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Carlos A. Cupeto

Paisagem musical, West Highland Way
Esta é a história pessoal de uma caminhada numa das mais bonitas Grandes
Rotas do Mundo, as terras altas da Escócia.
Seis dias de uma surpreendente paisagem que em cada vista muda e nos
inunda pela sua beleza.
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MÚSICA DAS HIGHLAND EM IMAGENS

Milngavie, arredores de Glasgow, é aqui neste obelisco que a história começa.

Desde logo, nos primeiros passos, a beleza e a paz do Mugdock Country Park não enganam.
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Para que não restem dúvidas o WHW mostra-nos quadros destes.

Depois do bosque sub urbano surgem as primeiras vistas das Hills.
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Os sistemas de “portas” são muito diversificados, simples, práticos e toda a gente os utiliza com
respeito.

Idem.
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Estamos na terra da lã e esta é uma imagem que se repete.

A marca do WHW. Há imagens que dificilmente se descrevem.
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Chegados a Drymen, fim do primeiro dia, na B&B Hold Church a simpática Francis recebe-nos
com scones e chá.

Um jantar para não esquecer, no The Clachan, o mais antigo pub da Escócia. Charme e
qualidade. Quem diz que se come mal na Escócia venha até aqui, a pé, e jante no Clachan.
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No 2º dia, pouco depois de começar a andar entramos no Garadhban, Queen Elizabeth Park,
uma constante do WHW – de parque em parque.

Ao principio não acreditámos mas depois de começar a descer para um imenso, bonito e
cavado vale, percebemos que iamos a atravessar e não contornar as Conic Hills, a fronteira
natural entre as Lowland e as Highland. A origem geológica destas ocorrências resulta da

'union' of Scotland with England took place around 410 million years ago.
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A geologia explica-nos o solo que pisamos e morfologia que atravessamos.

Por esta altura, mesmo antes de iniciarmos a subida, o vento forte e a chuva começaram a
sentir-se.
Estavamos muito longe de imaginar o que iríamos passar a meio deste segundo dia.
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Por razões óbvias não há imagens da travessia, apenas pensavamos em conseguir sair
daquele temporal. Quando chegámos lá a baixo, ao Centro de Visitantes do Loch Lomond
Park, nem queríamos acreditar.

Ensopados atravessámos a estrada e, embora sem cama, tivemos o conforto de um típico
pub.
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Este foi o primeiro contato com Loch Lomond, com quem haviamos de privar durante mais
de 50 km.
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Toda a atenção onde pôr o pé é pouca, o Lomond está lá em baixo.
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Por aqui estavamos sem cama e sem muitas alternativas. Lamentámos não irmos
preparados com tenda.

Na Escócia incentiva-se o usofruto da natureza. Não há campismo selvagem, há respeito
pelo meio e pelos bens alheios e pode-se acampar em qualquer lugar. Como não há a
ilusão e a mentira de haverem bens gratuitos quando existem algumas infraestruras,
sempre simples e adequadas, existe um género de um parquimetro que disponiliza um
ticket que confere o direito de acampar e garante a receita para manter e conservar o
lugar.
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Em cada meomento imagens destas compensam-nos.
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Do Rowardennan Hotel temos estas vistas.

Rowardennan Hotel.
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A paisagem sempre nos surpreende.

16

West Highland Way
Carlos A. Cupeto

Por esta altura as quedas de água à beira do caminho eram sucessivas, às tantas deixámos de
lhes ligar.
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Enquanto os ouvidos se encantavam com a música da água os olhos viam isto; o ar era puro e
os nossos espiritos eram contagiados por uma enorme paz.
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“Não há Bela sem senão”. A Escócia é um deserto no que respeita à avi-fauna. Em 6 dias de
travessia por terras sem humanos foi raro, rarissímo o bicho que vimos. Esta foi a excepção.
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Caminhar numa Grande Rota é assim: nunca sabemos o que vamos encontrar a seguir.
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Os convites à contemplação sucedem-se.

Ao longo do WHW são muitas as infraestruturas que servem o walker.

21

West Highland Way
Carlos A. Cupeto

A sinalética e os cartazes informativos são simples mas muito eficazes e úteis. Curiosamente
raramente estão vandalizados.

Uma das qualidades do WHW é a de nos ajudar a viver o tempo. Somos “empurrados” para
uma experência em que não há tempo. Quatro walkers, sabe-se lá de onde, brindam à
despedida do Lomond.
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Os equivocuos podem-se pagar caros. Não há alternativa a um bom par de botas.
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Depois do Lomond a paisagem muda. Novas e surpreendentes vistas nos esperam. Entramos
francamente nas Highland. Antes passamos uma zona muito húmida/pantanosa. Mais uma vez
pede-se atenção.
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Isto é um abrigo com o minímo de condições para passar a noite.
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Ao fim da jornada este era o ambiente que nos esperava.
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No charmoso Drovers percebe-se porque desaparecerem os animais dos campos.

À medida que avançamos nas Highland as marcas do homem são cada vez mais escassas. De
quando em vez temos imagens destas.
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Km e Km de ninguém.

Para que não hajam dúvidas estas são as terras altas.
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Também a floresta mudou.

Há muito que o Lomond nos deixou mas a água é uma presença constante.
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Estas são as Crianlarich Hills que já deixámos para trás.
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A Escócia.
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A diversidade é uma mais valia do WHW. Aqui o caminho é ladeado por urze de grande beleza
e aroma.
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O final desta 4ª jornada, durante cerca de 12 km, estava reservada para vistas larguíssimas e
sempre à nossa direita, como nunca havíamos visto antes, uma sequência de hills (Meall
Buidhe, Belnn Odhar, Beinn Dorain). Impressionante e belo bastam para escrever o que os
nossos olhos veem. A ajudar, o Sol iluminava alternadamente, sempre entre as nuvens, largas
manchas da paisagem.
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Bridge of Orchy Hotel, o charme de sempre.

A grande procura do WHW leva a que ao lado do Orchy Hotel tenha surgido um moderno
Lodge; não foram necessários 10 o licenciar.
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Apesar de ser agosto chegámos a comentar: “isto no verão deve ser uma maravilha”.
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À beira dos rios quase sempre havia quem acampasse.

Este velho caminho militar ajudou-nos a fazer milhas.
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Na zona mais despovoada da Escócia apareceram uns passarinhos que não se importaram de
conviver connosco. Curiosamente foi por estas paragens que encontrámos mais walkers, a
maioria com pequenas mochilas de um dia. A bagagem é transportada para o lugar de destino
por empresas que fazem esse e outro tipo de serviços. No WHW tudo é à medida.
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Ao 5º dia esta foi a nossa cama. A elevada procura do WHW torna o alojamento dificil. Convém
marcar com antecedência. Como seria de esperar por estas paragens e com esta procura esta
cama (com sacos-cama) custou-nos 90 £.
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Pendurados num teleférico chegámos lá a cima. O dia estava cumprido e este era o tempo para
viver o lugar onde dormimos, uma estância de ski.
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A saída do 6º e ultimo dia foi muito cedo, pela falta de alojamento tivemos que fazer duas
etapas numa esperavam-nos mais de 40 km. O despertar do dia compensou-nos com imagens
únicas.
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No cimo das Devil’s Staircase a palavra é gratidão. As nuvens baixas não nos dão grandes
vistas, deixámos as nossas pedrinhas nas antenas ao céu e descansámos, o dia ia ser muito
longo e duro.

