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Viena, Praga, Bratislava e Auschwitz-Birkenau – 2017 
 

Vivemos numa Europa desabrida e desunida onde os muros de arame farpado são cada vez mais 
frequentes e onde assistimos à transformação do Mediterrâneo num enorme cemitério. O desencontro dos 
povos é por demais evidente e foi por isso que escolhemos as antigas formas sólidas de três das principais 
capitais do Centro Europeu para melhor compreendermos a ciclicidade destes fenómenos e as palavras de 
Guillermo Cabrera Infante: “OS ACONTECIMENTOS TÊM A BRUSQUIDÃO E O CARÁTER IMPREVISÍVEL DOS SONHOS”. 
 
É o caso de VIENA, imperial e elegante, situada nas margens do Danúbio. Viena possui uma ampla variedade 
de palácios sumptuosos cuja aura clássica se traduz em múltiplos concertos inspirados em Mozart e nas 
valsas do mestre Strauss. A sua Orquestra Filarmónica, a Staatsoper e a Wiener Sängerknaben (Coro das 
Crianças Cantoras de Viena) impressionam o mundo pela sua qualidade e é por isso que Viena é 
considerada uma metrópole musical. Também é o caso de PRAGA e de BRATISLAVA que, enquanto 
fragmentos de uma Checoslováquia dissolvida em 1993 em dois Estados constituintes, impressionam pela 
cultura, pela arquitetura e pelos costumes. Qualquer caminhada entre as suas catedrais góticas e os seus 
museus vê reforçada a sua grandeza enquanto cidades do mundo. Encontramos nos seus centros históricos 
centenas de ruas que serpenteiam edifícios imponentes com diversos estilos arquitetónicos. Que 
serpenteiam templos góticos e rotundas românicas. Ruas que nos levam a descobrir palácios renascentistas 
misturados com casinhas típicas em arte nova e avenidas que nos provam existir um espaço para o 
classicismo, para o cubismo e para outros estilos ainda mais modernos. Procurámos também reviver a 
importância de AUSCHWITZ-BIRKENAU e foi por isso que marcámos um encontro com a memória. Quisemos 
dar um murro na História mas o que recebemos foi uma incessante quantidade de implacáveis murros no 
estômago. Quisemos olhar para um vidro que com o tempo tem ficado translúcido mas que tem de 
necessariamente continuar a existir para segurar o vento do populismo que um dia culminou na construção 
de quatro câmaras de gás de dimensões assustadoras capazes de incinerar vinte mil pessoas/dia. Foi assim 
que o regime nazi converteu centenas de milhares de pessoas em cinza humana. A fome, a sede, as 
doenças e o trabalho árduo a que eram sujeitos reduzia a esperança média de vida dos que ali sobreviviam 
a menos de três meses. Compreender o passado ajuda-nos a entender a atualidade. Afinal, o mundo inteiro 
avança a andar para trás e a vida é tão redonda como o planeta em que vivemos. No fim de ver o que vi e 
de sentir o senti, senti a obrigação moral de continuar a divulgar estas memórias. Foi isso que procurei 

fazer através do meu filme intitulado “UM DIA EM AUSCHWITZ-BIRKENAU”. Despretensioso, o meu único 
propósito é manter acesa a chama da recordação para continuar a acreditar num amanhã melhor.  
 
É nesta dispersão histórico-semântica que surge o pilar estruturante destas minhas memórias dedicadas 
aos meus Pais e ao meu irmão. Obrigado pela inspiração, pela alegria contagiante e por serem tão 
simplesmente quem são porque é isso que faz de mim quem eu sou. Mano, aquele beijinho e xi-coração 
apertados. E porque os últimos também são os primeiros, num ano em que celebrámos o centenário das 
aparições de Fátima, partilho também estas memórias com os nossos melhores Amigos: Jesus e Sua Mãe, 
Maria, pela Luz que nos acolhe, que nos acompanha e que nos guia sempre em segurança. Ter o privilégio 
de viajarmos com Maria é “(…) voltarmos a acreditar na força revolucionária da ternura e do carinho” 
(palavras do Papa Francisco em 13.05.2017, em Fátima).  
 
