
Uma espécie de diário do Caminho Francês  
 
Já passou uma semana,  
depois de terminar mais uma 
aventura dos ddr pelos 
Caminhos de Santiago, agora 
é tempo de rescaldo. Já o 
devia ter sido mas…ninguém 
teve tempo! 
Foi a sétima vez consecutiva 
que percorremos estas rotas 
milenares, as mais antigas do 

mundo percorridas por peregrinos ao longo dos séculos e a 
segunda pelo Caminho Francês. A primeira foi em 2009. Este ano 
repetimos o mesmo percurso para satisfazer a curiosidade de novos 
elementos e também, porque não dize-lo, era desejo da maioria 
revisitar este Caminho e… comer uma (in)tragável sopa d`alho, que 
tanta polémica provocou então.  
Muito do que foi escrito em 2009, continua atual, por isso hesitei se 
deveria pegar nessa crónica e ajusta-la à realidade deste ano, mas 
não, costuma dizer-se que a história nunca se repete e, 
aconteceram de facto coisas diferentes, no entanto os pormenores 
continuarão a ser os dessa crónica de 2009, para não ser repetitivo 
e o resumo deste ano servirá de complemento e para fazer 
comparações.   
 

A aventura  
começou no 
dia 10 Maio  
às 00h50.  
Saímos de 
Apúlia, com 
alguns 
familiares na 
despedida e 
dois 
companheiros 
de 2009 - 
Mota e Flávio 
-, e o Paulo 
Fernandes, 
que desta vez 

ficaram em terra, a assistirem e, quando arrancamos sem a 



algazarra desenfreada  da primeira vez, imagino, imaginamos todos 
o que iria na alma do friend Mota e a nostalgia do Flávio de outros 
tempos. 

A viagem decorreu sem 
sobressaltos, a não ser para o 
Tóze que a certa altura começou 
a contar os kms que ainda 
faltavam para a paragem do 
autocarro na auto-estrada, 
aflitinho para alçar a perna. 
Escusado será dizer que ninguém 
dormiu a não ser o Ivo enroscado 
em cima de dois bancos. O único 
descanso resumiu-se a fechar os 
olhos durante uns minutos ao 
som das notícias de Casal de 
Moinas, para gaudio dos que 
teimavam em não dormir, nem 
deixaram que alguém passasse 
pelas brasas. Cambada de 

perdigueiros.  
Ao fim de quatro horas e meia de viagem, chegamos ao nosso 
destino: Astorga uma cidade a 40kms da cidade de Leon a capital 
da provincia de Castela 

Chegamos cedo, 
05h30, o tempo 
estava frio, não muito 
longe os cumes das 
montanhas estavam 
cobertos de neve, o 
que não é de 
estranhar em terras 
altas.  
Ao contrário de 2009, 

desta vez tivemos uma carrinha de apoio, graças ao Filipe que a 
emprestou e ao Carias e Cesar que generosamente se 
disponibilizaram para a conduzir e nos fornecer combustível e toda 
a assistência necessária nos postos pré determinados do Caminho.  



Montados nas burras 
demos a volta pela 
cidade à procura do 
desayuno, tiramos as 
inevitáveis fotos do 
começo da jornada e 
fizemo-nos ao 
Caminho, um grupo 
de quinze elementos, 
com cinco rookies,  
dos quais o Eurico 
Cunha que este ano 

deu-nos o prazer da 
sua companhia, 
expectantes com o 
que iriam encontrar 
pela frente. 
Bem animados e com 
disposição para 
atacar os quase 
300kms até Santiago 
de Compostela em 

dois dias e meio e embora esta 
média não fosse nada de 
transcendente sempre eram 
quase 300kms, mais os 
agravantes que este grupo 
sempre “inventa” . 
 
“O Caminho, faz-se 
caminhando”, é o lema de 
qualquer caminhante em 
qualquer parte do mundo, seja 
a pé, ou outro meio de 
transporte e nós assim fizemos, 
íamos pedalando, observando 
e parando sempre que nos 
apetecia, porém, às vezes 
transformava-mos o lema em  
“O Caminho é para andar 
depressa” e esquecia-mos o 

essencial que é a história desta via, visível nos inúmeros 



monumentos seculares ao longo do trilho e tudo o mais que o 
rodeia. Verificamos conforme íamos avançando, que muita coisa 
nos escapou da primeira vez e agora mais atentos ao revisitar 
esses locais e admirar as paisagens infindas a convidar para uma 
pausa demorada, esses lugares  foram vividos com outra emoção.   
O primeiro dia foi o mais longo: 112kms  e o mais duro, não só  
pelas dificuldades próprias do Caminho, mas também pela direta no 
pêlo. Tivemos pelo menos três… vá lá, dois pontos que exigiram 
bastante do caparro e se a subida até à Cruz de Ferro, o ponto mais 
alto do Caminho 1504m, foi relativamente feita nas calmas - o 

desgaste ainda era 
pouco -, à saída de 
Vila Franca del 
Bierzo, enganamo-
nos e fomos por um 
antigo percurso 
alternativo com 
grande declive logo 
no início - a subida a 
Pradela -, que os 
peregrinos usaram 
em tempos para 
fugir à confusão do 
trânsito, como reza 
a informação sobre 
este desvio: 

