
CLUBE MILLENNIUM BCP ALCANÇA O 2º LUGAR COLETIVO NO FINAL DO TROFÉU 
SCOTT TRAIL RUNNING SERIES 
 
Manuel Rodrigues: 

 
“Mafra acolheu a última etapa do Troféu Scott Trail 
Running Series, com o Clube a ser a maior comitiva 
presente em prova, distribuída pelas 2 distâncias em 
disputa – 12 quilómetros do trail curto e 24 quilómetros na 
versão longa.   
 
A partida, dada em conjunto para as 2 distâncias, levou os 
atletas a percorrer muitos dos fantásticos trilhos que 
circundam a vila de Mafra, com passagens por várias 
linhas de água e que se encontravam com o caudal 
bastante aceitável, fruto das chuvas que caíram durante a 
noite e que tornaram algumas zonas do percurso bastante 
enlameadas, criando muitas dificuldades acrescidas aos 
participantes, situação que viria ainda a piorar, com a 
chuva que voltou a cair já na parte final da prova.  

 
Os atletas do Clube estiveram em muito bom plano, 
em ambas as distâncias, destacando-se no trail curto 
Eduardo Rodrigues, que alcançou um excelente 3º 
lugar no escalão M60. Coletivamente, o Clube 
classificou-se em 10º lugar entre as 21 equipas 
classificadas.  
 
No trail longo foram vários os atletas em destaque: 
Pedro Cordas e Manuel Rodrigues estiveram ao seu 
melhor nível, vencendo os escalões M45 e M55, 
respetivamente. No setor feminino, foi Dulce Ramos 
que brilhou, alcançando um excelente 2º lugar, em 
F50. Fruto da excelente prestação coletiva, o Clube 
alcançou também um magnífico 2º lugar entre as 
equipas presentes, resultado que acabou por 
catapultar a equipa para o 2º lugar da classificação 
final do Troféu Scott Trail Running Series.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pedro Cordas: 
 
“Na prova de consagração do “Manel”, já virtual vencedor 
no Troféu Scott Trail Running Series (M55), troféu que 
contemplava 4 provas, em que o Manuel seguia com um 
registo notável de 2 vitórias (passariam a 3 no final desta 
etapa) e um 2º lugar, fomos até Mafra estrear um novo 
percurso, pois era a primeira edição: uma prova que 
convidava a velocidade, mas que depois nos brindava 
com subidas e descidas técnicas e com desníveis 
acentuados (embora curtas), compostas por lama que por 
vezes era bem escorregadia e alguma pedra; também 
tínhamos travessias de ribeiros, com um caudal superior 
fruto da chovada que caiu durante a noite (que tornou 
tudo muito mais interessante…). Eu gostei. 
 
 

Uma prova muito ao tipo da zona saloia, onde para se fazer 
altimetria temos que andar num sobe e desce constante; 
com distâncias, trail curto (12 km) e trail longo (24 km), e 
ainda caminhada. Basicamente dá para todos: os que vão 
em competição pura, os que vão treinar, os que vão 
experimentar, e os que vão acompanhar e fazem a 
caminhada em modo desportivo. 
 
 
Quanto aos resultados, para além do Manuel, 
conseguimos mais três pódios de escalão, pese embora, e 
não menos importante, todos terem chegado ao fim de 
forma meritória. Conseguimos também o segundo lugar 
por equipas no trail longo, um excelente resultado tendo 
em conta a concorrência.” 
 

 



RESULTADOS DOS ATLETAS DO CLUBE:  
 
TRAIL LONGO 

ATLETA TEMPO TOTAL GERAL ESCALÃO 

Pedro Cordas 2:30:02.285 8° 1° M45 

Manuel Rodrigues 2:36:10.001 17° 1° M55 

Virgilio Costa 2:54:02.648 37° 7° M50 

Pedro Correia 2:58:51.595 43° 11° M45 

Carlos Ramos 3:13:42.507 60° 5° M55 

Pedro Neves 3:15:37.932 65° 6° M55 

Helder Baptista 3:15:39.337 66° 7° M55 

Dulce Ramos 4:09:37.529 101° 2° F50 

Luis Costa 4:20:19.787 105° 21° M50 

Carla Vaz 4:57:22.588 112° 4° F50 

 
TRAIL CURTO 

ATLETA TEMPO TOTAL GERAL ESCALÃO 

Mario Duarte 1:22:23.054 40° 6° M50 

Eduardo Rodrigues 1:32:49.899 73° 3° M60 

Carlos Nunes 1:39:51.190 102° 17° M55 

Rute Ribeiro 1:39:51.585 103° 4° Sen F 

Eduardo Ferreira 1:45:37.147 121° 16° M45 

Paulo Rato 1:49:14.031 134° 4° M60 

Maria Nobre 2:04:42.617 200° 4° F50 

Paulo Mariz 2:06:28.298 202° 25° M50 

Beatriz Mariz 2:06:28.907 203° 10° Sen F 

Nuno Mariz 2:07:49.012 207° 28° M45 

Matilde Mariz 2:07:49.493 208° 11° Sen F 

Artur Leite 2:09:33.293 210° 27° M55 

Estrela Mariz 2:29:39.036 232° 12° F50 
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