
TOUR	2015	
VIAGEM	POR	ESPANHA		

A	CAMINHO	DA		
VOLTA	A	FRANÇA	EM	BICICLETA	DE	2015	

2ª.	Parte	
Continuávamos	 a	 nossa	 viagem	pela	 Comunidade	 de	 Castilla	 e	 León,	 a	
caminho	do	Tour	2015.	
Passámos	a	noite	na	área	de	serviço	para	autocaravanas	da	Vila	de	Frias.	
N		42°	45´35´´	
W	3°	17´45´	
Localizada	numa	das	entradas	da	povoação,	está	muito	bem	situada	para	
visitarmos	a	pé	aquele	que	está	considerado	como	um	dos	“Los	Pueblos	
más	Bonitos	de	España”.	
Na	silhueta	desta	pequena	vila	medieval,	sobressai	a	silhueta	do	Castelo	
da	 família	 “Los	 Velasco”,	 que	 assumiu	 grande	 importância	 na	 história	
desta	região.	

	
A	zona	urbana	amuralhada,	encerra	estreias	e	sinuosas	ruas	ladeadas	por	
casas	 erigidas	 em	 adobe	 e	 madeira.	 Constitui	 um	 modelo	 de	 cidade	
medieval-defensiva,	e	está	construída	numa	elevação	conhecida	como	“la	
Muela”.	



Antes	da	visita...	um	“cortado”	numa	das	esplanadas	na	rua	principal.	

	
Algumas	casas	estão	construídas	na	escarpa	da	elevação,	 formando	um	
conjunto	monumental,	que	é	uma	das	identidades	de	Frias.	

	



Datada	 do	 séc.	 XIII	 a	 Igreja	 de	 San	 Vicente,	 construída	 no	 cimo	 da	
elevação,	tinha	juntamente	com	o	castelo	um	evidente	função	defensiva.	
Na	praça	fronteira	ao	templo,	encontramos	o	antigo	mercado	medieval.	
Ainda	podemos	encontrar	a	fonte	onde	se	ia	buscar	água,	uma	pequena	
ermida	 onde	 se	 venerava	 San	 Vicente	 e	 os	 crentes	 faziam	 as	 suas	
oferendas,	 um	 telheiro	 reconstruído,	 onde	 os	 feirantes	 vinham	
apresentar	os	seus	produtos	aos	habitantes	da	vila.		

	
Junto	á	entrada	do	castelo	encontramos	o	posto	de	turismo,	onde	se	pode	
obter	muita	documentação	sobre	a	vila	e	marcar	uma	visita	guiada	pelas	
ruas	e	pontos	de	interesse	de	Frias.	Tem	ponto	de	acesso	WI-FI	gratuita	e	
livre.	

	



O	acesso	ao	castelo	é	protegido	por	uma	ponte	medieval,	só	para	se	passar	
aquela	 ponte,	 vale	 a	 pena	 pagar	 os	 1,50€	 	 da	 entrada	 na	 Torre	 de	
Menagem.	

	
No	seu	interior,	encontramos	uma	explicação	histórica	sobre	o	castelo,	a	
vila	e	muito	especialmente	um	modelo	da	forma	de	construção	e	de	como	
se	vive	nas	casas	construídas	sobre	a	falésia,	tudo	isto	vale	bem	o		esforço	
da	subida	de	todos	aqueles	degraus	do	castelo.	

	



Descemos	num	passo	 lento,	as	ruas	de	 traçado	medieval	admirando	os	
brasões	das	famílias	nobres	apostos	nas	casas,	e	por	sugestão	de	um	local,	
descobrindo	“sus	belos	rincones”.	
Muito	 mais	 terá	 ficado	 por	 descobrir...	 mas	 ficará	 para	 uma	 próxima	
viagem,	por	agora,	aqui	fica	um	endereço	da	net,	com	a	história	e	belas	
imagens	desta	vila	de	Frias	
http://youtu.be/P9q6gD5_IjA	

	
Estava	na	hora	de	retomar	a	viagem,	o	próximo	destino	seria	Salinas	de	
Añana.	 Paragem	 para	 almoço	 junto	 a	 uma	 barragem	 no	 caminho	 e	
conversa	com	companheiros	autocaravanistas	espanhóis.	

