CAMINHOS DE SANTIAGO 2009
3º aventura dos “Duros De Roer” pelos Caminhos de Santiago
“Os desafios não são difíceis porque tentamos;
é por não tentarmos que são difíceis”
Séneca

01 a 03 Maio 2009
Quinta-feira, 30 Abril
”what my li…”, foi a primeira coisa que ouvi, quando cheguei ao ponto de concentração,
juntamente com o Milo, na rua do Facho em frente da Pizzaria Urbanus, dita pela voz
inconfundível do tio Alexandre que, com o João, formavam uma dupla bem animada e iam
fazendo a festa à medida que o pessoal ia chegando. Quando me viu perguntou ao parceiro do
lado qual era mesmo o meu nome e com duas bazucas uma em cada mão ofereceu-me uma
20cl e novamente num tom eufórico gritou: ”what my li…”.
Foi assim nesta atmosfera alegre e na
perspectiva de mais um desafio que
ora estava prestes a iniciar-se com a
marca dos Duros De Roer de Apúlia.
Passava poucos minutos da meianoite, quando chegou o autocarro e
de imediato tratamos de carregar na
mala as 15 bikes e as respectivas
bagagens, foi preciso alguma
ginástica e tirar algumas rodas da
frente para conseguir que todas
coubessem.
Com rodas e sem rodas, lá conseguimos meter as 15 bikes na mala

Por volta das 00h45, despedimo-nos de alguns familiares e rumamos em direcção à cidade de
Astorga em Espanha, local pré determinado onde iríamos iniciar mais uma Aventura pelos
Caminhos de Santiago, pelo terceiro ano consecutivo, este ano seria o Caminho Francês.
O primeiro em 2007, teve início em S. Pedro de Rates;
O segundo a partir de Chaves em 2008;
Este ano de 2009, o Caminho Francês a partir de Astorga.
“…os Caminhos de San tiago são os únic os do mun do, qu e foram cria dos ao lo ngo dos séculos, n ão
por motivos c omerci ais mas sim por motivos rel igios os. O Caminho Fran cês ou a rota das Estrelas
como também é conh ec ido, é um Caminho p or excel ênc ia. Partind o de Sai nt Jea n Pied de Port, tem
uma extensão d e quase 800k m.É uma rota mil enári a, os peregrinos a o longo do Cam inho po dem
recrear-se com paisag ens e lugares tão d iversos que ao longo de tod o o Cami nho lhes são
ofereci dos, extas iand o-se em contempla çõ es como as enigmáticas e milenárias p ed ras que
compõ em as diversas cal çad as, pon tes, erm idas, igrej as, catedrais e mos teiros, cuja meta era
alcan çar o fin d e la tierra…. ”
extraído de “ Los Caminos de Santiago”
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Sexta-feira, 01 Maio
Estávamos já em 01 Maio, um DDR, o Futre, fazia anos, e como manda a tradição cantou-se os
parabéns, começou o Alexandre com a sua voz melodiosa, a fazer lembrar o Zé Cabra:
parabéns a você…, um beijo na careca do Tino, passados cinco minutos outra vez: parabéns a
você…, novamente um beijo na careca do Tino, novo intervalo e outra vez: tio! Parabéns a…,
ao fim de uma hora ainda cantava os parabéns e dava beijos na careca do Tino e assim
continuou até acabar o gás produzido pela central de cervejas, duas horas mais tarde.
Durante o trajecto houve alguns enganos, o Mota era o navegador de serviço, ia dando
coordenadas ao condutor através do “GPS” (um mapa), como o “software” não estava
actualizado, deu origem a alguns enganos, alguns caricatos como daquela vez que fomos parar
a uma zona florestal protegida e qual o espanto do Filipe quando viu veados aos saltos a
atravessar a estrada á frente do autocarro. Será que viu mesmo? É que já eram quatro da
matina, sem dormir e andavam no corredor do autocarro uns zombies, para a frente e para
trás. Não teria havido confusão? Como era o Chefe nós acreditamos.
Escusado será dizer que ninguém dormiu, a música do Quim Barreiros, do Saul e outras, (o
condutor do autocarro estava apetrechado com um basto reportório de música popular), por
vezes com o Chico a fazer valer os seus dotes de cantor e músico que fora outrora, agora a
desafiar as músicas da cassete do autocarro, também não ajudava nada a quem tentasse
passar pelas brasas.
O dia começava a clarear, depois de vários enganos por caminhos nunca antes navegados por
nenhum dos DDR´s e já a prever
chegarmos atrasados, eis quando se
avistou uma placa com a indicação de
que faltavam 15 kms para Astorga, foi
um alívio.
Ao longe eram visíveis agora,
montanhas com os picos cobertos de
neve, - Os Picos de Léon - alguns
rookies, dos quais eu fazia parte,
interrogaram-se: aquilo será para
trepar? Nada que fizesse esmorecer o
espírito aventureiro dos DDR’s se
fosse preciso até se derrubava as
Montanhas, hei! não é preciso
exagerar.
Montanhas com neve, fez parte da paisagem ao longo do primeiro dia

Chegamos a Astorga por volta das 06h30, não sem mais uma peripécia, tivemos que desviar
um coche à mão, estava a dificultar o autocarro de entrar numa rua apertada que nos levaria a
um parque de terra batida onde estacionamos. Assim terminava a atribulada viagem de
autocarro.
A cidade de Astorga fica, a 46 kms de distância e pertence á província de Léon, com 13.420
habitantes e situa-se a 869 ms de altitude.
Dia de Sol, muito frio, algures como já referi viam-se os picos das montanhas cobertas de neve,
a Este e Oeste. 01 Maio é feriado mundial, daí a explicação para haver tão pouca gente nas
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ruas da cidade. Descarregamos as burras, preparamo-nos para o frio, despedimo-nos do
condutor do autocarro e aí vamos nós comandados pelo Manel, o único que já tinha feito este
trajecto, este era a quinta vez que fazia os Caminhos de Santiago. Parámos alguns metros
adiante para o pequeno-almoço, aqui deparamo-nos com os primeiros peregrinos. Tiramos a
primeira foto em grupo em frente da
Catedral de Santa Maria de Astorga,
monumento do século XV, depois ao
albergue de San Javier carimbar pela 1ª
vez, seria a prova onde iniciamos o
Caminho que no nosso caso teríamos
de pedalar pelos menos 200 kms de
bicicleta para ter direito à Compostela.
As credenciais,(espécie de passaporte
do peregrino), foram entregues ao
Flávio que as transportou e carimbou
ao longo do percurso, com todo o
desvelo e empenho.
Inicio do Caminho: saída de Astorga.

Fizemo-nos ao Camino, pelas ruas da cidade viam-se peregrinos a pé, de todas as partes do
mundo e de todas as idades, como podemos constatar mais tarde nos contactos que tivemos
com alguns ao longo do percurso, saudando a nossa passagem com: bueno Camino.
Pedalávamos em direcção às montanhas da neve. O Grupo estava confiante e precavido para
tudo, ou quase tudo, se não fosse o estupor duma roda a chatear-nos, mas disso falaremos
mais à frente. Astorga ia ficando para trás.
.
Paramos decorridos cinco Kms em Santa Catalina de Samoza, para o 2º carimbo, no albergue El
Caminante, um pueblo, aldeia, com 49 habitantes, estávamos agora a 997 ms de altitude.
A paisagem era magnifica, pedalávamos por estradões com trilhos e subidas razoáveis, os
dedos dos pés e mãos mesmo com luvas e Sol continuavam gelados.
Rabanal del Camino no albergue EL Tesín, o terceiro carimbo, nesta altura já começávamos a
aquecer e como continuássemos a subir, agora a 1.150 ms, a ter necessidade de hidratar. Cada
um hidratou-se à sua maneira e a tendência para os líquidos de cor amarela e borbulhas
enfeitados com espuma, a ter já alguma procura.
À medida que pedalávamos em direcção ás Montanhas, íamo-nos extasiando com os vales
imensos e profundos, paisagens deslumbrantes que convidavam à contemplação, foi assim
que encontramos alguns peregrinos sentados na berma do Caminho em meditação. As
paisagens sem dúvida, seriam uma das marcas deste primeiro dia.
Foncebadón, no Monte Irago, altura para descansarmos um pouco e ver o estado em que se
encontravam os sólidos e líquidos, que transportávamos nos alforges das bagageiras desde
que saímos de Apúlia. O Milo foi o primeiro a abrir as hostilidades e atacou as pernas do
frango que transportava na marmita; a seguir o Futre de uma maneira mais subtil, atacou o
coelho estufado, o restante pessoal como não tinha frango nem coelho, roeu do que trouxe.
Foncebadón, um lugar abandonado próximo de famosa Cruz de Ferro, com quatro habitantes
apenas e um único albergue Monte Irago.
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Depois do esforço sempre a subir, desde que iniciáramos o trajecto, foram 47 kms, dos 869 ms
até aos 1.439 ms, soube bem esta
paragem para além do reabastecimento,
serviu também para retemperar forças,
é bom lembrar que estávamos com uma
direta sem dormir à mais de 24 horas,
alguns aproveitaram ainda para
telefonar para a família, tirou-se fotos
e prosseguimos agora por single tracks
a subir durante mais 2 kms, estávamos
agora na mesma altitude
das
montanhas da neve, (afinal não foi
preciso trepá-las, passamos ao lado),
impressionante o espectáculo da
natureza visto do cimo da montanha,
enquanto pedalávamos até à Cruz de Ferro.
O descanso dos Duros em Foncebadón
A Cruz de Ferro, é um lugar mítico deste Caminho, rodeada de um monte de pedras - afinal o
Manel tinha razão, havia de facto um monte enorme de pedras na base de uma cruz de ferro “o peregrino deposita uma pedra na sua base para pedir protecção na sua caminhada”. A
avaliar pelo tamanho de algumas pedras, duvido que tenham sido transportadas só por
peregrinos. Em muitas dessas pedras existiam mensagens escritas em diversas línguas, a
incentivar e dando força para os que ali chegarem não esmoreçam e com fé continuarem até
Santiago; outras só o nome e data a assinalarem a sua passagem.
A Cruz de Ferro, é o ponto mais alto do Caminho Francês, 1.504 ms de altitude. Depois de
trocarmos algumas palavras com os peregrinos que lá se encontravam e tirar as inevitáveis
fotos em grupo, montamos as burras, para iniciar uma descida vertiginosa até El Acebo.
“Uma descida louca”, assim se pode classificar, que provocou uma descarga de adrenalina em
todos nós durante alguns kms, por
estradões
rápidos,
com
cuidado
redobrado porque atingia-se velocidade
considerável e havia muitos peregrinos
que não se apercebiam da nossa
aproximação.
Foi nesta descida que, imagino, alguns
peregrinos mudaram de opinião acerca
da calma e sossego do Caminho Francês,
ao ver o speed com que passávamos por
eles, um deles, pelo seu ar surpreendido,
é muito provável que tenha escrito
qualquer coisa no seu diário como isto,
(escrito em portonhês):
Inicio da descida,da Cruz de Ferro até El Acebo ao fundo a cidade de
Ponferrada

