Mourela à saída de Pitões das Júnias e 
juntamente com o calor sentido e a desidratação criou limitações físicas a quem me 
acompanhava, pelo que, o percurso até ao próximo abastecimento foi efetuado de uma forma 
muito lenta, quase sempre a passo. 
 
No km 45 e último abastecimento, após a desistência do meu colega, fui sozinho e, sendo uma 
parte bastante rápida em pleno planalto em terras do Barroso, corri como ainda não tinha tido 
oportunidade de fazer, pois estava bem e fresco, ultrapassando diversos atletas que estavam 
bastante mais lentos. 
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Com o aproximar do final, avista-se o Castelo de Montalegre, parece que estava perto mas, junto 
à cidade de Montalegre, uns kms finais trilhos bastante técnicos, quer a subir, quer a descer, o 
que fez desesperar um pouco pela chegada, e como tem sido habitual, sempre com o meu 
filhote para me acompanhar nos metros finais e proporcionar uma chegada em grande. 
 
 
 
Fundamental para estas minhas loucuras, o apoio da minha família que me acompanha esteve 
presente nos abastecimentos e na meta, a quem muito agradeço. 
 
Em jeito de conclusão, de positivo, o bom ambiente que percorre aquelas, quer na véspera, quer 
no dia da prova entre os diversos atletas, o “espírito do trail”, as magníficas paisagens que o 
nosso país tem, a excelente organização tão característica das provas organizadas pela equipa 
do Carlos Sá, e por fim, a nível individual, o saber que consigo fazer provas com ultras mais de 
+50 kms e senti capacidade e motivação para fazer mais. 
O único ponto negativo foi mesmo o calor que tantas dificuldades criou aos atletas, 
principalmente aos meus amigos que tiveram de desistir. 
 
Venha o próximo!!!! 
 
Jorge Alves 