	



Chegados	a	Salinas	de	Añana	logo	compreendemos	que	o	estacionamento	
não	 seria	 fácil,	 este	 é	 um	 lugar	muito	 visitado	 e	 uma	 piscina	 próxima,	
atraia	dezenas	de	banhistas	acalorados	que	assim	procuravam	fugir	aos	
trinta	e	muitos	graus	que	continuavam	a	fazer-se	sentir.	O	importante	é	
manter	a	calma	e	nada	de	precipitações,	nunca	procurar	estacionar	em	
locais	 que	 sejam	 propícios	 a	 “riscar”	 a	 chapa	 da	 autocaravana.	
Estacionamos	 um	 pouco	 mais	 á	 frente	 que	 o	 exercício	 não	 faz	 mal	 a	
ninguém.	Continuámos	pela	estrada	e	um	pouco	á	frente	lá	estava	um	P,	
virar	á	direita	uma	rua	um	pouco	estreita,		
-Pára	a	autocaravana	e	vai	lá	ver	como	é	aquilo	ai	á	frente...	
-Tudo	bem	podemos	avançar,	é	um	pouco	inclinado	mas	para	estacionar	dá	
perfeitamente.	

	
N	42°	47´53´´	
W2°	58´57´	
Curioso...	 estamos	 estacionados	 mesmo	 em	 frente	 a	 um	 mosteiro	 da	
Ordem	de	Malta,	tem	um	claustro	românico	e	visitas	a	partir	das	cinco	da	
tarde.	Vamos	visitar	as	salinas	e	depois	antes	de	seguirmos	para	Vitória,	
ainda	visitamos	o	mosteiro.	
Um	pequeno	passeio	até	á	vila,	visitámos	a	Igreja	e	fomos	tomar	um	café	
e	um	gelado	ás	piscinas	municipais,	depois	seguimos	para	a	recepção	das	
Salinas.	
	



Num	 dos	 postos	 de	 turismo	 visitados,	 vimos	 umas	 fotos	 desta	 antiga	
exploração	 salineira.	 A	 visita	 a	 Poza	 de	 La	 Sal	 tinha	 sido	 muito	
interessante,	 mas	 esta	 pela	 sua	 dimensão,	 veio	 a	 revelar-se	 uma	 boa	
opção	de	viagem.	

	
O	Vale	Salgado	de	Añana	está	situado	sobre	uma	antigo	mar	que	deverá	
ter	 secado	á	 cerca	de	200	milhões	de	 anos.	O	 sal	 depositado	no	 fundo	
desse	mar	veio	á	superfície	devido	a	um	fenómeno	geológico	denominado	
Diapiro.	Graças	a	este	fenómeno	a	água	(salmora)	surge	á	superfície	de	
forma	 natural	 e	 constante.	 Quando	 exposta	 ao	 sol	 em	 plataformas	 de	
evaporação	transforma-se	em	sal.	

	



A	visita	é	paga	e	acompanhada	com	um	guia	que	vai	descrevendo	o	
processo	de	condução	das	águas	das	nascentes	salobras,	em	calhas	que	
se	estendem	quilómetros	por	toda	a	zona	de	exploração.	

	
Para	ser	ultrapassado	o	problema	provocado	pelo	desnível	do	 terreno,	
são	construídas	plataformas	em	madeira	que	por	estrem	impregnadas	de	
sal	resistem	anos	sem	apodrecer.	

	



A	extração	de	sal	continua	pelos	nossos	dias,	agora	que	todo	este	espaço	
pertence	 a	 uma	 associação	 de	 várias	 entidades	 entre	 as	 quais	 o	
Ayuntamiento	de	Salinas	de	Añana.	A	sua	utilização	para	fins	turísticos	
não	 descura	 a	 componente	 cultural	 e	 científica,	 assim	 como	 a	 parte	
comercial.	 Na	 loja	 situada	 na	 recepção	 podem	 ser	 encontrados	 vários	
produtos	aqui	produzidos,	tendo	sempre	como	base	o	sal	aqui	extraído.	
Completa	 a	 visita	 um	 pequeno	 SPA	 onde	 podemos	 experimentar	 as	
virtudes	medicinais	destas	águas...	

	
	

	



	

	
Visita	muito	interessante.	Merece	uma	viagem	pela	dimensão	da	extração	
de	 sal	 e	 pela	 simpatia	 de	 todos	 os	 que	 nos	 acompanharam	 na	 visita.	
Podem	saber	mais	neste	endereço	
http://youtu.be/3xCiU08qMLE	
5.000	anos	a	extrair	sal	estava	escrito	na	entrada	das	salinas,	para	nós	
ficou	a	recordação.	Esperamos	possa	durar	no	mínimo	outros	tantos.	
Regressámos	 á	 autocaravana.	 Estava	 na	 hora	 de	 fazermos	 a	 visita	 ao	
Mosteiro	da	Ordem	de	Malta.	

