
Aconteceu nos Açores…. 
 

O sonho que estava guardado desde 1988, renasceu quando o Vítor André 

conversou comigo numa nos correios da Horta. 

Gostava de correr 52 quilómetros, uma á volta Ilha do Faial, para ajudar causas 

socias. O meu amigo que está envolvido em iniciativas de Solidariedade poderá me 

ajudar neste sonho? 

Achei um gesto altruísta, aliciente, correr mais do que a Maratona com o 

objetivo de ajudar. 

Como é raro encontrar homens que fazem sacrifícios como este, por amor ao 

próximo, aceitei mais este desafio, para juntos realizar-mos esta grande aventura. 

O passo seguinte foi reunir com o Vitor André, António Gonçalves, atletas do 

clube Independente de Atletismo da Ilha Azul para marcar o dia da grande iniciativa. 

Escolhemos o dia 10 de Junho dia de Portugal, de camões e das Comunidades. 



Fomos por toda a Ilha distribuir pelos estabelecimentos comerciais 52 

mealheiros para recolher donativos que iriam ser doados a APADIF (Associação de pais 

e Amigos da Ilha do Faial), ao Projeto de “Talita Cumi” que apoia crianças em Corroios 

e ainda o sonho de ajudar um jovem guineense Francelino Nuno Gomes que desejava 

tirar, em Portugal ou no Brasil, o seu curso de Saúde. 

O tempo voou e depressa chegamos ao dia 10 de Junho. 

Ainda não eram 6 horas da manhã quando o Vítor André o António Gonçalves 

bateram á minha porta: ― “Vimos cedo. Vamos levar os abastecimentos…estou muito 

nervoso… Só consegui dormir duas horas diz o Vítor. Será que vamos conseguir? 

O António dizia-me: 

― “Amigo Álvaro eu hoje faço anos se nós conseguir-mos será uma grande 

prenda de aniversário.” 

Eu voltei a dizer-lhes o mesmo de outras vezes, quando estávamos juntos a 

prepara esta grande iniciativa: 

-“Deus sabe o que vai no coração. Ele conhece os nossos pensamentos, a nossa 

vida e conhece o objetivo desta aventura Solidária.” Ficaram mais calmos. 

07.00-No local da partida (em frente da Assembleia Legislativa Regional dos 

Açores) estava o João Vieira, atleta que veio da Ilha do Pico, o José Almeida, que viajou 

de Canelas-V.N. Gaia, o Profº Maurício que vive na Ilha Terceira e ciclistas prontos a 

apoiar os nossos amigos. 

07.15-Depois das mensagens de incentivo do Dr. Renato Leal, deputado e 

antigo presidente da Câmara da Horta, de Genuíno Madruga, o primeiro Açoriano a 

dar a volta ao Mundo de barco no seu “Hemingway”, leram a mensagem do Presidente 

da A.L.R.A, Dr. Fernando Menezes e partimos. 

09.30-Atingimos o alto da ribeira do Cabo, deixando para trás a difícil subida da 

Lombega. Estávamos com bom andamento apesar do nevoeiro e da chuva que, por 

vezes, caía bem forte. 

Nesta ocasião olhei para o Vítor que estava bem, muito feliz por ter passado 

este difícil percurso. 

Os meninos das Escolas Básicas juntaram-se á festa da Solidariedae- Foi bonito 

ver, no Capelo, o entusiasmo do Rui Pedro, filho da Profª Inês, os alunos da ProfªLina, 



da Escola da Praia do Norte e o Nuno Carvalho, filho da Profª Conceiçaõ que nos 

acompanhou  sempre na freguesia do Salão. 

11.15-Já íamos com 4 horas de corrida quando o Nelson, Presidente do Clube 

de Atletismo Independente Ilha Azul (Clube do Vitor, António e Manuel Silveira) e o Sr. 

José Mourinho que acompanhava os atletas nos seu carros de apoio, ligaram o Rádio 

bem alto para festejar mais um golo do pauleta no Mundial. Só não vimos foi o” voo do 

Açor” deste grande jogador Açoriano que marcou 3 dos 4 golos da vitória de Portugal 

frente á Polonia. 

Nesta altura o Mário Rosa, o Prof. Maurício e o José Serpa, que entraram na 

Ribeira Grande, marcam o ritmo para ultrapassar outra fase difícil do percurso, passar 

o Alto dos Espalhafatos. 

“Conseguimos… nós conseguimos” diziam… 

O entusiasmo de todos os participantes é enorme. O grupo de apoio cresce. 

Corre o António Dutra, David Morais, Euclides, Pedro Correia, Luís Silva, Ivo, Michel e a 

Fátima Oliveira a animar os três gigantes, seriam 52 quilómetros, toda a Volta da Ilha 

do Faial. 

Até a filha da Prof. Salomé, corre no seu triciclo na Praia de Almoxarife. Marca 

presença de destaque a merecer fotografia na primeira página do jornal “Correio da 

Horta” e a ficar na história da prova. 

12.20-Estamos a descer o monte da Espalamaca. O nevoeiro continua cerrado e 

a chuva mais forte.  

12.30-A meta dos 52 quilómetros é ultrapassada com o tempo de 5 horas, 15 

minutos e 26 segundos. Levantam-se os braços da vitória. O sonho de 1988 tornou-se 

realidade. 

Á nossa chegada não estava a multidão que esperávamos e que os atletas 

mereciam, mas tínhamos, debaixo de chuva torrencial, o Sr. Fialho-Presidente da 

APADIF, a Dr.ª Flora, a D. Lassalete e a Profª Lurdes que seguravam um grande cartaz 

que dizia: 

OBRIGADO. 

Nunca se tinha feito uma corrida assim no Faial.  

Hoje, passado 11 anos desta corrida, o Francelino é enfermeiro no Brasil. 

Madre Teresa de Calcutá disse: 



-“O pouco que faça pelos outros, pode parecer uma pequena gota no imenso 

oceano da vida. Mas o mar é feito de pequenas gotas. Falta-lhe alguma coisa, se não 

estiver lá a gota que eu possa depositar” 


