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DE S CR I Ç ÃO  D O  PRO JE TO

WE ARE RUNNING OUT OF TIME é um projeto do ilhas estúdio que 

tem como objetivo a criação de uma Maratona visual no dia 24 de julho, 

durante o festival Walk&Talk: uma prova, dividida em quatro percursos 

(42,4 km, 22,4 km, 7 km e 3 km), que percorre trilhos e caminhos da 

ilha de São Miguel, e no qual toda a gente pode participar - a correr 

ou a caminhar. Uma maratona de urgência, que unirá a corrida a 

reivindicações, lutas e causas de todas e todos aqueles que dela fizerem 

parte. 

Aceitando que cada indivíduo não consegue dar voz a todas as causas, 

a Maratona possibilita que cada um possa dar voz a pelo menos uma. 

O corpo de cada participante será um suporte visual, que carrega uma 

peça gráfica desenhada pelo ilhas estúdio, com base em frases e causas 

submetidas no ato de inscrição.

Vamos correr juntes contra o tempo! Correr porque já estamos a ficar sem 

tempo para lutar pela igualdade de género, contra a homofobia, contra a 

transfobia, contra o racismo; para lutar por um mundo mais sustentável, 

por um mundo sem guerra, por um mundo sem fome e sem violência 

doméstica. O número de causas será reflexo da quantidade de pessoas que 

fizerem parte deste projeto-maratona-manifestação-visual. Quanto mais 

diverses formos, mais diversas e necessárias serão as nossas causas. 

A Maratona divide-se em quatro percursos, que permitem diferentes 

níveis de intensidade e participação. Cada percurso será uma âncora do 

projeto, e irá refletir as ideias  das associações que nele se reúnem. Será 

o local onde pessoas, associações, coletividades ou grupos informais 

se podem juntar a esta grande corrida e, fazendo uma homenagem ao 

espírito da maratona, será também o local onde ocorrerá a passagem 

simbólica de um testemunho.



Em colaboração com diversas associações da ilha de São Miguel: 

Soliedariar’te Açores, Cesaçor - Cooperativa Regional de Economia 

Solidária, AMAR - Açores Pela Diversidade, APF - Associação de 

Planeamento Familiar, Pride Açores, APAV - Apoio à Vítima, AIPA 

- Associação Dos Imigrantes Nos Açores, Amigos dos Açores, Kairós - 

Cooperativa Incubação Iniciativas Economia Solidaria, Novas Rotas, 

A Alternativa - Associação Contra as Dependências, Arrisca, Novo 

Dia - Associação para a Inclusão Social, As Cores dos Açores e Aurora 

Social, vamos pintar a paisagem. Nos dias que antecedem a Maratona, o 

percurso será marcado com frases pintadas em stencil, para que as ruas 

fiquem com memória: ‘UM PAÍS SEM CULTURA É UM PAÍS SEM VOZ’, 

‘RACISMO NÃO É OPINIÃO’, ‘PROTEGE A PAISAGEM’, ‘O MEU CORPO A 

MINHA ESCOLHA’, e muitas mais.

A Maratona tem no total 54 prémios, que consistem em serigrafias 

numeradas e assinadas, de diferentes artistas que participaram no 

Walk&Talk.  Os percursos de 42,4 km, 22,4 km e 7 km  tem 3 prémios, 

para cada uma das seis categorias que participam: feminino, masculino 

e não binário, e de igual forma para atletas portadores de deficiência. O 

percurso de 3 km, não terá cronometragem e não terá prémios.

Parte dos fundos arrecadados serão entregues às diferentes associações 

de São Miguel que participam e colaboram com o projeto.

WE ARE RUNNING OUT OF TIME é um projeto que defende a 

interseccionalidade como forma de olhar para o mundo, onde a arte, o 

desporto e a cidadania se encontram para gerar espaços de encontro e 

diálogo. 

http://solidariedarte.pt/
https://www.cresacor.pt/pt/
https://www.cresacor.pt/pt/
https://amarpeladiversidade.pt/
https://www.facebook.com/apfacores
https://www.facebook.com/apfacores
http://prideazores.blogspot.com/
https://apav.pt/vd/index.php/apoio-a-vitima
http://www.aipa-azores.com/
http://www.aipa-azores.com/
http://www.amigosdosacores.pt/
http://www.kairos-acores.pt/
http://www.kairos-acores.pt/
https://novasrotasblog.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Alternativa-Associa%25C3%25A7%25C3%25A3o-Contra-as-Depend%25C3%25AAncias-156248567750181/
http://www.arrisca.pt/
https://www.facebook.com/Novo-Dia-Associa%25C3%25A7%25C3%25A3o-para-a-inclus%25C3%25A3o-social-230798863656871/
https://www.facebook.com/Novo-Dia-Associa%25C3%25A7%25C3%25A3o-para-a-inclus%25C3%25A3o-social-230798863656871/
https://www.facebook.com/AsCoresDosAcores/
https://www.facebook.com/aurorasocial/
https://www.facebook.com/aurorasocial/


DE S CR I Ç ÃO  PERCURS O

O percurso da Maratona liga, através da corrida ou caminhada, um dos 

locais mais emblemáticos da Ilha de São Miguel — o complexo vulcânico 

das Sete Cidades — ao Complexo Desportivo da Relva.

