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English version at the bottom 

A organização do Povoação Trail agradece que tenhas aceite o seu convite para participares no trail 
mais lindo dos Açores. 

A Povoação é uma Vila da Ilha de São Miguel – Açores, que foi elevada a concelho a 3 de julho de 
1839. Foi nesta vila que desembarcaram os primeiros povoadores da ilha de São Miguel, em 
meados do sec. XV, mais precisamente a partir de 1444. A vila e concelho de Povoação têm a fama 
de ter as paisagens mais lindas dos Açores e é isso mesmo que propomos que comproves. 
Queremos que venhas apreciar e percorrer os mais lindos trilhos dos Açores, em ambiente de festa 
e boa disposição. 

O Povoação Trail é uma prova constituída por três distâncias, nomeadamente, um trail ultra, com 
aproximadamente 50 km e D+ 3250, um trail longo, com aproximadamente 25 Km e D+1500 e uma 
caminhada de aproximadamente 11 kms. 

Importa lembrar que é um evento realizado quase integralmente em trilhos, pelo que deves trazer 
contigo todo o material obrigatório que, abaixo indicamos, para tua própria segurança. 

 

Durante a prova, e ao longo do percurso, estarão colocados meios de socorro, que serão 
assegurados pelas entidades locais, pelo que deves, sempre que possível, alcançar o abastecimento 
mais próximo. Caso seja um caso grave de imobilidade deves ligar para o número que indicamos 
nos dorsais. 

Esperando que desfrutes de todo o evento, compilamos a informação mais importante nas páginas 
seguintes! 

 

Abastecimentos Trail Ultra 

• PA1 – Faial da Terra junto à ponte - km 6.5 – sólidos e líquidos; 
o Previsão de passagem 1.º atleta – 08H30 

• PA2 – Paragem de autocarros – subida Pico Bartolomeu – km 20 – sólidos e líquidos; 
o Previsão de passagem 1.º atleta – 09H45 

• PA3 – Inicio do Trilho da Ribeira (descida para Sanguinho) – km 26.5 – sólidos e líquidos; 
o Previsão de passagem 1.º atleta – 10H30 

• PA4 –Aldeia do Sanguinho – km 32 – sólidos e líquidos; 
o Previsão de passagem 1.º atleta – 11H00 

• PA5 – Salão Multiusos – km 43 – sólidos e líquidos; 
o Previsão de passagem 1.º atleta – 11H45 

 

 



 

 

Abastecimentos Trail Longo 

• PA1 – Faial da Terra junto à ponte - km 6.5 – sólidos e líquidos; 
o Previsão de passagem 1.º atleta – 09H30 

• PA2 – Inicio do Trilho da Ribeira (descida para Sanguinho) – km 15 – sólidos e líquidos; 
o Previsão de passagem 1.º atleta – 10H15 

• PA3 – Aldeia do Sanguinho – km 19.5 – sólidos e líquidos; 
o Previsão de passagem 1.º atleta – 10H30 

Abastecimentos Caminhada 

• PA1 – Aldeia do Sanguinho – sólidos e líquidos; 
o Previsão de passagem 1.º atleta – 10H45 

Pontos de controlo: 

• ULTRA 50 K 
o Ermida do Faial da Terra; 
o Fagundas – Água Retorta; 
o Saída de Água Retorta; 
o Paragem de autocarros – acesso Pico Bartolomeu 
o Ponte Cú de Judas; 
o Aldeia do Sanguinho; 
o Pico dos Bodes 
o E outros aleatórios  

• TL 24 K 
o Ermida do Faial da Terra 
o Ponte  Cú de Judas; 
o Aldeia do Sanguinho; 
o Pico dos Bodes 
o E outros aleatórios 

 

Programa/Horários 

Sábado 11. março.2023 

14:00 | Abertura do Secretariado Trail Ultra, Longo e Caminhada no Auditório Municipal da Vila da Povoação. 

O levantamento dos dorsais pode ser efetuado por outro participante, desde que no momento de 
levantamento apresente a declaração que será disponibilizada para o efeito. 

19:00 | Encerramento do Secretariado. 

19:00 | Briefing. 

 

 Domingo 12. março.2023 



 

 

Trail Ultra; Trail Longo e Caminhada 

06:30 | Abertura do Secretariado no Auditório Municipal da Vila da Povoação. 