 
“…era tanto o tráfego na estrada nacional pelas margens do rio 
Valcarce, que muitos peregrinos optavam por subir a montanha de 
Pradela, mas desde que se inaugurou a auto-estrada, é um prazer 
caminhar pela veiga do Valcarce e admirar a sua beleza…”  
 

Resta saber que 
espécie de tráfego; 
seriam carroças? De  
bicicletas não devia 
ser e se fosse de 
carros, então este 
desvio não é tão 
antigo como 
transparece da 
informação.  
Para fazer este 



percurso tivemos que nos socorrer de todas as energias e às vezes 
a coisa só andava para a frente com a burra pela mão. É claro que 
estou a falar por mim, porque o resto do pessoal depressa 
desapareceu do radar. O Cunha de vez em quando ainda vinha cá 
atrás ver como paravam as modas e voltava p`ra frente. O safado 
brincava com o Pradela. Ao menos extasiamo-nos, Eu o Futre e o 
Berto, a comtemplar do alto da montanha o vale com uma vista 
magnifica sobre a Vila. 
Juntamo-nos todos no alto do estuporado Pradela, mas por pouco 
tempo, logo à frente começou a descida vertiginosa e os meus 
companheiros de route, disseram-me adeus e lá foram divididos em 
dois grupos, com um para um lado e o outro que entretanto se 
perdeu e encontrei-o mais tarde sem saber qual rumo seguir, eu 
fiquei sozinho como sempre e acabei a diverti-me na mesma, tal 
como eles pela descida louca até entroncar numa estrada de pixe a 
tempo de ver o espectáculo de dois putos com carrinhos drif  a fazer 
piões sucessivos, um  acabaria por bater nos rails e capotar, 
felizmente sem consequências. Afinal ser o mais atrasado tem as 
suas compensações, eh, eh.  
Quando finalmente voltamos, eu e o grupo desorientado, à rota 
principal, o grupo da frente estava para… trás, tinham descido pelo 
lado errado.  
Os últimos kms foram pelo Vale do rio Valcarce e pelas famosas 
Herrerias  verdejantes e depois sempre a subir, subir e mais subir 
até ao alto do  Cebreiro, já sabíamos que os kms finais iam ser 

muito durinhos e 
com o desgaste 
de 100kms nas 
pernas e sem 
dormir, a coisa 
tornou-se um 
pouco 
complicada para 
alguns, para 
outros até deu 
para terminarem 
ao sprint como se 
de uma 
competição se 
tratasse. Eu sei 
que dos últimos 
não reza a 

história, mas não me recordo quem foram os primeiros 



classificados, só consigo recordar-me dos últimos, porque eu fui um 
deles e quando finalmente chegamos ao nosso conhecido Bar 
Escuela em La Laguna, já toda a gente tinha tomado banho e o 
Berto - que chegou ao mesmo tempo que eu -, até já tinha uma 
cama reservada para ele. É assim, quem tem conhecimentos, safa-
se, quem não tem, quilha-se e dorme numa cama colada ao teto e a 
dar cabeçadas nos barrotes durante a noite.  
Porca miséria, não tenho sorte nenhuma. 
Apesar de ter sido uma etapa extenuante, poucos se  queixaram da 
dureza e quando perguntei ao Cunha que tal tinha achado as 
subidas, respondeu-me: “quais subidas ?”. Estupor.    
Terminamos a etapa em La Laguna uma aldeia a pouco mais de 
dois kms do alto do Cebreiro, com poucos habitantes, situada 
próxima da fronteira entre as províncias de Castela e Galiza. Em 
2009 (ver crónica de então no cabeçalho do blog), andamos 
perdidos e esfomeados pelas imediações, já perto das onze horas 
da noite, encontramos este local por acaso e o dono Sr Isidoro, 
acolheu-nos com simpatia, deu-nos de comer e apesar de 
passarmos a noite deitados no chão de tijoleira, sem pregar olho, 
sempre foi melhor que ter ficado ao relento ou na barraca do cão 
com era intenção do Milo. Agora foi bom rever esse local e, como 
não podia deixar de ser, ao jantar não faltou a tão badalada sopa de 
alho, uma referência para nós do Cebreiro, não sei se boa ou má. 
Findo o jantar oferecemos-lhe uma foto de grupo tirada nessa 
ocasião e depois fomos dormir e…   …ah,…okay !!!  
   
