
 

 

Um evento, duas provas, 16 atletas do Clube Millennium bcp… 8 relatos! 

 

 

 



Relato do associado Pedro Neves 
 
Parti para Alenquer sem qualquer prognóstico, espírito aberto. 
Vim de Alenquer com a alma a transbordar. 
 
Para quem já não fazia uma prova de trail desde os Abutres em janeiro, esta encheu-me as medidas. 
A bem dizer, tivemos uma sorte brutal com o tempo e para além do sol, o piso ajudou e foi preponderante no ritmo 
imposto. 
Depois para quem gosta mesmo disto, melhor não é fácil de arranjar, é subir e descer a pique em “single tracks” e ser 
presenteado nos topos com uma paisagem deslumbrante. 
Por tudo isto, associado ao facto de ser aqui tão perto e à qualidade da organização, ainda me vão fazer lá voltar para o 
ano. 
 

 
 



 

Relato do associado Rui Ramalho 
 
Eu gosto muito de provas de estrada mas quando penso na paisagem dos trail’s guardo a época mais fria para me 
deslumbrar. 
Alenquer foi uma agradável surpresa. A temperatura vinha a baixar conforme nos aproximávamos e a partida foi feita 
com 3 graus. 
Partimos a bom ritmo para aquecer e a envolvência paisagística e a diversidade de trilho foi sempre a ajudar. O sol fez a 
sua parte e ajudou a tirar alguma roupa e a marcar a zona de geada ainda sem sol e a já banhada por ele. 
O trail tem a característica de podermos ter mais companheirismo e convívio mesmo em andamento e como o Clube 
Millennium bcp esteve bem representado fomos passando e sendo passados por companheiros o que adoçou o ritmo, e 
eu, a Sofia e o Eduardo Rodrigues acabámos por andar em perseguição do Hélder e do Neves. Antes não o tivéssemos 
feito!!! Os Ramalhos tinham um almoço de natal às 13h30 em Oeiras e pedimos à viatura (Hélder, Rato, Neves e 
Ramalhos) pressa no regresso. Optámos então por nem tomar banho para podermos regressar rápido mas, pelo sim 
pelo não, foi ver as classificações femininas. A Sofia estava nas séniores (dos 18 aos 39) que abarca quase o mundo 
inteiro e por isso já tínhamos deixado descansados os companheiros de viatura que alertaram para a possibilidade da 
Sofia fazer o seu quinto trail e subir pela quinta vez ao pódio. Quando ponho no telemóvel a classificação das sénior 
femininas lá estava a magana em terceiro lugar. Raio da miúda que atrasa sempre a malta e qualquer dia ninguém quer 
ir connosco. Fomos então tomar banho à pressa para podermos ir para a entrega de prémios que era às 13h. Com 
telefonemas lá de casa a apressar-nos lá vimos a Sofia subir ao terceiro lugar do pódio com as cores do clube e levámos 
o medalhão para o almoço em jeito de justificação do atraso.  

 

Que não nos enganemos pois quem ganhou mais fui eu mais uma vez que arranjei uma companheira de sangue que tem 
igual gosto de correr comigo e contribui muito para a felicidade que carrego todos os dias. 
Mais uma vez peço desculpa aos nossos companheiros de viatura que fizeram de tudo para nos facilitar o calendário de 
eventos. 
Muito bem organizado, bem marcado o percurso e gente simpática. É para voltar!  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Relato da associada Sandra Simplício 
 
Eu não sei bem o que dizer, pois tudo isto é novo para mim, tendo em conta que este foi o meu primeiro Trail ! Pois é, 
acho que tive uma inclinação para selecionar uma ‘boa’ prova . 
  
Escolhi esta prova porque Alenquer era já ali da minha casa e desde de infância que passo por lá, e em especial no Natal 
para ver as figuras do presépio naquela encosta! Com esta prova permitiu-me conhecer melhor Alenquer ‘por dentro’ e 
desafiar os meus limites.   
 
Foi dura a prova, mas gostei muito de todos os momentos desde a convivência com os colegas, a paisagem, das 
‘descidas’, da organização, de todos os bons dias recebidos e de passar a meta com um grande sorriso e boa disposição 
deste meu desafio do ‘Xmas Trail de Alenquer’.   Para terminar quero deixar um desejo… É para continuar estas 
aventuras !    
    
Feliz Natal! 
 
 

 
 

 



 

Relato do associado Helder Baptista 
 
Foi com muita curiosidade que me inscrevi nesta prova, pois conheço a zona e as boas vistas e bons trilhos estavam 
garantidos. 
 
Partimos de casa ainda noite com uns simpáticos 6ºc e promessa de sol, vento fraco e temperatura a subir. A 
temperatura lá subiu, subiu, mas começou nos 3ºc (temperatura registada na partida). 
 
Com cerca de 250 atletas à partida, esta prova contou com um percurso predominantemente feito em “single tracks”, 
muito trabalhosos e algo escorregadios. Toda a prova estava bem marcada, apesar das constantes mudanças de 
direção, os abastecimentos eram q.b. e o local de partida e chegada da prova, muito agradável. 
 
Se somarmos ao anteriormente escrito, uma equipa de luxo do CMBP, o saldo final só podia ser positivo e muito 
agradável. 
Fica a promessa de voltar para o ano. 
 