Esta maratona caracteriza-se pela excentricidade de correr nas cumeeiras 

de um vulcão, por estradas de terra batida, com algum desnível, mas 

de fácil nível técnico, e termina, passando por estradas, no Complexo 

Desportivo da Relva.

PERCURSO 42,4 KM
Desnível negativo 1605 m

Desnível positivo 937 m

Hora partida 9h00

Local Partida - Parque Lagoa do Canário - Sete Cidades

Local Chegada - Complexo Desportivo da Relva

Consulta dos detalhes aqui

PERCURSO 22,4 KM
Desnível negativo 957 m

Desnível positivo 289 m

Hora partida 11h00

Local Partida - Parque Lagoa do Canário - Sete Cidades

Local Chegada - Complexo Desportivo da Relva

Consulta dos detalhes aqui

PERCURSO 7 KM
Desnível negativo 220m

Desnível positivo 34m

Hora partida 12h00

Local Partida - Miradouro da Vigia das Baleias das Feteiras

Local Chegada - Complexo Desportivo da Relva

Consulta dos detalhes aqui

https://goo.gl/maps/ELB8iZJrs21ke7Ad7
https://goo.gl/maps/mgWb4ydc3aW1bMie8
https://ridewithgps.com/routes/36459279
https://goo.gl/maps/ELB8iZJrs21ke7Ad7
https://goo.gl/maps/mgWb4ydc3aW1bMie8
https://ridewithgps.com/routes/36459268
https://goo.gl/maps/dURFaejiitnYwV5X6
https://goo.gl/maps/mgWb4ydc3aW1bMie8
https://ridewithgps.com/routes/36459251


PERCURSO 3 KM
Desnível negativo 0

Desnível positivo 80 m

Hora partida 14h00

Local Partida - Antigo Matadouro de Ponta Delgada

Local Chegada - Complexo Desportivo da Relva

Consulta dos detalhes aqui

https://goo.gl/maps/rYZ7RwZiW3Z9tpgN6
https://goo.gl/maps/mgWb4ydc3aW1bMie8
https://ridewithgps.com/routes/36466217


PRO G R A M A

23 JULHO

10h00-20h00: Levantamento dorsais 

{vaga - espaço de arte e conhecimento}

24 JULHO

7h00: Concentração participantes percurso 42,4 km 

{Junta Freguesia da Relva}

7h30: Saída autocarros partida percurso 42,4 km {direção 

Parque Lagoa do Canário - Sete Cidades}

9h00: Partida Percurso 42,4 km 

{Parque Lagoa do Canário - Sete Cidades}

9h00: Concentração participantes percurso 22,4 km 

{Junta Freguesia da Relva}

9h30: Saída autocarros partida percurso 22,4 km {direção 
Parque Lagoa do Canário - Sete Cidades}

10h45: Concentração participantes percurso 7 km 

{Junta Freguesia da Relva}

11h00: Partida Percurso 22,4 km 

{Parque Lagoa do Canário - Sete Cidades}

11h15: Saída Autocarros partida percurso 7 km {direção 
Miradouro da Vigia das Baleias das Feteiras}

11h45: Chegada prevista percurso 42,4 km 

{Complexo Desportivo da Relva}

12h00: Partida Percurso 7 km 

{Miradouro da Vigia das Baleias das Feteiras}

https://goo.gl/maps/EarxX4kvQFov8Ju4A
https://g.page/JFRelva%3Fshare
https://goo.gl/maps/ELB8iZJrs21ke7Ad7
https://g.page/JFRelva%3Fshare
https://g.page/JFRelva%3Fshare
https://goo.gl/maps/ELB8iZJrs21ke7Ad7
https://goo.gl/maps/mgWb4ydc3aW1bMie8
https://goo.gl/maps/dURFaejiitnYwV5X6