Na descida a paisagem abre-se e, outra vez, as vistas são únicas.
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Quase a chegar a Kinlochleven, quase. Sempre lá em baixo e nunca mais chega.

Na simpática povoação mineira abastecemo-nos na The co-operative food e comemos ovos
mexidos num pub.
Ainda nos faltavam cerca de 20 dificeis km e não tinhamos noção disso.
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Depois da pausa e do reforço alimentar fomos brindados pelas segundas Devil’s Staircase do
dia.
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Grande parte deste ultimo troço foi assim.

Um grupo de adolescentes a caminho de Glasgow, sentido contrário ao nosso.
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Por esta altura o cansaço já era algum e a perguntava-se: “onde está Port William?” (final do
dia e do WHW).
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Mais floresta.
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Port Willam está lá em baixo, ainda longe para quem está a pé e já andou trinta e muitos km.
Por detrás do arco-iris está o Glen Nevis, a mais famosa Hill da Escócia. Pelo que
compreendemos uma montanha para os ecoceseses como o Algarve é para muitos
portugueses.

Port Willan, the end.
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Todavia o WHW não tem fim, fica connosco para sempre.
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0.

O WHW, ESCÓCIA E ANTES

Pela boa fama da Escócia, pelo que conhecíamos deste país e por sugestão da
bibliografia, fomos conduzidos até ao West Highland Way (WHW). Lemos: “o WHW é o
mais antigo trail de longa distância da Escócia e um dos mais belos do mundo.”
Não sabemos se é um dos mais bonitos do mundo mas, depois de percorrer o WHW,
podemos afirmar que é lindo de morrer. É muito mais que isso. O WHW é uma
paisagem musical profundamente mágica. São 95 milhas, cerca de 152 quilómetros,
que fazem bem ao corpo, à mente e à alma.
Ao fim de poucos quilómetros e algumas horas, entramos francamente noutro mundo.
Toda a nossa vida as nossas preocupações ficam algures em stand by, o WHW
transforma-nos subtilmente sem darmos por isso. Parece que aqueles seres mágicos
da floresta celta como os gnomos, druidas e duendes, nos acompanham divinamente e
nos fazem esta magia.
Seja como for, sentimos uma profunda paz e bem estar.
A ajudar ao bom ambiente, os escoceses, talvez pelas mesmas razões, são seres
afáveis, simpáticos e bem-dispostos.
Antes, ainda por cá, a preparação para ir andar foi a correr. Um bom guia
(provavelmente o melhor, pelo que lá vimos nos outros walkers e na grande e fabulosa
secção de viagens da livraria de Glasgow, onde nos perdemos mais facilmente pelo
mundo do que no WHW) trazido de Barcelona por uma amiga e as mochilas com o
equipamento habitual, tudo a correr. Sem dúvida que o Guia devia ter sido
lido/estudado com mais tempo. De resto, nada de muito particular a não ser a certeza
de ir encontrar chuva e exércitos de mosquitos que convém acautelar em casa. No
caso, um bom poncho, um impermeável ligeiro, polainas, pulseira anti mosquito e
repelente. O resto nem vale a pena citar, designadamente as boas botas que vão
calçadas de casa porque ocupam muito espaço (que não há) na mochila e pesam.
Uma novidade era a mochila nova. Passada esta prova, o resultado é francamente
positivo. Como não podia deixar de ser, também nas mochilas, em 15 anos (a idade da
velhinha Karrimor) a evolução foi enorme. No que respeita ao equipamento, a
avaliação final mostra que não se cometeram grandes erros. No trekking, os grandes
erros são a falta de algo essencial ou carregar o desnecessário. Pela exigente
experiência de 2012 (Caminho Primitivo, 350km/11dias, sob altas temperaturas e
relevo acentuado), a farmácia este ano foi nitidamente exagerada, sobretudo se
pensarmos que estamos, verdadeiramente, num país do primeiro mundo. O espaço
ocupado faz sempre falta mas é, sobretudo, o peso que soma, que nos fala.
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Como sabemos a Escócia e a natureza confundem-se. O campo, a floresta, os rios e os
lagos entram pelas cidades, vilas e aldeias. A harmonia é quase perfeita e chega a
provocar inveja. Por isto, é impossível a um escocês ignorar o meio natural, vive na
natureza. Esta faz parte do seu ecossistema e qualquer um, por muito distraído que
seja, sente isso. Uma das notas mais impressionantes desta experiência foi
compreender como este simpático povo vive o campo. Tudo é pretexto para ir ao
campo usufruir do campo . Até na grande Glasgow, que concentra mais de 40% da
população escocesa (também na Escócia há desequilíbrios demográficos), se sente
esta realidade. Talvez como reverso da medalha (há sempre duas faces), estes celtas
não só bebem imenso (mas só vendem cerveja depois das 12 a.m. e em
estabelecimentos muito restritos) como fumam e jogam/apostam muitíssimo. Talvez
para compensar, em Glasgow, andar a pé é assumido como uma forma de deslocação
diária, designadamente no casa-trabalho. No financial district, em Glasgow, é
frequentíssimo ver senhoras nos passeios a mudar de sapatos para ténis no regresso a
casa. Embora sem paralelo com outras cidades europeias, também se veem algumas
bicicletas.
Curiosamente, no WHW não encontrámos muitos ciclistas. Talvez porque mesmo a
bicicleta seja excessiva para a contemplação que esta paisagem merece e nos pede.
Como se tudo isto não chegasse, 2013 é o Ano da Escócia Natural. O Scottish Natural
Heritage é levado muito a sério e todos são convocados a participar. É bem mais que
um conjunto de atividades e publicidade que por cá só servem para gastar dinheiro. Na
Escócia, as atividades centram-se na família e ao longo de 2013 são milhares as
iniciativas públicas ou privadas que estão agendadas. O perfeito papel e a integração
de cada parte, público e privado, sentem-se e percebem-se em cada situação. No
WHW, este é também um aspeto que salta à vista e nos deixa inveja. É tão simples e
claro que fica fácil e é bom para todos, como não pode deixar de ser.
E se resta alguma dúvida, nesta terra os walkers são respeitados e respeitam. Antes de
pisar estes trilhos somos explicitamente convidados a ler o Scotland’s Outdoors
Responsibly que se resume em três significativos e simples tópicos:
- é responsável pelos seus atos e ações;
- respeite as outras pessoas;
- cuidado com o ambiente;
e mais não é preciso.
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1.

