Secção do Lazer
“PR9 VCT - Trilho dos Canos de Água (Viana do Castelo)”

O que é fazer “uma caminhada”? De acordo com o Dicionário Prático Ilustrado,
publicado no Porto, pela Livraria Chardron - Lello & Irmão, Ld.ª, Editores, em 1928,
sob a direção de Jayme de Séguier, pedestrianismo é o “systema ou costume de fazer
grandes marchas a pé”. Uma definição semelhante é apresentada pelo Dicionário, online, da Priberam, pois, segundo este, o pedestrianismo é “o exercício ou prática
desportiva de percorrer grandes distâncias a pé”. Por seu turno, para Avelar (2002), o
pedestrianismo é “o desporto dos que andam a pé. O pedestrianismo apenas deve ser
entendido, quando se realiza ao longo de percursos pedestres balizados”. Por último, e
em jeito de síntese, apresentamos a definição de pedestrianismo tal como aparece na
legislação portuguesa:
- atividade de percorrer distâncias a pé, na natureza, em que intervêm aspetos
turísticos, culturais e ambientais, desenvolvendo-se normalmente por caminhos bem
definidos, sinalizados com marcas e códigos internacionalmente aceites.”(Portaria n.º
1465/2004, de 17 de Dezembro).
Citando THOREAU, D., (2003), um dos grandes vultos da literatura e cultura
americanas e uma das figuras inspiradoras do movimento naturalista, deixo-vos aqui um
excerto do seu livro “Andar a Pé”:
“Acho que não posso conservar a saúde e o espírito sem passar no mínimo quatro
horas por dia - e o comum é passar mais do que isso - sauntering pelas matas,
colinas e campos absolutamente isento de todas as obrigações mundanas. Quando
às vezes me recordo de que os mecânicos

e os caixeiros permanecem em seus postos não apenas toda a manhã, mas toda a
tarde também, muitos dos quais de pernas cruzadas - como se as pernas tivessem
sido feitas para sobre elas nos sentarmos e não para sobre elas, ficarmos de pé e
caminharmos - julgo-os merecedores de louvor por não terem todos, de há muito,
praticado o suicídio”.

Usemos então as pernas! Assim sendo, o Viana Remadores do Lima através da
sua seção do Lazer vai levar acabo mais uma iniciativa, desta vez uma caminhada, em
Santa Luzia, podendo o percurso ser observado no quadro 1. Este trilho, já conhecido de
alguns, tem algumas partes em alcatrão, mas não é por isso que deixa de ser menos
interessante. Serve até para uma fase de iniciação ao pedrestianismo e ao mesmo tempo
dar-nos uma percepção da nossa condição física.
Quadro 1 – Trilho dos canos d’água, Santa Luzia, Viana do Castelo.

Sinalização
Uma das coisas importantes a ter atenção, é a sinalização. Por isso deixo aqui os
sinais que podemos encontrar num percurso devidamente sinalizado.

Fonte: pedestrianismo.blogspot.com

Programa

1. Local: Monte de Santa Luzia, Viana do Castelo.
2. Meeting Point / início da caminhada: Basílica de Santa Luzia, na parte anterior.
3. Hora de encontro: a partir das 09h30.
4. Hora de início da caminhada: 10h00.
5. Distância a percorrer: +/- 10 km.
6. Hora prevista do fim da caminhada: 12h30.
7. Grau de dificuldade: reduzido.
8. Tipo de percurso: circular.
9. Pontos de interesse: Santuário de Santa Luzia; Arcos do Fincão; Arcos; Azenha
e Cascata; S. Mamede; Casa do Radar; Parque de Lazer; Carreira de Tiro;
Miradouro e Citânia.
10. Levar: Fruta, barras energéticas e água.
11. Material necessário: botas/sapatilhas impermeáveis, roupa adequada a caminhar
na montanha/natureza e à meteorologia do dia.
12. Participação é gratuita e não está sujeita a inscrição prévia.

Algumas imagens alusivas ao local:

Arcos do Fincão.

Canos d’Água.

S. Mamede.

Caminho pedonal.

Acima de tudo, boa disposição…
Saudações Desportivas
VRL/Vrlazer

