
 
 

7º TRAIL NOTURNO DA LAGOA DE ÓBIDOS 

 

 

Frase-Chave: Life is a gift. Experience is the beauty! 

 

 

Vila de Reis e de Rainhas, rodeada por uma extensa muralha de origem romana, apresenta no 

seu interior ruas pitorescas, janelas manuelinas, escadarias esconsas, pátios que escondem idílicas 

histórias de amantes, a igreja de Nossa Senhora da Graça, estabelecimentos com produtos 

artesanais e de fabrico próprio, uma calçada romana, casas caiadas de branco, beirais com flores 

vivas e coloridas. O chocolate é o elixir desta cidadela e a feira medieval a "reconstrução" da 

estóica resistência dos mouros aos cristãos.  

 

Na noite de sábado para domingo, 1 de agosto, realizou-se o sétimo Trail Noturno da Lagoa de 

Óbidos, organizado pelo Clube de Atletismo de Óbidos.  

Dos 1051 atletas inscritos para as três provas competitivas alinharam à partida 976, sendo 120 do 

mini-trail 10 km, 429 do trail de 25 km e 427 no ultra trail 55 km. Na caminhada estiveram 

presentes 130 caminheiros. 

Do Clube MBCP estiveram presentes 17 atletas, dos quais 11 para o trail de 25K e 6 para o ultra 

trail de 55K. 

 

A simbiose entre a feira medieval e a atividade desportiva em questão elevou o TNLO ao ranking 

das provas mais afamadas, concorridas e com um dos melhores ambientes de trail em Portugal.  

 

Respira-se trail!! Os atletas de norte a sul do país cumprimentam-se sorridentes, revêem-se os 

amigos de longa data, confraterniza-se com os atletas que veem religiosamente a esta prova ano 

após ano, ouvem-se picardias saudáveis entre atletas de equipas concorrentes, tiram-se selfies com 

e sem stick, questiona-se sobre as futuras provas de trail, encontram-se "atletas estreantes" com o 

material imaculado e "brinca-se com a veterania", prova-se a ginjinha de Óbidos ou somos fisgados 

pelo chocolate "afinal a seguir vamos queimar tudo...". 

 

As 400 inscrições disponibilizadas no dia 1 de junho para o Ultra Trail esgotaram em 36h. Mas 

afinal o que torna esta prova tão concorrida? 

Não é a distância, percurso, tecnicidade ou altimetria. É realizar-se numa vila medieval com um 

castelo ímpar, beneficiar da luminosidade da lua, ter o encanto da lagoa para deliciar a vista e o 

som do mar para embalar a audição. Mas mais que tudo isto... é o belo do empeno que dá!!! 

Provas com a mesma distância e mais do dobro da altimetria desta não são tão "empenantes". 

 

Para muitos iniciava-se ali o primeiro dia de férias, para mim iniciava-se a última fase de treinos 

para a minha prova rainha de 2015.  

 

 



01.08.2015  

 

Ao início da tarde a notícia da confirmação do falecimento do atleta João Marinho foi uma lança 

no peito. Emoções fortes, revoltas, um sem número de porquês, o reviver de momentos e 

conversas que partilhámos, o reacender da mágoa, o reavivar de uma promessa que em breve 

espero cumprir... Uma vida tão jovem, apaixonada, divertida, sonhadora e experiente foi ceifada 

de forma trágica. A paixão pela vida, a ânsia em desafiar os limites, a paz e independência que a 

montanha proporciona toldaram-lhe a razão e aventurou-se contra a soberana natureza. Opiniões 

à parte, para mim, foi um criador de vida.  

 

Pelas 17h parti em direção à Vila de Óbidos equipada a rigor. Encontrei muitos conhecidos, 

elementos do clube e efetuei o levantamento do dorsal no secretariado, instalado no Espaço Ó, 

junto à entrada da vila.  

 

Após atravessar a porta da vila sou transportada para um burgo da idade média onde cuspidores 

de fogo, dançarinos, bobos, jograis, músicos, mulheres da vida, o clero e a corte do Rei desfila 

pela cidadela contactando com a plebe. É um ambiente transcendente que nos envolve, impele a 

encarnarmos uma personagem estóica e a conquistar o Castelo antes da aurora.  

 

Pelas 21 horas, a organização dirige 

as boas vindas aos atletas no local 

designado por jogo da bola dentro das 

muralhas de Óbidos e solicita um 

minuto de silêncio em memória do 

atleta João Marinho, falecido nos picos 

da Europa.  

 

Sabendo de antemão que a partida 

oficial era na Porta da Vila aguardei, 

juntamente com outros atletas do clube 

que a maioria dos atletas descessem a 

rua direita até ao local onde seria dada 

a partida oficial das 3 provas.  

 

Junto à porta principal do castelo 

haviam dois pórticos: a direita para os 

atletas dos 25K e a esquerda para os 

atletas dos 55K e dos 10K.  

 

 

 

 

 

Por momentos senti-me transportada para a prova internacional Lavaredo Ultra Trail, onde 

milhares de atletas aguardam o tiro de partida sob a voz de Ennio Morricone, tal era a magia que 

pairava no ar. Mas não... foi a voz do anfitrião Serrazina que nos parabenizou e desejou uma 

excelente prova no percurso que ele criou.  