MOMENTOS DE UMA ROTA

Não temos arte para escrever o WHW.
Nem uma boa fotografia retratará tudo o que estas paisagens encerram. Não só no
presente, mas sobretudo o passado. Este está sempre presente, é-nos mostrado, e
sente-se. O WHW é o somatório de caminhos ancestrais, vias militares –
profundamente associadas à dura história da Escócia -, rotas de pastores, etc. Tudo
isto se vive no WHW com tempo e espaço. Digamos que os escassos 150 quilómetros
(é já ali!) nos deixam viver tudo isto. Contrariamente a outras Grandes Rotas que
fizemos, aqui sente-se o tempo. Vá lá saber-se porquê... Não há pressa. Há espaço e
tempo. Provavelmente esta é a grande valia do WHW, dá-nos o que temos de mais
precioso e que constantemente sentimos que nos falta - tempo. O mais curioso é que
tínhamos uma boa razão para não ser assim: a incerteza da cama no final da section
diária, como lhe chamam os escoceses.
Quem anda sabe, mas vem a propósito escrever, que a garantia de cama no fim do dia
é, como facilmente se compreende, um dos aspetos mais importantes para o walker.
Este “pormenor” (a dificuldade de alojamento), que nos apanhou de surpresa, acabou
por fazer parte do nosso dia-a-dia mas, curiosamente, não nos trouxe instabilidade ou
insegurança. Adaptámo-nos. Contrariamente ao que se possa supor, esta realidade é
mais uma prova da boa estruturação, consolidação e sustentabilidade do WHW.
Em nenhuma outra rota, como no WHW, se compreende tão bem que andar é muito
mais que um mero exercício físico; é um ato intelectual que nos preenche.
Obviamente, como em qualquer atividade intelectual, o alcance desta componente da
caminhada não é igual para todos. Despretenciosamente, podemos afirmar que, tal
como a música ou a pintura, também se aprende e treina.
Sem dúvida que os músculos e a boa mochila são importantes mas, mais importante
que tudo, é a cabeça e nível cultural do caminheiro. Também no simples ato de
caminhar isto é verdade. A grande vantagem da “arte” do caminhar, sobre todas as
outras, é que pode ser praticada na aldeia mais remota por quem lá vive. A única
explicação para que, cada vez mais, se encontrem pessoas, designadamente idosos, ao
fim da tarde, a caminhar na berma de qualquer estrada é o retorno em bem estar que
esta prática dá a quem o faz.
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1.1 SENTIR A ALMA DE TERRAS ANTIGAS
Pelo que já se escreveu, facilmente se adivinha que as Highland são muito mais do que
fantásticas paisagens. Estas terras têm uma enorme história e um registo cultural
imenso. Por isso, mesmo o mais exigente e completo caminheiro dificilmente esgota
todo o seu potencial. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, o céu é o limite.
Tudo está ao alcance do nível de consciência de cada um.
As Highland são terras com uma enorme alma e os poucos escoceses que lá vivem
(densidade populacional de 8 pessoas/km²) estão sempre disponíveis para nos ajudar
nesta tarefa de “viver a alma de uma terra”.
O ar é limpo e, apesar da frequente neblina, a paisagem é clara. Respira-se bem estar,
paz e bem. Tudo está em harmonia e até a longa subida das devil’s staircase, que nos
dá cabo dos músculos das pernas e põe exaustos, chega a ser reconfortante (?).
Mesmo quando nos aproximamos de alguma “civilização”, por exemplo no cruzamento
com alguma via importante repleta de serviços e consequentemente de turistas,
camionistas ou motards (nestas paragens muitos Harleystas), tudo parece estar em
harmonia e nada choca com nada. Vivemos esta experiência em Tyndrum, a meio da
segunda maior etapa, um lugar tipo Canal Caveira e, deixadas as beers para trás, que
nos souberam divinamente, em poucos metros, logo ali, estava o espírito das Highland.
Aqui, nas Highland, pode ter nascido o conceito de genius loci (espírito do lugar),
sente-se e vive-se.

2.

DIA 1 [MILNGAVIE – DRYMEN]

Milngavie fica nos arredores de Glasgow e por isso há bus ou train para lá chegar;
escolhemos o comboio. A Central Station ficava muito perto do hotel onde pernoitámos
e a sua beleza convida, inequivocamente, a partir dali.
Milngavie podia-se chamar WHW, pois ao fim de cerca de 30 anos de caminho a
povoação confunde-se com este. A sinalética começa logo na estação. Em pouco
tempo estamos no centro da terra onde está o obelisco, conhecido das fotografias, e a
porta que assinalam o início do way. Tiradas as fotografias da praxe, antes de dar
corda às botas, ainda fomos ao information ver o merchandise e alguma informação
útil que nos conviesse.
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Para além do obelisco e do pórtico, destacava-se outra peça que só mais tarde
viríamos a compreender na totalidade: um banco, um bonito banco em ferro
trabalhado. É que o WHW tem infinitas janelas naturais que convidam à contemplação.
Os bancos nem sempre lá estão, mas há sempre uma pedra ou um tronco de uma
árvore onde nos podemos sentar simplesmente a contemplar.
Para que não haja dúvidas, começar a andar em Milngavie, eram 9:20 do dia 16 de
agosto de 2013, é um excelente gesto de boas vindas. Ainda no perímetro urbano, que
a mais das vezes só se percebe por algum ruído que vem de fora, entra-se num
bosque magnífico, o Mugdock Country Park. Andamos aqui durante cerca de três
milhas. Não somos os únicos porque encontramos muitos cães que a esta hora
passeiam os donos. Difícil é compreender quem está mais feliz, se o bicho de quatro
patas ou o de duas pernas? A condizer com tudo o resto, invariavelmente, recebemos
sempre um enorme sorriso com um hi ou morning. Percebemos, também por isto, que
não estamos em Portugal, as pessoas cumprimentam-se, já os cães são iguais aos de
cá e abanam sempre a cauda num gesto de cordialidade. Quando damos por nós
estamos a caminhar no WHW.
Podemos fazer dezenas de trekking’s mas julgo que isto nunca vai mudar - não
conseguimos dar pelo início da viagem, é como se fosse um filme sem princípio. “Dás
por ti já no meio da história”. Não temos a certeza, mas julgamos que esta é uma das
magias do caminhar.
Ainda com o Mugdock a morder-nos os calcanhares, somos assaltados por uma das
imagens que nenhum tempo nos vai tirar da memória. À nossa direita surge um
pequeno lago, Craigalian Loch. A prova que Deus existe, seja lá Ele o que for. A luz era
perfeita, as águas pareciam um espelho e a compor este quadro estavam três
pequenos barcos, algo distanciados uns dos outros, cada um deles com um pescador
de cana na mão. Pensávamos que estas imagens só existiam em quadros de pintores
muito imaginativos e criativos. Tudo em perfeitíssima harmonia. Os barcos e os
homens faziam parte da magnífica paisagem natural.
Por esta altura, até porque já tínhamos saído da floresta, ao longe avistavam-se as
primeiras montanhas das Highland que, em boa verdade, ainda são terreno das
Lowland.
De quando em vez, avistamos alguém que, como nós, caminhava. Alguns em sentido
contrário, só mais tarde compreendemos que estes estão a chegar ao fim do seu
filme. Como irá ser o nosso? Onde vamos descansar logo mais e com quem nos vamos
cruzar? Estas são algumas perguntas do way. A vida é parecida.
Todavia, aqui a paisagem não nos deixa muito tempo para pensar. A tranquilidade é
total. Vimos algum gado, vacas, mas muito mais ovelhas, a fama da lã scottish está
bem justificada desde já.
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Depois de passarmos por uma lindíssima aldeia e algum asfalto, que curiosamente
nunca nos incomodou, exceção feita ao atravessamento de uma estrada nacional com
um tráfego absurdo para a Escócia - em que estivemos minutos para o fazer em
segurança -, o caminho transforma-se num trilho único; como que um tapete verde de
um prado natural que cobre todo um morro perfeitamente arredondado. Porque nada
se vê para além do verde da relva, não me atrevo sequer a imaginar a curiosa geologia
que estará por detrás daquela harmoniosa, suave mas não menos surpreendente
forma. Sim, porque a geologia é ”a causa de todas as coisas”. Ao longo do WHW
compreendemos bem por que os escoceses sabem isto bastante melhor que os
portugueses. A geologia aqui é bem considerada.
Estamos já próximos do final. O bem estar e a descontração estavam tão presentes
que nos perdemos à chegada a Drymen. Quando isso aconteceu chovia era o final de
tarde de 6ª feira. Ao procurar a “nossa casa” para essa noite, começamos a
compreender que essa matéria ia ser um ponto sensível. Mais tarde, uns espanhóis,
que nunca mais encontrámos, quase que nos assustaram ao dizerem-nos que o
alojamento era muito difícil e que eles o tinham marcado há meses…
Mesmo assim, nessa noite ficámos na old church da simpatiquíssima Francis. Uma
antiga igreja hoje transformada numa B&B (bed and breakfast) onde só já restavam
beliches. Depois do tee & scones de boas vindas e de alguma conversa, aproveitámos
o wifi free. Soubemos também onde devíamos ir jantar.
Quem nos disse que os ingleses só comem peixe frito com batatas fritas enganou-nos.
Bom, seja como for, estamos na Escócia e, ainda por cima, no mais antigo pub desta
magnífica terra, o Clachan, de 1734. É possível que o que se respira dentro daquelas
quatro paredes nos tolde o paladar, mas a verdade é que a refeição nos soube
muitíssimo bem e da sobremesa nem vale a pena falar. Um bolo de chocolate soberbo
(a repartir por dois ).
Para dormir bem não há como andar. Quando chegámos ao quarto, ainda cedo, todos
os restantes beliches estavam ocupados, dormimos como nas melhores noites das
nossas camas.
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3.