O segundo dia , com as baterias carregadas e as burras oleadas,  

não custou 
tanto, comó  
primeiro. 
Despedimo-nos 
do Sr Isidoro 
com a 
promessa de 
voltarmos um 
dia. Nunca se 
sabe. 
Os dois kms e 
meio, até ao 

alto do Cebreiro a 1300m de altitude foram a continuação do dia 
anterior, sempre a subir, passamos a linha da fronteira 
Castela/Galiza e chegamos ao local mais emblemático do Caminho, 



o mítico Cebreiro, onde muitos caminhantes iniciam a sua 
peregrinação 
porque é 
considerado um 
lugar santo. 
Desta vez deu 
para visitar (os 
mais 
atrasados), 
esta igreja 
primitiva do 
pré-romano, 
carregada de 

história pelos reis católicos e que deu origem ao símbolo da espada 
de Santiago no brasão de armas da Galiza 
Pelo Caminho continuavamos a regalar as vistas com paisagens 
deslumbrantes até ao Alto do Poio e depois S.Roque e Tricastela 
e… de vez em quando, a pregar cagaços aos compenetrados 
peregrinos que não se apercebiam da nossa aproximação e depois 
encostavam-se às bermas do caminho para nos deixar passar, 
surpreendidos como se vissem o diabo à solta quando passávamos 
rente a eles e, às vezes até íamos devagar. 
Na verdade, houve uma descidazita ou outra, em que fomos um 
pouco displicentes com os peregrinos e ultrapassamos o limite do 

razoável, se 
calhar por 
força de hábito, 
foram feitas 
como se 
estivessemos a 
descer o 
S.Gonçalo. 
Dos sustos que 
lhes pregamos, 
pedimos 
desculpas, e, 
repito, foram 
casos pontuais 
e os rafeiros 
prevaricadores, 

no meio de alguma contestação, foram de imediato chamados à 
pedra pelo chefe, irritado, para que casos semelhantes não 
voltassem a acontecer e não aconteceram. Desculpem lá mais uma 



vez  snrs caminhantes, mas olhem que os verdadeiros culpados 
foram os malvados diabinhos, quando picavam o rabo da gente com 
o tridente para andarmos rápido e depois fugiam cobardemente e 
ainda gozavam o prato quando um hermano  saltava para o meio do 
Caminho com uma vassoura na mão a gritar “tranquillos, tranquillos” 
, com o chefe atrás a pagar por todos. Pronto eu sei, para isso é 
que ele é o chefe.  
A paragem mais demorada foi em Samos, depois de termos 

descido por 
uma parte do 
caminho 
cheio de 
pedras até 
Tricastela, 
para comer 
umas sandes 
e descansar 
um pouco. 
De La laguna 
a Palas de 

Rei, foram 97kms de uma etapa em que fizemos jus ao lema dos 
caminhantes, pedalando sem dificuldades de maior e apesar da 
escaramuça a 15kms do final, em que eu e o Berto, íamos 
protagonizando a fábula da lebre e da tartaruga, depois de termos 
andado largo tempo atrás do grupo sozinhos, passamos por eles 
quando estavam entretidos a beberricar num bar e, quanto reataram 
a pedalada foram em nossa perseguição com os bofes de fora para 
nos apanhar a três kms do fim.  
É assim esta cambada, estava sempre preocupada com quem ia na 
frente e ainda fomos criticados porque entenderam… que 
queríamos ganhar a etapa!!! 
Acabamos por chegar a Palas de Rei todos em grupo, com o grau 

anímico em alta. 
Esta tirada teve os 
pontos mais 
relevantes nas 
visitas ao Cebreiro, 
S.Roque e pelo 
panorama 
paisagístico que de 
facto foi 
deslumbrante até 
Tricastela e depois 



pelos pueblos rurais. 
Pernoitamos no mesmo local de há dois anos, aquando do Caminho 
Primitivo e então depois é qu…  ...ah,..okay!!! 
 
