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Foto 1 | 20.10.2007, 10:20h, Serra da Freita (Portugal) 
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1. As CÃOminhadas do grupo ANDAR 

  

Quando o grupo informal ANDAR1 começou a trabalhar na organização da sua primeira 

CÃOminhada (em 2007) como acção de sensibilização, em primeira instância, para os direitos 

dos animais, teve por base algumas preocupações comuns às pessoas que habitualmente 

participam nas suas actividades. Porquê deixar o cão em casa quando se vai participar numa 

caminhada? Porque não pode o cão fazer parte desse cenário de lazer, desporto e bem-estar, 

interagindo com pessoas, outros cães e ambiente?  

Em pleno século XXI ainda existem muitas pessoas que olham para o cão como uma 

coisa e não como um membro da família. As CÃOminhadas do grupo ANDAR permitem 

redescobrir esse ser maravilhoso com respeito e de forma aprazível para todos/as.  

 Os programas de CÃOminhadas do grupo ANDAR pretendem sensibilizar para a 

Declaração Universal dos Direitos do Animal
2. A organização deste tipo de actividade – cuja 

interacção entre a pessoa e o cão é fundamental – é alimentada e promove: 

 

� O respeito pelos animais; 

� A atenção, os cuidados e a protecção dos animais; 

� Os bons tratos nos animais; 

� O exercício físico de animais que habitualmente estão confinados a espaços reduzidos 

(casas, quintais, etc.); 

� O conhecimento animal; 

� O treino positivo de animais.  

 

Desde 2007 (5 CÃOminhadas já realizadas) que mais de 250 cães e 600 pessoas 

testemunharam momentos únicos e especiais de contacto com a natureza, possibilitados pelo 

grupo ANDAR.  

 

 

                                                 
1 Grupo informal da Vila de Cucujães (freguesia do Concelho de Oliveira de Azeméis), que 
organiza/participa em várias actividades, sejam elas passeios, caminhadas, BTT, canoagem, rappel, slide, 
manobras com cordas, ou simplesmente comer e beber, sempre entre amigos.  
2 O texto definitivo da declaração Universal dos Direitos do Animal foi adoptado pela Liga Internacional 
dos Direitos do Animal e Ligas Nacionais filiadas após a 3ª reunião sobre os direitos do animal, 
celebrados em Londres nos dias 21 a 23 de Setembro de 1977. A declaração proclamada em 15 de 
Outubro de 1978 pela Liga Internacional, Ligas Nacionais e pelas pessoas físicas que se associam a elas, 
foi aprovada pela organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e 
posteriormente, pela Organização das Nações Unidas (ONU). 
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2. Como são organizadas as CÃOminhadas do grupo ANDAR 

 

� Locais/percursos: É escolhido um percurso de 6 a 10 km de extensão, com arvoredo, 

zonas de sombra, pontos de água (para os cães beberem e se possível nadarem), que 

apresente segurança suficiente para que pontualmente se soltem os cães. Devem ser 

evitados locais que sejam de difícil acesso, com muitas curvas e contracurvas, porque a 

viagem de casa até ao local onde vai ser realizada a actividade não pode ser torturante 

para o animal, além de que, se for necessário evacuar algum animal ou pessoa no 

decorrer da CÃOminhada os acessos devem ser fáceis.  
 

 

Foto 2 | 08.12.2007, 16:37h, Palmaz (Portugal) 
 

� Dias/duração: Normalmente ao fim-de-semana, com a duração de uma tarde, uma 

manhã, ou um dia inteiro.  

� Programa: O programa é constituído normalmente por três partes: 

concentração/recepção aos participantes (confirmação das inscrições); início da 

CÃOminhada; lanche e convívio final.  

� N.º de cães e pessoas: Em cada CÃOminhada participam entre 30 a 70 cães e 50 a 100 

pessoas.  

� Equipa de apoio: As CÃOminhadas são sempre organizadas em segurança, com guias 

experientes do grupo ANDAR (que testam antecipadamente os percursos), membros da 

Cruz Vermelha Portuguesa (que levam saco de primeiros socorros), e acompanhamento 

de um ou dois veterinários de hospitais ou clínicas parceiras.  
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Foto 3 | 29.03.2009, 14:38h, Salreu (Portugal) 

 

� Inscrições: São gratuitas e obrigatórias, realizadas por correio electrónico ou por 

telemóvel. Podem inscrever-se pessoas que não levam nenhum cão mas que querem 

participar pelo prazer de caminhar. Não é permitido levar cadelas com o cio ou cães 

com historial de violência face a outros animais e/ou pessoas. A inscrição deve conter: 

a) Dados do/s cão/es (nome, género M ou F, raça e idade) 

b) Dados do/s acompanhante/s (nome e contactos) 

� Advertências: O cão tem de estar desparasitado, vacinado, ter identificação e licença. 

O/a acompanhante do cão deve levar o boletim de vacinas do seu animal. O cão tem de 

ter coleira/peitoral e trela. Deve levar-se água e um recipiente para o cão beber, bem 

como sacos higiénicos. O/A acompanhante deve utilizar calçado cómodo e já habituado 

ao pé, preferencialmente sapatos ou botas de marcha, com roupa adequada à época e 

estado de tempo. Não esquecer de levar uma mochila com lanche para o fim da 

CÃOminhada e água suficiente para o percurso. 
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Foto 4 | 20.10.2007, 11:24h, Serra da Freita (Portugal) 

 
 

3. Vídeos de algumas CÃOminhadas do grupo ANDAR 

 

 
 

 

 

2.ª CÃOminhada 

8 de Dezembro de 2007 

14h30 – 17h 

Palmaz (Oliveira de Azeméis) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9x_tpttI0b0  

 

 
 

3.ª CÃOminhada 

16 de Março de 2008 

14h30 – 17h 

Ovar   

 

http://www.youtube.com/watch?v=XYYXECLr75A   
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5.ª CÃOminhada 

29 de Março de 2009 

14h30 – 17h 

Estarreja  

 

http://www.youtube.com/watch?v=37VMj4p4KvM  

 

4. Websites a consultar  

� Grupo ANDAR | http://andar.cc/  

� Empresa “It’s All About Dogs” | http://www.itsallaboutdogs.net/  

� Associação ANIMAL | |http://animal.org.pt/  

� Associação Portuguesa de Informação e Sensibilização acerca dos Animais | 

http://www.pelosanimais.org.pt/  

� Instituto Internacional de Comportamento Aplicado de Animais de Companhia | 

http://www.IIACAB.com  

� Jornal Online de Comportamento e Veterinária | http://www.journalvetbehavior.com/  

� Treino de clicker | http://www.clickertraining.com/ 
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