“…este Camino es mucho peligroso ay muchos ciclistas qué correm locos, mas ay um grupo qué
passou qué tenia escrito en sus camisetas amarillas ddr, muy simpáticos, buenos muchachos,
uno qué transportava uno caixote prieto in su bicicleta, con a bandera Portuguesa estendida en
riba da tampa de su caixote, até quis abrazar uno de nosotros, mas qué ternura de hombres”,
Uma boa descida, espectacular, estávamos mesmo a precisar de uma coisa assim. Durante a
descida, era bem visível ao longe a cidade de Ponferrada.
5

Tinhamos deixamos definitivamente as Terras de Astorga, embora continuássemos na
província de Léon, começava agora as terras do Valle del Bierzo.
No fim da descida, em El Acebo o grupo da frente parou para reagrupar o outro grupo mais
atrasado, comentou-se as peripécias da descida, a roupa que o Ivo espalhou, enquanto se
concentrava na descida e só se apercebeu quando alguém o alertou para o facto.
As habituais tricas entre o Manel e o grupo que se distanciou, não podiam faltar, este a acusálos de falta de espírito de equipa, este número é uma das imagens de marca: DDR´s vs Manel,
discutir com o Manel é um must do Futre, do Chico, do Tino, do Filipe, etc. Quando o Manel
não contraria qualquer opinião, é que é uma chatice, pois não há mais ninguém que se ponha
tão a jeito de ser contestado do que o Manel, eu ainda caí na asneira de dizer que o Manel até
tinha razão, resposta pronta dos mesmos do costume: O Manel que se f… mas tudo bem, tudo
cool.
Tínhamos descido até aos 1.145 ms de altitude, até uma aldeia El Acebo, com 27 habitantes,
paramos, uma escala técnica hidratante, no albergue Mesón El Acebo, muitos peregrinos na
única rua que atravessa a aldeia, nesta altura começaram a surgir os primeiros problemas de
mecânica, a roda traseira da bike do Filipe, que já vinha ameaçando à algum tempo com a roda
presa; pôs-se óleo no veio, a tentar resolver o problema.
Umas mulheres da aldeia, avisaram-nos que o Caminho por Riego de Ambrós, estava em mau
estado e sugeriram mesmo que fossemos antes pela carretera, percurso alternativo.
Dizer isto a um DDR, é o mesmo que alguém estar sem comer um dia inteiro e depois pôr um
prato com comida à sua frente e dizer-lhe que não é para comer, ora a verdadeira essência
dum DDR obviamente é ser duro, está formatado para andar em trilhos com o máximo de
dificuldade é assim que um ddr sobrevive, por exemplo: temos o Chico, o Rui, o Filipe, o Futre, o
Milo, o Tino, o Manel, o Berto, o Paulo, O Mota, o Flávio, o Ivo até Eu, que são expoentes
máximos da dureza, só querem é monte, pedras e caminhos ruins, (ás vezes para desenjoar
umas estradinhas novas e bem alcatroadas também se papam), o Rui quando ouviu o aviso,
nem cria acreditar na sorte e foi o primeiro a meter pelo tal Riego de Ambrós em mau estado.
O que se passou depois, bom, prometi ao Rui que não contava, promessa é promessa.
(estamos a falar de quê?)
Em Molinaseca uma Vila a 8 kms de Ponferrada, abastecemos os depósitos, como estava calor,
logo consumia-se mais combustível e à que atestar com garrafas de 1,5 litro normal e super de
33cl. As burras que andavam mais, só consumiam super de 33cl e tinham cá um depósito!
demoravam bastante tempo a atestar, que o diga o nosso amigo João sempre destacado uns
bons metros à frente do pelotão, com as pernas abertas para arejar melhor a tomatada, com
dois sacos um à frente e outro atrás das costas a servir de contrapeso e as suas inseparáveis
xanatas coladas aos pedais, para assim ser mais fácil desviar as pedras com as unhas dos dedos
dos pés. Ah! Grande João.
Nunca um par de xanatas fora tão fotografadas e filmadas por onde íamos passando, quer por
peregrinos ou não, estupefactos pelo insólito da situação em trilhos em mau estado, que só
com calçado adequado como manda o bom senso e segurança se devem fazer, mas isso não
era para o nosso amigo João, homem de tempera com os dedos dos pés em forma de batata,
queria lá saber se o Caminho estava em mau estado, com calhaus, com água, com lama, frio,
isso era problema para outros, ainda começou com umas sapatilhas, mas por pouco tempo,
em Rabanal del Camino, calçou as xanatas e nunca mais as largou até chegar a casa. Xanatas é
que é fixe, mais nada.
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Mais uns Kms, agora era a vez do pneu da bike do Chico perder ar, enquanto tentava remediar
o problema, o Flávio e o Filipe, foram apanhar grilos num terreno próximo, comentava alguém:
”são sintomas que atacam pessoas com problemas na roda de trás, ficam apanhado da carola,
só lhes apetece apanhar grilos, acho estranho é o Flávio estar com os mesmos sintomas, será
que a coisa é contagiosa? Ou será que atestou com combustível marado?”. Depois de
solucionar o problema, o Chico também se juntou ao Filipe e ao Flávio, na apanha de grilos
mas, com sintomas ainda mais graves: - dava mergulhos, como fazem os marrecos, para
apanhar os grilos - deixou toda a gente alarmada, perante a ideia de estarmos com uma
epidemia grileira, sinceramente, não sei o que aconteceria se não continuássemos a pedalar.
Foi com este clima de boa disposição, que atravessamos Ponferrada uma cidade de Léon com
uma grande actividade comercial e administrativa, centro da comarca Berciana entre os rios Sil
e Boeza, com 62.920 habitantes, rodeada de montanhas a 541ms de altitude, uma das grandes
povoações antes de chegar Santiago, alguém comentou que ali trabalham muitos Portugueses.
À saída da cidade, como já estávamos cheios de larica, resolvemos parar para almoçar nas
imediações, num relvado á sombra do Castelo dos Templários, foi o local escolhido, cada um
comeu do farnel que trouxe de casa, desta vez o Milo poupou o resto das pernas de frango
p´ró lanche e juntamente comigo e o Ivo fomos comer umas sandochas a um bar; O Futre
continuava a regalar-se com o coelho estufado; O Filipe com os panados e as chamuças,
enfim, cada um ia-se safando e enchendo o bandulho como podia.
.

