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Renato Goulart, o guia mais conhe-
cido na ilha do Pico, tem um recorde 
de subidas à montanha daquela ilha, 
quase 2.750 subidas.

Este ano subiu a montanha nos pri-
meiros três dias do ano e está sempre 
disposto a ir mais uma vez.

Ao Diário dos Açores” Renato Gou-
lart explica como foi a subida no pri-
meiro dia do ano: “Subir no início de 
cada ano é sempre especial, por mais 
que não seja por ser o começo de um 
novo ano a fazer o que mais gosto e 
poder contribuir para o turismo de 
montanha, que tende a crescer cada 
vez mais”.

Para o conhecido guia picoense, a 
subida neste início do ano de 2023 
“foi ainda mais especial, porque a 
montanha estava com condições de 
neve e tinha clientes que estavam cá 
de propósito para realizar essa mes-
ma atividade, o que juntou-se o útil 
ao agradável”.

Foram umas subidas, segundo o 
nosso interlocutor, “onde pudemos 
usufruir dessas condições perfeitas e 
poder proporcionar uma experiência 
que marcou certamente a todos os que 
subiram no início do ano de 2023”.

Com a subida no dia 1 de Janeiro de 
2023, Renato Goulart completou a su-
bida nº 2746, nada de especial para o 
guia. que responde assim: “ Para mim 
é como se fosse eu o próprio turista a 
subir pela primeira vez, porque os nú-
meros não representam nem explicam 
a sensação de estar lá em cima”.

Tem-se falado muito, sobretudo no 
Verão, na massificação das subidas e 
na possível degradação do trilho.

Renato Goulart não foge à questão 
e responde ao Diário dos Açores: “É 
natural que em qualquer montanha 
ou trilho nos Açores ou em qualquer 
lugar do mundo tende a degradar-se 
em função da procura, cada vez mais, 
dos turistas; a montanha do Pico não 
foge à regra, mesmo com as capacida-
des de carga estabelecidas pelas enti-
dades competentes”.

Renato Goulart afirma que “em 
especial nas zonas onde existe terra 
e pedra solta é onde acabamos por 
verificar essa degradação por razões 
naturais e pelas passagem excessiva de 
pessoas no mesmo lugar e não pode-
mos esquecer que o clima também é 
um aspecto a ter em conta porque se 
chove mais do que chovia há uns anos 
atrás é natural que exista também esse 
impacto”.

Sobre que medidas deveriam ser 
tomadas para preservar mais o trilho, 
Renato Goulart sugere que se poderia 
“mudar ou alterar, pois talvez havendo 
um controle/diminuir o registos  das 
pessoas a subir de forma autónoma, 
uma vez que, muitas das vezes, andam 
fora do trilho e provocam o pisoteio de 
plantas alpinas e endémicas na mon-
tanha, criando trilhos diferentes do 

normal”.
E acrescenta mais: “Seria impor-

tante salientar que era fundamental 
as Subidas Nocturnas e Subidas com 
Pernoita serem única e simplesmen-
te possíveis na presença  de um guia 
credenciado, porque são nessas subi-
das que existem maiores problemas, 
sobretudo as subidas nocturnas, onde 
muitas das vezes as pessoas se per-
dem facilmente porque desconhecem 
a montanha e, acima de tudo, o cli-
ma, porque os nevoeiros existem e com 
muita frequência”.

Renato Goulart sublinha que “exis-
tem os postes durante o percurso do 
trilho e brevemente eles serão nova-
mente numerados e estarão mais visí-
veis com sinaléticas reflectoras”.

E adianta: “Na minha opinião o “pi-
quinho” é uma parte mais acentuada/ 
mais inclinada e difícil da Montanha 
e onde deveriam ser apenas possível 
subir  com guias credenciados”.

Outra sugestão: “É importante 
também salientar que as atividades 
de Montanha têm um enorme impacto 
na economia local e seria importan-
te melhorar as estradas de acesso e 
respectivas sinaleéicas de informação 
da localização da Casa da Montanha 
uma vez que no momento a estradado 
acesso está bastante danificada e em 
muitos casos os turistas perdem-se no 
nevoeiro e tem estragos significativos 
nas viaturas Seria também importante 
encontrar uma solução para o Bar da 
Casa da Montanha uma vez que este 
em 2022 esteve encerrado impossibi-
litando assim das pessoas usufruírem 
do mesmo na compra de algo no local 
para a atividade ou até mesmo para 
quem visita o centro apenas para per-
ceberem o funcionamento das ativida-
des, da vista e visualização do video de 
promoção que é passada nessas insta-
lações”.

Renato Goulart destaca que as su-
bidas à Montanha têm “um papel fun-
damental no cartaz turístico do Pico 
e mesmo nos Açores, uma vez que são 
cada vez mais os turistas de diferen-
tes nacionalidades que procuram esse 

desafio e esse tipo de actividades; po-
derei dizer que este ano de 2022 au-
mentou mais as subidas à Montanha 
e certamente bateu o recorde dos anos 
anteriores”.

O guia conclui na conversa com o 
nosso jornal, que no Pico existem al-
gumas empresas ligadas a essas ativi-
dades e “todas elas têm todos os anos 
aumento de procura e pedidos para se-

rem contratados os seus serviços, o que 
por si só é um acréscimo económico 
para a ilha, desde hotéis, aldeamen-
tos turísticos, rent-a-car, restaurantes, 
voos a aumentar, etc., são todos exem-
plos de que as subidas à montanha têm 
reflexos”.
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Renato Goulart subiu o Pico nos primeiros três dias do ano

“Subidas nocturnas ou com pernoita 
deviam ser permitidas apenas com guias”