 
 
 
 
 



 

Relato da associada Paula Batalha 
 
Início do dia bem fresquinho – com uns míseros 2 graus às 08.30 em Alenquer – o que prometia vir a ser um dia de 
trilhos espectacular! 
O Jardim da Romeira, bem no centro de Alenquer, foi o local ideal para a partida de chegada das 3 provas que 
constavam do programa do Xmas Trail de Alenquer : 22K, 12K e caminhada. 
Os atletas do Clube Millennium bcp não se fizeram rogados, e lá estavam cheios de vontade e boa disposição para 
aproveitarem mais um convívio pelos trilhos. 
Logo após o sinal de partida, não faltou muito para se começar no sobe-e-desce constante ao longo de toda a prova. 
Não sendo subidas e descidas muito compridas, a inclinação foi bem acentuada (e os gémeos que o digam!). 
Entre as serras circundantes a Alenquer, passando pelas vinhas e subindo ao moinho, podia-se apreciar uma linda 
paisagem. 
O percurso era muito bom, com vários single-tracks, estradões de terra e, o alcatrão só para ligar os trilhos. A 
organização esteve muito bem, com 2 abastecimentos de qualidade ao longo do percurso, e muitos elementos dos 
Escoteiros e Cruz Vermelha a auxiliar em todas as zonas mais sensíveis e quase que impossibilitando os atletas de se 
perderem do percurso oficial (para além de o mesmo estar com boas marcações).   
Sendo a 2ª vez que efetuava esta prova, já sabia minimamente ao que ia. No entanto, este ano a parte do percurso 
idêntica ao de 2014 foi em sentido inverso. A parte final do percurso foi uma novidade, pois percorremos toda a parte 
antiga da cidade de Alenquer, e descemos para a meta mesmo ao lado – literalmente! – do Presépio.    
 
 
 



 

Relato do associado Pedro Cordas 
 
O Xmas Trail era uma prova que já queria fazer há algum tempo – insere-se num tipo de prova que eu gosto de 
aproveitar para treinar em ambiente de competição; mas serve também para quem gosta de fazer provas curtas e 
rápidas; ou para quem quer experimentar uma prova de trail pela primeira vez ou aventurar-se numa distância um 
pouco mais longa do que os mini trails; ou pura e simplesmente para ir matar saudades dos trilhos. 
 
O evento de Alenquer tem o condão de juntar tudo o que já referi aliado à fama de ter uma excelente organização e ao 
seu cariz social, e isso traduz-se num sucesso de inscrições, esgotadas! – mais de 1000 inscritos, divididos pelas provas 
de 22km e 12km, e pela caminhada.  
 
Focando-me na prova de 22km, a prova que fiz: 
 
A partida da prova foi dada no Parque Urbano da Romeira (um espaço amplo e bastante agradável); sendo uma prova 
numa zona em que não há montanha, há que aproveitar todos os montes e cabeços, e começamos logo a subir, para 
aquecer, porque a temperatura andaria pelos 3 ou 4 graus.  
 
Como disse atrás, temos que aproveitar bem o terreno e a prova desenrola-se nesses moldes, vamos quase sempre a 
subir ou a descer, num trajeto bem marcado e com vários tipos de terreno – temos de tudo um pouco, desde singles 
bastante técnicos e escorregadios, a estradões de terra batida… e inevitavelmente algum alcatrão para as zonas de 
ligação. Não podendo agradar a gregos e troianos… é uma prova equilibrada nesse sentido.      
 
É uma prova que puxa fisicamente, pois os seus cerca de 23km, com D+1150, enganam e são exigentes!    
 
Uma última palavra para a organização… é mesmo excelente! Trilhos bem marcados, acompanhamento dos atletas 
antes e durante a prova, policiamento, presença da Cruz Vermelha e Bombeiros, abastecimentos em locais bem 
definidos com mais que suficiente para os mais exigentes, e com um caldo verde no final que soube muito bem – a 
apontar ou a repensar o último km… demasiado alcatrão! 
 
Será uma prova a repetir no futuro, sem dúvida! 
 

 
 



 

Relato do associado Luís Costa 
 
Chegada a Alenquer por volta das 7:45H e um frio de arrepiar, 2ºC… tudo branquinho com a geada da noite… 
Primeira coisa a fazer, levantar o dorsal… aguardar pelo resto do grupo no quentinho do pavilhão da Romeira. De 
seguida fila para o café quase 20 minutos que mais pareciam 2 horas tal era o frio. 
Vesti uma camisola de manga comprida pois tinha levado a de manga curta e pronto para o arranque da prova e para as 
fotografias da praxe. 
Dá-se início da prova e lá vamos nós… arranque acelerado para aquecer e começam logo as subidas… umas mais 
técnicas (com cordas) e outras mais simples… como tudo o que sobe também desce, descidas algumas de dificuldade 
elevada o que poderia causar quedas aos mais incautos.  
Abastecimentos razoáveis e num deles com direito a Licor Beirão … 
No regresso a Alenquer descemos mesmo por trás das figuras do presépio com direito a tocar nelas e tudo… 
 
Prova bonita, bem organizada e com uns trilhos fabulosos… prova a repetir (já a tinha feito há 2/3 anos e o traçado tinha 
sido o inverso deste ano). 
 

 
 



 

Relato da associada Ana Marques 
 
Alenquer foi o meu primeiro e segundo Trail. 
Fiz os 12 Km, e o meu marido, o Sérgio Gonçalves, fez o de 22 Km. 
Experimentamos o ano passado fazer o Alenquer Xmas Trail. Adorámos, por isso este ano repetimos. 
Este ano foi muito mais duro, dado que reverteram o percurso. Mas de facto, apesar de ainda estar cheia de dores nas 
pernas (2 dias depois), acho este Trail espetacular, desde o início ao fim. Tem umas paisagens fantásticas, um ambiente 
fantástico, a entreajuda entre os participantes, a própria organização, e até o Caldo Verde no final! 
 
Não temos fotos, não conseguimos tirar. Olhos no chão! 
 

 
 
 



 

 

 



Resultados da prova dos 12K (concluíram a prova 326 atletas) : 

 

Resultados da prova dos 22K (concluíram a prova 248 atletas) : 

 

 

 


