
TOUR	2015	
VIAGEM	POR	ESPANHA		

A	CAMINHO	DA		
VOLTA	A	FRANÇA	EM	BICICLETA	DE	2015	

	
Volta	á	França	em	Bicicleta...	tantos	anos	a	acompanhar	as	transmissões	
televisivas,	e	sempre	a	promessa	que	fazia	a	mim	próprio...	Para	o	ano	
vou	de	certeza!	
Mas	de	certezas	ia	ficando	o	inferno	cheio,	até	que	chegou	a	oportunidade	
de	 cumprir	 este	 sonho.	 Viagens	 anteriores	 tinham	 proporcionado	 o	
conhecimento	 do	 companheiro	 autocaravanista	 António	 Resende,	
homem	 de	 longas	 andanças	 pela	 Europa,	 África,	 e	 conhecedor	 das	
estradas	 do	 Tour.	 As	 conversas	 levaram	 a	 combinar	 a	 viagem	 aos	
Pirenéus,	 para	 acompanhar	 algumas	 etapas	 de	 montanha	 neste	 Tour	
2015.	
Fomos	combinando	na	net		a	viagem	e	finalmente	chegou	o	dia	da	partida.	
O	encontro	seria	em	Braga,	havia	que	fazer	a	viagem	pela	nacional	até	ao	
Norte,	que	as	portagens	são	caras,	e	tínhamos	muitos	dias	e	quilómetros	
pela	frente.	Primeira	paragem	na	área	de	serviço	da	Batalha,	lugar	usado	
para	refeições	e	dormidas	em	muitas	viagens	de	autocaravana.	

	
A	 churrasqueira	 próxima	 forneceu	 o	 franganito	 e	 a	 salada	 que	 ainda	
dariam	para	a	refeição	da	noite.	Café	e	um	ultimo	“pastel	de	nata”	iguaria	
que	muito	apreciamos,	só	a	voltaríamos	a	provar	passados	muitos	dias.		



A	viagem	seguiu	pela	tarde	até	Braga,	depois	do	encontro	com	o	António	
Resende,	 lá	 estacionámos	 num	 lugar	 perto	 da	 habitação	 de	 um	 outro	
companheiro		autocaravanista,	o	Artur,	também	ele	grande	viajante,	mas	
que	 por	 outros	 afazeres,	 não	 nos	 iria	 acompanhar,	 ficará	 para	 uma	
próxima	 viagem.	Aqui	 fica	 uma	 outra	 possibilidade	 de	 estacionamento	
para	 quem	 visitar	 Braga,	 perto	 de	 uma	 escola	 secundaria,	 é	 uma	 boa	
solução	especialmente	fora	do	período	escolar.	
N	41°	32’	50.6’’	
W	8°	24’	57,4’’	
A	noite	foi	calma,	e	o	dia	amanheceu	com	um	sol	esplendoroso,	como	que	
a	convidar	para	uma	grande	viagem.	

	
Passagem	por	Chaves	para	abastecer	os	frigoríficos	e	uma	refeição	rápida	
e	de	novo	na	estrada,	que	o	dia	estava	quente	mas	convidativo	a	 fazer	
quilómetros.	Algumas	paragens	para	apreciar	a	paisagem	a	caminho	de	
Espanha	

	



Alguns	 quilómetros	 depois,	 já	 em	 terras	 espanholas,	 passámos	 	 a	
povoação	 de	 Benavente,	 e	 estacionámos	 junto	 á	 igreja	 do	 Pueblo	 de	
Villanueva	del	Campo,	

