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VOTO DE CONGRATULAÇÃO AO GUIA DE MONTANHA RENATO 

GOULART POR TER ALCANÇADO 2351 SUBIDAS À MONTANHA DO PICO 

 

Não será de todo suspeito começar por afirmar que a Montanha do Pico é mágica 

e que exerce um fascínio natural não só sobre aqueles que nasceram sob a sua 

proteção, mas também sobre todas aqueles que a contemplam, seduzindo e 

despertando paixões logo ao primeiro vislumbre. 

Subi-la, alcançar o seu cume, contemplar o espetáculo da visão que proporciona 

é, em cada passo desse feito, a celebração da mais perfeita comunhão entre o 

Homem e a Natureza. 

Prestamos homenagem, neste voto, ao trabalho de todos aqueles que fazem das 

subidas à Montanha o seu modo de vida: os Guias da Montanha que, em cada 

missão, superando obstáculos e dificuldades, conduzem aqueles que 

acompanham ao ponto mais alto de Portugal, colocando em primeiro lugar a sua 

segurança e partilhando, sempre, o seu respeito e a sua paixão pela Montanha. 

A 31 de agosto de 2019, o guia Renato Goulart completou 2351 subidas ao cimo 

do Pico, precisamente o número de metros em altura da Montanha.  

Renato Goulart escalou a Montanha pela primeira vez aos 7 anos. Começou a 

organizar subidas aos 21 e estabeleceu-se profissionalmente como guia aos 29, 

tornando-se uma referência pela sua dedicação, conhecimento e divulgação do 

ponto mais alto de Portugal. Neste espaço de tempo, foram muitas as 

experiências vividas e as histórias que guarda para contar, tendo sido o 

interlocutor principal do documentário “2351”, um retrato íntimo do Homem com 

a Montanha no meio do Oceano Atlântico. No passado dia 10 de junho, foi-lhe 

atribuída pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a Insígnia 
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Autonómica de Mérito Industrial, Comercial e Agrícola, reconhecendo 

publicamente o seu contributo para a perpetuação da identidade açoriana. 

A missão que é cumprida por todos os guias e a necessidade de melhor 

promover e gerir os recursos naturais e culturais desta Área Protegida impõem 

um contínuo trabalho de acompanhamento pelas entidades responsáveis. Só no 

ano de 2018, mais de 17 mil pessoas subiram ao topo do Pico. 

Nesse sentido, destacamos os investimentos realizados pelo Governo Regional 

que se traduziram na regulamentação do acesso à Reserva Natural da Montanha 

do Pico, respondendo aos desafios atuais e conciliando a procura com a 

proteção do património existente.  

Destacamos os investimentos realizados na Casa da Montanha, que se constitui 

como um ponto de passagem obrigatório enquanto base da escalada ou centro 

de interpretação ambiental, com as obras de beneficiação das suas instalações, 

que contemplam espaços de apoio à atividade dos Guias e uma nova área 

reservada aos visitantes bem como uma área de estacionamento de viaturas. 

Destacamos os investimentos feitos na garantia de melhores condições de 

segurança, salientando a parceria estabelecida com os Bombeiros Voluntários 

da Madalena que, ao longo dos anos, têm prestado um serviço inestimável no 

âmbito das ações de busca e de socorro, incluindo o resgate de visitantes na 

Reserva Natural, bem como o funcionamento e a monitorização, durante todo o 

ano, do sistema de vídeosegurança e rastreio de visitantes. 

Assim se valoriza, de uma forma integrada, o nosso património cultural e natural; 

assim se promove uma oferta turística atrativa, segura e sustentável; assim se 

salvaguardam os nossos valores; assim se permite que o Renato Goulart e todos 

os guias de montanha continuem a proporcionar experiências únicas àqueles 

que os acompanham em cada escalada. Sempre motivados pelo anseio, nas 

palavras do próprio Renato, “de representar bem a Montanha, o Pico e os 

Açores”. 
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Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao abrigo das 

disposições regimentais aplicáveis, propõe à Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores, reunida em sessão plenária de dezembro, 

que seja aprovado um Voto de Congratulação ao guia de montanha Renato 

Goulart por ter alcançado 2351 subidas à montanha do pico. 

 

Horta, sala das sessões, 11 de dezembro de 2019 

 

Os Deputados 