DIA 2 [DRYMEN - ROWARDENNAN]

Como convém, o dia começou cedo. Até mais cedo que o previsto, porque os nossos
desconhecidos companheiros de quarto, no walkers, se levantaram muito cedo e nós
aproveitámos a boleia.
Era sábado e apesar de nunca ali termos estado antes, assim que pusemos o pé na
estrada percebeu-se isso, designadamente pelo movimento de alguns jovens que iam
montar num picadeiro por onde passámos à saída de Drymen.
Estávamos francamente animados, mas quando olhávamos o céu percebíamos que as
14 milhas previstas para o dia iam ser molhadas: this is Scotland. Como ia ser
recorrente ao longo de todo o WHW, passados um ou dois quilómetros entrámos num
parque florestal, Garadhban Forast, sempre sinalizados e usufruídos pelas pessoas. Por
aí caminhámos umas três milhas, ainda sem chover. Em cada morro ou curva, a
paisagem e o ecossistema local enchiam-nos a vista e a alma.
Coincidente com a saída da floresta, começaram a cair as primeiras pingas. Coisa
pouca. Os horizontes alargaram-se e em frente começara a ganhar forma um enorme
Munro - Sir Hugh Munro (1856–1919), who produced the first list of such hills- nome
que os escoceses chamam aos montes e serras. Como quase sempre acontece, passo
a passo mas sem pensar que íamos atravessar a dita “enorme coisa”, fomo-nos
aproximando. Descemos um enorme e bonito vale e começámos a subir, sempre a
subir. A chuva aumentou. Mais ou menos a meio da primeira subida, cruzámo-nos com
o namorado da Francis, grande, enorme atleta que já vinha de regresso no seu treino
matinal. Pensámos nos nossos treinos em Cascais, no coments. Passados alguns
minutos olhei para trás e só já vi um ponto negro a meio da encosta que nós tínhamos
descido.
Sem dar por isso, estamos nas Conic Hills, as importantes formações geológicas, cujo
nome fala por si, que separam as baixas das altas terras. A origem geológica destas
ocorrências resulta da 'union' of Scotland with England took place around 410 million
years ago.
A chuva e vento foram aumentando. Mantivemos os impermeáveis ligeiros e nada de
polainas – tontos alentejanos. Para o bem e mal talvez fosse aqui, em todo o WHW,
que mais se fez sentir a nossa pouca leitura do Guia. Seja como for, tivemos plena
consciência que a chuva, cada vez mais intensa, nos roubou, provavelmente, das
melhores vistas do WHW, designadamente sob o Loch Lomond, o maior lago de água
doce da Escócia que iria ser nosso companheiro durante duas jornadas.
A experiência vivida na face norte das Conic Hills mostra que, mesmo em agosto, as
complicações na montanha podem surgir e serem graves. A quantidade de chuva e a
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intensidade do vento tornaram-se indescritíveis. Só mais tarde tomei verdadeira
consciência do risco que corremos. Provavelmente, com os ponchos vestidos, embora
mais protegidos da chuva, poderíamos ter sido arrastados pelo vento com
consequências imprevisíveis.
Montanha tem de ser sempre sinónimo de alerta máximo. Erros não se aceitam, ainda
por cima de quem tem a experiência da querida e saudosa Maria, falecida num
estúpido acidente nos Picos da Europa em agosto de 2000.
Passada esta tormenta, lá em baixo, junto à estrada nacional, chegámos ao centro
Loch Lomond National Park. Como era sábado, embora cedo e do mau tempo, havia
um notório movimento de pessoas que estavam ali para visitar o Parque. Ensopados e
com a preocupação da “no bed” para a noite, procurámos o hotel/bar/supermercado
do outro lado da estrada. Desde logo, tudo isto tinha muito boa pinta. Confirmou-se o
pior, no bed. Tentámos secar, descansar, recompor e aproveitar para fazer mais
alguma pesquisa à procura de cama, mas em vão. O espaço tinha mesmo muito
charme e pouco depois a sala do bar encheu.
Melhor vestidos para a chuva, saímos para o primeiro contacto com o Lomond. Lindo.
Caminhámos na expectativa que a bed haveria de aparecer. Sabíamos que durante
largas horas e milhas o Lomond iria ser nosso companheiro. O que não sabíamos, por
culpa própria, é que esse trilho, muitas vezes, ia ser bastante difícil. Doutra maneira
não podia ser quando as margens em rocha são abruptas e estão cobertas
densamente por vegetação. Como que um cartão de visita, e para que não hajam
dúvidas, o primeiro troço é uma “escadaria” na rocha que tanto custa subir como
descer.
Entretanto, continuava a chover, embora menos, e o vento, comparativamente, quase
que desaparecera. A ponto de comentarmos, o que havia de ser repetido mais algumas
vezes: “um verdadeiro dia de inverno. Isto em agosto há-de ser bem giro.”
Umas três ou quatro milhas depois, já com um trilho plano, junto à água, chegámos a
outro ponto assinalado no mapa que tínhamos comprado em Glasgow. Outro paraíso
dos muitos que encontrámos.
Mas antes, o mapa. Este mapa, um simples mapa, “footprint WHW – waterproof”,
evidencia, na totalidade, como os escoceses bem trabalham o WHW, isto é, o turismo.
Tudo perfeito, a escala, a dimensão, a informação disponível e até o material em que é
impresso – resistente à água. De tal forma que, mesmo depois de muitos naturais
“maus tratos”, no fim, o dito mapa quase que aparenta ser novo. Mais uma lição.
Mas voltemos ao way. Estamos em Cashel, essencialmente uma zona para acampar
(não confundir com um parque de campismo), apenas o essencial; o resto, o
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importante, tem a natureza. Julgo que lamentámos aqui pela primeira vez não termos
connosco mais dois quilos, o peso correspondentes à ultra leve tenda de trekking La
Fuma que ficou na Parede. Provavelmente, uma das maiores falhas identificadas no
fim, fruto da já confessada deficiente preparação da viagem. Convém aqui referir que
uma das infraestruturas existentes é uma espécie de parquímetro onde cada utilizador
adquire o seu direito a acampar. Compreendemos, até porque havia alguns
automóveis, que ali dava para chegar de carro.
Neste lugar havia também uma cabana de madeira onde nos detivémos algum tempo.
Tratava-se de um posto pertencente ao Countryside Ranger, uma espécie de Guarda
Florestal como sonhamos ter um dia em Portugal. As imagens falam por si:
https://www.google.pt/search?q=Countryside+Ranger&tbm=isch&tbo=u&source=univ
&sa=X&ei=kwIvUsqXAqbG0AWQ7oGICg&ved=0CD4QsAQ&biw=1366&bih=576. Tudo
muito simples.
Entrámos e pedimos informação/ajuda para resolver o “nosso problema de no bed”. É
justo confessar que levou algum tempo até conseguirmos a habitual disponibilidade e
simpatia daquelas gentes. Na verdade, estávamos na presença de um militar cuja
função não é encontrar alojamento para dois portuguese walkers um pouco à rasca. O
certo è que depois da difícil entrada o rapaz esteve mais de 30 minutos ao telefone a
tentar encontrar a dita cama. Sem sucesso. Como se imagina, a nossa preocupação
aumentou. Era sábado e a ser assim, cansados ao fim de um “dia de inverno” a andar
com 10 kg às costas, a solução seria investir uma boa quantidade de libras num táxi
(que também não estaria por ali à mão ) que nos levasse algures a uma bed.
Voltamos a por o pé no caminho, sempre a chover, em direção ao nosso sonhado
destino mas onde não tínhamos cama, Rowardennan, a cerca de cinco milhas. Por esta
altura começámos também a compreender algo de muito importante: estes lugares
que julgávamos pequenas aldeias, ou vilas, e.g. como Drymen, onde ficámos na
primeira noite, não passavam disso mesmo - lugares com quase nada; acrescentamos
agora, com convicção, como convém: ainda bem que assim é.
A compensar tudo isto estava o Lomond e o resto. Era uma bênção estar ali e isso é
que importava.
Já não muito longe de Rowardennan, à nossa direita, estava uma clareira na floresta
com um extenso prado natural e uma bonita e bem cuidada casa escocesa. Embora
soubéssemos que era pouco provável que assim fosse, alimentávamos a esperança
que fosse uma B&B (Bed and Breakfast). Ainda mais profunda morava a esperança de
que, embora não fosse uma B&B, os moradores fossem uns simpatiquíssimos
escoceses que nos dissessem: “please, come in, the house is yours”. Animado com
este sonho, lá convenci a Mary a batermos à porta. Naturalmente que deveria ser ela a
dar a cara, por todas as razões era bom que o barbudo ficasse em segundo plano.
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Apesar de muito simpático, o escocês que nos abriu a porta não chegou ao meu
sonho.
Pé no caminho algum tempo depois estávamos à “porta” do bonito e charmoso
Rowardennan Hotel, mesmo à beira do lago.
Entrámos e a na pequena recepção disseram-nos que tinham um quarto. Nem
queríamos acreditar. Também não chegámos a saber por que razão no dia anterior e
horas antes não tínhamos conseguido a desejada reserva.
A história do dia estava basicamente concluída, mesmo que depois tudo o resto tenha
algo de especial: desde o chá no quarto ao banho que nos soube particularmente bem,
até ao jantar cedo no restaurante/pub com muito futebol, com muita beer ou guiness,
tudo misturado com simpáticas e completas famílias onde até os dogs têm direito a
estar, desde que os donos se comportem bem. Onde é que na nossa terra podemos
levar o cão a jantar connosco? Porque se esperam décadas e não se saltam alguns
degraus e vimos como fazem outros países? Como alguém disse, “um país é a forma
como trata os seus animais” e está quase tudo dito.