Enquanto aluno de um Curso de CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS, profundamente apaixonado pela Física (Astrofísica), 
Matemática, Química e Português, partilho esta minha experiência física (e outras no meu blogue) apenas 
com todos aqueles que me desejem ler. De fora ficam as minhas emoções por terem sido escritas do fim 
para o princípio, ou seja, do princípio para um fim. Este tipo de raciocínio matemático (útil na teoria dos 
jogos) designa-se por INDUÇÃO RETROATIVA em que o último passo é o primeiro, sendo a partir deste que 
devemos projetar no espaço e no tempo o que mais desejamos. Por mais complicado que isto pareça, CR7  

http://www.campingcarportugal.com/
mailto:info@campingcarportugal.com
http://autocaracolalviela.blogspot.pt/2016/08/operacao-ww-ii-viagem-franca-belgica_65.html
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sabe-o e usa-a na marcação dos seus livres diretos. Olha para a baliza, dá quatro passos atrás, respira fundo 
e … tudo termina quando a bola bate no fundo da rede da baliza do adversário. São estas as misteriosas 
curvas da matemática que me ligam a uma qualquer partitura cósmica que alimentam a minha paixão pela 
Física. 
  

Pedro Santos. 
“Navega, descobre tesouros,/ mas não os tires do fundo do mar,/ o lugar deles é lá. 

Admira a Lua,/ sonha com ela,/ mas não queiras trazê-la para Terra. 
Goza a luz do Sol,/ deixa-te acariciar por ele./O calor é para todos. 

Sonha com as estrelas/ apenas sonha/elas só podem brilhar no céu. 
Não tentes deter o vento,/ ele precisa correr por toda a parte,/ele tem pressa de chegar sabe-se lá onde 

As lágrimas?/Não as seques,/elas precisam correr na minha, na tua, em todas as faces 
O sorriso!/ Esse deves segurar,/não o deixes ir embora, agarra-o! 

Quem amas?/Guarda dentro de um porta-joias, tranca, perde a chave!/Quem amas é maior joia que possuis, a mais valiosa 
Não importa se a estação do ano muda,/se o século vira/conserva a vontade viver,/não se chega a parte alguma sem ela 

(…)” 
 

Fernando Pessoa in “Navegar” 

O percurso previamente planeado encontra-se genericamente traçado no mapa abaixo. Deixo informações 
do ACP que podem eventualmente ser úteis em Espanha, França, Alemanha, Áustria, Polónia, República 
Checa e Eslováquia. Para aceder aos números de emergência destes e de outros países basta clicar aqui. 
 

 
 
A saber: 
 

 ACESSO ÀS ÁREAS DE SERVIÇO: devido à nossa frágil experiência enquanto autocaravanistas, apoiámo-

nos nas plataformas abertas (e.g. CAMPINGCAR-PORTUGAL, CAMPINGCAR-INFOS, CAMPERCONTACT e 

PARK4NIGHT, …) bem como na informação proveniente dos relatos divulgados por parte de outros 

companheiros. Procuramos nunca desprezar a segurança e, por isso, tomámos em consideração as 

sugestões deixadas pela On Road Magazine quanto à seleção dos lugares para pernoitar. 

