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CINCO ANOS APENAS separam a primeira edição do Azores Trail Run® do ano 
de 2018, quando a prova juntou, na ilha do Faial, cerca de 800 participantes 
de 30 nacionalidades diferentes, para a sua 5.ª edição. Neste cinco anos, o 
Azores Trail Run®, primeira prova de trail running a nascer na Região, trans-
formou-se no maior evento de desporto de natureza dos Açores, cuja visi-
bilidade tem já um alcance mundial. Prova disso é o facto de, em 2018, ter 
integrado o Ultra-Trail® World Tour, o mais prestigiado circuito mundial da 
modalidade, na categoria Discovery Race, honra nunca antes concedida a 
uma prova de trail running em Portugal.

Realizando-se sempre no último fim de semana de maio, na ilha do 
Faial, hoje o Azores Trail Run® permite aos atletas que se desafiam a entrar 
nesta aventura uma série de opções, por ser um evento com várias provas, 
de distâncias que vão dos 10 aos 120 quilómetros, incluindo ainda um Km 
Vertical na Montanha do Pico.

Mas, afinal, o que é que faz desta prova um caso de sucesso que 
atrai cada vez mais visitantes aos Açores? À primeira vista, dir-se-ia que 
a magnífica paisagem açoriana, apreciável de uma forma única por quem 
percorre os trilhos, é razão suficiente. Todavia, a resposta é muito mais 
complexa. Desde o primeiro passo para a sua organização que o Azo-
res Trail Run® procura constantemente o equilíbrio perfeito entre natureza, 
desporto, cultura e turismo. 

A manutenção cuidada dos trilhos, em respeito pela biodiversidade da 
Região, e as preocupações ambientais são uma constante. Desde iniciati-
vas ambientais paralelas à prova para compensar a pegada ambiental da 
mesma até à proibição de utilização de copos e outros utensílios de plástico 
descartáveis, o Azores Trail Run® preocupa-se em ser, verdadeiramente, 
uma prova verde, ou não fosse o seu palco o Parque Natural do Faial, pri-
meiro destino português a conquistar um prémio EDEN, que distingue os 
destinos de excelência para o turismo sustentável.

Outro elemento importante nesta equação é a dimensão cultural que 
o Azores Trail Run® também tem. Grande parte dos trilhos que os atletas 
percorrem são antigos caminhos utilizados pela população no seu dia a 
dia, em outros tempos. Foi precisamente para honrar esta componente 
que nasceu a Whalers’ Great Route (Grande Rota dos Baleeiros), prova ra-
inha do Azores Trail Run® que, ao longo de mais de 120 km, percorre os 
trilhos do Faial visitando as principais infraestruturas baleeiras da ilha, como 
o porto do Salão ou a Fábrica da Baleia de Porto Pim.
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O sucesso do Azores Trail Run® levou a sua organização a apostar em 
mais eventos de trail running nos Açores, tentando levar o potencial des-
ta atividade a outras ilhas. Nasceu então a Triangle Adventure, única prova 
de etapas do mundo que acontece em três ilhas diferentes, em três dias 
consecutivos. Tendo por palco as ilhas Pico, São Jorge e Faial, esta prova 
acontece sempre no primeiro fim de semana de outubro. Em Santa Maria, 
nasceu o Columbus Trail, que, no primeiro fim de semana de fevereiro, leva 
já várias centenas de participantes a uma das ilhas de menores dimensões 
do arquipélago. Em 2018, pela primeira vez, a organização Azores Trail 
Run® leva um evento de trail running à ilha das Flores: no dia 24 de novem-
bro, a mais ocidental das ilhas açorianas recebe o Extreme West Atlantic 
Trail, onde se disputa a Taça de Portugal de modalidade. 

A atração deste evento não se exerce, todavia, apenas nos visitantes. 
Também os locais estão cada vez mais rendidos à prática de desporto nos 
trilhos. O trail running é uma modalidade com cada vez mais adeptos no 
Faial e nos Açores e o nível de competição trazido pelas provas da marca 
Azores Trail Run® tem ajudado a que estes possam crescer na modalidade. 
Prova disso é o facto de, em 2018, o vice-campeão nacional de trail ser um 
atleta faialense: Dário Moitoso, do Clube Independente de Atletismo Ilha 
Azul, estreou-se, precisamente, no Azores Trail Run®, assumindo-se hoje 
como um dos principais atletas a nível nacional. 

A visibilidade que o Azores Trail Run® ganhou não se repercute, no 
entanto, apenas no crescimento da modalidade de trail running. Também é 
possível constatar que a qualidade e beleza dos trilhos pedestres do Faial 
é levada mais além pela publicidade associada à prova, e por isso mesmo 
são cada vez mais os visitantes que procuram a caminhada nestes trilhos 
como uma atividade a não perder, o que abriu novas oportunidades às em-
presas de animação turística locais e ao setor do Turismo em geral, pelos 
novos nichos que se atraem e pelo potencial que este tipo de atividades 
tem no aumento da duração média da estadia no Faial de quem visita a ilha. 

O potencial enorme que o Azores Trail Run® continua a oferecer 
enquanto exemplo de excelência para um turismo sustentável nos Açores 
é um fator essencial para a sua continuidade, mas não é o único. Posta de 
pé por mais de uma centena de voluntários, esta prova resulta, acima de 
tudo, da grande dedicação de todos os que nela se envolvem apenas pelo 
orgulho de criar um grande evento na sua terra. Todavia, apesar destes 
pontos fortes a seu favor, o Azores Trail Run® tem desafios complexos 
pela frente, principalmente relacionados com as acessibilidades. É que o 
elevado interesse internacional que a prova desperta não servirá de muito 
se continuarem a persistir as dificuldades em chegar ao Faial para a prova. 
Em 2018, por exemplo, todos os voos estavam lotados várias semanas 
antes da prova, o que condicionou a chegada de mais atletas para o evento.

Em 2019, o Azores Trail Run® acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de 
maio. As inscrições serão disponibilizadas em breve no site oficial do evento 
(www.azorestrailrun.com), onde é possível também conhecer os demais 
eventos organizados nos Açores com a chancela Azores Trail Run®.
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