	



Uma	 placa	 á	 entrada	 indicava...	 visitas	 das	 17	 ás	 19	 horas...	 tocar	 á	
campainha	á	esquerda.	
Porta	 fechada,	 um	 silencio	 secular,	 mas	 a	 curiosidade	 era	 muita	 e	
sabíamos	que	possuía	um	claustro	românico	muito	interessante.	
Não	 somos	 de	 voltar	 para	 trás.	 Vamos	 lá	 tocar	 aqui	 na	 campainha	 do	
Mosteiro	de	“St	Jean	d’Acre”.	
Uma	voz	feminina	muito	sumida...	Pero	lo	que	eres?	
Deve	ser	uma	irmã...Buenas	tardes	que	quería	hacer	la	visita!	
E	 a	 voz	 que	 mal	 se	 ouvia...Puedes	 entrar	 por	 la	 puerta,	 se	 abre	
automaticamente	a	la	última	fila	
E	lá	se	abriu	uma	porta,	um	corredor	estreito,	nova	porta	e	ficámos	no	
locutório...	
Bom	não	era	o	que	estávamos	á	espera	de	encontrar...	o	mosteiro	ainda	
está	em	atividade,	ocupado	por	irmãs	que	vivem	em	reclusão,	passam	os	
dias	na	sua	vida	monástica.	Aqueles	dois	“maduros”	portugueses	que	por	
ali	apareceram,	certamente	ficará	na	sua	memória.	A	simpatia	das	irmãs,	
a	 calma	 que	 todo	 o	 espaço	 emanava,	 a	 conversa	 sobre	 o	 mundo	 e	 a	
religião,	a	promessa	de	que	iriam	rezar	por	nós	e	para	que	a	nossa	viagem	
corresse	sem	sobressaltos	e	regressássemos	ás	nossas	famílias	em	paz,	
deixa	 nas	 nossas	 memórias	 este,	 como	 um	 dos	 momentos	 únicos	 nas	
nossas	viagens	de	autocaravana.		

	



Despedimo-nos	 e	 as	 irmãs	 ainda	 nos	 ofereceram	 um	 pequeno	 círio	
perfumado	para	nos	acompanhar	na	viagem.	

	
Próximo	destino,	a	cidade	de	Vitória	Gasteiz.	
Dirigimo-nos	para	a	área	de	serviço	de	autocaravanas	existente	na	cidade	
onde	passámos	a	noite.	
N	42°	52´00´´	
W	2°	41´08´	

	



A	 área	 de	 serviço	 fica	 dentro	 do	 espaço	 urbano,	 mas	 para	 maior	
comodidade	podemos	usar	os	transportes	públicos.	A	paragem	do	metro	
de	superfície	fica	a	uns	200m	na	direção	nascente	e	o	bilhete	para	o	centro	
custa	1,35€.	
Vitória	é	uma	cidade	quase	milenar,	foi	fundada	pelo	Rey	de	Navarra		
D.	 SanchoVI	 no	 ano	de	 1181.	Muitas	 foram	as	 vicissitudes	 históricas	 e	
sociais	 que	 aconteceram	 nesta	 cidade	 e	 na	 visita	 que	 fizemos,	 bem	
podemos	dar	nota	de	todos	estes	acontecimentos.		

	
A	cidade	é	propicia	ao	uso	da	bicicleta,	apenas	a	zona	antiga	fica	numa	
pequena	colina.	Os	muitos	espaços	verdes	em	redor	da	cidade	podem	ser	
descobertos	usando	a	nossa	amiga	de	duas	rodas.	Passagem	pelo	posto	de	
turismo	 para	 se	 obterem	 as	 informações	 destinadas	 á	 visita	 e	 fomos	
descobrir	o	passado	desta	cidade	no	centro	do	País	Basco.	

	



	
	

	



Com	a	informação	obtida	no	posto	de	turismo,	lá	fomos	percorrendo	as	
ruas,	descobrindo	as	curiosidades	ligadas	á	história	da	cidade.	

	
Pinturas	murais...	

	
	



ou	os	“chapéus	de	chuva”	que	protegiam	as	roupas	no	estendal	

	
O	almoço	 foi	num	restaurante	da	parte	antiga	da	cidade,	menu	de	12€	
composto	de	entrada,	prato	principal,	sobremesa,	bebida,	pão	e	café.	
Em	Espanha	e	França	optamos	sempre	pelos	menus	anunciados	á	entrada	
dos	restaurantes,	ao	contrário	de	Portugal,	o	menu	nestes	países,	são	os	
pratos	 do	 dia,	 portanto	 o	 que	 de	 mais	 fresco	 o	 restaurante	 tem	 para	
oferecer.	Para	a	tarde	ficaria	a	visita	á	Catedral.	

