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A	 área	 de	 serviço	 para	 autocaravanas	 no	 centro	 da	 localidade	 de	 Jaca,	
estava	a	beneficiar	de	obras	para	melhoramento	e	nivelamento	do	piso.	
A	 opção	 para	 a	 pernoita,	 tinha	 sido	 o	 estacionamento	 numa	 rua	
circundante,	 onde	 se	 passou	 uma	 noite	 tranquila.	 Pequeno	 almoço	
tomado	e	fomos	descobrir	“La	Capital	del	Pirineo	Aragonés”.	
Saindo	 da	 área	 de	 serviço	 o	 acesso	 ao	 centro	 histórico	 é	 muito	 fácil,	
atravessa-se	um	pequeno	parque	na	direção	poente,	sempre	a	subir,	nada	
que	não	possa	ser	feito	em	dez	minutos	de	calmo	passeio.	
Situada	 no	 inicio	 das	 montanhas	 dos	 Pirinéus	 onde	 foram	 mantidos	
territórios	cristãos	após	a	invasão	dos	mouros,	Jaca	era	no	inicio	do	século	
XI,	um	acampamento	militar	com	pouca	população	civil,	mas	o	facto	de	
estar	perto	da	“Rota	para	Somport”	,	uma	das	mais	acessíveis	para	França	
na	 Idade	Antiga,	 e	 no	Caminho	de	 Santiago	 via	 Pamplona,	 foi	 atraindo	
durante	o	inicio	da	Idade	Média	mais	população	e	ganhando	importância	
estratégica.	 Ao	 passearmos	 pelas	 suas	 ruas	 podemos	 encontrar	 os	
testemunhos	deste	passado.	

	



Conhecer	o	passado,	será	possivelmente	a	melhor	forma	de	prepararmos	
o	futuro,	nos	dias	que	vamos	vivendo	onde	impera	o	consumismo	fácil	e	
a	 depreciação	 das	 identidades	 regionais,	 tem	 para	 nós	 cada	 vez	 mais	
importância,	a	visita	de	lugares	onde	se	possa	sentir	a	individualidade	dos	
povos.	 Nesta	 cidade	 os	monumentos	 que	 a	 atestam	 a	 sua	 história	 são	
muitos,	mas	o	mais	importante	e	de	certa	forma	o	que	nos	levou	a	visitar	
Jaca	é	a	“Catedral	de	San	Pedro	de	Jaca”.	

	
Começada	a	construção	em	1077	por	ordem	do	rei	Sancho	Ramirez,	quase	
ao	mesmo	tempo	que	começava	a	ser	edificada	a	Catedral	de	São	Tiago	de	
Compostela,	foi	sofrendo	ampliações	e	modificações	ao	longo	dos	séculos,	
mas	 continua	 a	 ser	 um	 dos	 templos	 mais	 importantes	 do	 primeiro	
românico	espanhol.	

	



	
Vamos	deixar	para	a	vossa	visita	a	esta	cidade,	a	descoberta	da	história	
que	se	explana	pelas	suas	paredes,	mas	a	nossa	curiosidade	centrava-se	
na	visita	ao	museu	que	esta	catedral	encerra	o	“Museo	Diocesano	de	Jaca”	
www.diocesisdejaca.org 