 
 
O terceiro e ultimo dia , foi a apoteose da chegada. 
Em Palas de Rei, junta-se o Caminho Primitivo, daí haver mais 
tráfego de caminhantes o que nos obrigou a cuidados redobrados, 
ainda com o raspanete do chefe bem fresco na memória e 
exorcizados dos mafarricos   
Durante os 74kms, desta ultima tirada, tivemos algumas paragens 
forçadas mais longas que o desejável: uns furozitos, uma roda 
empenada, calços de travões gastos enfim aquelas coisas 
corriqueiras próprias destas andanças, que nos obrigaram a chegar 
a Santiago fora do horário previsto. 
Foi uma etapa pica miolos, com as constantes subidasinhonas, a 
chatear a moleira e o fisíco que começava a dar mostras de algum 
desgaste.  
Tivemos algumas cenas caricatas: o desfile pelas ruas de Melides, 
com uma banda de gaiteiros à nossa frente com muita gente nos 
passeios a aplaudir. Nem de propósito, parecia que a banda estava 

lá à nossa espera 
para nos receber e 
homenagear, 
afinal  não é todos 
os dias que tem a 
sorte de ver ao 
vivo os ddr, a bike 
team mais famosa 
do mundo. 
O rookie mais 
novo, a mandar-se 
para a água do 
cimo de uma  
pontelha, também 
foi uma cena 

porreira que agradou a todos e até arrancou uma salva de palmas 
 Às portas de Santiago, enquanto esperávamos pelo Milo a contas 
com uma avaria e andava por ali às voltas com o Berto, 
encontramos por acaso os primeiros e únicos Portugueses em todo 
Caminho; Um casal de Lisboa, aparentando 50 anos, que nos 
contou a sua odisseia: 



- “andamos a viajar 
pelo mundo a pé, 
desde há quatro 
anos, já 
percorremos 
29.000kms e quero 
passar o Natal em 
Jerusalém”.  
Perguntei-lhe, 
quando tencionava 
voltar a casa. 
Respondeu-me 
com os olhos 
humedecidos:  

- “ voltar a Portugal talvez nunca, não tenho família nem para onde 
ir,  perdemos a casa num incêndio e ficamos sem nada e pouco 
tempo depois fiquei desempregado, vamos continuar a viajar pelo 
mundo enquanto puder, para sobreviver, vendo  pulseiras e colares 
feitos por mim e vou ganhando algum, quando me dão trabalho”.  
Ao ver um carrinho com arreios e um cão preso, caí na asneira de 
lhe perguntar se tinha um burro para puxar aquilo: 

- “ o burro sou eu e o 
cão é o terceiro que 
encontramos 
abandonado, os dois 
primeiros não 
aguentaram “ 
Afinal de que nos 
queixamos? Que injusta 
e estranha é a puta da 
vida!  
Despedi-me desejando-
lhe boa sorte   
Visitamos (os mais 
atrasados), o famoso e 
impressionante 
monumento aos 
peregrinos no Monte do 
Gozo. Símbolo do final 
da caminhada e de 
onde os peregrinos 
avistavam pela primeira 
vez ao fim de meses as 



cúpulas da Catedral e de seguida arribamos a Santiago de 
Compostela. 

À chegada à 
praça do 
Obradoiro em 
frente da 
catedral de 
Santiago, foi a 
primeira vez que 
vi tão pouca 
gente no local. 
Seria da crise?  
À nossa espera 
já lá se 

encontravam o Carias e César e o Narciso (não este), que se 
disponibilizou para nos vir buscar e que em nome do grupo 
agradecemos desde já aos três por tão preciosa ajuda. Obrigado 
E assim terminou mais uma aventura pelos caminhos de Santiago. 
Como sempre, foram três dias de vivências extraordinárias e se 
desta vez não tivemos o fator surpresa (os que já conheciam o 
Caminho), d`uma rota desconhecida, valeu a pena  termos voltado 
a revisitar estes locais que tantas recordações nos deixou da 
primeira vez. 
 
Para terminar, dedicamos esta aventura aos nossos companheiros 
que não puderam participar por motivos vários: 
Ao Manel, ao Mota, ao Bruno(que brevemente vai fazer este 
Caminho), ao Paulo Fernandes e, especialmente aos nossos 
imigrantes ddr; Hélder, Adélio, Carlos, César e também aos que já 
atiraram a toalha ao chão: Flávio e Rui  
 
 
 
 
 
 

Bueno Camino!!! 
 
 
 

Os dezassete do Caminho Francês:  



 

 
  

Filipe Torres 
Francisco Ferreira 

Paulo Santos 
Emílio Santos 

Celestino Palmeira 
Emílio Hipólito 

Alberto Gonçalves 
Ivo Carvalho 
Filipe Correia 

Narciso Ribeiro 
Nelson Miranda 

António Maia 
Tiago Seara 

Eurico Cunha 
Alexandre Caseiro 
Zacarias Palmeira 

César Carvalho 
e 

Narciso (Lopes?) 



 
 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 