	
A	ideia	que	orientaria	esta	viagem,	seria	 ir	percorrendo	povoações	que	
tinham	 ficado	 por	 visitar	 em	 passeios	 anteriores,	 tínhamos	 ainda	 pela	
frente	 alguns	 dias	 antes	 da	 presença	 no	 Tour.	 Esta	 paragem	 	mostrou	
rapidamente	que	nas	pequenas	localidades,	se	consegue	um	contacto	com	
o	povo	“vizinho”	muito	mais	intimista,	nas	esplanadas,	á	porta	das	casas,	
nos	bancos	de	 jardim,	as	conversas	aconteciam	com	muita	 facilidade,	e	
todos	queriam	mostrar	o	que	a	sua	terra	podia	oferecer	de	diferente,	ou	
mesmo	 que	 experimentássemos	 alguma	 especialidade	 culinária	 local,	
seria	assim	ao	 longo	de	 toda	a	viagem	e	 rapidamente	percebemos	que	
continuávamos	a	usar	a	forma	ideal	de	viajar	em	autocaravana,	ter	tempo	
e	alternar	as	visitas	ás	cidades	com	as	pequenas	localidades	onde	o	tempo	
corre	mais	devagar.	
Percorremos	calmamente	as	“cales”	descobrindo	os	pátios	interiores	das	
casas,	admirámos	a	igreja	de	Villanueva	del	Campo,	e	fomos	aprimorando	
o	nosso	“espanholes”,	em	conversas	ocasionais...	
Já	 dentro	 do	 espírito	 da	 viagem,	 seguimos	 na	 direção	 	 de	 Palencia,	
paragem	seguinte	Villalón	de	Campos.	
O	estacionamento	foi	a	indicação	de	locais,	que	procuravam	nas	escassas	
sombras,	algum	alivio	para	os	35°	que	se	faziam	sentir.	



	

	
Pelas	ruas	ladeadas	por	arcadas,	que	mostravam	os	muitos	anos	que	já	
tinham	presenciado	a	vida	neste	Pueblo,	fomos	até	praça	onde	se	situa	a	
Igreja	de	San	Miguel	e	o	posto	de	turismo.	Muita	história	e	histórias	ficou	
por	descobrir	sobre	esta	 localidade	que	no	séc.	XV	e	XVI,	 foi	um	muito	
importante	 centro	de	 comercio	de	 gado.	A	documentação	obtida	neste	
centro	 de	 informação,	 e	 as	 especialidades	 mostradas	 nas	 lojas	 do	
comercio	 local,	 despertou	o	 interesse	por	uma	visita	mais	demorada	a	
incluir	em	próxima	viagem.	
A	não	perder	o	pelourinho	de	estilo	gótico	do	séc.	XVI	
Descobrir	mais	em:				http://youtu.be/SK26-gU6Qfg	

	



Continuámos	a	estrada	até	Palencia,	onde	o	estacionamento	na	área	de	
serviço	não	levantou	problemas.	
N	42°	0’	12’’	
W	4°	32’	5´	
Consultar	o	site	www.areasac.es	para	melhor	informação	sobre	as	áreas	
de	serviço	disponíveis	para	Espanha.	
Uma	noite	calma	e	pela	manhã...	o	Sol	e	os	30	e	muitos	graus...	

	
A	área	de	serviço	está	localizada	muito	próximo	do	centro	urbano	e	
possibilita	uma	visita	á	cidade	sem	se	usar	os	transportes	públicos.	

	



Cidade	com	manifestações	religiosas	muito	importantes,	nomeadamente	
durante	a	semana	santa,		oferece	um	património	histórico	e	religioso	que	
não	deixará	ninguém	indiferente.	

	
	

	



Durante	a	visita	um	lugar	a	não	perder	será	a	“Plaza	Mayor”,	centro	social	
da	cidade,	com	as	esplanadas	para	uma	bebida	refrescante	e	as	arcadas,	
onde	se	podem	encontrar	lojas	com	a	oferta	dos	produtos	regionais.	

	
As	ruas	com	o	seu	tipicismo...	

	



O	monumento	que	pela	sua	importância	mais	nos	impressionou	foi	a	
Catedral	

	
	

	



Esta	 Igreja	 começou	 a	 ser	 edificado	 em	 1321,	 sobre	 construção	 de	
templos	visigóticos	e	românicos,	que	formam	a	cripta	de	San	Antolín.	

	
Vale	a	pena	comprar	o	pequeno	guia	que	se	vende	na	recepção,	para	que	
a	visita	seja	mais	completa,	e	compreender	melhor	os	aspectos	artístico	e	
religiosos	deste	monumento.		