	
A	 dificuldade	 de	 comunicações	 e	 o	 consequente	 isolamento	 que	 estas	
regiões	 dos	 Pirenéus	 viveram,	 fizeram	 com	 que	 o	 paganismo	 se	
estendesse	 pela	 Idade	 Média.	 A	 cristianização	 na	 sua	 tentativa	 de	
conversão	destes	povos	encontrou	na	figuração	a	melhor	forma	de	levar	
a	Boa	Nova	a	todas	essas	gentes.	As	capelas	cobriram-se	de	frescos	onde	
se	retratavam	cenas	religiosas	procurando	assim	a	sua	evangelização.			
Neste	museu	vamos	encontrar	uma	recolha	da	arte	sacro-medieval	dos	
séculos	XI	ao	XVI,	provenientes	de	diversas	igrejas	da	diocese	de	Jaca.	
Não	compreendemos	muito	bem	a	forma	como	os	frescos	eram	retirados	
das	paredes	originais	e	 recolocados	nas	paredes	do	museu,	 ficará	para	
próxima	 visita,	 mas	 ficámos	 deslumbrados	 com	 o	 trabalho	 feito	 e	
apresentado.	 Fomos	 percorrendo	 a	 exposição,	 até	 chegarmos	 á	 Sala	
Bagües...	 aqui	 fica	 a	 partilha	 das	 imagens,	 não	 temos	 palavras	 para	
descrever	a	sensação	que	tivemos	ao	contemplar	aquelas	imagens...	
https://youtu.be/lQ0Z3ctmp6Q	



	
	

	
	



Outras	 curiosidades	vamos	encontrando	pela	exposição	multimédia	do	
museu...os	sinos	das	aldeias,	a	sua	importância	na	comunidade,	o	seu	som,	
os	 vários	 toques	 que	 marcavam	 o	 quotidiano,	 tudo	 pode	 ser	
experimentado	 e	 ouvido	 numa	 secção	 dedicada	 este	 instrumento	 de	
percussão.	

	
Não	 se	 sai	 da	 catedral	 sem	uma	demorada	 visita	 a	 este	 lugar	que	 está	
candidato	a	património	da	humanidade.	

	



Regressámos	ás	 ruas	de	 Jaca	e	 continuámos	a	nossa	visita	pela	cidade,	
agora	á		“Ciudadela	de	Jaca”,	esta	construção	militar	datada	de	1592,	com	
uma	planta	pentagonal,	é	a	única	fortaleza	do	século	XVI	que	se	conserva	
integra	no	mundo.	O	Museu	de	Miniaturas	Militares	que	se	visita	no	seu	
interior,	 certamente	 será	 um	 ponto	 alto	 da	 visita	 para	 aqueles	 que	 se	
interessam	por	esta	forma	de	modelismo.	

	
Estava	 na	 hora	 do	 almoço,	 e	 a	 muita	 oferta	 em	 redor	 da	 Cidadela,	
certamente	que	iria	permitir	encontrar	o	lugar	certo	para	experimentar	a	
gastronomia	local.		

	



O	Restaurante	Biarritz	com	menu	a	12€,	foi	uma	boa	escolha.	Entradas,	
prato	principal	de	cabrito	aragonês,	creme	catalão,	café	e	vinho...será	que	
se	pagou	caro?	

	
As	ruas	da	cidade	com	os	seus	monumentos,	não	deixar	de	visitar	a	Torre	
do	Relógio,	proporcionaram	um	agradável	passeio	pela	tarde...	

	



Até	 que	 chegou	 aquela	 hora	 em	 que	 uma	 esplanada	 e	 uma	 cerveja,	
permitem	refletir	sobre	tudo	o	que	se	tinha	visto,	para	mais	com	uma	vista	
para	 uma	 das	 portas	 da	 catedral	 com	 uns	 capiteis	 românicos	 que	
preenchiam	o	nosso	imaginário	medieval.	

	
	

											 					 	
	



A	noite	foi	chegando	e	com	ela	a	iluminação	dos	monumentos.	Depois	do	
jantar	não	pudemos	deixar	de	fazer	um	passeio	noturno	para	ajudar	á	
digestão,	e	também	para	irmos	descobrindo	pormenores	que	nos	tinham	
escapado	durante	o	dia	mas	que	agora	sobressaiam	com	a	iluminação.	
Regressámos	ás	autocaravanas	com	a	ideia	de	um	dia	regressar	a	estas	
terras	do	começo	dos	Pirenéus,	pois		as	recordações	que	levávamos	
desta	visita	eram	muitas	e	gratas.	