 



O Ultra Trail Noturno da Lagoa de Óbidos (UTNLO), o Trail Noturno da Lagoa de Óbidos 

(TNLO) e o Mini-Trail da Lagoa de Óbidos, são provas circulares noturnas com partida e 

chegada dentro das muralhas de Óbidos.  

 

Após sair as muralhas o percurso dos 55K atravessa montes, floresta e terras de cultivo em 

direção à barragem do Arnóia, segue na direção do oceano Atlântico, contorna a lagoa de Óbidos 

e regressa às muralhas. A abordagem final ao castelo faz-se por uma escadaria irregular de 

madeira até culminar na famosa porta da traição onde o grandioso Serrazina nos recebe de 

braços abertos e sorriso de veemente felicidade. 

 

A minha Prova  

 

(Preparem-se que isto vai acelerar… um pouco)  

Inicia-se com a descida rápida da Porta da Vila de Óbidos (ao mesmo tempo que os atletas do 

K10) e subida a Casais Novos. Segue-se para o Sobral da Lagoa passando por uns singles, mata, 

trilhos arborizados e algum estradão. Mete-se a conversa em dia com os "amigos", sou 

ultrapassada pelo Pedro, o Sandro ainda está no aquecimento, revejo a Analice, perco-me uns 

metros e descubro que afinal era para atravessar o túnel. Chego a Dagorda (primeiro 

abastecimento) mais encharcada do que se tivesse levado um banho com um garrafão de 5 litros e 

assim me mantenho até ao fim.  

A Lua brilha, ilumina, reluz, energiza, alegra, conforta...primeiro à esquerda, mais tarde à direita.  

A placa "12K / 48 Óbidos" surge. Hahaha!!! Ainda falta tanto!! 

Até chegar a Olho Marinho "um sobe e desce", estradões, mata com um cheirinho a natureza 

fenomenal, canavial denso e perigoso (pus o pé num fosso e com sorte não me magoei à séria), 

pontes de madeira para auxiliar nas duvidosas travessias e uns trilhos em ziguezague. Seguia 

"fresca" e até estava a gostar... juro!! E eu que pensava que ia detestar a prova… 

Km 20 e uns trocos, estava cheia de sede e apetecia mesmo comer algo fresco. Melão!!! Nham 

Nham!!! Mas quando vejo bem... só isto?? Fruta e umas bolachas? Que mau... fico só pelo 

melão. O próximo era só ao K39 e devia ser igual... 

Atravesso a aldeia, muitos "viva" e "força". E entro na melhor parte!! Não... não foi na lama!! Lol!!! 

Essa não “habia” necessidade!! Arribas perigosas, subidas e descidas em areia seca, alguns trilhos 

com pedras soltas, caminhos estreitos que conduzem pelo meio da farta vegetação, e piscinas!!!! 

Aiiiii que vontade!!!! Seria um hotel? Casas de habitação? Aquele verdinho foi de partir a alma!  

Chego ao terceiro abastecimento em estomacal agonia e a sentir "alguma prisão" nos gémeos 

tentei comer uma barra mas os dentes não queriam trincar, a língua parecia cortiça, a saliva nem 

vê-la, e os movimentos de propulsão "deste bolo" ativavam o reflexo de vómito... mas este era 

mesmo o sinal! 

- "Filipa, obriga-te a comer!!! Esse é o teu handicap!!! Por isso aguenta, mastiga com calma, divide 

aos bocadinhos que as más sensações já passam...".  

Nem 5 minutos depois, o corpo já dizia "dá-me outra"!  

2h e pouco da madrugada um cheiro inigualável, os pés enterrados na areia, um céu escuro que 

contrasta com a luminosa lua e de fundo... a rebentação do mar... wowwww!!!! Magnânime!!! 

Contemplo embevecida o mar a enrolar na areia, a espuma que faz e aquele "embalo musical da 

natureza" diz-me:  

- "Força miúda, metade já está feito!”. 

K40! Melão!!!! E bolachas... mas teve de ser...  



As palavras do Pedro vieram à memória "a seguir ao abastecimento dos 30 e poucos tens um 

estradão a volta da lagoa de 10K". Logo precisava de energia para correr. Lembrei-me da "minha 

estrada" e pensei:  

- "Filipa, imagina que estás em Vilamoura e tens de fazer estes 10K em 1h para chegares a tempo 

do jantar estar pronto" e voilá!  

Meti o chip e nunca parei ;) (excepto num mini troço de canavial sem visibilidade). Um atleta 

"colou-se" e aguentou firme. O jantar que eu tive no Miradouro foi uma sopa morna e mais umas 

bolachitas com sal. Contrariamente ao que tinha hipotetizado, adorei aquela parte. Parecia que 

tinha entrado noutra prova. Ali era "o meu asfalto" e com 40K nas perninhas consegui fazer uma 

média de 6Km/min. Revigorou-me. E top top foi ultrapassar uma boa dezena de atletas naquele 

percurso. O que significava que estava a gerir bem a minha prova.  