	



Há	sempre	um	pormenor	que	nos	escapa,	e	que	estes	guias	ajudam	a	
encontrar	

	
Ao	sair	da	catedral	á	esquerda,	procurar	uma	gárgula	muito	original,	a	
figura	de	um	fotografo	que	parece	retratar	os	visitantes,	procurem	no	guia	
o	seu	simbolismo...	

	



Mas	nem	só	de	aspectos	religiosos	vive	a	cidade	de	Palencia,	muito	há	
para	ser	visitado,	museus,	comercio	de	rua,o	seu	mercado...	

	
	

	



As	animadas	“calles”		

	
Mas	a	viagem	tinha	de	continuar	e	depois	do	almoço,	seguimos	na	direção	
de	Briviesca.	Ao	chegar	o	estacionamento	pode	ser	feito	junto	ás	piscinas	
na	 parte	 alta	 da	 povoação,	 a	 entrada	 na	 parte	 histórica,	 se	 feita	 com	
cuidado	não	levanta	problemas	de	maior.	
N	42°	33´01´´	
W	3°	10´41´	
	E	pouco	depois	já	partíamos	á	descoberta	da	“La	Bien	Trazada”.	

	



As	ruas	a	exemplo	de	muitas	outras	povoações	espanholas,	vão	confluir	
na	“Plaza	Mayor”,		que	têm	a	sua	origem,	nas	praças	de	armas	dos	
acampamentos	militares.	Mais	tarde	em	finais	da	idade	média,	vão	
transformando-se	em	lugares	de	encontro	e	de	mercado,	afastando-se	da	
sua	origem	militar.	Aqui	em	Briviesca	é	muito	curioso	o	coreto	que	tem	
por	baixo	uma	fonte,	assim	podiam	ter	música	e	saciar	a	sede,	tratar	do	
corpo	e	do	espírito.	

	
Inúmeros	são	os	motivos	de	interesse	para	se	deambular	por	estas	ruas,	
as	casas	senhoriais	que	lembram	a	importância	desta	localidade	em	anos	
passados,	as	Igrejas,	nomeadamente	a	de	San	Martin	e	o	seu	retábulo,	o	
eixo	 urbano	 da	 “Calle	 Medina”	 que	 está	 na	 origem	 de	 Briviesca,	 as	
esplanadas	que	estão	presentes	em	todas	as	ruas	e	praças,	curiosamente	
em	 Espanha,	 as	 esplanadas	 têm	 serviço	 de	 mesa,	 hábito	 que	 se	 vai	
perdendo	no	nosso	país,	e	nestas	 localidades	mais	pequenas,	os	preços	
mesmo	quando	sentados	em	agradáveis	esplanadas,	são	muito	próximos	
ou	iguais	aos	nossos	ao	balcão!?	
A	tarde	ia	avançando	e	seguimos	para	nova	paragem	na	povoação	de	
Los	Barrios	de	Bureba,	continuávamos	a	viagem	por	“Castilla	Y	Leon”.	
Muitas	 foram	 as	 viagens	 feitas	 de	 autocaravana,	 em	 que	 Espanha	 era	
apenas	 um	 ponto	 de	 passagem,	 olhávamos	 para	 estas	 pequenas	



localidades	e	seguíamos	para	países	mais	distantes	da	Europa,	mas	esta	
viagem	estava	a	ser	uma	descoberta,	tantos	encontros	interessantes	que	
íamos	tendo,	como	aconteceu	aqui,	onde	uma	Igreja	românica	nos	faria	
parar	e	acabámos	por	conhecer	um	artesão	de	entalhe	em	madeira.	