Estava-se bem, tudo numa nice, uma
soneca à sombra das muralhas do
Castelo, é que dava jeito, depois de uma
noite em branco e 80 kms já pedalados,
mas nobless oblige, tomou-se um
cafezinho, tiramos as fotos da ordem em
frente ao castelo, este merecia que
perdessemos algum tempo para o visitar,
construído pela ordem dos Templários do
século XIII, a avaliar pelas suas torres
imponentes
e
muralhas
seria
interessante ter feito uma visita.
Ponferrada.Castelo dos Templários

Depois de uma hora de intervalo para o almoço, retomamos o Caminho, mas por pouco
tempo, ao fim de alguns kms paramos, a bike do Filipe continuava a chatear-lhe a pinha,
desmontou-se a roda e sacou-se algumas esferas do eixo, pôs-se mais óleo, a ver se a coisa
melhorava, entretanto passou por nós um grupo de ciclistas de Vizela, de imediato
perguntamos-lhes se tinham alguma roda no carro que os apoiava (como não traziam
bagagem), não! Foi a resposta, também não pararam a oferecer ajuda como mandam os
cânones dum ciclista, não nos deixaram boa impressão, ainda comentaram entre eles que
tínhamos uma gaja no nosso Grupo, bom, foi pena o nosso amigo João, pois a ele se referiam
por ter o cabelo comprido, não ter oportunidade de lhes demonstrar quem era a gaja.
O som irritante do trek trek da roda presa do Filipe, a exigir deste um esforço suplementar,
agora tinha-se juntado também o tchic tchic, do caixote à “bisconde” do Chico, preso no
espigão do selim da bike, abanava p´ra cima e p´ra baixo conforme pedalava a fazer lembrar, o
cãozinho de barro na parte traseira do carro que muitas pessoas ainda usam, a abanar a
cabeça e a dar ao rabinho em cima de um naperon.
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Prosseguíamos por entre aldeias e monumentos de xisto e por extensões enormes de
plantações de vinha, que dá nome ao
vinho com a denominação “De Origem
Bierzo” e com as suas adegas na Vila de
Cacabelos, onde estávamos agora.

Demoramos algum tempo a atravessar
esta Vila vinhateira, com 3.725
habitantes porque era o inicio das
célebres feiras de Maio e havia muita
gente nas ruas, com barracas diversas e
tascas de comes e bebes, a dificultar a
nossa passagem.
Cacabelos, ddr´s à passagem pelas feiras de Maio.

Estávamos no ponto mais baixo desde que iniciáramos o Caminho, 483 mts de altitude, e fazia
muito calor. À saída de Cacabelos, nova paragem, o estado da roda bike do Filipe continuava a
agravar-se, teve-se de desmontar a roda mais uma vez, tirou-se mais umas esferas, mais óleo
no eixo e ao som da chinfrideira da roda, lá continuamos.
Por certo qualquer um de nós teria desistido com este picar de miolos, alguém ainda sugeriu: o
melhor é apanhar um táxi e juntamente com a bike, esperar por nós em Santiago, mas quando
se é Chefe de “bandidos”, nem que fosse só com a roda completamente presa os bandidos é
que não podiam ficar à solta. Então tal como a lei de Murphy: ”se algo tiver de correr mal,
correrá mal”, mais carvão tone, p´rá frente é que é Santiago.
Próximo de Villafranca del Bierzo, em Valtuilla de Arriba, no albergue Ave-FÉNIX, encontramos
dois casais simpáticos de Italianos em bicicleta que nos explicaram que estavam a fazer o
Caminho desde França, trocamos mais algumas palavras: Mourinho, Inter de Milão, conheces?
ao que responderam, Oh, Mourinho mui bueno, então, bueno Camino, despedimo-nos e
continuamos, optou-se por fazer uma curta pausa para repor o nível hidratante com o tal
liquído amarelo com espuma e borbulhas bem cool, numa esplanada, café Sevilla, em
Villafranca del Bierzo.
Villafranca del Bierzo seria a última localidade importante que atravessa o Caminho de
Santiago, por terras Leonesas, rodeada de Montanhas, a 504 mts de altitude.
De Villafranca del Bierzo são 35,5 kms até ao Cebreiro, durante 22 kms pedalou-se rápido, o
Caminho, seguia por entre a margem do rio Valcarce e a estrada para Lugo, foi agradável
seguir por povoações antigas: Pereje, Trabadelo, Vega de Valcarce e Ruitelán, decerto pueblos
com muita história.
Em Ruitelán junto á margem do rio Valcarce, merendamos, comeu-se os restos que tinham
sobrado do almoço, retemperou-se forças, que bem precisas foram para o mau bocado que
nos estava reservado sem contarmos. O Manel bem nos avisou “Vai ser f…até aquela
montanha, é lá que vamos passar a noite”. Continuávamos agora por estrada, a subir durante
três kms até Las Herrerias, o Chico e o Filipe continuaram por estrada, durante um bons
metros bem distanciados dos restantes mas estavam enganados, “quilharam-se”, tiveram que
voltar para trás até Las Herrerias.
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Aqui, esperava-nos um grande empreendimento durante 8
kms: a subida ao Cebreiro situado a mais de 1.300 mts de
altitude, considerada a prova de fogo para todo o
peregrino, (soubemos disto mais tarde). O dia aproximavase do fim, agora o tempo fazia vento e frio, tínhamos saído
da estrada, viramos à esquerda, (os ciclistas deviam seguir
em frente, pela estrada, por onde foram o Chico e o Filipe,
afinal estavam certos), descemos cerca de 1 km e de súbito
deparou-se-nos um caminho íngreme, em muito mau
estado, com pedras, lama, poças de água, impróprio para
ciclistas, até para quem ia a pé era complicado.
O nosso ânimo esmoreceu um pouco com o cenário que se
nos deparava, ter de subir já era difícil agora ainda ter de
rebocar as burras carregadas com as bagagens, às vezes
eram as burras que nos puxavam para trás. Confesso que
foi um momento de fraqueza dos Duros, rapidamente
ultrapassado.
Por entre um espesso bosque, como sempre o João ia na
frente, ainda o acompanhei algum tempo e pude observar
as xanatas a patinar na lama e chapinhar na água, com os
dedos dos pés desviava as pedras pequenas como se fosse
a coisa mais banal, continuou assim até desaparecer de
vista, ao longe ouvia-o dizer: isto nunca mais acaba,
finalmente acabou ao fim de três penosos kms,
(pensávamos nós).
Subida ao Cebreiro

O Grupo ía chegando aos poucos, a La Faba, (mas que grande fava nos tinha saído), o Chico,
com duas bicicletas, a dele e do Berto, que com esforço da subida, apanhou uma contracção
muscular. Tínhamos subido dos 504 ms até aos 921 ms.
La Faba um pueblo com 17 habitantes, no único albergue para peregrinos que existia
informaram-nos que só havia uma cama vaga mas, no Cebreiro haveria muitas disponíveis, só
faltava
mais
esta,
estávamos
convencidos, que seria ali o términus da
etapa, depois de pedalar cento e tal kms
por caminhos do caraças, ficamos
desapontados e a saber porque esta
aldeia se chama La Faba (a fava): parece
que é norma não oferecer dormida aos
peregrinos quando são grupos grandes,
como era o nosso caso, por ser um local
de recolhimento e meditação, por
excalencia ora isso não fazia parte das
nossas características, portanto saiu-nos
a “La Faba” e tivemos de continuar até
ao próximo albergue no Cebreiro.
La Faba. Monumento ao peregrino

Encontramos um peregrino Português, (o único em todo o percurso), já tinha feito 700 kms
desde França, que nos aconselhou, a irmos por um Caminho alternativo de alcatrão, porque o
trilho estava em mau estado para bicicletas, não fizemos caso e continuamos, á frente alguns
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locais, uma família de ciganos com cara de vendedores de banha da cobra, disseram o
mesmo:”por aí, o caminho está em mau estado, vão pela estrada que é melhor”, as opiniões
dividiram-se, um Grupo: Chico; Flávio; Manel; Tino; Rui; foram no encalço do João, Berto e Ivo,
que entretanto tinham continuado.
O outro Grupo: Filipe; Futre; Milo: Paulo; Alexandre; Mota e Eu, influenciados pelo que
ouvíramos e a firme vontade do Alexandre e Eu, fomos pela tal alternativa de alcatrão, ficando,
os dois Grupos de se encontrar no Cebreiro.
Fizemos asneira, disse o Chefe mais tarde, arrependido, por ter largado o outro Grupo.
Descemos dois kms e depois, sempre a subir, não se via ninguém, nem carros, nem pessoas e o
tal albergue que tanto ansiávamos não aparecia; continuávamos a pedalar sempre a subir, a
certa altura avistamos o outro Grupo lá no alto da montanha, começamos a questionarmo-nos
se estaríamos certos. O Filipe tentou contactar o outro Grupo, mas não obteve resposta,
começou a germinar a ideia de que o melhor seria voltar para trás, paramos, o Alexandre como
levava alguns avanço continuou, nós gritavamos para que voltasse para trás, mas ele
continuava a pedalar e a aumentar a distancia, desta vez foi o Futre que gritou para que
voltasse, lá voltou contrariado, pois queria continuar, eu também não me importava de ter
continuado, tanto esforço para nada e pensar no que ainda faltava desmoralizava um pouco e
assim regressamos ao ponto onde nos tínhamos separado do outro Grupo, La Faba.
Mais tarde, verificamos que do ponto onde voltamos para trás, estivéramos a pouco mais de
2,5 kms do Cebreiro. Escurecia, agora íamos pelo Caminho que o outro Grupo já tinha feito,
um pouca apreensivos com o que iríamos encontrar.
O Caminho era mau, mas não pior do que tínhamos feito até então. Desta vez o Filipe
conseguiu contactar o outro Grupo e o Manel respondeu: “arranjamos local para passar a
noite, mas só há sete camas, mas o dono tem um sótão que podem lá dormir os restantes”,
ficamos mais animados e por entre lama, excrementos de gado, muitas pragas rogadas e
completamente exaustos, já noite, soube bem ouvir a voz do João, vinda do escuro, que tinha
ficado de plantão á nossa espera, “é pessoal! É aqui”. Tínhamos finalmente chegado, não ao
Cebreiro, mas a La Laguna del Castilla.
O outro grupo já estava alojado nas camaratas do albergue particular, nós fomos
contemplados com o sótão de uma moradia ainda em obras e não tínhamos alternativa senão
dormir no chão, exaustos como estávamos qualquer coisa servia, nem que tivéssemos de
dormir na rua tal era o nosso estado físico e moral.
Depois de um banho retemperador, e
enquanto esperávamos pelo jantar.
Ficamos a saber que o outro Grupo
chegou a interrogar-se também, ao vernos lá em baixo, se não seria melhor
terem vindo connosco?
Sem dúvida, o pessoal tinha ficado algo
afectado com a separação.
Uma sopa de alho e pimentos numa
tigela XXL foi-nos servida e que bem nos
soube, (noutras circunstancias, em
nossas casas, teria havido um incidente
doméstico se alguém se atrevesse a fazer
uma sopa assim).