4.

DIA 3 [ROWARDENNAN- INVERARNAN]

Depois de um magnífico vegetarian breakfast scottish, com frutos do bosque à
descrição, partimos cedo, não só com a alma reconfortada, mas com o estômago bem
aconchegado.
O troço inicial, durante algumas milhas, é um “estradão” excelente numa floresta
indescritível com quedas de água sucessivas, cujo som reconfortante nunca nos deixou
nesta fase do WHW. Como ainda era cedo, de vez enquanto encontrámos pequenas
tendas estrategicamente montadas em locais de um mundo imaginário mas que existe,
onde se adivinhava o longo serão da véspera à volta do lume com uma caneca de chá
ou café.
Passo a passo, muitas vezes em silêncio para disfrutar do mundo que nos rodeava,
passámos este troço, o mais bonito trilho das nossas vidas.
No terceiro dia, era já um dado assente que em matéria de fauna o contraste é total e
até mesmo arrepiante, pois pouco ou nada se vê. Durante seis dias, por sítios onde há
poucos homens, é estranho que não se encontrem bichos. A grande exceção
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aconteceu aqui. A não muitos metros de nós, bastante assustado, encarámos com um
gamo.
Este também foi o dia em que, mesmo um alentejano compreende que a chuva faz
parte de tudo isto. Sem chuva, as Highland não teriam encanto, charme, beleza e
valor. O mais interessante é que esta chuva não nos incomoda, é assim e nós depressa
nos adaptamos. Este também foi o dia em que poucos walkers encontrámos, um dia
perfeito, único para quem anda.
Andámos muito tranquilos até porque neste dia tínhamos a certeza (?) de ter bed.
Reservada pelo i pad. Um descanso.
Mais ou menos a meio do troço, mas cedo no dia, chegámos a Inversnaid, não sem
antes cruzarmos mais uma cascata, esta de dimensões enormes quando comparada
com outras.
Neste lugar, charmosíssimo, a apelar à inspiração dos artistas, está um dos hotéis mais
bonitos do way. Uma construção verdadeiramente scottish que ali, naquele local, só
podia ser assim. Uma paragem é incontornável. Como nada é perfeito, antes das
12h00 no beer. Gozámos o espaço, que tem uma entrada própria para walkers, e
partimos em busca do nosso previsto destino.
A partir daqui tudo é diferente. Mantemo-nos à beira do lago, lindo na mesma, mas
sem ter consciência (se o tivesse teria esperado pelo meio dia para tomar duas ou três
cervejas) de que estamos, provavelmente, no troço mais difícil do WHW. Uma
sucessiva “escadaria” na rocha, num sobe e desce sem fim, onde uma milha parecem
cinco. A progressão é muito lenta e cansativa, também para a cabeça, porque a
atenção onde se põe o pé tem de ser máxima. No que respeita às pernas não vale a
pena falar, “partidas” será, eventualmente, o termo mais ajustado. Este estado de
“pernas partidas” é tanto mais relevante, ou mesmo surpreendente, quanto estamos
em presença de dois atletas (?). Depois de dois dias, este também foi o dia em que
deixámos o Lomond. Antes de chegar a Inverarnan, temos umas duas a três milhas
diferentes, uma “zona húmida” também com o seu próprio encanto. Muito encanto,
aqui caminhamos muitas vezes sobre enormes travessas de madeira que evitam os pés
na água/lama. Este é um dos traços marcantes do WHW, muita diversidade.
Apesar de o dia já ir adiantado, sem darmos por isso chegamos a Inverarnan. Um
lugar que nos recebe com mais uma excelente zona de acampar com uns bungalows
cilíndricos em madeira muito sugestivos, que havíamos de experimentar mais tarde. A
compor tudo isto um bar/shop com tudo com que um walker sonha no fim de uma
caminhada. Num espaço exterior, muito acolhedor e sempre com muito charme,
bebemos a cerveja que nos faltou de manhã.