	
	

	
	



ÁH!	Os	senhores	gostam	de	admirar	coisas	bonitas?	perguntava	com	um	
sorriso	 o	 Sr.	 Pristiliano,	 enquanto	 as	 nossas	 máquinas	 fotográficas	
guardavam	as	imagens	românicas...	
Então	visitem	aqui	a	minha	pequena	oficina	
E	foi	o	deslumbramento	ao	ver	como	as	mãos	deste	artificie	de	mais	de	
oitenta	 anos	 continuavam	 a	 produzir	 peças	 de	 escultura	 e	 entalhe	 em	
madeira,	 estava	 a	 trabalhar	 uma	 moldura	 para	 a	 fotografia	 da	
comemoração	das	bodas	de	ouro	do	seu	casamento.	
E	lá	nos	perdemos	nas	horas,	com	a	conversa	com	o	artista	“Titsi”,	como	
o	Sr.	Pristiliano	assina	as	suas	obras.	

	
A	presença	da	arte	românica	seria	uma	constante	na	nossa	viagem,	e	para	
aqueles	que	como	nós	gostam	de	viajar	e	descobrir	a	história	dos	povos	
,para	melhor	compreender	o	seu	futuro,	aqui	fica	mais	um	endereço	do	
YouTube,	este	sobre	a	arte	românica	por	terras	de	Los	Barrios	de	Bureba.	
http://youtu.be/uZg-WMzfhME	
E	sempre	podem	ir	treinando	a	forma,	de	melhor	compreender	como	se	
fala	aqui	pelo	país	ao	lado.	
	
	



A	tarde	estava	a	terminar	e	ainda	tínhamos	alguns	quilómetros	de	estrada	
pela	frente,	mas	á	saída	de	Los	Barrios	na	direção	de	Poza	de	La	Sal,	O	
companheiro	Resende	ainda	se	meteu	por	uns	atalhos,	faltava	a	foto	da	
Ermita	de	San	Fagún...	

	
E	por	mais	atalhos	estava	fadada	a	etapa	final,	uma	hesitação	na	leitura	
do	GPS,	e	lá	fomos	parar	a	uma	pequena	localidade.	Só	passava	um	veiculo	
de	cada	vez,	mas	nada	de	preocupante,	e	o	Resende	ainda	andou	a	fazer	
de	cicerone	a	uma	família	da	Colômbia,	emigrada	por	estas	paragens,	que	
nos	 indicaram	 o	 caminho,	 mas	 estavam	 cheio	 de	 curiosidade	 para	
conhecer	um	veiculo	como	este	por	dentro...	

	



Já	o	Sol	tocava	o	horizonte	quando	chegámos	ao	nosso	destino	deste	dia	
Poza	de	La	Sal.	

	
Um	 primeiro	 contacto	 com	 esta	 povoação	 que	 desde	 os	 tempos	 da	
romanização	teve	uma	atividade	muito	importante	na	recolha	de	sal.	

	



Ficámos	 com	muita	 vontade	de	 começar	 a	 visita,	mas	 a	 tarde	 estava	 a	
terminar	e	tínhamos	de	procurar	um	lugar	para	estacionar.	

	
As	ruas	sinuosas	e	estreitas	do	centro	histórico	aconselhavam	a	procurar	
um	espaço	á	entrada	da	zona	urbana.	
N	42°	39´58´´	
W	3°	29´53´	
Com	vista	para	o	castelo	proporcionou	uma	noite	calma.	

	



Mas	antes	de	se	ir	dormir,	ainda	houve	tempo	para	um	passeio	pelas	ruas	
da	povoação	e	uma	simpática	troca	de	palavras,	com	umas	senhoras	que	
procuravam	no	fresco	das	nascentes	da	água	salgada,	uma	forma	de	se	
refrescarem	na	noite	que	ia	quente...32°	á	meia	noite!	

	
O	sol	começava	a	brilhar	cedo	e	havia	que	começar	a	visita.	

	
	



No	inicio	da	visita,	um	mural	com	a	imagem	do	naturista	e	realizador	de	
documentários	 de	 televisão	 de	 quem	 guardamos	 boa	 memória,	 Félix	
Rodriguez	de	la	Fuente,	provocou	a	nossa	curiosidade.	

	
A	povoação	estende-se	pela	encosta	envolta	por	uma	muralha,	onde	se	
encerram	 ruas	 estreitas,	 casas	 senhoriais,	 as	 portas	 da	 muralha	 e	 as	
pequenas	praças,	centro	da	vida	social.	