 

VINHETAS: antes de entrarmos na Áustria e na República Checa convém adquirir o selo que nos 
permite circular nas vias rápidas e nas autoestradas. Esta questão também é aplicável à 
Eslováquia. A sua aquisição pode ser efetuada logo à passagem da fronteira, junto dos 

estabelecimentos sinalizados para o efeito, ou nalgumas estações de abastecimento de 
combustível. A sua validade 

http://www.campingcarportugal.com/
mailto:info@campingcarportugal.com
https://www.acp.pt/ResourcesUser/files/OClube/TurismoLazer/Viajar_de_Carro/Europa_Info_turisticas/Espanha.pdf
https://www.acp.pt/resourcesuser/files/oclube/turismolazer/viajar_de_carro/europa_info_turisticas/franca.pdf
https://www.acp.pt/ResourcesUser/files/OClube/TurismoLazer/Viajar_de_Carro/Europa_Info_turisticas/Alemanha.pdf
https://www.acp.pt/ResourcesUser/files/OClube/TurismoLazer/Viajar_de_Carro/Europa_Info_turisticas/Austria.pdf
https://www.acp.pt/ResourcesUser/files/OClube/TurismoLazer/Viajar_de_Carro/Europa_Info_turisticas/Polonia.pdf
https://www.acp.pt/ResourcesUser/files/OClube/TurismoLazer/Viajar_de_Carro/Europa_Info_turisticas/RepublicaCheca.pdf
https://www.acp.pt/ResourcesUser/files/OClube/TurismoLazer/Viajar_de_Carro/Europa_Info_turisticas/RepublicaCheca.pdf
http://www.acp.pt/ResourcesUser/files/OClube/TurismoLazer/Viajar_de_Carro/Europa_Info_turisticas/Eslovaquia.pdf
https://www.acp.pt/ResourcesUser/files/OClube/TurismoLazer/Viajar_de_Carro/Europa_Info_turisticas/InformacoesUteis.pdf
http://www.campingcarportugal.com/areasServico
http://www.campingcar-infos.com/Francais/telechargement.php
http://www.campercontact.com/en/
http://www.park4night.com/
http://onroadmagazine.com/consejos-para-encontrar-un-buen-lugar-de-pernocta-en-autocaravana/
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 dá para 10 dias ou mais e os preços variam de país para país. Os selos devem ser colocados no 

para-brisas de modo a poderem ser detetados pelos controladores (pórticos). Uma pequena nota 

que pode influenciar a carteira: não existe portagem da fronteira austríaca (Berg) até Bratislava. 

 

 SIGLAS E ACRÓNIMOS: AC: Autocaravana; AS: Área de serviço; PC: Parque de Campismo que aceita AC. 

 
 
 
1º dia de viagem - 28 de julho - (Santarém – Alpalhão) 
  
Todos os anos é a mesma coisa. Para além de termos de contornar a questão dos custos com as portagens 
da A23, tivemos de tomar em consideração os incêndios que assolaram o território nacional. Este ano 
optámos por rumar em direção a Nisa e pernoitámos no centro de Alpalhão. Asseado, acompanhados de 
outras AC este local ficou referenciado na nossa base de dados como hipótese a não descartar (não tem 
serviços). 
 

 
 
2º dia de viagem – 29 de julho - (Alpalhão - Ametzaga): 865 Km percorridos (desde Santarém) 
 
Saímos de Alpalhão em direção a França. Abastecemos em Valência de Alcântara. Em Malpartida, próximo 

de Cáceres, comprámos pão numa mercearia que nos acolheu verdadeiramente muito bem (GPS: N 39° 26´ 

56” ; W 6° 30´19”). Pelo trajeto fica ainda um outro apontamento em relação a abastecimentos que 
possam vir a ser feitos no futuro. A Estação de Serviço de La Maya, localizada 34 Km antes de chegar a 
Salamanca, além de muito asseada, tem Wifi e pratica bons preços nos combustíveis (GPS: N 40° 40´8’’ e W 
5° 37´3’’). Também bons preços são praticados no E. Leclerc de Miranda de Ebro (entre Burgos e Vitória). 
 