Jantar em La Laguna. O Chefe a tomar nota “…e 15 sopas d´alho.”

10

Fomos, bem recebidos pelo dono do albergue, fez tudo o que estava ao seu alcance para nos
agradar. Ainda houve tempo para comemorar o aniversário do Futre, um bolo com a espada
de Santiago desenhada em cima, e bagaço e cantou-se os parabéns, pela enésima vez e não
houve tempo para mais.
Foi um dia em cheio, com inicio em Apúlia numa viagem algo atribulada, 24 horas sem dormir,
112kms a pedalar por subidas difíceis e descidas espectaculares, belas paisagens, testados até
ao limite físico e psicológico na parte final, o Filipe com a roda fodida, tudo isto a terminar com
uma explosiva sopa de alho e ter que dormir no chão, na verdade só um Duro De Roer é que
tem tomates para aguentar. Fez-se justiça ao nome DDR. Um dia perfeito.
Sábado, 02 Maio
Uma festa, tal foi o foguetório durante a noite. No sótão tiveram a sorte de dormirem no chão:
Filipe, Alexandre, Futre, Milo, João, Paulo e Eu, enfiamo-nos nos sacos-cama, o Milo teve mais
problemas demorou quase meia hora a preparar o saco, (é o que dá as instruções não terem
bonecos), deitamo-nos na suite de tijoleira e de imediato começou o bombardeamento, a sopa
de alho picante começava a fazer efeito. O Alexandre, pôs a motorizada a trabalhar com
escape livre começou a roncar monte acima, depois uma descida, foi necessário faze-lo parar
com uma vara, depois queixou-se que lhe roubei a motorizada, e também teve de mandar-me
parar com outra vara, vida difícil.
O bombardeamento continuou toda a noite, já pela manhã deflagrou uma bomba e foi tal o
estrondo que até o outro Grupo que dormia noutro edifício mais abaixo ouviu, ah grande sopa
de alho, que até fez estremecer as paredes e o telhado.
No outro Grupo, segundo relatos, o Manel também andou toda noite a subir e a descer o
monte de motorizada com escape roto, e nem o Ivo e o Tino conseguiram que ele parasse de
acelerar. Também houve festa rija para aqueles lados, os efeito da agora famosa sopa de alho
fizeram-se sentir e de que maneira.
Depois do pequeno-almoço, toda a gente estava bem-disposta, mas pelas caras e olheiras,
dava para ver que o pessoal tinha dormido pouco ou nada, como aconteceu comigo, ao menos
deu para descansar. Estávamos prontos para mais outro dia maluco, à DDR.
Laguna de Castilla, é a última localidade
da província de Léon, fica no Valle de
Valcarce, próximo de Lugo, com 30
habitantes, a 1.175 ms de altitude.
Bar albergue Escuela, assim se chamava
o local onde pernoitamos. Na despedida
tivemos direito a musica Celta, uma
gentileza do nosso anfitrião simpático e
atencioso para connosco até à despedida
a prometermos-lhe que voltaríamos para
o ano e quem sabe?
La Laguna, na despedida

com o dono do albergue Escuela

Preparávamos para partir, quando o Grupo de Vizela, apareceu e ficaram surpreendidos ao
ver-nos já ali, cumprimentamo-los sem grande entusiasmo, pelo gesto pouco solidário que
tiveram connosco do dia anterior.
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O dia estava bonito, cheio de Sol e frio, normal no cimo das montanhas. Fizemo-nos ao
Caminho durante 2,5 kms sempre a subir, era o último trecho que faltava desta dura etapa, até
ao Cebreiro.
Ao fim de 1 km encontramos um marco a assinalar o limite da província de Léon e a entrada na
província da Galiza, um peregrino tirou-nos uma
foto, com todos os DDR´s a rodear o marco
histórico para assinalar o facto de estarmos
agora na Galiza.
As vistas eram maravilhosas, com paisagens
verdes a perderem-se no infinito sobre os vales.
O Alexandre e o João, tal como no dia anterior, lá
iam na frente do Grupo, argumentavam: “vamos
na frente para não nos perdermo-nos”, já faziam
parte da paisagem.
Marco a assinalar a entrada na província da Galiza

E eis finalmente que chegamos ao famoso pueblo o Cebreiro, é a primeira aldeia do Caminho
da província de Lugo, a 1.300 mts altitude, com 73 habitantes, é um dos lugares mais
emblemáticos do Caminho de Santiago, pelo seu tipismo de aldeia, pelo seu santuário e
beleza, formado por Pallozas (construções de pedra e palha). Muitos caminhantes iniciam aqui
a sua peregrinação, porque é considerado um lugar santo. Vale a pena recordar o porquê da
fama deste lugar, reza a lenda que:
“…num mosteiro quando um monge celebrava a missa na capela, um homem de uma
aldeia chega ao Cebreiro num dia de grande tempestade para ouvir a Santa Missa. O
monge, homem de pouca fé. Menospreza o sacrifício do aldeão e no momento da
Consagração o monge vê a Hóstia converter-se em carne sobre a Patena e o Cálix em
sangue” .

“Depois de terem conhecimento deste
milagre, os reis católicos em 1486 mandaram
guardar o Relicário, o Cálix e a Patena. São
famosas peças do Santo Grial Gallego, que
está presente no escudo da Galiza, a lenda
espalhou-se por toda a Europa e permanece
até aos dias de hoje”.
I N LOS C AMINOS DE SANTIAGO
Santuário onde muitos peregrinos iniciam as suas peregrinações

Fizemos uma curta pausa, para carimbar, havia muitos peregrinos, atraídos pelo lugar e pela
lenda que descrevi acima e também a explicação para um lugar tão pequeno haver tantos
albergues.Era aqui que tínhamos planeado pernoitar.
O Cebreiro, segundo rezam os guias gastronómicos, “…também é famoso pelo cozido que
servem aos peregrinos, que é excelente para retemperar forças aos cansados Caminhantes…”.
Bolas, o que nós perdemos, é certo que os bifes e as “chulêtazinhas” (será assim que se
escreve?), que o nosso amigo do Albergue nos serviu em La Laguna, estavam óptimas, mas a
ideia de um cozido depois do fim do dia perfeito como ontem, se calhar teria sido melhor,
nunca o saberemos.
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Continuamos, primeiro por uma descida
fácil, depois a subir e por estrada,
deparamo-nos
com
um
grande
monumento ao peregrino (mais um), no
alto de S. Roque a 1.270 mts de altitude,
que obriga todo o peregrino a fazer uma
pausa e tirar umas fotos para mais tarde
recordar e foi o que fizemos.
Depois da nossa passagem, a estátua no
alto S. Roque ficou com um novo ”look”:
passou a usar óculos de Sol de ciclista,
oferecidos pelo Futre que lá os deixou.