	



Num	 canto	 da	 praça	 chamada	 “Plaza	 Nueva”	 junto	 da	 “Puerta	 del	
Conjuradero”,	foto	anterior,	encontrámos	a	panaderia.	Encomendámos	o	
pão	que	recolheríamos	mais	tarde,	quando	para	nosso	espanto	a	resposta	
foi	 dada	 em	 português,	 emigrantes	 brasileiros	 que	 por	 ali	 se	 fixaram.	
Permanecemos	um	pouco	á	conversa,	ficando	a	conhecer	aspectos	da	vida	
quotidiana	desta	vila,	que	após	o	fim	da	exploração	salineira	encontra	na	
agricultura	e	turismo	a	sua	forma	de	vida.	

	
Continuámos	a	visita	indo	ao	encontro	do	posto	de	turismo	na	“Plaza	de	
la	Villa”.	

	



	

	
Junto	 ao	 Ayuntamiento	 fica	 a	 Oficina	 de	 Turismo	 e	 o	 Espaço	
Medioambiental	com	o	nome	Félix	Rodriguez	de	La	Fuente.	Tudo	nos	foi	
explicado,	Poza	de	La	Sal	é	o	local	onde	nasceu	e	passou	a	sua	infância	este	
médico	de	 formação	 académica,	mas	que	 encontrou	na	natureza	 a	 sua	
razão	de	vida	

	
	



	

	
A	visita	ao	centro	é	muito	interessante,	ficamos	a	conhecer	o	percurso	de	
vida	deste	naturalista	e	realizador	de	televisão.	Aconselhamos	que	após	
esta	visita	e	já	munidos	do	respectivo	guia	cedido	na	recepção	do	centro,	
façam	 um	 percurso	 pela	 vila	 descobrindo	 os	 locais	 da	 vivencia	 deste	
naturalista	pozano.	
Depois	será	a	visita	ao	“Centro	de	Interpretacíon	Las	Salinas”.	
O	percurso	começa	no	posto	de	turismo	acompanhados	por	um	guia	que	
nos	 levará	 pelas	 ruas	medievais	 até	 ao	 edifício	 onde	 se	 encontra	 uma	
exposição	sobre	este	fenómeno	natural.	

	



O	 fenómeno	 geológico	 chamado	 diapiro	 está	 na	 origem	 de	 toda	 a	
atividade	de	extração	de	sal	que	remonta	á	ocupação	romana.	O	centro	
ocupa	a	Casa	de	Administración	de	las	Reales	Salinas	construído	em	1786	
por	ordem	de	rei	Carlos	III,	que	atesta	toda	a	importância	desta	atividade.	

	
O	afloramento	á	superfície	da	massa	salina	e	outros	materiais	de	menor	
densidade	que	estavam	a	grandes	profundidades	o	diapiro	de	Poza	de	la	
Sal,	 é	 um	 exemplo	 perfeito	 de	 todo	 este	 movimento	 tectónico.	 As	
explicações	sobre	a	atividade	de	extração	e	 toda	a	vida	a	ela	 ligada,	 foi	
muito	bem	explicada	pela	Sra.	Eitxia	a	guia	que	nos	acompanhou.	
Depois	fomos	visitar	as	salinas	a	céu	aberto.		

	



	
Poza	de	La	Sal	é	certamente	um	destino	a	eleger	para	uma	próxima	visita	
por	terras	de	Espanha,	muito	fica	por	contar	da	nossa	estadia,	procurem	
este	endereço	do	YouTube	para	ficarem	a	conhecer	mais	sobre	esta	Vila.	
http://youtu.be/vh4EAw0L1-c	
Regressámos	á	autocaravana	e	subimos	a	estreita	e	íngreme	estrada	até	
ao	castelo,	mas	valeu	a	pena,	a	paisagem	era	fantástica.	

	
	



	
-Epá	ó	Resende...	isto	está	mesmo	muito	alto,	olha	lá	as	autocaravanas...	