07:30 | Encerramento do Secretariado 

07: 40 | Entrada para boxe ultra 

08:00 | Partida Trail Ultra  

08:30 | Inicio Transferes da Vila da Povoação para inscritos na caminhada para Reserva Florestal de Água 
Retorta – Saída Junto do Pavilhão 

08: 30 | Entrada para boxe PTL 

09:00 | Partida do Trail Longo 

10:10 | Inicio da Caminhada 

 

META 

12H30 | Previsão de chegada de 1.º Atleta Trail Ultra  

11H10 | Previsão de chegada de 1.º Atleta TL 

16:00 | Cerimónia de Entrega de Prémios 

 

BARREIRAS HORÁRIAS 

Trail Ultra  

• Tempo Limite da Prova: 12:00H 

• Tempo limite PCI: 06H00 – junto ao PA3 

Trail Longo  

• Tempo Limite da Prova: 7:00H 

Material Obrigatório - Trail Ultra e Trail Longo 

• Dorsal (visível durante a totalidade da prova) 

• Depósito de água ou equivalente de 1 Lt. 

• Mochila ou equipamento similar 

• Telemóvel operacional (com saldo e bateria suficientes) 

• Manta térmica 

• Apito 

• Impermeável / corta vento 



 

 

• Copo ou recipiente para líquidos (a organização não disponibilizará copos plásticos)  

Material Obrigatório Caminhada 

• Dorsal (visível durante a totalidade da prova) 

• Depósito de água ou equivalente de 500 ml (mínimo) 

• Telemóvel operacional (com saldo e bateria suficientes) 

• Vestuário adequado 

• Copo ou recipiente para líquidos (a organização não disponibilizará copos 
plásticos) 

Imagem e Perfil – Trail Ultra 

 

 

 

 

 



 

 

Imagem e Perfil – Trail Longo 

 

 

Imagem e Perfil Caminhada 

 
 

 
 
 



 

 

Banhos: 
 
Os atletas poderão tomar banho de água quente, no pavilhão da Vila da Povoação. 
Solicita-se que não lavem os ténis no interior dos referidos balneários. 
 
Refeição no final da Prova 
 
Após a prova (12H00) será servida uma refeição quente nas instalações do antigo quartel dos 
Bombeiros Voluntários da Povoação, junto da meta. 
A refeição será controlada através do dorsal do atleta. 
 
Entrega de Troféus  
 
A cerimónia de entrega de troféus está marcada para as 16H00, junto à meta da prova, no 
Jardim Municipal da Vila da Povoação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Procuração 

 

 

Eu, ______________________________________, nascido em ___ /___ /________, portador do 
B.I./C.C. n.º: _______________, maior de idade, abaixo-assinado, declaro que autorizo 
___________________________________________________________, portador do B.I./C.C. 
n.º:_______________, a levantar o meu saco de atleta para o POVOAÇÃO TRAIL 2023. 

 

A ASSINATURA DA PRESENTE DECLARAÇÃO ILIBA A ORGANIZAÇÃO DE QUALQUER RESPONSABILIDADE 
DO USO INDEVIDO DO PEITORAL. 

 

 

 

 

__________________________, ____ de março de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Roodbook - english version 

 

The organization of Povoação Trail thanks you for accepting its invitation to participate in the most beautiful trail in 
the Azores. 
 
Povoação is a village on the island of São Miguel – Azores, which was elevated to a municipality on July 3, 1839. It was 
in this village that the first settlers of the island of São Miguel landed, in the mid-sec. XV, more precisely from 1444. 
The town and municipality of Povoação are reputed to have the most beautiful landscapes in the Azores and that is 
exactly what we propose you to check. We want you to come and enjoy and walk along the most beautiful trails in the 
Azores, in a festive atmosphere and in a good mood. 
 
The Povoação Trail is a race consisting of three distances, namely, an ultra-trail, with approximately 50 km and D+ 
3250, a long trail, with approximately 25 km and D+ 1500 and a walk of approximately 11 kms. 
 
It is important to remember that it is an event that takes place almost entirely on trails, so you should bring with you 
all the obligatory material that we indicate below for your own safety. 
 

During the race, and along the route, rescue means will be placed, which will be provided by the local authorities, so 
you should, whenever possible, reach the nearest supply. If it is a serious case of immobility, you should call the 
number indicated on the bib. 
 
Hoping you enjoy the whole event, we've compiled the most important information on the following pages! 
 