	
Novo	dia	novas	visitas,	e	agora	a	caminho	de	“San	Juan	de	la	Peña”.	

	



Possivelmente	 aqueles	 que	 nos	 acompanham	 por	 estas	 páginas	 não	
conhecem	este	 lugar,	nós	 também	não	conhecíamos,	 	 e	 tinha	sido	uma	
fotografia	num	roteiro	turístico	que	nos	tinha	despertado	a	curiosidade.	
Fica	por	perto	da	cidade	de	Jaca,	a	estrada	de	acesso	é	sempre	a	subir,	
estreita	nalguns	troços	do	caminho,	tem	alguns	precipícios	junto	á	berma,	
mas	 nem	 pensem	 em	 desistir,	 primeiro	 porque	 não	 têm	 lugar	 para	
inverter	 a	 marcha,	 depois	 porque	 iriam	 perder	 uma	 das	 visitas	 mais	
interessantes	que	se	fazem	por	estas	paragens.	
Vencida	 a	 subida	 somos	 encaminhados	 para	 um	 parque	 de	
estacionamento	sob	as	árvores	e	com	zonas	delimitadas,	cuidado	com	os	
troncos	mais	baixos,	não	procurem	outras	áreas	para	aparcar,	é	proibido.	
Por	lá	encontrámos	outros	companheiros	espanhóis	que	já	estacionavam	
as	autocaravanas,	todos	se	dirigiam	em	passo	apressado	para	uma	zona	
de	entrada	do	parque.	
Foi	 fechar	 os	 veículos	 e	 seguir	 os	 restantes	 visitantes,	 lá	 estava	 uma	
paragem	do	veiculo	que	nos	iria	levar	até	ao	Mosteiro	de	San	Juan	de	la	
Peña.	

	
	
	



Primeiro	tem	de	se	comprar	o	bilhete	junto	ao	mosteiro	novo.	

	
O	 mini-bus	 rapidamente	 fica	 cheio,	 o	 percurso	 até	 ao	 mosteiro	 mais	
importante	 no	Reino	 de	Aragão	 na	 alta	 idade	média,	 é	 feito	 em	pouco	
tempo	 embora	 o	 facto	 do	 condutor	 ir	 a	 falar	 consecutivamente	 no	
intercomunicador	 nos	 deixar	 um	 pouco...	 é	 que	 as	 curvas	 são	 mesmo	
apertadas...mas	 logo	 somos	 recebidos	 por	 uma	 guia	 que	 com	 a	 sua	
simpatia	nos	organiza	a	visita.	

	



Um	 grande	 vulto	 das	 letras	 espanholas	 	 Don	 Miguel	 de	 Unamuno,	
escreveu	umas	palavras	que	descrevem	o	que	iriamos	visitar,	como	só	os	
poetas	conseguem	encontrar	as	palavras	para	descrever	o	inimaginável...	
A	 boca	 de	 um	 mundo	 de	 penhascos	 espirituais	 revestidos	 de	 um	
bosque	de	lenda,	no	qual	os	monges	beneditinos,	meio	ermitãos,	meio	
guerreiros,	 veriam	 passar	 o	 inverno	 enquanto	 pisoteavam	 a	 neve	
javalis	 de	 carne	 e	 osso,	 saídos	 dos	 bosques,	 ursos	 lobos	 e	 outros	
animais	selvagens...	