12h20: Chegada prevista percurso 22,4 km 

{Complexo Desportivo da Relva}

12h25: Chegada prevista percurso 7 kms 

{Complexo Desportivo da Relva}

13h30: Concentração participantes percurso 3 km 

{Antigo Matadouro de Ponta Delgada}

14h00: Partida Percurso 3 km 

{Antigo Matadouro de Ponta Delgada}

14h30: Chegada prevista percurso 3 km 

{Complexo Desportivo da Relva}

16h30: Entrega de Prémios 

{Complexo Desportivo da Relva}

17h00: Fecho da meta 

{Complexo Desportivo da Relva}

I NS CR I Ç ÃO

Cada participante, além de preencher os seus 
dados e efetuar o pagamento, deverá indicar uma 
frase reivindicativa (causa pela que participa na 
Maratona)*, que irá depois, no dorsal das costas. 

*Atendendo à importância desta frase, no contexto do projeto, 
recomendamos que seja pensada previamente à inscrição. 
Informamos ainda que não serão aceites frases que incitem ao ódio.

A inscrição deverá ser feita através da plataforma 
My Azores Trail Run AQUI até 15 de Julho.

https://goo.gl/maps/mgWb4ydc3aW1bMie8
https://goo.gl/maps/mgWb4ydc3aW1bMie8
https://goo.gl/maps/rYZ7RwZiW3Z9tpgN6
https://goo.gl/maps/rYZ7RwZiW3Z9tpgN6
https://goo.gl/maps/mgWb4ydc3aW1bMie8
https://goo.gl/maps/mgWb4ydc3aW1bMie8
https://goo.gl/maps/mgWb4ydc3aW1bMie8
https://myazorestrailrun.com/


FAQS
         

   

O que é a Maratona We Are Running Out Of Time?

É um projeto artístico do ilhas estúdio que acontece no dia 24 
de julho, em formato maratona dividida em 4 percursos (42,4 km; 
22,4 km; 7 km; 3 km) e que tem um carácter reivindicativo.

Qual é o percurso? 

A maratona está dividida em quatro percursos:

> 42,4 km: para participantes maiores de 18 anos
Partida: Parque Lagoa do Canário - Sete Cidades 
Chegada: Complexo Desportivo da Relva

> 22,4 km: para participantes maiores de 18 anos
Partida: Parque Lagoa do Canário - Sete Cidades 
Chegada: Complexo Desportivo da Relva

> 7 km: para participantes maiores de 16 anos
Partida: Miradouro da Vigia das Baleias das Feteiras 
Chegada: Complexo Desportivo da Relva

> 3 km: destinada a todas as classes etárias e sem fins 
competitivos
Partida: Antigo Matadouro de Ponta Delgada
Chegada: Complexo Desportivo da Relva

Mapas AQUI

Qual é o carácter reivindicativo da Maratona?

Cada participante na Maratona luta por uma causa própria, que 
estará desenhada em formato frase no dorsal que levará nas 
suas costas, e que será registada no momento da inscrição. Por 
isso, se não tens nenhuma causa pela qual lutar, esta não é a 
tua maratona.

ilhastudio.com
https://goo.gl/maps/ELB8iZJrs21ke7Ad7
https://goo.gl/maps/mgWb4ydc3aW1bMie8
https://goo.gl/maps/ELB8iZJrs21ke7Ad7
https://goo.gl/maps/mgWb4ydc3aW1bMie8
https://goo.gl/maps/dURFaejiitnYwV5X6
https://goo.gl/maps/mgWb4ydc3aW1bMie8
https://goo.gl/maps/rYZ7RwZiW3Z9tpgN6
https://goo.gl/maps/mgWb4ydc3aW1bMie8


Quais são estas associações que participam na 
Maratona?

Soliedaried’arte Açores, Cresaçor - Cooperativa Regional de 

Economia Solidária, AMAR - Açores Pela Diversidade, APF 

- Associação de Planeamento Familiar, Pride Açores, APAV - 

Apoio à Vítima, AIPA - Associação Dos Imigrantes Nos Açores, 

Amigos dos Açores, Kairós - Cooperativa Incubação Iniciativas 

Economia Solidária, Novas Rotas, A Alternativa - Associação 

Contra as Dependências, Arrisca, Novo Dia - Associação para a 

Inclusão Social, As Cores dos Açores e Aurora Social.

Quais são as diferentes categorias da Maratona?

Cada percurso está dividido em três categorias: masculino, 
feminino e não binário. Esta mesma classificação é feita para 
os atletas com deficiência.

Como posso participar na Maratona?

Só é possível participar a caminhar ou correr. 

Pessoas com deficiência deverão contactar-nos através do 
info@walktalkazores.org.

Onde posso inscrever-me?

Através da plataforma do My Azores Trail Run AQUI

Até quando me posso inscrever?

