
 

Azores Triangle Trail Run – 06 a 08/Outubro/2017 

O interesse da minha participação nesta prova – para além de ser mais uma oportunidade para correr em 
trilhos – teve a ver com o local (só conhecia, e mal, as ilhas do Faial e Pico) e pelo facto de nunca antes ter 
efectuado uma prova por etapas. Para mim, foi um desafio muito grande, porque não fazia a mínima ideia de 
como o meu corpo e mente iriam reagir ao cansaço de 3 dias consecutivos de prova.  

Esta odisseia começou da melhor maneira, com uma escala de 24h na ilha de S.Miguel – que recomendo 
vivamente, pela abundante beleza natural – antes de rumarmos ao Faial, onde iriamos recolher os dorsais e 
ter os primeiros contactos com os restantes atletas, voluntários e pessoal da organização que nos iriam 
acompanhar ao longo destes 3 dias. Adicionalmente, foi nessa altura também que conheci os 2 atletas do 
Clube Millenniumbcp vindos do Porto, Francisco e João. 

 

Efectuado o brieffing, pelo director da prova Mário Leal, e tiradas as fotos da praxe, foi tempo de efectuar os 
últimos preparativos para a primeira etapa, e tentar descansar alguma coisa antes do início das hostilidades ! 

 

 

 

 

 

 



1ª Etapa – 06/Outubro 

 

Um despertar madrugador (05h30m), uma viagem de barco da Horta/Faial até à Madalena/Pico (com toda a 
bagagem a reboque), e eis que chegamos à partida da primeira etapa, em plena vila da Madalena. O dia 
promeita ser quentinho, o que se veio a confirmar. Dada a partida – às 09h30m – começámos em percurso 
completamente plano durante os primeiros 8km, por entre as vinhas (cravadas nas pedras) em piso de terra 
batida, muito rolante. Este tipo de percurso não é o meu preferido, o que me desgastou bastante, 
conjuntamente com o calor que se fazia sentir. 

 

Finalmente, o percurso mudou para subidas, single-tracks e uma vegetação verdejante. Tivémos a companhia, 
quase permanente, das vaquinhas felizes que – felizmente – não nos ligavam nenhuma ! 

A partir deste momento, o percurso foi exclusivamente a subir, subir, subir…  



 

À medida que nos aproximavamos do 2º posto de abastecimento – localizado na casa da montanha a 24,5km 
– a temperatura ia baixando, o sol escondia-se dando lugar a focos de nevoeiro, cada vez mais intensos. 

Cheguei ao 2º posto de abastecimento já fora do tempo limite. Mas, foi a intensificação do nevoeiro que 
impediu o director de prova de me deixar prosseguir para os 3,5km finais, tendo argumentado que a chegada 
à meta não me traria problemas mas que a descida – de regresso à casa da montanha – sería muito perigosa 
por causa do nevoeiro (quase não se via um palmo à frente do nariz). 

De facto, quase metade do atletas que foram até à meta – situada na cratera – caíram na descida de regresso 
à casa da montanha. O Cordas teve, inclusivé, de auxiliar um atleta do Canadá que caiu na descida tendo feito 
uma ferida que o obrigou a levar pontos ! 

O ser barrada numa prova nunca é agradável, ainda para mais, a tão poucos kms da meta. Mas, compreendi e 
aceitei a decisão porque era por uma questão de segurança.  

Nada a fazer… 24,4km num total de 27,9km.  

 



Chegada ao apartamento, na Madalena, bem ao fim do dia. Tomar banho rápido, para ir apanhar o autocarro 
da organização, que nos levou a S. Roque onde nos serviram um jantar antes da entrega dos prémios desta 
etapa. 

Regresso ao apartamento, já bem perto da meia-noite. 

No dia seguinte há mais… 

2ª Etapa – 07/Outubro 

 

Esta etapa parecia ser mais a minha cara, com tanto sobe e desce ! 

De facto, comprovou-se que sim. 

O começo foi idêntico ao dia anterior, com um despertar às 05h30m, fazer as malas, ir para o cais de 
embarque, viagem de pouco mais de uma hora da Madalena/Pico até Velas/S.Jorge. Mais uma viagem de 
autocarro de quase uma hora, até ao local da partida da segunda etapa. Aí, esperáva-nos um pequeno-
almoço recheado de pão doce, queijo da ilha e outras iguarias do agrado de todos os atletas. 

 



Já com o Sol bem intenso, demos início a esta etapa. Um começo com uma descida muito acentuada – onde 
caí logo ao 3K por o piso ser em terra solta, muito escorregadio – com chegada à 1ª Fajã do percurso, Fajã de 
S. João. Logo a seguir, a primeira subidinha ingreme, um mimo ! Nova descida, e chegada a uma praia com 
um percurso de pouco mais de 1km à beira-mar em piso de pedras grandes, redondas e soltas, em que a 
progressão se fazia com muito cuidado para evitar quedas. Chegada ao 1º abastecimento da etapa, para 
recuperar e ganhar fôlego para o empeno que se previa no gráfico disponibilizado pela organização. 

