
 

 

IX Trail Noturno da Lagoa de Óbidos – 12/Agosto/2017 

 

Realizou-se no passado dia 12 de agosto, o IX TNLO – Trail Noturno da Lagoa de Óbidos. Esta prova que se 
desenrola pelos trilhos do concelho de Óbidos e conta com uma organização a cargo do Clube de Atletismo de 
Óbidos, contando com o apoio da Câmara Municipal de Óbidos.  
Como habitualmente, o TNLO é uma competição, como a própria denominação refere, que se realiza à noite, 
com a partida e a chegada dentro das muralhas do Castelo de Óbidos e contou este ano com 2 distâncias de 
competição com 42 km, trail longo, e 21 km, trail curto, e ainda uma caminhada de 12 km, com percursos que 
atravessaram montes, floresta, caminhos agrícolas e, no final, com regresso às muralhas, tendo a 
particularidade, este ano, da maior parte do percurso se desenrolar para o interior em redor da barragem do 
rio Arnoia. 
Este ano, mais uma vez, os 42 km integraram os Campeonatos Nacionais da ATRP – Associação de Trail 
Running de Portugal e, ainda, a qualificação dos atletas para a Final da Taça de Portugal, prova a realizar nos 
Açores. 
Como é habitual, o Clube esteve bem representado, contando com 12 atletas no trail curto e 2 no trail longo, 
sendo uma das equipas mais representadas em prova. 

 
Quanto à minha participação e depois de alguns anos ausente, decidi participar no trail curto como forma de 
me preparar para o Iron Man que irei realizar em outubro e levava como objetivo realizar os 21 km com um 
tempo na ordem das 2 horas e 30 minutos.  



A partida foi muito rápida, já que a cerca de 2 km existia uma zona técnica que deveríamos alcançar no grupo 
da frente, uma vez que era previsível que essa passagem viesse a “entupir” e gerar filas de espera. Na 
realidade isso veio a acontecer, com atletas a terem que esperar mais de 10 minutos até conseguirem 
transpor o obstáculo. 
Passada essa dificuldade, tentei manter o ritmo acelerando nas descidas e abrandando nas subidas, de forma 
a manter os batimentos cardíacos no registo certo. 
Até aos 10 km tive a companhia do meu companheiro do Iron Man, Helder Baptista, mas acabei por “perdê-
lo” depois de uma descida muito longa e decidi avançar no meu ritmo até ao final, desfrutando dos belos 
trilhos que este ano a organização contemplou os participantes e motivado pelas ultrapassagens a cada vez 
mais atletas, alguns da minha prova e outros do trail longo.   

 
No final, deu para concluir a minha prova em 2h:25m e alcançar o 2º lugar no escalão, algo que não estava 

nada à espera, mas que veio provar que quando levamos as coisas a sério, é possível a obtenção de um bom 

resultado. Assim como eu, a Paula Batalha também alcançou um lugar no pódio, sendo 3ª do escalão. Por 

equipas, alcançámos ainda um brilhante 4º lugar entre as 31 equipas presentes no trail curto. 

Os meus dados da prova: 

 



Classificações dos atletas do Clube Millennium bcp 
 
Trail  Longo / 42 km (terminaram a prova 290 atletas): 
 

 
 
Trail  Curto / 21 km (terminaram a prova 379 atletas): 
 

 

 

 

 
 

Pódios do Clube Millennium bcp: 

 Equipas – 4º lugar 

 



 

 Escalão M50 – 2º lugar 

 

 Escalão F50 – 3º lugar 

 


