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Os Trilhos do Granito organizado pela equipa ACRA Running associada à Secção Desportiva
da Associação Cultural e Recreativa de Arcozelo, surge com o objectivo de divulgar o
património histórico e cultural da freguesia de Arcozelo e a promoção da prática de desporto e
turismo de Natureza na localidade, e terá lugar a 1 de setembro de 2019. O nome Trilhos do
Granito é um tributo à povoação de Arcozelo que tem como maior actividade económica a
extração e beneficiação artesanal do granito. O granito que dá forma e estrutura às inúmeras
casas senhoriais que embelezam a paisagem e são um marco da prosperidade senhorial que
em tempos se vivia nesta região.
Neste contexto decidiu-se realizar um evento de corrida de montanha (Trail Running) pelos
trilhos mais representativos locais, passando por pontos de grande interesse histórico, cultural
e paisagístico.
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O evento irá contar com 3 distâncias:
Trail Longo – 26Km
Trail Curto – 18Km
Caminhada – 10Km
O ponto de partida e chegada será comum para todas as distâncias, que será no Largo da
Alegria, em Arcozelo – Ponte de Lima, parte integrante do centro histórico da vila de Arcozelo.
As duas distâncias competitivas (18Km e 26Km), irão percorrer parte dos Caminhos de
Santiago que passam pela vila de Arcozelo, entrando posteriormente na zona de montanha,
que abrange as freguesias de Arcozelo, Calheiros, Labruja e Moreira do Lima.
Os pontos mais altos compreendem a Serra do Formigoso e Serra de Antelas, terminando com
a subida ao monte de Santo Ovídio, passando pelo seu célebre miradouro e pela capela onde
se venera o mesmo santo.
Posteriormente é feita a descida do monte em direção ao ponto de partida, Largo da Alegria,
pelos lugares de Tendeiros e Outeiro, sendo ainda possível vislumbrar o aqueduto secular que
se encontra nesse trajecto.
O Trilhos do Granito, apresentar-se-á assim, como um evento desportivo, histórico e cultual
que dará primazia às mais-valias da sua terra, e sobretudo à preservação dos seus trilhos e
montanhas.
Sozinhos vamos mais rápido, Juntos vamos mais longe.

Página do evento
https://m.facebook.com/TRILHOSDOGRANITO/?ref=bookmarks
Inscrições
https://www.prozis.com/pt/pt/evento/trilhos-do-granito-2019
Vídeo promocional
Promoçao_Acra_Trilhos_granito_V11_lite.mp4
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