Acabámos o dia numa localidade próxima dos Pireneus (Ametzaga) onde a população nos acolheu com um 
sorriso expresso no rosto. Fizeram questão que ali pernoitássemos perto da Igreja local, numa zona 

sossegada, segura e muito asseada (GPS: N 42° 52’ 33’’ ; W 2° 19’ 26’’). 
 

http://www.campingcarportugal.com/
mailto:info@campingcarportugal.com
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3º dia de viagem – 30 de julho - (Ametzaga - Toulouse): 505 Km percorridos 
 

 
 
Banhos tomados e rumo a Sare. Para quem não sabe, Sare é muito visitada devido à sua atração turística 
“Le Petit Train de la Rhûne”. Como já tínhamos visitado esta belíssima localidade o ano passado e 
experimentado o seu ex-líbris, optámos este ano por conhecer um pouco Ainhoa e visitar a Igreja de Nossa 
Sr.ª da Assunção. Também classificada nesta restrita lista encontrámos La Bastide Clairence. Seguimos e 
quisemos também conhecer o Santuário de Lourdes, Altar do Mundo. 
 

  
 

Pedro Santos Pedro Santos 

http://www.campingcarportugal.com/
mailto:info@campingcarportugal.com


 

Publicado em Portal CampingCar Portugal - www.campingcarportugal.com 
E-Mail : info@campingcarportugal.com 

 
 

5 5 

  

  
Saímos de Lourdes a meio da tarde e rumámos diretos a Toulouse. 
 
Toulouse 
Para conhecer a cidade basta clicar neste vídeo promocional. 

 
Um dos objetivos programados desta nossa viagem era conhecer a Cité de l´Éspace. O meu OBRIGADO aos 
meus pais situa-se ao terceiro nível do Tratado de Gratidão de São Tomás de Aquino. O principal centro 
aeroespacial Europeu está localizado nesta cidade. Esta cidade é também o berço das grandes indústrias do 
ramo da aeronáutica (ex.: Airbus). O parque temático da Cité de l´Éspace contempla um Planetário, um 
Stellarium e um cinema IMAX. Contempla também a reconstituição da estação espacial MIR e do foguete 
Ariane 5. Uma viagem rumo ao espaço para conhecermos um pouco mais do que vai para além da última 
fronteira.  
 

 

Pedro Santos 

Pedro Santos 

Pedro Santos 

Pedro Santos 

http://www.campingcarportugal.com/
mailto:info@campingcarportugal.com
https://www.youtube.com/watch?v=4BpIQGfmzAs
https://www.youtube.com/watch?v=HJ7uVBuoKMU
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Para aceder ao site oficial da Cité de l´Éspace basta carregar aqui. O custo dos ingressos foi de 24 euros 
p/adulto e 21,50 euros (p/ jovens c/ idade inferior a 18 anos). Fica aqui um alerta para quem, como eu, tem 
menos de 18 anos. Não esquecer os cartões de estudante e do cidadão para confirmar a idade. O acesso às 
AC ao parque de estacionamento é gratuito mas devemos tomar em atenção que o parque de 
estacionamento encerra à noite e funciona de acordo com o horário do parque. Como chegámos depois 

desta hora parqueámos em frente ao parque com outras AC (GPS N 43° 35’ 14’’ ; E 1° 29’ 27’’). 
 
Acima deixo o mapa do parque temático (também disponível em formato PDF). O parque está aberto 
diariamente mas o seu horário de funcionamento varia em função da época do ano (10h00 à 19h00). 
 
Uma palavra de agradecimento ao companheiro Rui, de Aveiro (possuidor de uma Laika azul e branca – 
Transit), que vendo chegar uma AC de matrícula portuguesa se nos dirigiu procurando auxiliar-nos a entrar 
no parque fora de horas. Ser português é ser patriota e fica aqui o meu público reconhecimento a esse 
homem que teve a coragem e a ousadia de nos ser prestável.   
 
Não é do nosso conhecimento que existam AS próximas da Cité de l´Éspace.  
 
