
Piódão Trail Running – 18/Set/2021 

 

Surgiu o convite para ir ao Piódão, que aceitei de imediato. Não só porque gosto muito da localização 

(paisagens lindíssimas), pela (muito boa) companhia e porque já tinha saudades de ir a esta prova (a 

minha última participação tinha sido em 2017) com uma excelente organização. 

 

Ida na véspera, com pernoita em Coja, já com o grupo todo reunido: Edu, Neville, Rosário e Gabi. 

No sábado, levantar cedinho (o costume!) e rumar ao Piódão. Levantar os dorsais, confraternizar com os 

outros atletas (as saudades destes momentos, já eram muitas), tirar as fotos da praxe e… assistir à partida 

dos atletas da prova dos 53K, em que participaram o Edu e o Neville. 

Uma hora depois, foi a vez das meninas – Gabi, Rosário e eu – partirem para a prova dos 25K. 



 

Os primeiros km tiveram direito a muitos degraus (sobe e desce), maioritariamente em xisto, e a single-

tracks com muita pedra. Já não participava nesta prova há 4 anos, e notei alterações ao percurso em que 

privilegiaram as zonas mais técnicas em detrimento dos estradões ➔ ainda bem, gosto muito mais!  

 



Soube muito bem ir progredindo num percurso técnico em que se tem de ir sempre com muita atenção, 

mas sem poder disfrutar tanto da paisagem (isso ficou para o dia seguinte, com uma visita turística pela 

zona). Não havia tempo para desmotivar ou pensar sequer em reclamar, porque foi aproveitar a prova de 

início ao fim. 

Ao 6K, o primeiro abastecimento. Nada a apontar! Comida e bebida de fazer inveja a qualquer mesa de 

casamento: bifanas, sopa, melão com presunto, queijo, marmelada, frutos secos, batatas fritas, água das 

pedras com limão, cerveja (preta)… 

A seguir, veio a primeira subidinha, digna desse nome. Subir a mais de 1200m de altitude, para ver as 

vistas da Serra do Açor. Valeu a pena! 

A seguir, descer sempre em single-track técnico. Uma maravilha! 

Antes de iniciarmos a segunda subidinha, há que abastecer condignamente.  

Depois, ver de perto Penedos Altos e ouvir a música inconfundível das eólicas – a poucos metros do nosso 

percurso - aos 1300m de altitude. Lá em baixo, a aldeia do Piódão, indicava que já só faltavam 5K para 

acabar a festa. 

 

Chegar à meta, a tempo de ver os primeiros classificados da prova dos 53K chegarem, mas com vontade 

de fazer mais uns km extra. 



 

Como se impunha, aproveitou-se para conviver com os atletas que iam chegando, ao mesmo tempo que 

se ia hidratando         .  

  



Resultados da prova dos 53K (terminaram a prova 99 atletas): 

 

 

 

Resultados da prova dos 25K (terminaram a prova 145 atletas): 

 

 

    