68

West Highland Way
Carlos A. Cupeto

Depois desta justa pausa, com a cama à vista, ainda nos tivemos que desviar do
caminho, talvez quase um quilómetro, para chegarmos à bed reservada. Atravessámos
o rio (principal efluente do Lomond) por uma ponte rudimentar mas justa para o
serviço esperado e estávamos na margem oposta àquela em que caminhámos durante
dois dias. Como fomos percebendo, esta margem do lago/rio era bastante mais
humanizada. Estávamos na berma (devidamente protegidos) da A 82, uma estrada
nacional que na Escócia equivale uma das nossas mais concorridas autoestradas.
Compreende-se com facilidade porque por aqui se tem acesso ao embarque para a Isle
of Skye, um dos ícones turísticos da Escócia. Chegados ao Drovers, uma famosa
estalagem escocesa de 1705, cuja história se confunde com a história do país, fomos
encaminhados para o modesto lodge do hotel. Depois de 22,5 km de botas e mochila,
a exigência não é muita. Descalçar as botas, um duche e uma cama por perto é tudo o
que desejamos.
É redundante escrever que o pub/restaurante do Drovers, onde jantámos, é
indescritível, uma viagem na história com escoceses a rigor. Pouca encenação, tudo
muito autêntico, tal como a cera das velas nas mesas.
Deitámo-nos cedo mas nem sempre o cansaço é o suficiente para dormir bem.

5.

DIA 4 [INVERARNAN – BRIDGE ORCHY]

Começámos cedo. O dia previa-se longo, cerca de 34 km. A grande vantagem era a
certeza de bed, assegurada no dia anterior com a ajuda da recepção do Drovers. O
tempo, o mesmo de sempre.
Apesar de um forte denominador comum, um dos encantos do WHW é a mudança de
paisagem e ambiente. Com o Lomond para trás, estávamos agora francamente nas
Highland. Os horizontes alargaram-se muito.
Sempre a chover, não tínhamos o lago mas sim rios. Andámos alguns bons quilómetros
sempre com os rios por perto, sem gente, as cabras e ovelhas como companhia. O
piso, em largos troços é do pior que encontrámos, salvam-nos as boas botas, mas
andar de pedra em pedra com mais de 10 quilos às costas desgasta sempre e tem
algum risco, designadamente de queda ou pé torcido. Cerca de 11 km depois
esperávamos encontrar Crianiarich, descrita como one of the larger villages on the
way, onde contávamos descansar um pouco, mas fica out of the way; mais uma vez, o
não estudo do Guia se evidenciou. Passámos ao lado, a cerca de 1 km, a bed ainda
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estava longe e nunca sabemos o que vamos encontrar e como se comporta o nosso
corpo?
Mais uns quilómetros e entrámos na floresta de pinus de maior altitude. A partir daqui
iria ser frequente. Aqui, no fundo de um vale lá estava uma pequena linha de água e
uma excelente WC, atrás de uns densos arbustos. Neste lugar estivemos alguns
minutos à conversa com um puto austríaco, não mais de 18 anos, a caminhar sozinho
na Escócia alta. Daqui a quantos anos vão os jovens portugueses descobrir estes otros
mundos (www.otrosmundos.cc)?
Entretanto, apareceu o Sol; por detrás das nuvens, por muito escuras e tempestuosas
que sejam, sempre está o Sol. Por esta altura, o WHW atravessa, certamente, a
estrada mais movimentada desta terra. Uma estrada ligeiramente inferior aos nossos
IP que nos levou largos minutos a passar. É estranho que, aqui, pelo menos aqui, não
haja uma passadeira e, quiçá, uns semáforos limitadores da velocidade. Na Escócia, as
passadeiras são escassas e os sinais de trânsito também; não precisam, sabem o que
têm de fazer.
Entre a floresta e o rio caminhamos até Tyndrum, um “cruzamento de serviço” onde a
tal estrada passa. Antes, passamos por uma quinta, com largas pastagens, onde a
componente pedagógico turística é aproveitada. Alertados pela sinalética, olhamos
para a retaguarda e vemos as Crianiarich Hill que entretanto já tinham ficado para
trás.
Cada caminho é como as moedas, tem duas faces. Curiosamente, dos que
conhecemos, esta é a grande rota onde este pormenor está mais bem evidenciado.
Percebemos, claramente, que os dois sentidos nos oferecem caminhos diferentes.
Ainda um dia o temos de experimentar. Seja como for, in situ, falámos várias vezes
nisto e parece-nos que o sentido em que fizemos o WHW é o melhor. Um último
pormenor sobre o tema; cruzámo-nos com imensa gente que andava em sentido
contrário. O WHW é um produto turístico a sério, até neste pormenor.
Antes de Tyndrum encontrámos uma zona muito bonita de urze onde passeavam
jovens mães com crianças de colo acompanhadas por cães. Estávamos em plena
Tyndrum Community Woodland a que se seguiu a Tyndrum’s Lead Industry, sempre
tudo muito bem sinalizado e documentado; todo o caminho tem uma história que nos
é contada. Cada walker leva daqui a sua experiência, à sua medida; este é o maior
valor do WHW.
Como nunca sabemos o que vamos encontrar (?), parámos num bonito camping na
esperança de conseguir saciar a nossa tríade de desejo: descansar, comer e beber.
Não tivemos sucesso mas Tyndrum já estava muito perto e ali havia de tudo, até um
cartaz a anunciar the last shop in the next 50 km. Abastecemo-nos moderadamente, já
que temos de carregar com o peso; sentado no chão, como tanto gosto, bebi meio litro
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de cerveja (não se vende menos) com umas chips maravilhosas, de tal maneira
carregadas de sal e pimenta que a beer me pareceu uma mini.
Enquanto isto, observei este cruzamento de caminhos e gentes. Fabuloso. Em 10
minutos de tudo ali vi, desde as habituais excursões, muitas caravanas, motos e
Harleys, a que se juntavam, evidentemente, os walkers. Curioso, pareceu-me tudo em
harmonia e feliz. Em boa verdade, apesar de lugar estar bem apetrechado, são as
pessoas que o fazem.
Até Bridge of Orchy, cerca de 12 km, a paisagem mudou de novo radicalmente. Vistas
larguíssimas e sempre à nossa direita, como nunca havíamos visto antes, uma
sequência de hills (Meall Buidhe, Belnn Odhar, Beinn Dorain). Impressionante e belo
bastam para escrever os que os nossos olhos veem. A ajudar, o Sol iluminava
alternadamente, sempre entre as nuvens, largas manchas da paisagem.
Foi assim até ao fim da jornada. Vimos e acenámos ao comboio que também nos havia
de trazer de Port William até Glasgow.
Como os demais, o hotel tinha muito charme. Talvez os olhos do nosso cansaço
ajudassem a estas impressões. Ao contrário do habitual, a menina da recepção não
devia muito à simpatia e não nos ajudou a encontrar a bed do dia seguinte.
Conseguimos reservar um bungallow pelo i pad.
Para compensar, no restaurante o jantar foi servido por gente muito simpática e
profissional. Um ambiente muito mais de restaurante e menos de pub. Soube bem. Um
excelente jantar acompanhado por um bom tinto chileno, portugueses nem vê-los
onde até romenos aparecem.