4º dia de viagem – 31 de julho - (Toulouse - Baraqueville): 132 Km percorridos 
 
ESPAÇO, A ÚLTIMA FRONTEIRA! Preenchemos o dia com a visita ao parque temático. Deixo aqui uma breve 
reportagem fotográfica. 
 

  

  

Pedro Santos Pedro Santos 

Pedro Santos Pedro Santos 

http://www.campingcarportugal.com/
mailto:info@campingcarportugal.com
http://www.cite-espace.com/
http://www.familiscope.fr/sorties-famille/visites/cite-de-lespace/
http://www.cite-espace.com/content/uploads/2015/07/plan_cite_2016.pdf
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Ao final da tarde decidimos zarpar em direção a Colmar. A França é muito bonita mas não integra o plano 
central da nossa viagem deste ano. Temos de avançar! Pelo percurso, a cerca de 20 Km antes de chegarmos 

a Albi, tivemos a sorte de encontrar uma AS com serviços totalmente gratuitos (GPS: N 43° 51’ 48’’ ; E 1° 
53’ 49’’) na A68 (Route d´Albi). Pernoitámos na AS de Baraqueville na companhia de muitas AC francesas e 

espanholas (GPS: N 44° 16’ 43’’ ; E 2° 26’ 1’’). Cuidado, os serviços são pagos e há que tomar em 
consideração que a AS apenas aceita “jetons”. AS pequena mas asseada e muito bem frequentada. 
 

Pedro Santos 

Pedro Santos Pedro Santos 

Pedro Santos 

Pedro Santos Pedro Santos 

http://www.campingcarportugal.com/
mailto:info@campingcarportugal.com
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5º dia de viagem – 01 de agosto - (Baraqueville - Roulans): 629 Km percorridos 
 

 
Foi por entre estradas com subidas pronunciadas de Auvergne e descidas acentuadas do Rhône que 
marcámos a etapa de hoje. Já sabíamos que esta não iria ser fácil mas este é o preço a pagar para 
entrarmos em território alemão no mais breve espaço de tempo possível. Grande parte do trajeto foi 
percorrido na A75 – La Meridiénne.  
 

Pelo percurso, antes de chegarmos a Clermond-Ferrand, parámos na AS de Issoire (GPS N 45° 32’ 42’’ ; E 3° 
14’ 30’’) para abastecer de água e despejar águas sujas. 
 
À saída de Besançon fomos surpreendidos por uma violenta tempestade. Chuva, vento e trovoada que nos 

levaram a pernoitar em Roulans (GPS: N 47° 18’ 59’’ ; E 6° 13’ 59’’), no parque da Mairie, a 400 m da 
Gendarmerie (fica do outro lado da rua). Noite de temporal violento mas bem passada no quentinho e no 
conforto da nossa AC.   

 
6º dia de viagem – 02 de agosto - (Roulans- Colmar): 153 Km percorridos 
 

http://www.campingcarportugal.com/
mailto:info@campingcarportugal.com
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Colmar 
Para conhecer melhor a localidade basta clicar neste vídeo promocional. 

 
O dia acordou solarengo. Apenas a estrada molhada indiciava ter chovido na noite anterior. Próximo da 
fronteira com a Alemanha e banhada pelo rio Lauch, em plena Alsácia, encontrámos Colmar, cidade palco 
de disputas ancestrais quanto à sua posse quer por parte dos alemães quer por parte dos franceses. Por 
isso, não é de estranhar que a arquitetura das casas seja tipicamente alemã. Esta foi a última cidade 
francesa a ser libertada pelos aliados no decorrer da 2.ª Grande Guerra.  
 
Tínhamos a informação que a AS de Colmar (Intermarché) poderia não estar operacional. Confirmámos a 
inexistência de um ponto de água. Todavia, e porque já tínhamos abastecido anteriormente no Super U de 

Burnhaupt-le-Haut (GPS: N 47° 44’ 28’’ ; E 7° 8’ 53’’) antes de entrarmos em Colmar, o problema da água 
não se colocou. NA AS do Super U o custo de acesso à água é de 2,00 € p/ 10 minutos de água e todos os 
restantes serviços estão disponíveis. 
 