	
Encastrado	num	rochedo	de	grandes	dimensões,	este	mosteiro	cuja	
origem	é	anterior	ao	século	XI,	só	em	1026	conhece	uma	construção	de	
grandes	dimensões	por	iniciativa	de	Sancho	o	Grande.	
A	sua	arquitetura,	a	sua	localização,	a	história	que	foi	vivida	dentro	das	
suas	paredes,	serviu	de	Panteão	Real	a	reis	de	Aragão	e	Navarra,	as	
muitas	lendas	que	o	envolvem,	o	Santo	Graal	terá	permanecido	neste	
mosteiro,	levam	o	nosso	imaginário	muito	para	além	das	explicações	
que	a	guia	nos	ia	dando	sobre	o	que	íamos	descobrindo	durante	a	visita.	
Aconselhamos	a	que	nesse	deposito	de	imagens	que	se	chama	YouTube	
procurem	este	endereço:	
San	Juan	de	la	Peña	



	
	

	
	



	
	

	



	
	

	
	

	



A	 visita	 tinha	 de	 terminar	 outros	 grupos	 iriam	 começar	 a	 descoberta	
destes	tesouros	arquitectónicos	e	históricos,	nós	regressamos	á	zona	do	
mosteiro	novo	onde	se	podem	encontrar	um	museu,	loja	de	recordações	
e	 um	 restaurante.	 Decidimos	 retomar	 a	 estrada	 e	 ir	 almoçar	 numa	
localidade	no	começo	da	subida	para	o	mosteiro	“Santa	Cruz	de	la	Seros”		

	
Várias	 construções	 de	 origem	 religiosa	 do	 século	 XI,	 emprestam	 um	
ambiente	muito	medieval	a	esta	pequena	localidade.	

	



O	 dia	 do	 encontro	 com	 a	 caravana	 ciclista	 do	 TOUR	 2015	 estava	 a	
aproximar-se,	 havia	 que	 continuar	 a	 “fazer	 estrada”	 na	 direção	 dos	
Pirenéus	Franceses.	

	
O	nosso	caminho	através	das	montanhas	seria	pelo	“Valle	de	Roncal”.	

	



A	vila	de	Roncal	/	Erronkari,	oferece	uma	paragem	muito	agradável	no	
percurso,	a	sua	igreja	com	uma	situação	de	domínio	sobre	os	telhados	de	
pedra	das	antigas	casas,	com	uma	população	que	encontrava	na	pastorícia	
e	extração	de	madeira	os	proventos	da	sua	existência.	O	queijo	de	Roncal	
ainda	hoje	goza	de	grande	fama.	
Mas	também	as	vidas	vão	mudando	por	aqui	e	agora	o	sky,	o	trekking,	o	
turismo	de	montanha	vão	alterando	a	paisagem.		

	
	

	



Aqui	uma	visita	a	um	viveiro	de	trutas...	

	
Continuámos	a	percorrer	as	estradas	do	vale	até	ao	 local	onde	 iriamos	
pernoitar	a	vila	de	Isaba.	
N	42°	51´46´´	
W	0°	55´20	

	



O	parque	é	ligeiramente	inclinado,	nada	que	uns	calços	discretos	(os	meus	
são	 pretos)não	 resolvam,	 e	 não	 convém	 chegar	 muito	 tarde	
especialmente	na	época	alta.	
Antes	do	jantar	ainda	havia	tempo	para	uma	visita	á	localidade.	

	
	

	



Esta	é	a	principal	povoação	do	Vale	de	Roncal.	As	suas	típicas	casas	de	
montanha	 onde	 predomina	 o	 revestimento	 de	 pedra,	 encerram	 uma	
comunidade	muito	ciosa	das	suas	tradições.	

	
A	“Caza	de	la	Memoria	de	Isaba”,	localizada	no	núcleo	urbano	em	pleno	
posto	 de	 turismo,	 dá	 conta	 da	 história,	 costumes	 e	 formas	 de	 vida	
tradicionais	do	Vale	de	Roncal.	

	



	
Visita	que	nos	faz	perder	...	ou	ganhar	tempo,	atravessando	as	cortinas	
das	histórias	de	vida	das	gentes	de	Roncal	

	
	



	

	
Já	a	noite	caia	quando	regressámos	á	autocaravana	para	o	jantar.	