6.

DIA 5 [BRIDGE ORCHY-GLENCOE MOUNTAIN RESORT]

Depois do vegetarian breakfast, vulgar por estas terras, deixámos o bonito hotel. À
saída, associado ao hotel, vimos um moderno lodge, uma lição de design com muito
boa pinta. A estruturação do WHW prossegue com pormenores de extremo bom gosto,
aliados à modernidade. Do outro lado do rio deparámos com algumas tendas. Estes
privilegiados campistas associam a magnífica localização à possibilidade de uns copos
no bar do hotel.
A primeira parte do percurso é a subir, logo para aquecer. A paisagem, mais uma vez,
faz-nos esquecer tudo. Lá em cima, a vista sobre uma sequência de lagos é
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deslumbrante. A geologia também, predominam aqui uns conglomerados a mostrarem
o vigor do agente do transporte geológico do material.
No fim desta descida, mais um hotel de revista, Inveroran Hotel - que pena não termos
pernoitado ali. Apetece ficar em todos os hotéis. Durante uma milha ou pouco mais
andámos num dos mais bonitos vales que atravessámos no WHW. A confirmá-lo, as
imensas pequenas tendas que pontuavam as margens dos diferentes rios. Todos com
considerável caudal a fazer esquecer-nos que estamos em agosto. Cremos que
algumas destas tendas pertencem a pessoas que não andam no WHW, pois na Escócia
os espaços naturais são usados seja qual for o pretexto.
Como esperávamos, voltámos a subir, agora durante várias milhas, por um estradão
com muito bom piso, um antigo caminho militar. Curiosamente, é neste troço que
encontramos mais walkers, designadamente a escocesa mais bonita do caminho, uma
espanhola de Valência que faz o caminho com o seu namorado alemão. Não lhe
perguntámos mas, certamente, efeito ERASMUS.
Andamos assim toda a jornada, um deserto verde em altitude, umas vezes a subir,
outras num planalto. É tudo tão isolado e desprovido de gente que alguns pássaros se
aproximam em busca de comida. Nos encostos de uma pequena ponte partilhamos o
espetáculo com outros walkers. Não sabemos se os pobres bichos deram por bem
empregue o seu tempo, só a Mary lhes serviu cereais.
Segundo o Guia, estamos agora na zona menos povoada da Escócia, 8 pessoas/km².
Este fato é apresentado como um valor. É bem verdade, as milhas, sem fim, que
percorremos sem ver vestígio de humanos (a não ser outros walkers) provam-nos isso
mesmo. O imenso deserto verde, com os caminhos a perder de vista com a sensação
de irem para lugar nenhum, é uma experiência única e difícil de escrever. Talvez uma
imagem consiga dizer alguma coisa sobre “este é o lugar”.
Seja como for, o nosso destino, um bungalow num lodge de montanha marcado na
véspera, sem alternativa, já não estava longe. As vistas continuam muito largas,
deixamos o planalto deserto verde e começamos a descer. Curiosamente, vamos para
um alojamento de montanha e descemos. Faz sentido, o lodge está na base da
montanha.
Aí chegados, relativamente cedo, pelas 15:00, vemos tudo o que faz um walker feliz.
Os bungalows em madeira e em forma de tubo já tinham despertado a nossa
curiosidade, este modelo é comum nesta terra. Revelou-se confortável e justo, muito
funcional. Só o preço não combinou: 80 libras.
Depois do banho tomado num contentor, da toalha a secar numa divisão própria para
o efeito e das sandálias calçadas, o estômago foi confortado no bar.
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No fim de cada dia de caminho, além do banho, uma das melhores sensações é largar
as botas e por os pés ao ar.
Estávamos mesmo numa estância de sky onde não faltava o teleférico. Assim, foi com
a roupa mais quente disponível que subimos e a nossa alma mais uma vez alimentouse. Depois do corpo tratado, era o que nos faltava para nos sentirmos, quase, no céu.
Assim é o WHW.
O resto do dia foi de lazer, os walkers também gostam de nada para fazer, lemos e
relaxámos o corpo. Tarefa essencial foi encontrar a bed para o dia seguinte. Como
sempre, a tarefa não foi fácil. Constatámos que o devíamos ter feito antes de subir ao
monte e não depois. Mesmo depois de tomada a decisão de chegar no dia seguinte a
Port William, isto é, fazer duas etapas numa, verificámos que na maior terra do
caminho a resposta foi no bed. Sem muita alternativa, a opção foi uma guest house a
15 km de distância do fim do caminho na desejada Port Willim.

7.

DIA 6 [GLENCOE MOUNTAIN RESORT – PORT WILLAM]

Por todas as razões, saímos entre a noite e o dia. Como sempre, a chuva ameaçava,
não sabemos quem, mas a nós não. Esperavam-nos cerca de 40 km. Até Kingshouse
Hotel, onde gostaríamos de ter ficado, tardavam cerca de duas milhas. Por estas
bandas, no vale, a estrada nacional (A82T) não dava tréguas e o trânsito já era
intenso.
O hotel e a envolvente, para não variar, eram lindos. Mais uma vez, lá estavam as
tendas. Entretanto, o sol nascera e parecia querer espreitar por entre algumas nuvens.
Na prática, este efeito, antes só visto em livros, traduziu-se no mais belo amanhecer
alguma vez vivido por nós. Mais uma vez, talvez só uma imagem ou outra possa
mostrar alguma coisa do deslumbramento com que fomos presenteados. Algumas
janelas de Sol iluminavam, aqui ou ali, as montanhas que nos rodeavam. Gozamos
tudo isto, até onde o nosso Ser pôde, e ficamos gratos, imensamente gratos. Gratidão
é a palavra.
Talvez tenha sido um estimulo para as anunciadas Devil’s Staircase que se seguiam.
Depois de muitos “s” com nevoeiro e depois de algum tempo chegámos lá acima. Além
da dificuldade deste tipo de atravessamentos, um dado importante é o tempo que se
gasta para progredir uma curta distância. Se olharmos para o mapa verificamos que
não andámos mais que uma milha em, talvez, uma hora ou mais. Uma vez lá em cima
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houve a natural pausa e o tempo para deixar as nossas pedrinhas nas “antenas ao
céu”.
Para compensar as cinco ou seis milhas até Kinlochleven são feitas a descer e por bons
caminhos. Parece que é já ali mas ainda passamos um bom bocado até lá chegar.
Quando se desce, muitas vezes, vê-se o destino “já ali”. Esquecemo-nos que o
caminho serpenteia e procura o trajeto possível que nem sempre é o mais direto. A
chegada a esta bonita terra mineira não foi fácil e por alguns instantes ainda nos
conseguimos perder. Compensados com a ida ao supermercado, com a visita ao
museu do alumínio e com os scrambled egg,s partimos sem noção do que nos
esperava, mais 15 difíceis milhas (mais de 20 km). A sorte, mesmo com mapas e
guias, é nunca sabermos o que nos espera, aqui como na vida. Como seria se assim
não fosse? Ou sabemos?
Primeiro, outras Devil’s Staircase. Com o tempo limpo, a vista para o Loch Leven é
lindíssima, depois mais um old military road, nada de especial comparando com outros
cenários já vistos.
É neste troço que o mapa nos engana. Anuncia-nos o atravessar de floresta e o que
efetivamente encontramos são vastas áreas desoladas pelo corte das árvores. Todavia,
é justo dizer que, aqui, quando apanhamos ainda alguma floresta, esta é de uma
beleza nunca vista. Na verdade estamos a cotas mais altas, no coração das Highlands.
Andámos, andámos e perdemos a noção da distância e do tempo. Só o cansaço
começa a ficar mais presente. O Sol apareceu e convidou-nos a uns momentos de
relaxe. Perdemos ainda mais a noção de que estávamos longe de Port William. Quando
retomámos ao caminho apanhamos uma das subidas mais violentas do caminho como
que a despertar-nos, mas por sorte (?) não é muito extensa. A partir dali foi sempre a
descer até Port William com o Glen Nevis do outro lado do vale. Só que ainda restavam
umas cinco milhas, quase 8 km. O tal efeito de espreitar, de quando em vez, Port
William lá em baixo enganou-nos outra vez.
Encontrámos alguns atletas que, ao final da tarde, aproveitavam, em sentido contrário
ao nosso, a subida.
Depois de alguma berma de estrada, começamos a entrar em Port William (PW), a
maior das cidades por estas paragens. É impressionante a quantidade de Guest House
que passamos, todas no vacancy. Por nós também tinham passado uma enorme
quantidade de auto caravanas que se dirigiam, pelo menos, a dois campings que o
caminho atravessa. Provavelmente, mais do que o WHW, este será o efeito do Glen
Nevis, a Serra da Estrela lá do sítio. Atravessar as ruas comerciais de PW, mesmo para
os mais distraídos, mostra a importância do turismo de natureza/aventura por estas
paragens.
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Obviamente, depressa esquecemos o cansaço. Pouco depois, em ambiente urbano,
chegamos à High Sreet e sentamo-nos ao lado da escultura de Gordon, o fim do WHW.
Depois das fotografias da praxe, gozamos o momento. Sabemos que não temos muito
tempo, o dia já vai longo e temos que apanhar um táxi para a guest house que fica
“longe”. PW ficará para o dia seguinte.
Todavia, mesmo ali ao lado, entramos numa cervejaria moderna, onde o fish and chips
não nos escapa e nos sabe divinamente. Estas também são as coisas boas do caminho.