Em Colmar, aproveitámos o melhor que o Intermarché tinha para nos dar. O estacionamento diurno. À 
noite, por motivos de segurança, optámos por pernoitar na AS localizada junto à Gendarmerie no centro da 

vila (GPS: N 48° 04’ 57’’ ; E 7° 21’ 33’’). 
 

  Pedro Santos 

http://www.campingcarportugal.com/
mailto:info@campingcarportugal.com
https://www.youtube.com/watch?v=CHWzKaSpoc8
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7º dia de viagem – 03 de agosto - (Colmar – Freiburg – Todtnau - Ulm): 339 Km percorridos 
 

Pedro Santos Pedro Santos 

Pedro Santos Pedro Santos 

Pedro Santos Pedro Santos 

http://www.campingcarportugal.com/
mailto:info@campingcarportugal.com
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Freiburg im Breisgau: 
Para conhecer a cidade basta clicar neste vídeo promocional. 

 
Considerada a entrada sul para a Floresta Negra, Freiburg tem ligação à pequena vila francesa de 
Boofzheim, esta última também muito bonita. A sua zona histórica é extensa e as ruas são acompanhadas 
por pequenos canais cheios de água. Freiburg é uma referência no turismo regional alemão devido à sua 
imponência que sobressai. Destaco a catedral por achar que esta merece uma visita. Há que tomar em 
consideração que as AC não são muito bem acolhidas. Nem encontrámos AS nem encontrámos qualquer 
tipo de estacionamento dedicado às AC ou que pudesse facilitar-nos a vida.  
 
Cascatas de Todtnau (Todtnauer Waterfalls) 
 
Todtnau situa-se na Floresta Negra, no Distrito de Lörrach (Região Administrativa de Freiburg). A paisagem 
é muito bonita ou não estivéssemos nós na região da Baviera. As suas cascatas são mundialmente famosas. 
Sublinho a existência da cascata principal e das restantes cascatas secundárias. Vale a pena procurar pela 
cascata principal dada a sua espetacularidade. De entre os vários percursos pedonais para lhes aceder, 
escolhemos umem que pudemos deixar a AC à sombra (GPS: N 47° 50’ 41’’ ; E 7° 56’ 13’’). A partir daqui, 
existe um trilho de cerca de 500 m que nos leva à conduz à primeira cascata. Vale a pena descermos à base 
para nos regozijarmos do espetáculo que é podermos ver uma das cascatas mais famosas da Europa. São 
97 m de altura total que se desagregam em 4 níveis.  
 
Existe um ditado bávaro que nos diz que ao apanharmos uma pedra da última ficaremos com sorte no amor 
e no dinheiro para o resto da vida. 
 

  Pedro Santos Pedro Santos 

http://www.campingcarportugal.com/
mailto:info@campingcarportugal.com
https://www.youtube.com/watch?v=inm79QYKL3g
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Ulm 
Para conhecer a cidade basta clicar neste vídeo promocional. 