	
Noite	tão	calma	que	nem	o	sino	da	igreja	conseguia	perturbar,	talvez	os	
sonhos	andassem	pelo	mosteiro	beneditino	de	San	Juan	acompanhando	
os	peregrinos,	que	os	monges	acolhiam	junto	das	suas	fogueiras...	



O	dia	 amanheceu	 com	um	 sol	 esplendoroso	 e	 foi	 com	 entusiasmo	que	
iniciámos	a	subida	da	montanha	para	o	nosso	destino	deste	dia,	seria	já	
no	lado	francês	“La	Pierre	de	San	Martin”,	a	1760m	de	altitude.		
As	paisagens	eram	grandiosas...algumas	paragens	para	as	fotos.	

	
Mas	já	se	começava	a	viver	o	ambiente	do	Tour	e	acabávamos	por	
fotografar	os	ciclistas	que	iam	subindo	a	montanha...	

	



Alguns	“autóctones”	iam	dificultando	as	médias	da	subida.	

	
Passámos	o	alto	da	montanha	e	começamos	a	procura	por	um	lugar	de	
estacionamento,	a	estrada	do	Tour	seria	aquela	e	ficaria	fechado	á	meia	
noite	desse	dia.	Já	estava	quase	tudo	cheio,	os	melhores	lugares	ocupados	
á	dois	dias	ou	mais...	nós	lá	fomos	devagarinho	experimentando	todas	as	
bermas	 da	 estrada	 até	 que	 conseguimos	 estacionar	 a	 2	 Km	 da	 meta,	
mesmo	em	cima	do	asfalto,	exatamente	como	sempre	sonhei	que	seria	a	
minha	estadia	no	Tour	de	France.	

	



Estacionamento	 feito	 fomos	 explorar	 a	 zona.	 Verificámos	 que	 são	
organizadas	 zonas	 de	 apoio	 com	 despejo	 de	 sanitas	 químicas,	 água	 e	
sanitários,	 vários	 pontos	 de	 restauração,	 onde	 rapidamente	 se	 geram	
convívios	entre	as	muitas	nacionalidades	que	por	ali	vão	aparecendo.	

	
Aqueles	que	estejam	a	pensar	por	o	motor	da	autocaravana	a	trabalhar	e	
ir	ver	o	Tour,	se	pensam	que	vão	ver	ciclistas...	esqueçam!	
Isso	é	apenas	uma	pequena	parte	da	viagem	o	que	vai	ficar	nas	vossas	
recordações	é	todo	um	mundo	de	FESTA,	CARNAVAL,	CONVIVIO,	
LOUCURA,	á	e	muitos	ciclistas	claro,	todos	a	subir	ou	a	descer	as	
montanhas	alguns	com	as	máquinas	mais	estranhas	que	já	tínhamos	
visto.	

	



	
A	pouco	e	pouco	todos	os	pequenos	espaços	eram	ocupados,	alguns	
faziam	milagres	no	equilíbrio	das	autocaravanas...	

	
	



Outros	beneficiando	do	facto	de	já	lá	estarem	á	vários	dias	iam	“gozando”	
o	espetáculo,	e	tudo	num	ambiente	de	camaradagem	e	bom	humor!	

	
Um	pouco	á	nossa	frente	estaciona	um	pequeno	carro	com	um	casal	de	
septuagenários...colchões,	cadeiras,	mesas...	
-Ó	Resende	será	que	vão	dormir	ali?	Vamos	lá	ver	se	os	podemos	ajudar...		

	
-Obrigados	mas	não	precisamos	de	nada,	acompanhamos	todos	os	anos	o	
Tour,	fazemos	muitas	etapes	e	até	tenho	aqui	uma	sanita	química	portátil...	
Iriamos	 encontrar	 este	 espírito	 	 ao	 longo	 da	 nossa	 estadia	 no	 Tour.	
Quando	alguns	amigos	dizem...	Eu	até	gostaria	de	ir...mas	não	dá	jeito,	os	



miúdos	são	pequenos...dormir	numa	tenda?	E	á	noite	faz	frio?	Onde	vou	
lavar	a	cara?...	
Por	aqui,	casais	com	miúdos	de	colo,	nas	bicicletas,	a	dormir	em	tendas	a	
1700m	de	altitude,	a	fazer	o	comer	na	berma	da	estrada...	
Mas	tudo	num	ambiente	de	festa	e	camaradagem!	
Pouco	depois	começaram	a	passar	os	TIR	para	montarem	a	estrutura	do	
TOUR	na	zona	da	meta.	