8.

DAY AFTER

Além de regressar a Glasgow, o dia seguinte estava destinado a viver um pouco Port
Willam. Depois de mais um bom vegetarian scottish breakfast com o sol a espreitar,
saímos à procura do transporte para PW, bus, train?
O comboio, com a estação muito perto, acabou por ser o mais conveniente. Em pouco
tempo estávamos na central estação de PW. Não engana, muitos dos passageiros são
como nós, usam mochilas e demais equipamento outdoor, é como ver banhistas de
toalha num dia de verão no comboio da linha de Cascais.
Felizmente cedo demos conta que só há dois comboios para Glasgow, um de manhã e
outro de tarde, já tarde. A escolha era óbvia, até porque o tempo de viagem se
mostrou surpreendente longo, mais de quatro horas. Por isto, PW limitou-se a uma
passagem pela rua comercial principal e pouco mais.
O comboio também é Escócia. Um grupo de escoceses reformados instala-se com um
farnel completíssimo e durante horas a viagem é preenchida com um repasto de
grande nível.
A viagem é longa e vamos revendo as paisagens que nos são familiares. Alguns troços
são paralelos ao caminho e por isso vimos alguns walkers que acenam como nós
fizemos.
Quando chegamos a Glasgow ao início da tarde, como é habitual, o tempo mudou e
caiem umas pingas.
À beira do fim de semana, a cidade está esgotada e é difícil arranjarmos cama.
Quando o conseguimos, face à muita procura, os preços são exorbitantes. Os preços
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variam consoante a procura, as regras de mercado. Na prática nesta primeira noite de
regresso a Glasgow pagámos num Ibis o valor que pagaríamos num cinco estrelas em
Lisboa.
O resto do dia é passado no centro de Glasgow a desfrutar a cidade e programar os
dois dias que se vão seguir. Como fizemos o WHW em menos tempo que o previsto,
temos mais tempo para estar em Glasgow.

9.

GLASGOW

Obviamente, esta cidade só pode ser escocesa. É uma cidade amiga, sem grande
confusão, onde se pode andar a pé. As ruas comerciais e de serviços sucedem-se e é
fácil viver a cidade. Justo para quem andou uns dias no campo.
Os escoceses continuam simpáticos e prestáveis, no Tourist Office recebemos algumas
sugestões que se vieram a mostrar muito preciosas.
Foram uns dias espaçados, tranquilos, como convém depois do banho de natureza que
levámos.
O cortejo de pubs, para todos os gostos, que visitámos foi fantástico. Só por isto vale a
pena visitar esta cidade, a maior metrópole da Escócia com mais de 40% da totalidade
da população escocesa.
Com o aproximar do fim de semana, e o auge ao sábado, os escoceses transformamse, mesmo que o Celtic não ganhe o jogo em casa, como foi o caso. A festa é pegada
e dos pubs extravasa para as ruas. Mobiliza todas as idades mas com uma nítida
separação de sexos - elas vão com elas e eles com eles, provavelmente mais tarde
encontram-se.
Também tivemos ciência e cultura. Como a Escócia, esta cidade tem tudo o que
quisermos. Lemos algures que a seguir a Londres é a melhor oferta comercial do Reino
Unido, e assim parece.
Quando deixámos a cidade de comboio a caminho do aeroporto, num dia de sol
excessivo, quase que nos sentimos a deixar a casa.
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10. FINNISH OR START?
Quem anda, nunca acaba. Anda.
Quem anda numa natureza virgem, como aquela em que andámos, fica contagiado
com uma sensação de fusão da parte no todo. Ou será do todo na parte? É preciso
tirar isto a limpo? Não importa, o campo saberá.
As Highland vieram connosco e nós ficámos lá, é assim. Incontornável.
Depois das Highland nada é igual. Esta terra mostrou-nos a vida tal como ela deve ser.
Inteira sem dualismos. O sol e a chuva são bom tempo. As subidas são fáceis como as
descidas. E a paisagem, mais ou menos musical, é tudo o que os nossos olhos podem
ver.
Equilíbrio, provavelmente, é a palavra-chave. Tudo parece estar em equilíbrio e isso
contagia-nos, ficamos como um “mercador de ar puro”. Os pequenos nadas que
mudam a nossa vida estão ali, à mão.
Até a tempestade que passámos nas Conic Hills nos ensina que os acidentes podem
acontecer mesmo quando nada o faz crer. Nada acontece por acaso. O controlo, ou o
inverso, está na cabeça e daí passa ao corpo. Controlamos a cabeça e o resto vem por
acréscimo. A natureza faz a sua parte, convida-nos a ser mais puros e mais simples.
Nada disto se escreve, pinta ou retrata, vive-se. Este é o preço. É preciso ir ao campo
para beneficiar do campo.
Quando o campo são terras altas (montanhas), onde os vales e os montes se
sucedem, eleva-se, incomparavelmente, o espírito. Se juntarmos o adoçar do verde e o
romantismo e imaginário da floresta, então o efeito é perfeito, muito mais que uma
mera atividade física.
Aqui, as fronteiras esbatem-se e a parte é o todo e vice versa. Não há começo ou fim.
Somos.
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