	
A	viagem	continuou	para	Oña	



	
Esta	 vila	 localizada	 no	 desfiladeiro	 do	 rio	 Oca	 e	 declarada	 Conjunto	
Histórico,	desenvolveu-se	em	redor	do	Mosteiro	de	San	Salvador.	
Primeiro	 um	 lugar	 para	 o	 estacionamento	 que	 foi	 encontrado	 junto	 á	
antiga	estação	do	caminho	de	ferro		agora	desativada.	
N	42°	44´10´´	
W	3°	24´45´	
AS	cerejeiras	carregadas	de	fruta	davam	um	ar	de	frescura	neste	dia	que	
ia	bem	quente.	

	



Por	toda	esta	vila	se	encontram	vestígios	da	vida	na	idade	média,	o	
Centro	de	Interpretación	del	Medievo,	mostra	a	história	da	vila	e	do	
mosteiro,	pode	ser	um	bom	começo	de	visita.	

	
Mas	podemos	perdermo-nos	pelas	antigas	calles	e	ter	encontros	curiosos,	
como	nos	aconteceu	num	pequeno	bar	onde	nos	refrescávamos	com	uma	
bebida,	e	conhecemos	um	trabalhador	do	ayuntamiento	que	fez	questão	
de	mostrar	o	local	onde	vivia.	Uma	casa	do	inicio	do	século	passado,	antiga	
taberna	e	posto	do	correio,	ainda	com	os	antigos	balcões	a	adega	e	o	local	
onde	o	correio	era	distribuído	pela	população.	

	



Mas	é	o	Monasterio	de	San	Salvador	que	no	centro	da	vila	chama	a	nossa	
atenção.	Com	origem	no	séc.	XI	e	mantendo	uma	grande	importância	até	
ao	séc.	XIV	é	uma	mostra	dos	estilos	românico,	gótico	e	do	renascimento	
apresentando	ainda	aspetos	árabe	e	mudéjar.	

	
A	 igreja	 gótica	 construída	 sobre	 uma	 igreja	 românica,	 tem	 ainda	 um	
claustro	 também	 gótico,	 mas	 onde	 se	 podem	 encontrar	 capiteis	
românicos	com	a	pintura	original.		

	



Dentro	da	igreja	também	podem	ser	vistos	frescos	que	pela	sua	figuração	
mostram	a	origem	do	mosteiro	como	se	fossem	banda	desenhada.	

	
	

	



	
	

	
	



Procurem	mais	informação	em:	
http://youtu.be/Syh4-0BueWE	
Nós	continuámos	a	viagem	agora	na	estrada	para	a	vila	de	Frias.	

	
Paragem	junto	á	ponte	românica	e	ao	antigo	eremitério	de	Tobera	

	



Junto	ás	cascatas	e	á	vila	com	o	mesmo	nome	fomos	encontrar	um	
pequeno	paraíso	de	frescura	neste	dia	muito	quente.	

	
	

	



	

	
	

	
	



	
A	atração	para	ficar	por	aqui	foi	muita,	mas	já	tínhamos	decido	que	o	
destino	do	dia	seria	a	vila	de	Frias,	de	novo	para	a	estrada.	

	
	



E	eis	que	numa	curva	do	caminho	surge	o	castelo	e	a	vila	de	Frias	

	
Estacionámos	na	área	de	serviço	para	autocaravanas.	
N	42°	45´35´´	
W	3°	17´45´	

	



Como	ainda	havia	tempo	para	um	passeio	antes	do	jantar,	fomos	conhecer	
a	Ponte	Medieval	que	permitia	a	passagem	sobre	o	rio	Ebro.	
Construída	no	sé.	XIV	com	143m	e	9	arcos	é	um	 testemunho	da	muita	
atividade	comercial	e	social		nesta	via	que	ligava	a	meseta	ibérica	á	costa	
cantábrica.	

	
O	passeio	a	pé	acabou	por	se	 ir	demorando	pelos	campos	em	redor	de	
Frias,	e	foi	já	com	o	cair	da	noite	que	regressámos	á	autocaravana	para	o	
jantar.	

	



	
	
	
	

CONTINUAMOS	A	NOSSA	VIAGEM	NA	2ª.	PARTE	