	



	

	
Usar	capacete	de	proteção	para	se	poder	visitar	uma	catedral?	
Já	iriamos	conhecer	qual	a	causa	desta	necessidade...	

	



	
Foi	iniciada	a	construção	da	Catedral	de	Santa	Maria	da	Vitória	no	estilo	
Gótico		em	pleno	séc.	XIII,	e	só	viria	a	ser	terminada	no	século	seguinte.	
Construída	como	catedral	fortaleza,	ainda	conserva	o	caminho	de	ronda	
das	muralhas	que	defendiam	a	cidade.	
Com	graves	problemas	de	conservação	em	grande	parte	por	causa	das	
muitas	alterações	que	sofreu	ao	longo	dos	séculos,	está	a	ser	objecto	de	
grandes	obras	de	consolidação.	Estava	explicado	o	porquê	do	capacete!	

	
O	 mais	 curioso	 da	 visita	 é	 que	 percorremos	 lugares	 da	 catedral	 que	
normalmente	 não	 estão	 ao	 alcance	 do	 publico.	 Como	 a	 catedral	 foi	
construída	aproveitando	o	pano	de	muralhas	da	cidade,	vamos	subindo	e	
descendo,	por	entre	as	paredes	ocultas	na	abóboda	e	tecto	da	catedral.	
Quanto	mais	 a	 visita	 se	desenrolava	nas	 entranhas	da	 catedral,	mais	 a	
nossa	curiosidade	se	ia	adensando	sobre	qual	o	próximo	ponto	a	visitar.	
A	 simpática	 guia	 ia	 explicando	 toda	 a	 história	 ligada	 a	 estas	 vetustas	
pedras	e	aconselhamos	que	procurem	este	endereço	na	net	para	também	
ficarem	a	conhecer	a	história	da	Catedral	de	Santa	Maria	de	Vitória.	
http://youtu.be/3YI8MN59uls	
	



	
	

	



Terminámos	a	visita	no	pórtico	da	entrada	principal	que	por	curiosidade	
está	 protegido	 a	 norte	 por	 uma	 parte	 da	 antiga	 muralha.	 Tantas	
curiosidades	que	foram	encontradas	nesta	visita,	muito	beneficiada	pelos	
conhecimentos	de	história	de	arte	da	guia	que	nos	acompanhou.	
Continuámos	a	visita	pela	zona	histórica	da	cidade	

	
E	terminámos	á	sombra	das	árvores	que	ladeiam	a	área	de	serviço	das	
autocaravanas	que	o	calor	era	muito	e	uma	“mine”	sabe	sempre	bem.	

	



O	 entorno	 urbano	 da	 área	 de	 serviço	 proporcionaram	 uma	 noite	
agradável,	malgrado	o	muito	calor	que	se	fazia	sentir,	mas	a	sensação	de	
segurança	 permitiu	 abrir	 as	 claraboias	 e	 janelas	 de	 forma	 a	 sentir	 um	
pouco	do	fresco	noturno.	Cuidado	com	os	sistemas	de	rega...	a	meio	da	
noite	entram	em	funcionamento...	
A	viagem	seguiu	na	direção	do	Monasterio	de	Santa	María	de	Estíbaliz,	
considerado	 um	 dos	 monumentos	 mais	 importantes	 da	 arquitetura	
medieval	do	“País	Vasco”.	
Fica	 por	 perto	 da	 cidade	 de	 Vitória	 e	 as	 estradas	 até	 lá	 não	 oferecem	
dificuldade.	A	hora	do	almoço	estava	próxima	e	havia	que	reconfortar	o	
corpo	antes	de	irmos	tratar	do	espírito.		
Foi	decidido	que	o	almoço	seria	um	pic-nic,	 feito	no	grande	parque	de	
merendas	junto	á	área	de	estacionamento.	

	
A	 tática	 de	 preparação	 das	 refeições,	 continuava	 a	 ser	 de	 irmos	
alternando	 o	 responsável	 pelo	 repasto.	 Já	 começava	 a	 haver	 algum	
despique		entre	os	componentes	da	viagem,	para	ver	quem	apresentava	a	
melhor	iguaria.	Mas	o	bucolismo	do	local	proporcionou	umas	tréguas	e	
decidimos	 que	 iriamos	 limpar	 os	 “restos”	 que	 iam	 ficando	 pelos	
frigoríficos...		