 
Ulm viu nascer Albert Einstein (1879-1955) e estabelece uma ponte entre a época medieval e a 
modernidade. Esta cidade assemelha-se a Coimbra na medida em que quase tudo pertence às suas três 
Universidades. Situada nas margens do Rio Danúbio, esta é uma das oito maiores cidades do sul da 
Alemanha. Um dos seus ex-líbris é a Catedral (primeira pedra foi lançada em 1377 tendo ficado concluída 
em 1890), situada na Münsterplatz, cujo campanário possui 161,53 m de altura. Para nosso infortúnio, a 
catedral estava em obras de remodelação. Apesar de 80% do centro histórico ter sido bombardeado no 
decorrer da 2.ª Grande Guerra, a catedral ainda possui a sua traça original e dela existem uma curiosidade. 
O pardal de telhado (Ulmer Spatz) é o símbolo da cidade. Ulmer Spatz significa “pardal de Ulm” e, devido à 
sua importância, o asteroide 8345 recebeu, em 1987, o nome de Ulmer Spatz. Conta a lenda que, para 
construir a Catedral, as enormes vigas de madeira não cabiam no portão da cidade na medida em que os 
trabalhadores teimavam em fazê-las entrar numa perspetiva transversal. Antes de arrombarem com o 
portão, alguns trabalhadores observaram que os pardais transportavam longas palhas no seu bico e que 
estes o faziam longitudinalmente em relação ao portão. Estava aí a solução! Como forma de gratidão, 
encontra-se erguido no topo do telhado da Catedral um pequeno monumento em forma de pardal 
segurando a espiga de trigo.  
 
A Rathaus de Ulm e o seu relógio astronómico também merecem ser visitados. Próximo da Catedral, 
encontramos aplicado no cimo da fachada principal da Rathaus um relógio astronómico considerado uma 
obra-prima da relojoaria medieval. Construído em 1520 pelas mãos de um dos relojoeiros mais influentes 
da época (Isaac Habrecht), o relógio impressiona pelo seu design e, em particular, pelos seus mostradores e 
símbolos do zodíaco. Fascinantes são também os quinze diferentes tipos de informação que dele podemos 
retirar em tempo real (fases lunares, signo zodíaco, dia, mês, localização dos planetas, etc…) e outros 
tantos eventos astronómicos se soubermos interpretar a posição dos ponteiros e do anel do zodíaco. 
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No interior da Rathaus encontramos uma réplica do aparelho voador de Albrecht Ludwig Berblinger 
(lendário Alfaiate de Ulm). Do lado de fora, as pinturas atualmente visíveis datam de 1900 (as anteriores 
foram-se danificando com o tempo) e evocam as virtudes, os mandamentos e os vícios do homem. 
 

  
 
Fischkasten 
 
Também conhecida como Syrlin Brunnen (fonte Syrlin), esta fonte é a mais antiga e a mais bem preservada 
da cidade. A ideia da caixa resulta do facto de os pescadores ali lavarem o seu peixe antes de o venderem. 
O pináculo em forma de triângulo encontra-se dentro da bacia e tem 12 faces. Estou profundamente 
convicto que esta obra de arte enquadra-se numa época relacionada com o gótico tardio, mas deixo isso 
para os especialistas. Vale a pena observarmos com detalhe o trabalho relacionado com a escultura do 
pináculo torcido (cavaleiros com os seus brasões; águia imperial e o escudo de Ulm). O mestre escultor 
desta fonte foi Jörg Syrlin (o velho de Ulm) e o seu nome completo, a sua assinatura e o ano (1482) 
encontram-se por cima de um dos cavaleiros. As figuras destes cavaleiros são réplicas dos originais que 
atualmente residem no museu de Ulm. 
 

  
 
A grande pirâmide envidraçada que se vê a partir da Fischkasten é a Zentralbibliothek. A sua proximidade 
estética com as pirâmides do Louvre transporta-me para outras latitudes. A sua base é de 28 m x 28 m e a 
sua altura é de 36 m.  
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Fisher Viertel 
 
Sem qualquer esforço faço um exercício de memória e interligo dois adjetivos de modo para classificar este 
bairro: lindo e maravilhoso. Passeando por entre as casas do bairro deparamo-nos com casas típicas e 
muito antigas onde uma delas parece estar a gritar por nós para captar a nossa atenção. A “Schiefes Haus”, 
como quem diz: o hotel mais torto e mais estranho do mundo. Ainda em funcionamento, este já foi 
premiado pelo Guiness.  
 