Alto de S.Roque. Mais um monumento ao peregrino

Estávamos nesta altura a 147 kms de Santiago. Em Hospital de La Condessa, fizemos uma
pausa para pôr mais óleo no tal eixo da roda da bike do Filipe, que se degradava cada vez mais,
a chinfrideira continuava a aumentar, até quando aguentaria? Enquanto uns estavam de volta
da roda, outros, os do costume, foram “carimbar” com cargas de 33cl, para hidratar, claro.
Entramos agora num trecho do Caminho,
curto mas duríssimo até ao Alto del Poio,
que terminou com os últimos 1000 mts
numa subida de grande dureza. O Chico,
um dos tais expoentes máximo das
subidas como já referi, a portar-se como
um verdadeiro duro de roer, um duro a
sério, foi o único a fazer a subida a cavalo
na sua KTM, ademais, carregado com a
“biscondesa”, e a receber à chegada uma
salva de palmas pela proeza dos
peregrinos que se encontravam no alto
do monte, Grande Chico, gritamos nós.
Subida ao Alto do Poio, “ pedala,pedala, Chico!”

Num clima de boa disposição seguimos até Fonfria, um lugar agradável com muitos peregrinos
a descansar nos bancos e mesas de cimento a servir de esplanada ao albergue, “A Reboleira”.
Este local convida os Caminhantes a fazerem uma pausa para comer e descansar ou, como
faziam alguns peregrinos concentrados a escrever, decerto a actualizar os seus diários.
Enquanto esperávamos que o Filipe mais uma vez dialogasse com a roda da sua bike,
aproveitamos para reabastecer, no bar do albergue. Alguns peregrinos estavam curiosos com
o bando que acabara de chegar, mais ainda com o exótico João com as suas bermudas e
xanatas.
Entretanto um peregrino entabulou conversa comigo perguntando-me: “where you
from?”,(qual é o teu pais?) ”Portugal? Oh! Algarve very good, lot’s of sun”,(Oh! O Algarve é um
lugar porreiro, com muito Sol).
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Quando se fala de Portugal os “Camones” dizem quase sempre a mesma coisa: um lugar fixe
com muito Sol, enfim as tretas do costume, mas é ignorância pura o total desconhecimento da
existência dos ddr´s, no meu inglês de praia lá lhe respondi:
”Portugal it’s not only Algarve or Sun; Portugal is the greatest Country of the world, with a bike
team called duros de roer”, (Portugal não
é só o Algarve e muito Sol; Portugal é um
grande país do mundo, com uma equipa de
ciclismo chamada duros de roer) “what
means…du…?”, (O que significa duros de
roer?) perguntou o “Camone”; “It´s the

name of our team, and means that we
are hard men and is not easy somebody
to have success with on us”,(É o nome da
nossa equipa e significa que somos duros e
não é fácil alguém ganhar-nos), “Oh!
Great, Great”, (essa é boa), encolheu os

ombros e foi-se embora.

Fonfria:diálogo com o peregrino acerca dos duros de roer

De Fonfria até Triacastela foram 12 kms com terreno plano e descidas suaves. Durante a parte
da manhã andamos pouco mais de 30 kms, perdemos imenso tempo com os problemas da
roda, eram 12h45 quando chegamos a Triacastela uma Villa situada no início do Valle de
Samos do concelho de Lugo estávamos a 133 kms de Santiago. Como era hora do almoço,
compramos comida num supermercado e fomos almoçar num lugarejo à saída da Villa
chamado Sancristobo.
Abancamos, na berma da estrada e à sombra das árvores comeu-se, umas sandezitas, umas
frutas, umas latas de atum como foi o
meu caso (e que provocou a cobiça do
Alexandre, ao ver um homem careca
desenhado na lata, andou o resto do dia
e seguinte a falar do atum, seria por ser
da marca Calvo? Só pode, como no dia
anterior andou a beijar a calva do Tino).
As pessoas que passavam nos carros,
notava-se a cara de espanto ao ver o
bando dos quinze, uns em cima de muros
com um pacote de vinho nas mãos,
outros no quintal do vizinho, outros ainda
sentados no meio da estrada, as pessoas
devem ter pensado: “estes peregrinos ou
são malucos ou é promessa", não se enganavam muito.
Sancristobo, local do almoço

Terminado o almoço (qual almoço?), montamos as burras e seguimos em direcção a Samos um
Pueblo a 8 kms de Triacastela, situada entre montanhas e nas profundezas dos vales, ao entrar
em Samos fomos surpreendidos, com um imponente mosteiro, que segundo dados históricos,
sofreu ao longo dos séculos vários incêndios e todo o tipo de calamidades, é um dos mais
antigos de Espanha, fundado por S. Martin Dumiense na idade média Séc. Vl, junto ao
Mosteiro de Samos (nome deste mosteiro), nasce o rio Ouribio e é também onde está o único
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albergue - Albergue del Monasterio de Samos -, de apoio aos peregrinos, gerido pelos monges
do Mosteiro.
Pedimos à Chica, de um bar próximo, se nos tirava uma foto ao Grupo, simpaticamente
acedeu. Foi o local onde se tirou mais fotos ao longo de todo o Caminho.
Tomamos café, no bar -Taberna do Camino - da Chica simpática que nos tirou a foto e
seguimos à nosso vida, ao longo da margem do rio, por entre pequenas aldeias, alternando por
trilhos de terra e estrada até Sarriá, atravessamos a cidade sem pararmos e à saída tivemos
que trepar por uma subida bastante acentuada, de 440 mts até aos 625 mts de altitude, foi um
bom aquecimento, depois de alguma moleza, um pouco de dureza, à frente paramos à sombra
de uns pinheiros para descansar um pouco.
A paisagem agora era muita parecida com o nosso verde Minho, vários caminhos, carreiros
cimentados e asfaltados e atalhos
parecia um labirinto, que, se não
estivessem bem assinalados, com as
setas amarelas, teríamos dificuldade em
sair destes locais sem nos enganar.
Depois de passarmos por estas pequenas
aldeias, seguimos pela estrada para
Portomarín, na aldeia de “BarbadelosRente”, ao km 104 de Santiago, à nossa
direita, deparou-se-nos
o Bar “O
Xestelo”, nem hesitamos, de imediato
dirigimo-nos para o parque do bar para
mais uma escala hidratante.
Ai! Tantos hombres

Fomos atendidos por duas mulheres, talvez mãe e filha, pelo menos assim davam a entender.
Depois do reabastecimento, pedimos à filha da mãe, para nos tirar uma foto em Grupo (mais
uma), na esplanada do bar e quando esta, com a máquina na mão em frente do Grupo,
desabafou suspirando: ”ai tantos hombres”, pois, pois, como nós te compreendemos Chica,
tão pouca gente por essas aldeias.
Foi com pena que deixamos este local simpático
e agradável, e retomamos a nossa rota em
direcção ao rio Minho em Portomarín.
Ao fim de uns 4/5 kms, tivemos que passar por
uma parte do Caminho em muito mau estado,
saltando de pedra em pedra para evitar a
corrente de água e terminando com uma subida
curta em calçada, que nos obrigou a fazer todo o
percurso de aproximadamente 500 mts com as
burras pela mão, era impossível pedalar, nem
mesmo os monstros sagrados das durezas,
como: o Ivo, o Chico, o Berto, ou o Futre, tinham
hipóteses aqui.

Vida dificíl Futre!