As inscrições devem ser realizadas até às 23:59 do dia 15 de 
julho. Não haverá qualquer exceção, ou prolongamento do prazo 
de inscrição.

http://solidariedarte.pt/
https://www.cresacor.pt/pt/
https://www.cresacor.pt/pt/
https://amarpeladiversidade.pt/
https://www.facebook.com/apfacores
https://www.facebook.com/apfacores
http://prideazores.blogspot.com/
https://apav.pt/vd/index.php/apoio-a-vitima
https://apav.pt/vd/index.php/apoio-a-vitima
http://www.aipa-azores.com/
http://www.amigosdosacores.pt/
http://www.kairos-acores.pt/
http://www.kairos-acores.pt/
https://novasrotasblog.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Alternativa-Associa%25C3%25A7%25C3%25A3o-Contra-as-Depend%25C3%25AAncias-156248567750181/
https://www.facebook.com/Alternativa-Associa%25C3%25A7%25C3%25A3o-Contra-as-Depend%25C3%25AAncias-156248567750181/
http://www.arrisca.pt/
https://www.facebook.com/Novo-Dia-Associa%25C3%25A7%25C3%25A3o-para-a-inclus%25C3%25A3o-social-230798863656871/
https://www.facebook.com/Novo-Dia-Associa%25C3%25A7%25C3%25A3o-para-a-inclus%25C3%25A3o-social-230798863656871/
https://www.facebook.com/AsCoresDosAcores/
https://www.facebook.com/aurorasocial/
mailto:INFO%40WALKTALKAZORES.ORG?subject=
https://myazorestrailrun.com/


Tenho de submeter uma frase no processo da 
inscrição?

Sim. Cada participante, além de preencher os seus dados e 
efetuar o pagamento, deverá indicar uma frase reivindicativa 
(causa pela que participa na Maratona)*, que irá depois, no 
dorsal das costas. 

*Atendendo à importância desta frase, no contexto do projeto, recomendamos 
que seja pensada previamente. Não serão aceites frases que incitem ao ódio.

Após a inscrição, o que devo fazer?

Cinco dias antes da prova, a equipa do Walk&Talk enviará por 
email todas as informações específicas e necessárias para o dia 
do evento.
Os dorsais devem ser levantados dia 23 de julho das 10h00 às 
20h00, na vaga - espaço de arte e conhecimento. Para o efeito, 
o participante terá que trazer o comprovativo da inscrição 
(impresso ou digital).
       

Posso levantar o dorsal de outra pessoa?

Sim, podes levantar o dorsal por outra pessoa. É necessária 
a apresentação do comprovativo da inscrição e uma cópia do 
documento de identificação, em formato digital ou papel.

Posso levantar o meu dorsal no dia da prova?

Não. Os dorsais apenas serão entregues no dia 23 de julho das 
10h às 20h na vaga - espaço de arte e conhecimento.

O que recebo ao participar na Maratona?

Cada participante receberá o dorsal com o seu número, e outro 
com a sua frase reivindicativa que indicar no ato de inscrição. 
Estas duas peças são desenhadas pelo ilhas estúdio.

Não serão entregues t-shirts.

https://goo.gl/maps/EarxX4kvQFov8Ju4A
https://goo.gl/maps/EarxX4kvQFov8Ju4A


A Maratona tem no total 54 prémios, que consistem em 
serigrafias numeradas e assinadas. Os percursos de 42,4 
km, 22,4 km e 7 km  tem 3 prémios, para cada uma das seis 
categorias que participam: feminino, masculino e não binário, 
e de igual forma para atletas portadores de deficiência. O 
percurso de 3 km, não terá cronometragem e não terá prémios.
         

A que horas começam as provas? 

9h00 - 42,4 km: Parque Lagoa do Canário - Sete Cidades
11h00 - 22,4 km: Parque Lagoa do Canário - Sete Cidades
12h00 - 7 km: Miradouro da Vigia das Baleias das Feteiras
14h00 - 3 km: Antigo Matadouro de Ponta Delgada
         

Como se vai para a partida?

Para os percursos de 42,4 km, 22,4 km e 7 km existem transfers 
em autocarro desde a Junta de Freguesia da Relva, até ao local 
de partida de cada um. Para o percurso de 3km cada pessoa 
é responsável pela chegada ao Antigo Matadouro de Ponta 
Delgada.

Horários:

7h00: Concentração participantes percurso 42,4 km
Junta Freguesia da Relva

9h00: Concentração participantes percurso 22,4 km
Junta Freguesia da Relva 

10h45: Concentração participantes percurso 7 km
Junta Freguesia da Relva

13h30: Concentração participantes percurso 3km
Antigo Matadouro de Ponta Delgada

Como é feita a cronometragem?