	
Este	mosteiro	românico,	surpreende	pela	arquitetura	da	sua	construção,	
é	notável	o	pórtico	de	entrada	datado	do	ano	1200,		

	
	



	
Ao	 visitar	 este	 testemunho	 da	 arte	 românica,	 sentimos	 um	 clima	
espiritual	único,	certamente	ligado	aos	muitos	anos	da	pratica	religiosa	
aqui	 ministrada.	 Nas	 novas	 instalações,	 alberga	 desde	 1923	 uma	
comunidade	 beneditina,	 	 que	 providencia	 abrigo	 e	 refeições	 aos	
Peregrinos	de	Santiago.	
Numa	das	paredes	do	novo	mosteiro,	encontrámos	um	campo	de	Pelota	
Basca,	onde	um	pai	iniciava	o	filho	na	prática	deste	desporto	tão	presente	
nas	localidades	Bascas.	

	



Continuámos	o	nosso	caminho	percorrendo	a	rota	dos	Caminheiros	de	
Santiago	

	
O	poiso	seguinte	foi	uma	pequena	paragem	na	localidade	de	Alegria.	

	



Um	pequeno	passeio	pelas	ruas	históricas,	o	calor	apertava	e	depois	do	
almoço	havia	que	procurar	paragens	mais	frescas...	

	
De	novo	na	estrada	

	
	
	



Chegados	 á	 localidade	 de	 Agurain/Salvatierra,	 encontrámos	 a	 área	 de	
serviço	para	autocaravanas,	bem	sinalizada	mas	fica	um	pouco	afastada	
da	zona	histórica,	decidimos	estacionar	junto	ao	“Casco	Histórico”.	
N	42°	51´05´´	
W	2°	23´17´	

	
O	acesso	pedonal	ao	centro	é	muito	fácil,	passa-se	junto	ao	Passeio	das	
Freiras,	que	acompanha	a	muralha	que	envolve	a	cidade	e	entramos	por	
uma	 das	 portas	 medievais.	 A	 quantidade	 e	 imponência	 das	 casas	
brasonadas	que	ladeiam	as	ruas,	mostram	a	importância	desta	localidade	
como	encruzilhada	de	caminhos	desde	os	tempos	mais	remotos.	

	



Os	 testemunhos	 históricos	 que	 se	 podem	 descobrir	 numa	 visita	 mais	
demorada,	transportam-nos	desde	as	vias	de	transumância	de	á	mais	de	
cinco	 mil	 anos	 marcadas	 pelo	 Dólmen	 de	 Sorguineche,	 em	 Arrizala,	
erigido	num	dos	pontos	de	confluência	das	rotas	que	o	gado	percorre		na	
alternância	dos	pastos	estivais	e	de	inverno,	ainda	hoje	usada,	até	ao	fim	
do	senhorio	dos	Ayala,	marcado	pela	execução	do	Conde	de	Salvatierra	
Pedro	López	de	Ayala	que	se	teria	sublevado	contra	o	Imperador	Carlos	I	
Absburgo.	Histórias	que	parecem	distantes	mas	que	se	passaram	muito	
perto	do	nosso	reino,	a	descobrir	pelos	mais	interessados	por	estas	vidas	
passadas.	Nós	continuámos	a	nossa	visita	percorrendo	as	ruas,	visitando	
o	posto	de	turismo	para	se	obter	informações	sobre	os	caminhos	da	nossa	
viagem,	apreciando	a	arte	de	cerâmica	presente	nas	paredes	da	cidade			

	
Dentro	do	casco	medieval	amuralhado	encontram-se	três	ruas,	duas	que	
como	os	nomes	indicam	seriam	o	centro	da	vida	comercial,	a	da	
“Carniceria”	e	a	“Zapatari”	a	terceira	a	mais	importante	e	que	conserva	
os	edifícios	de	maior	interesse	histórico,	a	“Mayor”,	sempre	recebeu	este	
nome,	as	casas	que	a	ladeiam	são	um	muito	bom	exemplo	da	arquitetura	
medieval	urbana.	
No	posto	de	turismo	é	fornecida	informação	sobre	as	muitas	igrejas	a	
visitar,	a	história	das	famílias	que	habitaram	estas	casas,	e	sobre	muita	
da	vivencia	nesta	localidade	do	País	Basco.	



	
O	fim	de	tarde	estava	próximo	e	decidimos	pernoitar	em	Uharte-Arakil,	
uma	pequena	localidade	próxima,	que	teria	uma	área	de	serviço.	Esta	não	
estava	ainda	em	funcionamento	e	a	praça	central	acabou	por	ser	o	local	
escolhido	para	passar	a	noite.	
N	42°	55´12´´	
W	1°	58´06´	
Tudo	 tranquilo,	 a	 “panaderia”	 próxima	 forneceu	 o	 necessário	 para	 o	
pequeno	almoço,	o	cafezinho	local,	repôs	os	níveis	de	cafeína,	estava	na	
altura	de	escolher	o	destino	seguinte.	
A	 nossa	 viagem	 a	 caminho	 da	 volta	 a	 França	 em	 bicicleta,	 estava	 a	
mostrar-se	 repleta	 de	 visitas	 que	 certamente	 ficariam	 nas	 nossas	
memórias	pelos	motivos	mais	agradáveis.	
-Ó	Resende	estamos	em	plena	data	da	Festa	de	San	Fermín	em	Pamplona,	
fica	no	caminho...	
Estava	decidido	a	próxima	paragem	seria...Álcool,	Música	e	Touros,	vamos	
para	Pamplona!	
	