A partir de Ronzas, durante 4 kms foi sempre a descer, dos 659 até aos 350 mts até à entrada
da ponte que atravessa o rio Minho e liga Portomarín, aqui o Manel aconselhou-nos a
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continuar sem entrar na Vila, porque estávamos atrasados, eram 18h00 e ainda faltavam 40
kms até Melide, objectivo final desta etapa, delineado pelo nosso veterano nestas andanças,
desta vez sem contestação todos aceitaram por unanimidade o conselho do Manel, coisa rara,
nem uma voz contra.
Depois de Portomarín, pedalamos con ganas para recuperar o tempo perdido, a certa altura
tivemos que atravessar um riacho, algumas pessoas na margem ansiosas por ver alguém cair
na água, mas tiveram azar com os DDR, ninguém caiu. Depois de atravessar o rio seguiu-se
uma subida abrupta e prolongada, tínhamos puxado a fundo durante bastante tempo e agora
estávamos a necessitar de mais um reabastecimento, desta vez no meio de um pinhal para
acabar com alguns restos perdidos de comida que ainda existiam nos alforges.
Quando chegamos a Gonzar, faltavam alguns elementos do Grupo, Filipe, Futre, Paulo, Manel,
tinham ficado para trás, como demorassem o Flávio telefonou a perguntar o que se passava,
tinha sido mais uma vez a roda, o João a fazer de estafeta, foi-lhes levar uma chave sextavada
que necessitavam. Desmontaram a roda, o Filipe e o “Mackgyver” Paulo, retiraram as poucas
esferas que restavam, tinham desafiado as leis da física pois estavam ….quadradas, agora o
eixo iria rodar sem esferas, ferro contra ferro, agora era a expectativa do que iria acontecer.
Toda esta operação demorou quase uma hora, quando o Grupo da roda se juntou em Gonzar,
decidiu-se, devido ao adiantado da hora 19h30, terminar a etapa em Palas de Rei e fazer o
resto do percurso (seriam 17 kms pelo caminho, por estrada foram 30 kms), por estrada,
porque não havia confiança na roda para a dureza do caminho. Assim a partir de Gonzar agora
por estrada seguimos até à rotunda do Hospital de La Cruz, depois viramos à direita pela
estrada N-540 Ourense -> Lugo, sempre a descer.
O Filipe, agora sem esferas na roda, arrancou com tal speed que só o João das Xanatas o
acompanhou, em pouco tempo desapareceram da nossa vista, deixando para trás os restantes
bandidos. Só pararam ao fim de 15 kms.
Neste troço de estrada, com uma descida a dar para a maluqueira, atingiram-se velocidades de
mais de 70km/h, recordo que ia eu todo entusiasmado na descida a pedalar, quando fui
ultrapassado, por uma bicicleta sem ninguém, perdão, ia o Berto com um gás do caraças
enfiado e encolhido no meio do quadro, sem pedalar secundado pelo Futre a imitá-lo.
Agora já todos juntos no cruzamento de Guntin e depois da performance do Filipe,
interrogávamo-nos se não seria melhor tirar também as esferas das rodas.
Viramos à esquerda e prosseguimos pela estrada N-547 Vegadeo a Villagarcia de Arousa,
foram 15 kms a descer, agora seriam 15kms a subir, até Palas de Rei, onde chegamos já noite
por volta das 21h00.
Ao entrar na Vila havia uma loja de bicicletas com a porta aberta, ainda fomos até lá, Eu, Filipe
e o Chico fizemos mais 1 km para trás, o dono demorou a aparecer, quando apareceu
informou-nos que o Barcelona estava a ganhar por 6 -2, porra, nós não queriamos saber de
futebol, mas da possibilidade de arranjar a roda: “o empregado já foi embora, só em Melide a
15 kms daqui é que há uma oficina com a porta aberta ao Domingo”, informou-nos.
Alugamos quartos na Hospedaria Guntina, tomamos banho e fomos comer. Encontramos o
grupo de Vizela, tinham chegado às 17h30 e ficaram mais uma vez surpreendidos, agora por
termos chegado tarde, pois, se não tivéssemos o azar e os 15 kms extra, às 17h30 estávamos
em Melide.
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Não havia restaurantes abertos, eram 22h00, só um bar é que nos safou, mesmo assim
esgotamos o stock de bocadillos. Não houve tempo para mais, fomos dormir.
Domingo, 03 Maio
07h30 todo o Grupo estava, (faltava o
Berto), como combinado, no hall da
hospedaria, de imediato começamos a
preparar as burras para a partida,
tomamos o pequeno-almoço num
albergue em frente, - quem foi que
comeu os croissants que deveriam ser
pr´ó Chico?
Arrancamos por volta das 08h30, alguém
avisou, que faltava o Berto, (é normal). O
dia estava solarengo mas frio, na rua
viam-se muitos peregrinos.
“Eu nem quero ver, a alambuzarem-se com os croissants que deviam
ser p´ra mim”.

Palas de Rei, segunda reza a história, foi na idade média um dos principais pontos do Caminho,
com 799 habitantes, pertence à província de Lugo a sua principal actividade é a criação de
gado bovino.
De Palas de Rei até Santiago o Caminho é praticamente paralelo à estrada, nós continuamos
pelo alcatrão, não valia a pena arriscar por causa da roda, pedalávamos agora à vista do
“Camino”, à medida que nos aproximávamos de Santiago viam-se cada vez mais peregrinos.
Ao fim de 15 kms chegamos a Melide, uma Vila da provincía da Corunha, zona agrícola e
serviços com 4.798 habitantes, à entrada da Villa havia uma oficina de bicicletas e assim a roda
foi finalmente substituída.
- Acho uma piada a esta história a culpar a roda, pelo esforço que o Filipe fez; ele devia é estar
caladinho, então e a desgraçada da roda? O esforço que fez para chegar até aqui? Já doente,
obrigou-a a transporta-lo durante 200 kms com o peso dele a rondar os 1/11 avos de tonelada,
notem bem: 1/11 avos de 1.000kgs, mais a mobília, vejam só o peso que a desgraçadinha teve
de suportar, foi muito bem feito ter gramado com o barulho do “trek, trek rek” todo o
Caminho, depois num acesso de fúria, tirou-lhe as esferas do eixo isto é: tirou-lhe o pão da boca
e ainda não satisfeito meteu-lhe o eixo no cubo sem as bolinhas, ora toda a gente sabe que as
bolinhas são essenciais p´ró bom desempenho para o eixo entrar bem no cubo, mas não,
obrigou-a a friccionar-se durante 45kms, quando chegou a Melide estava muito quente, mais
uns kms e atingia o clímax e explodia.
Depois disto tudo ainda acham que o Filipe é que foi o herói? Tenham juízo, se há alguém que
mereça um lugar no panteão das rodas da sede dos DDR´s, o cêu das rodas, onde todas as
rodas incluindo as rodas das bicicletas gay de estrada, desejam um dia acabar os seus dias, é
esta roda, autêntica dura de roer.
Felizmente houve alguém, com sentido de estado, e tal como os heróis quando ganham uma
batalha são transportados aos ombros, o Rui esse grande 1,78 m de man, com um capacete da
guerra de 46 sixsixone (em 46 houve guerra?), pegou nela já moribunda, agora era bem visível
o buraco aberto que o eixo lhe provocou e transportou-a aos ombros pelas estradas de
Espanha até Santiago. Foi lindo, ver os automobilistas solidários em sus coches a buzinar
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sempre que passavam pelo 46 sixsixone, e gritavam: hei! hombre, así a pedalar no consigues
voar, tienes primero qué sacar o pára-quedas de
teu saquillo.
(estávamos a falar de quê?)
Faltavam 55 kms até Santiago, estávamos
atrasados para a hora combinada com as
carrinhas que nos iriam transportar de Santiago
até Apúlia, por isso resolvemos continuar por
estrada e
sempre a bombar no máximo,
dando origem a que o Grupo se fragmentasse,
com os primeiros ao fim de alguns kms a
pararem em Castañeda para dar de beber à dor
e reagrupar.
Um duro e uma dura de roer

Estávamos cheios de larica, e fomos acabar com ela no
bar restaurante:”Méson Parrillada Castañeda”, gerido
pela Raquel, (tinha o nome na lapela), especialista em
parrillada e à mistura com vários peregrinos, lá comemos
a parrillada da Raquel, que estava uma delicia.
“what my li…”, aleluia, já á algum tempo que não se ouvia
o velhinho, foi preciso comer da parrillada da Raquel para
voltar a ouvir “what my li…”.
Castanheda. A casa da parrillada da Raquel

Continuávamos de prego a fundo, a acelarar, para estarmos à hora prevista, só fizemos uma
curta paragem ao fim de 30 kms num ponto de água no Alto de Santa Irene, carimbamos e ala
que se faz tarde.
O trajecto desta 3ª etapa, não era muito interessante, em termos paisagísticos é um pouco
monótono até, mesmo para quem vai pelos trilhos.
Agora íamos em procissão a fazer guarda de honra ao andor com a anja da roda em cima que
o Rui todo orgulhoso e todo vaidoso transportava.
Entravamos na contagem decrescente, 20 kms para a apoteose final, Santiago de Compostela.
Ao chegar a uma rotunda da estrada, num cruzamento para Potomarin, próximo da aldeia de
San Paio, já fartos de alcatrão, não resistimos mais, ao ver um trilho a sorrir para nós, ali tão
próximo, com o dedinho a chamar-nos: “venham, venham por aqui”, contornamos a rotunda e
enfiamo-nos no “Camino” e foi com gritos de alegria e com enorme prazer, que voltamos a
pedalar por terra, a sentir o pó nas ventas, os calhaus aos saltos e sobretudo a fazer tangentes
aos peregrinos, é disto que o povo dos DDR gosta.
Foi assim que entramos triunfantes, em Labacolla, com a nossa adorada roda ao carranchucho
do Rui, seria a nossa penúltima paragem.
Labacolla é uma aldeiazita com poucos habitantes, 305, mas muito movimentada dado ser o
ponto mais próximo do aeroporto de Santiago.
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Labacolla, nome bonito e sugestivo, era onde os peregrinos lavavam as suas roupas e o seus
corpos no rio, ou só os colh…., para assim apresentarem-se com o máximo de decoro ao
apóstolo, dando origem ao peculiar nome Labacolla (lavacolhões).
Que eu saiba ninguém dos DDR lavou os
ditos…, ou tão pouco a roupa, aliás nem
nos apercebemos do nome da localidade,
(só mais tarde). A aldeia estava em festa,
havia muita gente, muitos peregrinos,
fomos directos a uma tenda provisório
montado no largo da aldeia, contribuir
para ajudar à festa que estava a decorrer,
enquanto esperávamos pelo Flávio, que
tinha ido à - A Casa Porta de Santiago carimbar pela última vez seria o
22ºcarimbo.
Labacolla. ddr´s à espera da água tonificada para se “lavarem”