Cada dorsal tem um chip que está conectado a uma aplicação 
que faz a contagem específica de cada pessoa. A única prova 
que não tem cronometragem é a dos 3 km.

https://goo.gl/maps/ELB8iZJrs21ke7Ad7
https://goo.gl/maps/ELB8iZJrs21ke7Ad7
https://goo.gl/maps/dURFaejiitnYwV5X6
https://goo.gl/maps/rYZ7RwZiW3Z9tpgN6
https://g.page/JFRelva%3Fshare
https://g.page/JFRelva%3Fshare
https://g.page/JFRelva%3Fshare
https://goo.gl/maps/rYZ7RwZiW3Z9tpgN6


Onde acaba a Maratona?

Todos os percursos da Maratona acabam no Complexo 
Desportivo da Relva, que estará aberto ao público das 11h00 às 
17h00. Neste local, poderá conhecer os projetos das diferentes 
associações que participam no projeto, e que lutam por 
diferentes causas nos Açores.
  

Qual é o tempo limite para terminar a prova?

O limite para terminar todos os percursos é até as 17h, no 
Complexo Desportivo da Relva. A organização não garante o 
acolhimento dos participantes que excedam este horário.

O que é que será servido durante a prova?
Água e fruta.

Existe lugar para guardar objetos?

Não.
 
Existem chuveiros na meta?

Lamentamos, mas não existem chuveiros.
         

Estou inscrito num percurso específico e quero 
mudar para outro por questões físicas. Como devo 
proceder?

É possível mudar de percurso até 15 dias úteis antes do início 
da prova, sendo que não há lugar a reembolso no caso da 
desistência da prova. Informe a organização com a maior 
brevidade possível através de info@walktalkazores.org ou 
+351 968 913 539. 

No dia da prova, posso participar em outro percurso 
que não seja o que estou inscrito?

Não. A mudança de percurso fora do tempo estipulado pela 
organização, e sem aviso prévio nem autorização da mesma, 
tem como consequência a desqualificação do atleta.
 

https://goo.gl/maps/mgWb4ydc3aW1bMie8
https://goo.gl/maps/mgWb4ydc3aW1bMie8
mailto:INFO%40WALKTALKAZORES.ORG?subject=


Onde é que posso ver os resultados?

https://myazorestrailrun.com/ 

Consultar Regulamento AQUI 

 

mailto:https://myazorestrailrun.com/?subject=
assets/img/wearerunningoutoftime_regulamento_pt_vf.pdf


F I CH A  T ÉCN I C A

Projeto de ilhas estúdio 
No âmbito do Walk&Talk - Festival de Artes
Em colaboração com Endurance Sports Company, Diogo 
Caetano - Amigos dos Açores
Produção ilhas estúdio e Walk&Talk - Festival de Artes dos 
Açores

maratona
Direção artística ilhas estúdio
Direção de Produção Walk&Talk - Festival de Artes
Equipa Técnica Endurance Sports Company, Diogo Caetano - 
Amigos dos Açores
Design ilhas estúdio
Webdesign ilhas estúdio, Maria Nery
Direção de Comunicação Tânia Moniz

mini-documentários
Pesquisa: ilhas estúdio e Joana Bernardo
Escrita e edição: ilhas estúdio
Voz: Joana Bernardo

pinturas no percurso em colaboração com associações da 
ilha de são miguel
Soliedariar’te Açores, Cesaçor - Cooperativa Regional de 
Economia Solidária, AMAR - Açores Pela Diversidade, APF 
- Associação de Planeamento Familiar, Pride Açores, APAV - 
Apoio à Vítima, AIPA - Associação dos Imigrantes nos Açores, 
Amigos dos Açores, Kairós - Cooperativa Incubação Iniciativas 
Economia Solidária, Novas Rotas, A Alternativa - Associação 
Contra as Dependências, Arrisca, Novo Dia - Associação para a 
Inclusão Social, As Cores dos Açores e Aurora Social.



A Maratona tem o apoio logístico
Governos dos Açores
Câmara Municipal de Ponta Delgada
Junta de Freguesia da Relva

Mini-documentários têm o apoio

Anda&Fala é a associação responsável pelo Walk&Talk - Festival 
de Artes dos Açores e tem financiamento de:
Governo dos Açores
República Portuguesa/ DGARTES
Câmara Municipal de Ponta Delgada

CONTACTOS
info@walktalkazores.org
+351 968 913 539

mailto:INFO%40WALKTALKAZORES.ORG?subject=

