
UMA MEIA MARATONA EM S. MIGUEL 

 

Quando me enviaram o e-mail a informar sobre a Meia Maratona de Ponta Delgada - Ribeira Grande, não 

hesitei muito em decidir-me a “embarcar” rumo  a terras açorianas! Mais não fosse, o desejo de re-

encontrar S. Miguel, as suas paisagens verdejantes, as suas lagoas, os cenários de fetos gigantes de tempos 

milenares, os mistérios que se escondem nas suas entranhas entre fumarolas e águas escaldantes, e o mar, 

esse mar imenso… (era também convidativo o facto de termos alojamento e refeições gratuitas) 

Claro que não queria “embarcar” sozinha, e logo desinquietei mais uns companheiros destas demandas 

desportivas: Fátima e António para a corrida e a Maria para o passeio. 

Telefonei quanto antes, ao Senhor Carlos Melo, presidente do Núcleo Sportinguista de São Miguel e o 

principal impulsionador desta prova. Naquela altura, e apesar da muita vontade em ir para a frente com 

mais uma edição desta Meia Maratona (que seria a 10ª) não havia ainda a certeza da sua realização pois os 

patrocínios ainda não eram certos. Bem, mas lá ficou com os nossos nomes… Fizemos logo, a pré-reserva 

dos voos de ida e regresso, não fosse o transporte falhar! 

E tudo correu bem: corrida confirmada, transporte também confirmado e lá fomos preparando, esta nossa 

participação micaelense. Pouca informação tínhamos da corrida propriamente dita, e nada melhor que o 

factor surpresa para tornar ainda mais interessante esta nossa aventura. 

Como tínhamos possibilidade de agenda, quisemos ainda desfrutar de alguns dias para conhecermos S. 

Miguel (eu era a única que já lá tinha estado mas sempre com vontade de voltar) e por isso, rumamos a S. 

Miguel logo na 5ª feira à tarde. Neste dia e porque chegamos já tarde, pouco vimos de Ponta Delgada pois 

fomos directos ao Hotel. À chegada ao aeroporto, tínhamos o Senhor Carlos Melo à espera e logo tivemos o 

contacto com este homem genuíno que conhecemos melhor nos dias seguintes. 

A 6ª feira foi aproveitada ao máximo para conhecermos S. Miguel e andamos pela Ribeira Grande, visitamos 

a plantação de chá da Gorreana (uma das únicas existentes na Europa), fomos até Nordeste e depois através 

da Serra da Tronqueira, chegamos a Povoação. Terminamos o passeio na Lagoa de Fogo, parcialmente 

envolta em nevoeiro que por vezes, revelava um pouco da beleza daquele lugar… 

  

Ao jantar, conhecemos parte do grupo de atletas (e acompanhantes) que tinham ido do continente para 

participar nesta corrida. Teve esta corrida, o desígnio de termos conhecido pessoas muito simpáticas e 

também, alguns atletas que já conhecíamos de nome mas que tivemos pessoalmente o privilégio de 

conhecer: refiro-me a alguns dos atletas com deficiência motora ou visual como Odete Fiúza, Nuno Alves, 

Gabriel Macchi, Pedro Guerra, Nelson Sampaio… 



No sábado, a organização da corrida proporcionou aos atletas e acompanhantes um passeio pela ilha: Lagoa 

das Sete Cidades, Vila Franca do Campo (com o seu ilhéu) e Furnas onde almoçamos um belíssimo cozido 

temperado pelos vapores da terra. Passamos ainda pela plantação de chá da Gorreana e ainda, do Porto 

Formoso. 

   

Depois do jantar, fomos descansar pois amanhã, domingo, seria o “grande dia” mas antes, deixamos tudo 

preparado para evitar os stresses matinais! 

Domingo amanheceu cinzento mas a chuva parecia longínqua. A temperatura estava óptima e por isso, o dia 

não poderia ser mais perfeito. 

No local da Partida, nas Portas da Cidade, junto à Marina, pouco a pouco iam-se juntando os atletas: éramos 

cerca de 120. Aproveitamos para as fotos da praxe e claro, para um breve aquecimento. 

Partiram primeiro os 7 atletas em cadeira de rodas e pouco depois, foi dado o tiro de partida para os 

restantes atletas.  

Depois de um percurso inicial pela Av. Junto ao mar, começamos então a subir (e que subida) rumo a Ribeira 

Grande: os primeiros quilómetros foram a subir (até cerca dos 200 mt.) e se o declive não era apesar de tudo 

muito acentuado, o mesmo não se pode dizer dos 8 quilómetros que subimos! Eu, a Fátima e o Armindo 

(atleta de Grândola que nos acompanhou todo o percurso) lá fomos, nas calmas, pois ainda havia muita 

corrida pela frente.  

Entretanto, tivemos a surpresa muito agradável de passar por uma claque de rostos conhecidos que nos 

incentivava pois os “ânimos” estavam em baixo… e que voltamos a re-encontrar mais à frente. 

 

Quando parecia que a tal subida tinha terminado, ao virarmos numa rotunda, deparamos com mais uma 

subida imensa, e nada havia a fazer, senão correr… 



A partir sensivelmente dos 8 quilómetros, o percurso “brindou-nos” com um declive suave, quase sempre a 

descer (mas ainda houve mais uma ou duas pequenas subidas, para animar a corrida…) e a partir daqui, 

houve mais disponibilidade para desfrutar a paisagem e a corrida, já num ritmo muito menos esforçado. 

Até nos rimos por causa de 2 cães que estavam presos junto à estrada, e que nos ladraram quando 

passamos, e com muita vontade de se lançarem às nossas pernas… talvez tivéssemos corrido mais depressa, 

à frente deles! 

Os abastecimentos foram surgindo, com a indicação dos quilómetros percorridos (10, 15 quilómetros) e sem 

grande esforço, apesar de tudo, vislumbramos a Ribeira Grande ao longe. Por nós, passaram entretanto 

alguns atletas em cadeira de rodas que agora, sem grande esforço, nos ultrapassavam e nos incentivavam. 

Ainda bem, pois lá para trás, naquele percurso a subir, bem tiveram que se esforçar! 

Eu que estava a sentir-me muito bem, fui um pouco para a frente e fiz os últimos 2 quilómetros quase 

sozinha. Muito feliz, cortei a Meta e neste momento, penso sempre que valeu a pena todo o esforço e todos 

os momentos menos bons que são desafios às minhas capacidades. O António já tinha chegado e a Fátima 

chegou pouco depois e juntos, festejamos esta corrida com mais alguns atletas. 

 

  

Depois de um duche revitalizador, fomos almoçar com mais umas dezenas de pessoas, entre convidados, 

atletas e acompanhantes. A animação foi muita e fez-se também a entrega dos prémios: os 3 Tugas também 

estiveram no pódium com um 1º lugar, um 2º lugar e um 7º lugar. 

Mas mais importante que os prémios, foi sem dúvida o espírito de grande convívio que houve entre os 

participantes, e termos participado nesta prova que é o exemplo do desporto sem pretensões, convivendo 

com dificuldades mas vencendo os obstáculos através do empenho de pessoas que acreditam que é 

possível!  

Muito Obrigado Senhor Carlos Melo! 

 

Graça Roldão 


