
 

                                                                                                                                                           

Prova 

A “Corvus Trail” é uma prova de Trail Running, organizada pelo COA – 

Clube de Orientação e Aventura com o apoio do Município de Abrantes 

que irá decorrer nos dias 05 e 06 de Maio de 2018. 

 

“Os Corvos conquistaram o Castelo!” 

 

A prova “Corvus Trail” vem substituir o “Trail Castelo de Abrantes” que 

contou com 7 (sete) edições. O “Trail Castelo de Abrantes” impunha a 

definição dos seus percursos em função do seu símbolo, o Castelo da 

cidade de Abrantes. 

O COA com a experiência adquirida na organização dos eventos 

anteriores e contando com uma equipa experimentada teve a 

necessidade de proporcionar aos atletas novas experiencias e sensações 

em trilhos distintos, numa área privilegiada para a prática de trail 

running, surgindo de forma natural o projecto “Corvus Trail”. 

A designação deste projecto foi inspirada num dos símbolos da cidade 

de Abrantes, os Corvos. Estes são parte integrante do Brazão da Cidade 

e são alusivos a S. Vicente atestando assim ser este o orago da cidade. A 

primitiva igreja de São Vicente foi fundada em 1149, depois da tomada do 

castelo da vila de Abrantes por D. Afonso Henriques, sendo o seu orago 

dedicado ao mártir lisboeta. 

O “Corvus Trail” pretende que seja um evento de todos e para todos, 

permitindo aos atletas usufruírem das características únicas dos trilhos e 

caminhos da região do Médio Tejo, promovendo os já transitáveis, e 

recuperando alguns há muito engolidos pela vegetação fruto do 

abandono. 

Os participantes no “Corvus Trail” poderão optar pelo Trail Longo (25km), 

Trail Curto (13km), Caminhada (8km) e Trail Kids (máx. 2km), em percursos 

onde o contraste entre sectores mais rolantes e sectores mais técnicos 

farão as delícias de quem sente o prazer na prática de trail running. 



 

                                                                                                                                                           

Lenda dos Corvos de S. Vicente 

No tempo da ocupação da Península Ibérica pelos mouros, estes 

ordenaram que todas as igrejas fossem convertidas em mesquitas 

muçulmanas. Os cristãos de Valência quiseram pôr a salvo o corpo do 

mártir S. Vicente, que estava guardado numa igreja, levando-o para tal 

por mar para as Astúrias, então a única região cristã da península. Como 

as águas estavam turbulentas, foram forçados a aproximar-se da costa. 

Por essa altura, perguntaram ao mestre da embarcação que terra tão 

bonita era aquela, ao que ele respondeu que era o Algarve. Pouco depois 

o barco encalhou e forçou-os a passar a noite naquele lugar. Na manhã 

seguinte, quando se preparavam para retomar viagem, avistaram um 

navio pirata. O mestre da embarcação propôs-lhes afastar-se com o 

navio para evitar a abordagem dos corsários, enquanto os cristãos se 

escondiam na praia com a sua relíquia. Depois viria buscá-los. O barco, 

no entanto, nunca mais voltou e os cristãos ficaram naquele lugar. Ali 

construíram um templo em memória de S. Vicente e formaram uma 

pequena aldeia à sua volta. Entretanto, D. Afonso Henriques entrou em 

guerra com os mouros do Algarve, e estes, por vingança, arrasaram a 

aldeia dos cristãos de S. Vicente e levaram-nos cativos. Passados muitos 

anos, D. Afonso Henriques foi avisado de que existiam vários cristãos 

entre os prisioneiros feitos numa batalha contra os Mouros. Chamados à 

presença do rei, um deles, já muito velho, contou-lhe a sua história e 

confidenciou-lhe que tinham enterrado o corpo de S. Vicente num local 

secreto. Pedia ao rei que resgatasse o corpo do mártir para um local 

seguro. D. Afonso Henriques resolveu viajar com o cristão a caminho de 

S. Vicente, mas este morreu durante a viagem. Sem saber o local exacto 

onde estava o santo, D. Afonso Henriques aproximou-se das ruínas do 

antigo templo. Avistou então um bando de corvos que sobrevoavam um 

certo lugar. Os seus homens aí escavaram e encontraram o sepulcro de 

S. Vicente, escondido na rocha. Trouxeram o corpo de S. Vicente de 

barco para Lisboa e durante toda a viagem foram acompanhados por 

dois corvos, cuja imagem ainda hoje figura nas armas de Lisboa em 

testemunho desta história extraordinária. 

 