	
Elementos	das	equipes	que	veem	reconhecer	o	percurso.	

	
	



E	assim	se	foi	passando	o	dia.	O	descanso	dos	guerreiros	a	preparar	o	dia	
seguinte.	

	
O	meu	primeiro	dia	no	Tour	amanheceu	cheio	de	sol	e	logo	pela	manha	
fomos	conhecendo	novos	companheiros.	O	João	de	Loulé	que	vinha	ver	o	
Tour	com	a	mulher	e	o	filho,	ficaram	em	Lourdes,	e	ele	veio	sozinho	no	
carro	que	 ficou	a	15Km	da	meta.	A	organização	providencia	em	alguns	
percursos	 autocarros,	 mas	 só	 no	 sentido	 ascendente.	 O	 João	 ficaria	
connosco	para	o	almoço	e	resto	do	dia,	

	



Um	 companheiro	 autocaravanista	 francês	 que	 adora	 Portugal	 e	 os	
Portugueses,	o	melhor	povo	da	Europa	segundo	ele,	e	no	Outono	já	vou	
de	novo	para	a	vossa	terra	dizia	ele	muito	contente!	

	
Conforme	 o	 dia	 ia	 avançando	 a	 paisagem	 da	 janela	 da	 autocaravana	
também	ia	mudando.	

	



E	pensava	eu	que	tinha	um	bom	lugar	para	ver	passar	a	caravana	
ciclista...	

	
Em	Roma	se	como	os	romanos...	e	pouco	depois	já	esquecidos	dos	nossos	
lugares,		misturávamo-nos	com	a	multidão	que	ia	aumentando,	mas	se	a	
estrada	 estava	 fechada	 desde	 a	meia	 noite	 da	 véspera,	 e	 não	 se	 podia	
transitar	de	carro	de	onde	vinha	tanta	gente?	

	



Começava	 a	 passar	 a	 caravana	 publicitária,	 aparece	 umas	 duas	 horas	
antes	dos	ciclistas,	e	começava	a	loucura	total.	

	
Toda	a	gente	a	correr	ao	lado	dos	carros	publicitários	tentando	apanhar	
os	brindes	que	eles	vão	lançando...	

	



A	passagem	destes	carros	constitui	um	ponto	alto	do	Tour,	e	são	de	facto	
muito	curiosos	pela	sua	decoração	e	alegria	que	transmitem	a	todos	
aqueles	que	assistem.	

	
	

	
	



Cada	vez	mais	gente,	mas	de	onde	vêm	eles?		

	
Aqueles	que	pensam	que	vão	ficar	dentro	das	autocaravanas	a	assistir	ao	
Tour	 com	 as	 parabólicas	 até	 á	 passagem	 dos	 ciclistas...esqueçam!	
Ninguém	consegue	ficar	sem	participar	no	desfile	publicitário!	

	



E	demora...	muito	tempo,	são	inúmeros	os	carros	publicitários	e	alguns	
muito	cómicos!	

	
	

	



Toda	a	gente	quer	ficar	com	um	brinde,	acaba	por	ser	um	pequeno	troféu	
da	presença	no	Tour.	

	
Os	ciclistas	estão	quase	a	passar...mas	fica	para	a	quarta	parte	da	nossa	
descrição	desta	viagem	ao	TOUR	2015.	

	
	

CONTINUAMOS	A	NOSSA	VIAGEM	NA	4ª.	PARTE	



	
	
	
	