	

	
	



Estacionar	 em	 Pamplona,	 durante	 uma	 das	 festas	 mais	 populares	 em	
Espanha	 pode	 ser	 complicado,	 mas	 o	 companheiro	 Resende	 lá	 foi	
desbravando	caminho	e	pouco	depois	já	estávamos	a	desligar	os	motores	
das	autocaravanas.		
N	42°	48´04´´	
W	1°	38´24´	
Uma	área	muito	grande	de	estacionamento,	que	possibilita	o	acesso	a	pé	
ao	 centro	 da	 animação,	 perto	 de	 uma	 gasolineira	 da	 Cepsa	 que	 vende	
produtos	 alimentares,	 pode	 dar	 jeito,	 autocaravanas	 fechadas	 e	
trancadas,		vamos	para	a	festa.	
Uma	paragem	dos	transportes	públicos	da	cidade	mesmo	junto	á	bomba	
de	 gasolina,	 possibilita	 um	 acesso	 muito	 cómodo	 á	 zona	 central	 de	
Pamplona.	

	
Toda	a	cidade	vestida	de	branco	e	com	um	lenço	vermelho.	Esta	festa	em	
honra	 do	 santo	 padroeiro	 San	 Fermín,	 junta	 todos	 os	 anos	 muitos	
milhares	 de	 pessoas	 aos	 habitantes	 de	 Pamplona,	 não	 para	 rezar	 e	
acender	 velas,	 bom...	 talvez	 um	 pouco	 de	 devoção	 sim,	 mas	
essencialmente	para	 cantar,	 beber	muito,	 dançar	 e	 fugir	 aos	 touros	no	
“encierro”.	

	



	

	
	

	
	
	

	



No	inicio	de	cada	dia	das	festas	é	lançado	um	foguete	que	dá	inicio	á	mais	
louca	corrida	de	touros	do	planeta.	Os	touros	que	vão	ser	corridos	nesse	
dia	 na	 Praça	 de	 Touros	 de	 Pamplona	 a	 “Momumental”,	 encabrestados	
com	 as	 vacas	 taurinas,	 percorrem	 as	 ruas	 históricas	 da	 cidade	 numa	
loucura	 de	 adrenalina	 á	 solta,	 protagonizada	 por	 pessoas	 de	 todo	 o	
mundo	que	acorrem	ás	Festas	de	Sam	Fermín.	

	
Nós	 deixamos	 para	 outros	 loucos	 o	 encierro,	 mas	 não	 deixámos	 de	
percorrer	 as	 ruas	onde	 se	desenrola	 este	 acontecimento	 retratado	por	
muitos	vultos	da	cultura	mundial	como	Ernest	Hemingway,	que	na	sua	
obra	“The	Sun	Also	Rises”,	mostrou	ao	mundo	a	“Fiesta”.	

	



Já	tinha	estado	em	Pamplona	por	ocasião	de	outras	festas	de	San	Fermín,	
ver	a	viagem:	“Por	Caminhos	de	Santiago”	neste	site,	mas	não	se	consegue	
ficar	 indiferente	 a	 este	 ambiente	que	 só	 a	 cultura	Espanhola	 consegue	
criar.	

	
	

	



Musica...	muita!	

	
	

	



Álcool...algum!	

	
Touros...ficariam	para	outros!	

	
	



Recordações	que	guardaremos	para	sempre,	e	que	certamente	nos	farão	
regressar	 um	 dia	 a	 Pamplona.	 Para	 aqueles	 que	 nunca	 tiveram	 a	
possibilidade	 de	 visitar	 esta	 cidade	 durante	 as	 festas,	 marquem	 nas	
vossas	futuras	viagens	de	autocaravana	uma	passagem	por	esta	cidade,	
não	 esqueçam	 as	 roupas	 brancas,	 o	 lenço	 podem	 comprar	 por	 lá	 e	
divirtam-se!	
A	nossa	viagem	continuou	com	passagem	por	Sangüesa	uma	pequena	mas	
histórica	localidade	no	Caminho	de	Santiago.	