Por fim, só faltam 8! Ahhhh, mas estes 8... ui ui ui!!!  

Primeiro apanhei com um pouco de estrada, depois uma parede para esgravatar e subir pela 

corda, retemperei forças na mata, estiquei-me no estradão, pulei uma ponte, sujei um pouco mais 

as sapatilhas, entrei numa parte arborizada e mais técnica e nos últimos 2K pimba com um sobe e 

desce martirizante, técnico, denso e chato. Pior que isto é ver lá bemmmm longe o Castelo!  

2K? Só? Nos metros finais já nem força tinha para trotar nas escadas que tanto gosto... e ainda 

ouço "já está"! Qual já está!!! Enquanto não se atravessa a linha da meta tudo pode acontecer!  

O atleta mal andava (parecia que estava no aeroporto da Madeira depois do MIUT! Lolol) e eu 

estava cheia de dores nos tornozelos mas verdade se diga... os últimos metros foram a correr! 

Como o Didier disse "é sempre a descer".  

Ia "conquistar o Castelo"... tantas vezes que pensei naquela entrada e quando ali estou só penso 

"até que enfim!" Nunca imaginei chegar com 9h de prova...". 

 

Considerações  

 

O TNLO sofreu substanciais alterações no percurso em relação às edições anteriores. Como não 

fui a nenhuma não posso efetuar comparações. Achei um percurso interessante e variado, com 

travessias de pontes, túneis, muitos estradões, passadiços de madeira, tracks arborizados, arribas, 

canaviais, alcatrão, mata florestal, "algumas paredes" para sujar as unhas e com direito a subir por 

cordas, single tracks, areal, zonas enlameadas e localidades com apoiantes simpáticos e 

entusiastas.  

 

Quanto à organização só tenho a apontar os abastecimentos e os últimos 3 quilómetros. Os 

abastecimentos de sólidos eram fracos em termos nutritivos, isto é, eram compostos 

essencialmente por carboidratos de alto índice glicémico e sem nenhum tipo de proteína 

(melão/melancia/laranjas/tomate/sal/bolachas). Concordo que é necessário ingerir alimentos que 

promovam um pico de energia imediato mas paralelamente é necessário complementar com algo 

que forneça energia duradoura e nutritiva para os músculos.  

Os quilómetros finais são "a cereja no topo do bolo". Em todas as provas defrontamo-nos com 

uns últimos quilómetros "empenantes" e surpreendentes, todavia, na minha singela opinião, "estão 

mal localizados no percurso, atrasam a progressão e desmoralizam". Se me perguntarem como 

recordas o UTNLO direi "um autêntico quebra-pernas onde a Lua foi rainha e a lagoa de 

Óbidos, o seu espelho de contemplação”.  

 

Em suma, gostei da prova, do percurso, da organização, da companhia, do brinde, da perfeição 

da noite, da força da lua, das marcações, dos sons da natureza, das dunas, dos desafios, e do meu 

novo frontal!!!  



Prémio Finisher  

 

O prémio de finisher foi uma travessa pintada à mão. Pessoalmente aprecio "medalhas" originais e 

que me transportem novamente aos momentos que vivi nesse trail. Esta é a segunda medalha 

mais original que recebi até hoje. Como se diz “as recordações são o alimento da alma”. Sejam 

elas numa travessa, numa medalha, numa fotografia, num sorriso ou na inesquecível 

luminosidade que a lua irradiava nessa noite de Verão.  

 

 

 Tabela de Classificações dos Atletas do MBCP na prova de 25 Kms  

 

Nome Atleta 
Classificação 

Geral 
Classificação 

Escalão 
Tempo 17 Kms Tempo Chip 

Pedro Neves 95 10 1:46:08 2:53:55 
Filipe Alves 167 36 1:55:10 3:13:22 

António Veloso 215 13 1:59:55 3:24:26 
Luís Miguel Costa 287 52 2:06:53 3:46:22 
Ricardo Mendes 304 57 2:23:41 3:57:13 

Paula Batalha 313 7 2:16:03 3:57:23 
Carla Ribeiro 325 9 2:26:16 4:01:35 
Pedro Silva 326 31 2:26:00 4:01:36 

Carla Lourenço 377 47 2:53:52 4:41:15 
José Farinha  378 173 2:53:52 4:41:16 

António Tornada 389 1 2:44:34 4:52:20 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Tabela de Classificações dos Atletas do MBCP na prova de 55 Kms  

 

Nome Atleta 
Classificação 

Geral 
Classificação 

Escalão 
Tempo 39 

Kms 
Tempo 49 

Kms 
Tempo Chip 

Sandro Jordão 95 56 4:44:14 5:49:49 6:59:00 
Pedro Cordas 167 33 5:12:17 6:34:00 7:51:42 
Miguel Cruz 240 25 5:40:49 7:10:33 8:34:23 
Virgílio Costa 241 56 5:40:56 7:10:34 8:34:24 

Eduardo Ferreira 294 144 6:12:10 7:31:18 9:06:49 
Filipa Vilar 296 17 6:11:46 7:31:23 9:06:53 

 

 