Trail Ultra supplies 
• PA1 – Faial da Terra next to the bridge - km 6.5 – solids and liquids;  
o Forecast of passage 1st athlete – 08H30 
• PA2 – Bus stop – ascent to Pico Bartolomeu – km 20 – solids and liquids;  
o Forecast of passage 1st athlete – 09H45  
• PA3 – Start of the Ribeira Trail (down to Sanguinho) – km 26.5 – solids and liquids;  
o 1st athlete pass forecast – 10H30  
• PA4 –Aldeia do Sanguinho – km 32 – solids and liquids;  
o 1st athlete pass forecast – 11:00 am  
• PA5 – Multipurpose Hall – km 43 - net;  
o Forecast of passage 1st athlete – 11H45 
 
Long Trail supplies 
• PA1 – Faial da Terra next to the bridge - km 6.5 – solids and liquids;  
o 1st athlete pass forecast – 09H30  
• PA2 – Start of the Ribeira Trail (down to Sanguinho) – km 15 – solids and liquids;  
o 1st athlete pass forecast – 10H15  



 

 

• PA3 – Aldeia do Sanguinho – km 19.5 – solids and liquids;  
o 1st athlete pass forecast – 10H30 
 
hiking supplies 
• PA1 – Aldeia do Sanguinho - liquids; 
o Forecast of passage of 1st athlete – 10:45 am 
 
Checkpoints: 
• ULTRA 50 K 
O  Faial da Terra hermitage 
o Fagundas – Água Retorta 
o Água Retorta exit 
o Bus stop – access to Pico Bartolomeu 
o Cú de Judas Bridge 
o  Sanguinho Village 
o Pico dos Bodes 
o Other random 
 
• TL 24 K 

• Cú de Judas bridge 

•  Sanguinho Village 

• Pico dos Bodes 

• and other random 
 
Program/Schedules 
Saturday 11. March 2022 
14:00 | Opening of the Secretariat Trail Ultra, Longo and Caminhada in the Povoação Municipal Auditorium. 

The collection of the bibs can be carried out by another participant, provided that at the time of collection, the 
statement that will be made available for this purpose, as well as the disclaimer duly completed and signed by the 
participant, are presented. 
19:00 | Closing of the Secretariat. 
19:00 | Briefing. 
Sunday 12. March 2022 
Trail Ultra; Long Trail and Hike 
06:30 | Opening of the Secretariat 
07:30 | Closing of the Secretariat 
08:00 | Trail Ultra Departure 
08:30 | Transfers from Vila da Povoação for those registered on the hike to Água Retorta Forest Reserve 
09:00 | Long Trail Departure 
10:10 | Start of the Walk 
 



 

 

 
GOAL 
12:30 pm | Arrival forecast of 1st Trail Ultra Athlete 
11:15 am | Arrival forecast of 1st TL Athlete 
16:00 | Awards ceremony 
 

TIME BARRIERS 
Trail Ultra 
• Test Time Limit: 12:00h 
• PCI timeout: 06:00 – next to PA3 
Long trail 
• Test Time Limit: 7:00H 
 
Mandatory Material - Ultra Trail and Long Trail 
• Dorsal (visible during the entirety of the race) 
• Water tank or equivalent of 1 Lt. 
• Backpack or similar equipment 
• Operating mobile phone (with enough balance and battery) 
• Thermal blanket 
• whistle 
• Waterproof / windproof 
• Cup or container for liquids (the organization will not provide plastic cups) 
 
Mandatory Material Hiking 
• Dorsal (visible during the entirety of the race) 
• 500 ml water tank or equivalent (minimum) 
• Operating mobile phone (with sufficient balance and battery) 
• Appropriate clothing 
• Cup or container for liquids (the organization will not provide plastic cups) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Image and profile – Trail Ultra 

 

 

 

 

Image Perfil – Trail Long 

 



 

 

 

Image and profile hike 

 
 

 
 

 
Baths: 
 
Athletes will be able to bath in hot water in the pavilion in Vila da Povoação 

After the race (12h00) a hot meal will be served in the facilities of the Old Volunteer Fire Station of Povoação, next to 
the finish line. 
The meal will be controlled through the athlete's dorsal. 
 
Trophy delivery 
 
The trophy delivery ceremony is scheduled for 16:00, next to the finish line. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Letter of attorney 
 
 
I, ______________________________________, born on ___ /___ /________, bearer of the B.I./C.C. no.: 
_______________, of legal age, undersigned, I declare that I authorize 
___________________________________________________________, bearer of the B.I./C.C. 
no.:_______________, lifting my athlete bag for POVOAÇÃO TRAIL 2023. 
 
THE SIGNATURE OF THIS DECLARATION RELEASES THE ORGANIZATION OF ANY LIABILITY FOR THE MISUSE OF THE 
BRACELET. 
 
 
 
 
__________________________, March ____, 2023 

 