	
Existe	um	parque	de	campismo	quase	dentro	da	vila,	nós	estacionámos	
numa	 rua	 do	 centro	 e	 pouco	 depois	 já	 o	 companheiro	 Resende	 fazia	
amizade	 com	 os	 padeiros	 locais,	 dois	 irmãos	 portugueses	 á	 muito	
radicados	por	estas	paragens.	

	



Localizada	 junto	 ao	 “Río	 Aragón”,	 tem	 testemunhos	 da	 sua	 ocupação	
desde	a	idade	do	Bronze,	muitas	manifestações	da	presença	romana	são	
encontradas	no	seu	território,	na	idade	média	a	sua	história	perde-se	por	
inúmeros	confrontos	com	os	mouros	e	perlongadas	disputas	pelas	suas	
férteis	terras.	

	
Caminhar	 pelas	 ruas	 desta	 antiga	 vila	 é	 recuar	 a	 épocas	 distantes,	 os	
testemunhos	 da	 sua	 história	 vão-se	 sucedendo,	 mas	 a	 sua	 principal	
atração	é	a	“Santa	Maria	La	Real”,	obra	religiosa	do	período	românico	tem	
na	sua	portada	aquela	que	é	considerada	a	verdadeira	“Joya	del	Románico	
Español”.	

	



A	entrada	é	paga	sim	senhor...	

	
O	que	se	paga	á	entrada	é	perfeitamente	recompensado	pela	forma	como	
a	visita	é	feita.	Uma	apresentação	audiovisual	vai	percorrendo	as	paredes	
da	Igreja	mostrando	os	seus	aspetos	arquitectónicos,	realçando	as	obras	
religiosas	presentes,	situando	cada	peça	no	seu	contexto	histórico.	Nunca	
tínhamos	 visitado	 uma	 edificação	 religiosa	 com	 uma	 apresentação	 tão	
dinâmica,	e	já	temos	muitas	no	nosso	ativo,	recomendamos!		

	



No	exterior	não	se	pode	perder	a	visita	á	porta	principal	onde	o	românico	
aparece	em	todo	o	seu	esplendor,	centrando	a	sua	temática	no	juízo	final	
e	no	triunfo	de	Cristo.	
Continuamos	a	nossa	visita	pelas	ruas	medievais	onde	desde	o	século	X	
ao	XIII	as	ordens	religiosas	fundaram	os	seus	conventos.		

	
Regressámos	ao	século	XX,	e	o	almoço	foi	no	parque	de	estacionamento	
do	supermercado	local,	que	providenciou	a	abastecimento	do	frigorifico	
para	as	etapas	seguintes.		
Próxima	paragem	Javier.	

	



Esta	foi	mais	uma	daquelas	surpresas	que	as	viagens	nos	oferecem,		
Foi	 a	 nossa	 curiosidade	 que	 nos	 levou	 até	 aqui,	 o	 que	 descobrimos	
surpreendeu-nos.		

	
Em	 pleno	 século	 X,	 durante	 as	 escaramuças	 dos	 recém	 criados	 reinos	
cristãos	navarro-aragoneses,	 foi	 edificada	uma	 torre	de	vigilância	para	
defender	o	vale	do	rio	de	Aragão.	No	século	XIV,	o	recinto	em	volta	da	
torre	é	amuralhado	e	reforçam-se	as	suas	defesas.	Por	esta	altura	é	já	um	
verdadeiro	castelo	que	pertence	á	família	Maria	de	Azpilicueta	a	mãe	de	
“San	Francisco	Javier”.		
Aquele	que	viria	a	ser	considerado	como	um	Santo	da	Igreja,	nasceu	em	7	
de	Abril	de	1506,	numa	ala	do	castelo	onde	hoje	se	ergue	um	santuário	
que	homenageia	a	vida	deste	homem.	Aos	19	anos	parte	para	Paris	para	
estudar	na	Universidade	de	Sorbonne.	Aí	conhece	Inácio	de	Loyola,	e	a	sua	
vida	muda	radicalmente.	Em	1541	movido	pela	sua	fé,	empreende	uma	
viagem	de	onze	anos	que	o	levará	á	India	e	Extremo	Oriente,	Indonesia,	
Japão	e	China,	onde	viria	a	perder	a	vida.	
Figura	 controversa	 da	 Igreja	 pelos	 métodos	 usados	 na	 conversão	 ao	
cristianismo,	mas	a	sua	obra	é	imensa	e	reconhecida	nestas	paragens.	
Dentro	do	castelo	hoje	convertido	em	museu	sobre	a	vida	do	santo,	fomos	
encontrar	 uma	 exposição	muito	 interessante,	 sobre	 o	 percurso	 da	 sua	
atividade	religiosa	e	a	figuração	religiosa	que	esta	personagem	da	Igreja	
inspira.	