Ao sair do abastecimento, pouco mais de 1km decorrido, e começou a subida. Como uma grande parte do 
percurso da prova coincidía com os percursos pedrestres (GR e PR) marcados, virei à esquerda ao avistar uma 
marcação de um desses percursos. Fiquei muito admirada (quando a esmola é grande, o pobre desconfia…) 
por achar que a subida estava a ser demasiado simpática, fácil até. Ao fim de quase 500/750m a inclinação 
passou a ser no sentido descendente, e aí… parei ! Só nesse momento é que me apercebi que não via 
marcações nenhumas. Liguei para a organização, que me confirmou os meus piores receios… estava no sítio 
errado !!! 

 

Voltei para trás, e finalmente descobri que tinha de virar à direita, onde estava o prémio desta etapa : uma 
subida de uns valentes kms, com degraus de pedra irregulares e a pique !  

Foi neste momento que agradeci a todos os que me aconselharam a levar bastões, e a mim mesma por ter 
acatado esse bendito conselho !!! Foram uma ajuda preciosa. 

Quando parava para respirar (o que convinha, de vez em quando…), podia vislumbrar uma paisagem 
magnífica por entre a densa vegetação, em que felizmente as árvores evitavam o sol directo. 

Apesar de ser uma subida muito violenta, com um desgaste muito grande, consegui aqui ultrapassar uma 
meia dúzia de atletas. 

A chegada ao pico da montanha permitiu-me recuperar um pouco as forças e apreciar a paisagem, 
conseguindo-se ver perfeitamente algumas das ilhas mais próximas. Ao fim de pouco mais de 1km, chegada 
ao segundo abastecimento, situado no abrigo da montanha.  



 

Logo a seguir, uma descida comprida e acentuada, por entre single-tracks e trilhos muito engraçados, até à 
chegada a mais uma Fajã. Esta, para mim, foi a mais bonita por onde passei a Fajã de Santo Cristo. Dedicada 
ao surf, com um ambiente magnífico, as casas muito engraçadas, toda a decoração interior (a maior parte das 
portas e janelas das casas abertas) e exterior das habitações muito cool ! 

Ligeiras subidas e descidas, por trilhos e estradões de terra batida e eis que se avista a Fajã dos Cubres, onde 
estava instalada a meta. 

28,7km cumpridos em 06h32m. 

Após cortar a meta, a organização informou que uma habitante local tinha disponibilizado a casa particular 
dela para que os atletas pudessem tomar banho. De facto, a hospitalidade destas gentes é magnífica !  

Todos os atletas comentaram a boa vontade desta senhora, que apesar de não ter grandes posses, tem um 
coração enorme ! Obrigada ! 

Após o banho, foi apanhar a carrinha da organização para nos levar à Pousada da Juventude da Calheta, num 
percurso de quase uma hora. 

Deixar as malas (guardadas pela organização durante todas as etapas da prova, porque pernoitávamos 
sempre em sítios diferentes todos os dias) e apanhar novamente o autocarro da organização, que nos levou 
ao local do jantar desse dia. 

Deitar tarde e levantar cedo (05H30M), foi uma constante destes dias de prova. 

 

 

 

 

 

 



3ª Etapa – 08/Outubro 

 

Às 06h30m já estavamos à espera do autocarro que nos iria levar da Calheta até às Velas, onde estava 
situado o cais de embarque para a Horta/Faial. Após quase uma hora de autocarro, um pouco mais de uma 
hora de barco, e mais uma meia hora de autocarro, e eis que chegamos ao Vulcão dos Capelinhos onde está 
situada a partida da terceira etapa. 

Somos recebidos com um belo de um pequeno-almoço, nas instalações do museu do Vulcão. 

 

Esta etapa é também o meu género, com muitas partes técnicas e poucos estradões (tirando a descida final, 
depois da Caldeira, por entre as vaquinhas felizes, que soube muito bem para descomprimir). 

Começa com uma subida em terra vulcânica, durante cerca de 2km, até se chegar a uma zona mais 
verdejante, mas não menos inclinada. Quase sempre a subir (e que belas subidas), eis que se chega ao 
primeiro abastecimento.  



 

A partir daqui até ao segundo abastecimento, encontra-se o percurso mais bonito desta terceira etapa. Ao sair 
do abastecimento, uma subida por entre uma vegetação mais ou menos rasteira durante 1 a 2km, eis que nos 
deparamos com uma mudança abrupta da paisagem : entramos numa floresta densa, com um piso de terra 
escura e húmida e umas árvores cuja copa não deixa passar quaisquer raios solares. Ao fim de uns 2km, 
começam as lindas / magníficas / espectaculares  levadas !!! 

Durante vários kms andamos/corremos pelas levadas, passamos pontes de pedra (uma delas sem laterais 
onde nos agarrar, mesmo boa para quem tem vertigens…), e aproveitamos as quedas de água para nos 
refrescarmos. 