À saída de Labacolla foi sempre a subir durante 2,5 kms até San Marcos, paramos para nos
orientar num cruzamento, o João não esperou e resolveu virar para a esquerda, quanto mais
gritávamos para voltar para trás, mais ele pedalava, seguimos em frente, na esperança dele
aparecer a qualquer momento, quando desse pela nossa falta.
O Caminho funde-se agora, na estrada de alcatrão. Continuámos a subir, até ao Monte do
Gozo, é interessante descrever o porquê deste nome: Monte do gozo fica nas imediações de
cidade de Santiago, num ponto emblemática no final do Caminho Francês.
Era do alto desta colina que os peregrinos medievais podiam ver pela primeira vez as cúpulas
da Catedral e prostravam-se de joelhos felizes, por terem alcançado a meta que era privilégio
de muito poucos porque muitos ficavam pelo Caminho. Os que chegavam ao Monte,
continuavam “gozosos”, (felizes ???), até ao burgo, entoando cânticos religiosos entre risadas
emocionadas.
A partir do Monte do Gozo, é um trajecto urbano bem sinalizado, foi sempre a descer durante
4,5 kms. Foi mais uma descida louca, voávamos em cima das bikes, com o meu contaquilómetros a atingir o máximo de 67km/hora, mas houve quem ultrapassasse os 70 e tal
km/hora. Ao entrarmos na cidade, provocamos alguma confusão numa rotunda, com alguns
carros a fazerem travagens bruscas e a gritarem connosco por desrespeitarmos o código da
estrada.
Decididamente os DDR´s não estão vocacionados para a cidade e muito menos para essa
mariquice de rotundas, que só servem para atrapalhar os verdadeiros monstros das
montanhas, sentem-se bem onde haja terra, pedra e lama quanta mais melhor, “hei! hei!
calma tone! não é preciso exagerar”.
Pelas ruas históricas, sempre muito bem sinalizadas, entramos no último acesso sempre a
subir e depois, meta à vista, a catedral de Santiago de Compostela, eram 12h30, quando
aterramos na praça de Obradoiro (obra de ouro), em frente à catedral, tínhamos pedalado
19:43:06 desde Astorga a Santiago. À nossa espera encontravam-se: o Xico, o Óscar e o Bruno
Pimenta que nos deram uma ajuda importante com a sua disponibilidade para conduzirem as
duas carrinhas, Apúlia - Santiago - Apúlia, que nos haveriam de transportar até casa.
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E eis que chega esbaforido o nosso amigo João, passados 10 minutos: “enquanto vocês não
apareciam, bebi uma cerveja”, contou
ele; “vocês continuavam sem aparecer,
bebi outra cerveja; ao fim da terceira
cerveja, perguntei se estava na direcção
certa? Foi então que me disseram que
estava enganado, já tinha andado alguns
kms quando voltei para trás”..
Num edifício antigo, anexo á catedral, a
fila para obter a Compostela, era longa,
como foi a primeira vez que fiz os
Caminhos fui o único que ficou na
fila, queria ter a tão “almejada”
Compostela.
A chegada da roda.Bruno Pimenta, Óscar e Xico e alguns bandidos
É evidente que obter, um pergaminho escrito em Latim com o nosso nome é
simbólico, é secundário, não acrescenta nada ao essencial, que foram as vivencias ao longo
da Caminho isso sim, mas já que tinha chegado até aqui, agora ia até ao fim.
O restante pessoal, (com excepção dos
quatro “rookies”: Ivo, Paulo, Alexandre e
João), como já a tinham obtido nos anos
anteriores, desistiram da espera e foram
comprar souvenirs p´ra família.
Enquanto aguardava pela minha vez ia
trocando impressões com outros grupos
de ciclistas Portugueses e em todos sem
excepção era comum a satisfação e a
alegria, mesmo para aqueles que já o
faziam pela décima vez consecutiva,
como era o caso de um grupo de ciclistas
da zona de Viseu.
Chegada dos DDR´s à prqça de Obradoiro, Santiago de Compostelo

Ao fim de 40 minutos de espera, lá chegou a minha vez, recebi a Compostela,
com o meu nome em latim: Narcissum.
Santiago de Compostela é a meta de todos os peregrinos, é um importante
centro de peregrinação cristã, logo a seguir a Jerusalém e Roma, a emoção e os
sentimentos que sentimos, em frente à catedral quando terminamos a maratona de três dias,
não se pode descrever, cada um interpreta-os á sua maneira como é óbvio, mas ninguém fica
indiferente a toda aquela mistíca, todos nós de alguma forma, sentimos qualquer coisa, ao
fazermos uma retrospectiva do que ficou para trás, a dureza e a grandeza do Caminho e depois
de todas as vivencias por que passamos, só podemos sentir uma
alegria imensa.
Daqui, fomos tomar uma espécie de banho num riacho na
periferia da cidade e almoçar na rua das Carretas no restaurante
“Casa Paredes”,( já é usual desde os anos anteriores frequentar
este restaurante), uns rabos de bacalhau, e não só, e um
branquinho fresquinho escorregaram que nem ginjas.
Tudo começou assim: “what my live”
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“Lembra-te ó ddr: não deixes que nada te desanime, pois até mesmo um
pontapé no traseiro te empurra para a frente.”

Prémios “duros de roer”
(Por ordem alfabética)

Prémio: ”Nunca Ma
Mais
is Vos Abandonarei”
FILIPE

- Pelo arrependimento que mostrou em público, depois de ter abandonado em La Faba,
metade do Grupo. Que o Chefe fosse pressionado, pelo Lixandre e por mim, principalmente
por nós dois, para irmos pela tal carretera, ainda vá que não vá, agora deixar-se levar também
na cantiga de uns ciganitos da carrinha! essa é que não.
Este prémio é também pela sua persistência em nunca abandonar a roda, mesmo quando
os diabinhos com tridente lhe diziam ao ouvido: ”apanha um táxi e vai-te embora”.
Também por ter ensinado o Flávio na apanha de grilos.
Prémio: ”Speed Gonzalez Do
Do Alcatr
Alcatrão”
BERTO
☺
- O prémio “O Speed Gonzalez do Alcatrão”, por, todo dobrado entre o quadro da sua Scott,
ele não pedalava, ele voava, voava, voava, por aquela estrada abaixo e nunca mais parava, tal
como o Speed Gonzalez corria atrás do queijo,“O Berto Speed Gonzalez Do Alcatrão ”, voava,
voava, voava no encalço do Filipe e do João.
Outro prémio que também lhe assentava que nem uma luva: ”Bueno Camino”.
Um tal de Francis Bacon,(escritor) disse um dia: “Quem se mostra gentil e cortês com os
estrangeiros, demonstra ser um cidadão do mundo”, o Berto, neste capitulo da cortesia, foi um
mestre: toda aquela simpatia a cumprimentar os peregrinos: Entonces Bueno Camino sim? era
de fazer derreter as pedras da calçada, quando o Berto dizia: bueno Camino sim? Provocava
arrepios em todos nós.

Prémio: ”Quero Subir Ao Sobreiro”
ALEXANDRE

- Por quando pedalava a subir pela tal carretera que não devíamos, já distanciado do Grupo,
o Futre ter chamado: Anda para trás Lixandre! e este ter respondido: - é já ali tio, eu quero
continuar, quero subir ao Sobreiro - não what my li…, volta para trás.
Oh! Velhinho; afinal é what my li…, ou live, ou libe???, ou life, ou light, ou o…?
Bom, para o caso não interessa, mais carvão tone, What my live, será?
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Prémio: ”O Cacifo Mais Bem Arrumado”
TINO

- Por ser atinadinho, tudo bem arrumadinho, sempre bem equipado, a bagagem parecia que
foi desenhada por um “inginheiro” , encaixavam que nem uma luva na sua Cannondale
azul e branca, até na côr teve gosto, impressionante, até quando disse naquela discussão ao
fim da descida: é o Manel? Que se f…, esteve perfeito. Todos nós gostaríamos um dia de ser
como o Tino, mas uma despenteadela de vez em quando também faz bem.
Prémio: ”A Luva Perdida”
MILO

- Por ter a coragem, quando paramos em Triacastela, de procurar a luva desaparecida em
todos os buracos possíveis e imaginários, menos no bolso da sua camisola e tal como um
cãozinho a dar voltas a ver se apanha o rabo, assim parecia o Milo e se não fosse o Ivo, teria
dado mais umas quantas voltas à procura da luva e a coitada já atordoada de tanto andar à
roda pendurada no bolso de trás da camisola, até para ser luva do Milo é preciso ter sorte.