	
	

	
	



	
O	museu,	o	castelo,	e	o	parque	envolvente	onde	podemos	encontrar	um	
posto	de	turismo,	hotel	e	serviço	de	cafetaria,	fazem	deste	local	uma	visita	
a	recomendar,	para	mais	informações	consultem	o	site:	
http://www.santuariojaviersj.org	
O	dia	estava	a	terminar	mas	ainda	tivemos	tempo	para	visitar	um	
mosteiro	que	nos	tinha	despertado	a	curiosidade	ao	consultar	os	
folhetos	turísticos,	“Monastério	Leyre”.	
Uma	subida	íngreme	mas	acessível	a	qualquer	veiculo	permite	aceder	aos	
parques	de	estacionamento.	

	
	



Panteão	 dos	 primeiros	Reis	 de	Navarra,	 situado	na	 serra	 que	 lhe	 dá	 o	
nome,	a	Abadia	de	São	Salvador	de	Leyre	tem	as	suas	origens	no	século	
IX.	 Nos	 séculos	 seguintes	 até	 XIII,	 atinge	 o	 seu	 máximo	 esplendor	
chegando	 a	 controlar	 	 o	 movimento	 cultural,	 político	 e	 espiritual	 de	
Navarra.	
A	 porta	 de	 acesso	 á	 cripta	 é	 a	 primeira	 e	 mais	 antiga	 do	mosteiro.	 É	
formada	por	três	arcos	de	volta	perfeita	sobrepostos	e	de	uma	arquivolta	
irregular	chanfrada.		
Esta	 viagem	 estava	 a	 tornar-se	 uma	 grande	 lição	 sobre	 a	 história	 do	
românico,	mais	um	exemplo	perfeito	desta	arte	arquitectónica.	
A	cripta	começada	a	construir	no	ano	1000,	tem	a	particularidade	de	não	
servir	 de	 lugar	 de	 enterramento	 dos	monges	mas	 ser	 um	 reforço	 dos	
alicerces	da	estrutura	superior	a	Igreja	do	mosteiro	

	
Os	capiteis	enormes	presentes	na	cripta	destinados	a	suportar	a	cabeceira	
da	 igreja	 com	 uma	 decoração	 muito	 simples,	 conferem	 á	 cripta	 uma	
identidade	 que	 a	 torna	 o	 lugar	 mais	 visitado	 de	 todo	 o	 conjunto	 do	
mosteiro.	



	
A	visita	continua	com	a	descoberta	de	noutras	particularidades,	como	o	
túnel	que	permitia	o	acesso	dos	monges	á	cripta	sem	passar	pelo	exterior.		

	



Muito	mais	se	poderia	contar	sobre	a	visita	a	este	mosteiro,	a	sua	
localização	com	uma	paisagem	fantástica	sobre	a	barragem	no	sopé	da	
serra,	o	mosteiro	ainda	hoje	em	atividade	e	ocupado	por	frades	da	
ordem	de	São	Bento,	o	canto	gregoriano	que	ainda	pode	ser	ouvido	na	
liturgia,	o	Hotel-Hospedaria,	e	muito	mais	que	podem	encontrar	ao	
consultar	o	site	do	mosteiro	
http://www.monasteriodeleyre.com	
A	nossa	viagem	continuava	pelas	estradas	de	Navarra.	

	
	

	



	
Sempre	acompanhando	os	Caminhos	de	Santiago...	

	
	



O	nosso	destino	desta	tarde	seria	a	cidade	de	Jaca.	

	
Chegámos	ao	fim	da	tarde,	já	o	Sol	ia	desaparecendo	no	horizonte	mas	
foi	fácil	encontrar	a	área	de	serviço	de	autocaravanas	marcada	no	GPS...	
-Ó	diabo	está	em	obras!	
Não	foi	problema	o	companheiro	Resende	logo	arranjou	por	ali	um	lugar	
para	se	estacionar,	era	quase	o	“buraco	da	agulha”,	mas	para	condutores	
experimentados...	
N	42°	34´	06´´	
W	0°	32´	41´´	
Mesmo	ao	lado	da	área	de	autocaravanas	que	pelas	obras,	parece	que	vai	
ser	um	luxo!	
A	noite	tinha	chegado,	estava	na	altura	de	se	preparar	o	jantar.	
	Depois	seria	ficar	a	conversar	com	a	companhia	de	um	café,	sobre	um	
dia	que	nos	fez	gostar	cada	vez	mais	do	autocaravanismo...	
	
		
CONTINUAMOS	A	NOSSA	VIAGEM	NA	3ª.	PARTE	