Terminadas as levadas, mais uma subidinha (subida à séria, mesmo !) e de repente tenho um rapaz voluntário 
à minha frente. Pergunto-lhe se falta muito para chegar à Caldeira : “acabou de chegar !”. Mais 2 passos e… 
uma vista fabulosa da Caldeira. A sorte que nós tivémos, porque não havia nevoeiro (ainda estava a começar 
a subir a serra) permitindo disfrutar da paisagem em pleno ! 

 

Mas, a chegada à Caldeira não era sinónimo de que o segundo abastecimento era já ali, porque não era ! 

Havia que contornar a Caldeira (aquilo é mesmo enorme !) e só depois descer um pouco, pelo lado do 
miradouro até ao abrigo da montanha, onde estava situado o abastecimento. A simpatia de toda a 
organização e voluntários ao longo de todas as etapas desta prova, foi uma constante. Nem me deixavam ser 
eu a atestar os bidons ! 

A partir daqui, o percurso era quase sempre a descer, primeiro por um estradão de terra batida junto das 
vaquinhas felizes, depois alternado entre algum alcatrão e trilhos (passámos pelo meio do parque botânico de 



Pedro Miguel), até se avistar a Horta. Aí, uma descidinha que não sendo das mais inclinadas era agreste por 
ser em estrada romana e por estar situada já bem no final, em que os atletas já vinham com quase 100km 
percorridos, em que já tudo atrapalha e incomoda ! 

O último km foi percorrido por entre as ruas da Horta, até à Matriz, onde estava situada a meta. 

43,8km em 08h36m, recebida a medalha de finisher, feito o abastecimento final, e é tempo de recolher as 
malas para fazer – a pé, numa estrada de empedrado !!! – os últimos 750m finais até ao apartamento.  

Depois do merecido banho, só tive tempo de percorrer – com um andar novo – toda a marginal da Horta, até 
ao restaurante onde a organização nos iria servir mais um jantar, seguido da entrega dos prémios. 

 

Resumo 

Consegui superar – com sucesso acho eu, 96,9km em 20h16m – este novo desafio : fazer uma prova por 
etapas.  

Não sou atleta de topo, nem ando lá perto. Mas, estou neste desporto porque gosto de correr em trilhos, 
gosto do ambiente salutar que se vive neste tipo de provas, e… porque me divirto ! 

Felizmente, as organizações destas provas não impedem os atletas menos dotados (por constituição fisica ou 
por falta de um treino mais rigoroso : com plano de treinos à séria, alimentação rígida e apoio profissional) de 
nelas poderem participar. 

Impedir estes atletas de participar – através de pontos de corte/barreiras horárias muito agressivas - iria criar 
uma nova camada de atletas de fim linha (que anteriormente eram considerados de topo), e reduzir a 
participação de atletas nestas provas a pouco mais de meia dúzia. Para além disso, penso que se perderia o 
espírito lúdico do desporto, passando a ter um carácter demasiado competitivo e muito profissional.  

Ainda bem que continua a ser um desporto amador !  

Nem todos podemos ser atletas de proa, mas todos podemos usufruir de um desporto que gostamos e ao 
qual dedicamos o tempo que pudemos, da melhor forma. 

Obviamente que há um mínimo que tem de ser feito, porque o corpo humano precisa de ser treinado durante 
muito tempo para estar preparado para uma prova de trilhos, em que há um razoável desgaste físico e 
mental. São muitas horas em esforço, com obstáculos mais ou menos difíceis, que é preciso ultrapassar, para 
se chegar a bom porto. 

O meu objectivo, ao participar numa prova, não é ficar nos primeiros lugares, nem ficar à frente de nenhum 
atleta em especial. É sim superar-me a mim mesma, perceber que consigo chegar um bocadinho mais longe, 
usufruir das paisagens magníficas por onde passam os trilhos, conviver de forma salutar com os outros 
atletas. 

Uma prova por etapas tem uma logística muito diferente de uma prova corrida/seguida. Obriga a um 
ajustamento mental, para se iniciar a etapa seguinte em condições mínimas. Fisicamente, para mim, acho 
mais violento, porque o descanso entre etapas é muito reduzido, sem grandes tempos de recuperação. 

Mas, consegui chegar ao fim.  



 

Sei que, com mais empenho conseguiria chegar mais longe. 

Mas, o empenho para qualquer desafio está muito ligado à nossa vida profissional e pessoal, a outras 
actividades lúdicas a que também gostamos de dedicar o nosso tempo e, à nossa motivação. 

Não quero deixar de agradecer ao Clube Millenniumbcp – em especial ao seccionista Eduardo Ferreira, mas 
não só - o apoio que me têm dado (através da comparticipação de parte da inscrição em provas e na camisola 
que levo para as provas com muito orgulho !), permitindo-me participar em provas que de outra forma seria 
mais difícil. 

Resultados  

(não estão contabilizados os tempos de : Paulo Felício até ao 1º abastecimento da 2ª etapa; Paula Batalha do 
1º ao 2º abastecimento da 1ª etapa) 

 