Prémio: ”O Aniversário D´a
D´amizade
´amizade”
FUTRE

- O Futre é um study case, porque é que sobe ás montanhas com a mesma facilidade com que
as desce? É imbatível com a sua Mondraker a trepar, verdadeiro monstro sagrado das alturas.
Outro prémio que também lhe ficava bem: “O Bom Pastor”, por, quando viu uma ovelha
tresmalhada do rebanho, indo por caminhos ínvios chamou-a carinhosamente: Lixandre anda
p´ra trás, meu filho; mas como era dia do seu aniversário, foi-lhe atribuído o prémio “O
Aniversário d´amizade”, para além de ter a sorte de lhe cantarem os parabéns vezes sem fim,
com a última cantoria no tal bar da tal sopa perigosa, andou, a certa altura quando ia a descer
pelo Camino a distribuir abraços aos peregrinos e os ingratos não corresponderam e em vez
de abraços deram saltos apavorados.
Prémio: ”Gases Pelos Ares”
FLÁVIO

- Tocava a campainha a avisar os peregrinos da iminência de serem tangenciados pela nossa
passagem, ás vezes nem era preciso tocar a dita campainha, quando os peregrinos sentiam
no ar o cheiro intenso a gás metano, os peregrinos desviavam-se imediatamente. Ah! grande
Flávio.
Também não podemos deixar passar em branco, o sentido de dever que o Flávio
demonstrou a carimbar as credenciais de todos nós; quando rapava do saco de plástico com
as credenciais dentro e de punho em riste, irrompia destemido por albergues, bares,
restaurante, tudo onde suspeitava que houvesse um carimbo para carimbar, o Flávio era
implacável e incisivo nos argumentos: “ou carimbas ou não carimbas?”.
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Prémio: ”Quero É Cumes”
CHICO

- O Chico é o Absalon dos ddr´s, foi o único que subiu os cumes todos, menos um, por isso
vamos tecer-lhe loas com esta quadra:
Batiam palmas os peregrinos admirados,
Por verem chegar ao Alto do Poio só o Chico a pedalar
Ficamos todos muito fodidos
Por ao cume só à mão com as burras chegar
Em nome de todos os ddr´s obrigado, és o nosso orgulho Chico.
Não entendi foi a atitude da empregada, ao pequeno-almoço em Palas de Rei, ao recusar que
o Chico comesse croissants.
Eu explico melhor: O Chico foi o primeiro a chegar ao balcão do albergue para o pequenoalmoço, pediu croissants à empregada, entretanto chegou o restante pessoal, alguns pediram
também croissants e a empregada serviu-os imediatamente até acabarem e assim o Chico
ficou a ver navios, que é como quem diz: sem trincar os deliciosos Croissants.
Meus amigos, isto ao Chico não se faz…. o quê? Ainda havia de ter sido pior? Que maus.
O Chico, lançou uma praga à empregada jurando que nunca mais tomava ali, o desayuno.
Bem feito.
Prémio: ”Sopa D´alho”
JOÃO

- Todos estamos de acordo, que este prémio é bem atribuído ao João, embora houvesse
bastantes candidatos, mas em nenhum, mas mesmo em nenhum a sopa d´alho produziu
tamanho efeito sonoro do que ao João, as ondas de choque propagaram-se pelo edifício com
tal violência que toda a estrutura da casa tremeu.
Depois deste abalo telúrico que se sentiu até nas imediações, o dono do albergue tem de rever
urgentemente a receita da sopa de alho, pois corre sérios risco de um dia o edifício cair e
depois é uma chatice.
Qualquer das maneiras o João tem uma valente vasilha, durante o dia suportou uns bons
quilos de ar “zipado”, só que, com a sopa fez combustão e lá vai alho.
Prémio: ”O Mapa Avariado
Avariado”
MOTA
- Outro Boy bem arrumadinho, não fora ter o “software” do mapa das estradas fora de prazo
e disputaria o prémio ao Tino, para “O Cacifo Mais Bem Arrumado”.
O mapa estava fora de prazo é certo; mandou imputs incorrectos ao condutor é certo; o
autocarro passou-se dos carretos por estradas esburacadas, animais aos pulos, tudo lugares
fantásticos é certo; Agora Eu acho é que todos nós deveríamos estar agradecidos, porque foi
graças ao Mota, que fomos a lugares, onde nunca antes nenhum de nós tinha estado.
Pela minha parte: obrigado Mota por me proporcionares conhecer lugares tão bonitos com
uma paisagem a perder de vista, que, embora fosse de noite, pude observar através da chama
do isqueiro bic do Flávio.

23

Prémio: ”O Espírito Da
Da Coisa”
MANEL
- O nosso Manel, o veterano mais veterano dos veteranos nestas andanças, ainda os DDR´s,
andavam de tomate em tomate no a,e,i,o,u, do pedal a fazerem corridas em volta da capela da
Senhora da Guia e já o nosso amigo Manel devorava Caminhos de Santiago, como quem limpa
o dito cujo a meninos.
Com impressionante palmarés nestas coisas do pedal, só Caminhos de Santiago foram
cinco em todas as direcções e feitios, maratonas já perdeu a conta, é um nunca mais acabar de
provas do pedal e mais etc.etc.etc.
Muitas vezes incompreendido, sempre pelos mesmos do costume, tudo suporta com
enorme fair-play.
Quando chama a atenção que é preciso ter espírito da Coisa e que quando se pedala não é
só ver a roda de trás da bicicleta do parceiro da frente, mas também apreciar a paisagem, os
mesmos do costume, respondem-lhe logo, o mesmo do costume.
Prémio: ”……….
……….”
NARCISO

- Eu não atribuo prémio a este gajo: o tipo foi todo o Caminho aos zigzagues e a rogar pragas,
por acaso algumas até eram bonitas - A bagageira parecia uma giringonça, a dançar de um
lado para outro, a roçar na roda de trás sempre aos zigzagues com a sua Mondraker. Alguém
lhe devia explicar que não se trava com a bagageira, muito menos quando se sobe.
Prémio: ”Quase Uma Arroba”
PAULO

- É de Man, percorrer o Caminho com a mobília ás costas, um feito só igualado pelos DDR´s
em 2007, quando fizeram o mesmo pelo Caminho de S.Pedro de Rates, dessa vez ao que
parece, só não levaram a gaiola com o periquito e a televisão.
Era muito reconfortante para nós todos vermos a mochila com catorze quilos de peso ao
lombo das costas do Paulo. Eu sentia-me muito bem, quando o via toda curvado a suar por
todos os lados com o peso do pára-quedas ás costas, até fazia menos zigzagues com a minha
bike.
O que não é muito de Man, é levar o Filipe de paleio...ai e tal, a minha bagageira pesa
muito, podias ajudar-me a levar alguma coisa. Foi assim que o Filipe coitado, com pena dele
carregou parte da mobília, já não bastava o Chefe ter sido enganado pelos ciganos e agora
este. Não se faz. Ou o Chefe levava a mobília toda ou nenhuma.
Prémio: ”A Cabra Montesa”
RUI

- O Rui, o terror das alturas e das descidas mais ousadas que se possam imaginar, sobe tudo,
tal e qual uma cabra montês: um montinho; um monte; uma montanha, é impáravel com a sua
Cannondale verde e branca, o Cêu é o limite, assim como as cabras monteses andam nas
escarpas mais perigosas, do Rui, quase se pode dizer:”o perigo é a sua profissão” bem sei que
ás vezes as coisas não lhe correm bem, por ex: quan… ”então tone? Não promeste guardar
segredo?”.
Quanto à outra faceta do Rui, já gastei os adjectivos para enaltecer o feito, quando alombou
com aquela roda doente ás costas, já disse tudo o que havia para dizer, não tenho mais
palavras, o director geral dos DDR´s e toda a enorme massa associativa, deve considerar o
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acto heróico e abnegado do Rui, sugiro mesmo, que se afixe uma foto dele num pinheiro com
uma boa casca na sede dos ddr´s, com luzinhas a piscar à volta, iguais aquelas que vimos em
Espanha quando íamos a caminho de Astorga.

Prémio: ”O Cacifo Mal Arrumado”
IVO

- Exactamente o oposto do Tino, este Boy, teve muita dificuldade para fechar as gavetas do
cacifo, estavam muito cheias de tudo e então resolveu por duas vezes oferecer roupa aos
peregrinos. A primeira foi numa célebre descida a seguir à Cruz de Ferro, enquanto pedalava
furiosamente, espalhava camisolas, toalhas, saco-cama, coisas que faziam falta aos peregrinos
bem sei, mas não era assim que se fazia, tivemos de lhe chamar a atenção e obriga-lo a
apanhar a roupa. A segunda também numa descida, a mesma coisa enquanto pedalava, só que
desta vez espalhava, fatos treino, documentos, dinheiro, decerto a pensar naqueles peregrinos
tesos, sem dinheiro, um gesto nobre sem dúvida o Ivo é daqueles casos: “dava tudo até o
dinheiro”. Tivemos mais uma vez de explicar-lhe que ele também precisava de dinheiro e de se
agasalhar pois podia muito bem constipar-se e lá o convencemos a apanhar tudo e a fechar
melhor as gavetas do cacifo.
O Ivo um Boy à maneira, com guarda lamas à frente e a trás na sua Orbea.


“A vida é como uma bicicleta, temos que avançar para manter o equilíbrio”
Einstein

Dhum

Narcissum Eiras Ribeiro

Fim
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