  
 
Enquanto apaixonado pela Física e pela Matemática não poderia deixar de prestar uma pequena e singela 
homenagem a uma das mentes mais brilhantes do século passado, Albert Einstein. A sua paixão pela 
música é deveras conhecida até porque, na verdade, Einstein não gostava apenas de Física, de Matemática 
ou de Filosofia, gostava muito de tocar violino fora de horas num terceto por si formado com Max Planck 
(outro Físico que também conquistou um Nobel no domínio da Teoria Quântica) e Erwin (filho mais novo de 
Planck). A sua paixão e o seu profundo amor pela música talvez funcionassem como um indutor espiritual 
que o capacitava a cruzar a concentração mental com as infinitas linhas da partitura cósmica em que 
vivemos. Matemática, Metafísica e Mística pareciam precisar de um quarto “M”. O da Música. “As relações 
podem divergir mas os resultados são complementares” dizia Einstein quando advogava que as relações 
entre a música e a pesquisa em Física estavam intimamente relacionadas e exprimiam um desejo comum: o 
de alcançarem o desconhecido. A paixão de Einstein por Mozart pode não ser tão mediática mas é, 
seguramente e genuinamente, mais pura e mais límpida.  
 
Deixo aqui outras seis fotografias para apimentar a vontade de conhecer Ulm. 
 
Jantámos três generosos rumpsteak mediterran mit pommes frites no Krone, no centro da cidade.  
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Ficámos na AS Am Donaustadion (GPS: N 48° 24’ 12’’ ; E 10° 00’ 15’’). Possui boas sombras e localiza-se a 
cerca de 2 km do centro da cidade. Permite estacionar e pernoitar gratuitamente assim como abastecer de 
água (p/ 1 euro) e esvaziar as águas residuais. Complementarmente, existe um Lidl a cerca de 600 m.  
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8º dia de viagem – 04 de agosto - (Ulm - Neuschwanstein Castle - Innsbruck): 248 Km percorridos 
 
Abastecemos de água e acertámos a bússola para o castelo de Neuschwanstein.  
 

 
 
Schwangau - Neuschwanstein Castle (Castelo dos Cavaleiros do Cisne) 
Para conhecer a cidade basta clicar neste vídeo promocional. 

 
Quem nunca foi criança? Neuschwanstein serviu de inspiração aos estúdios da Disney na produção de 
“CINDERELA”. Se olharmos atentamente para o desenho animado percebemos que os contornos do castelo 
da Cinderela são claramente influenciados pela traça de Neuschwanstein. Por isso, estou em condições de 
afiançar que, a partir deste momento, entrámos no Reino da Fantasia! 
 
Este ponto turístico merece uma análise mais cuidada. Schwangau localiza-se na Rota Romântica e acolhe 
dois castelos lindíssimos: Hohenschwangau e Neuschwanstein.  
 
Parqueámos a AC num dos únicos 4 parques disponíveis para o efeito (custo do parque: 8,50 €) e 
comprámos os bilhetes no único posto de venda licenciado para o efeito. O horário das visitas decorre 
diariamente entre as 08H00 e as 17H00. Podemos comprar um bilhete simples ou combinado (dois 
castelos) assim como podemos subir a pé, de charrete ou de autocarro. A entrada nos castelos é gratuita 
para jovens c/ menos de 18 anos e, para os restantes jovens, o bilhete custa 13,00 € (caso particular de 
Neuschwanstein). Para obter o mapa em formato PDF basta clicar aqui ou, se tiver mais dificuldade, aqui. A 
questão dos audioguias pode ser explicada se carregar aqui. 
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Fica o ALERTA:  “Entrance tickets for Neuschwanstein Castle can only be bought at the Ticketcenter in the 

village of Hohenschwangau below the castle.” 
 

 
 
A pé, pela estrada de alcatrão (recomendável se estiver bom tempo), a subida até Neuschwanstein é 
íngreme e demora cerca de 40 minutos. Podemos também optar pelo autocarro que parte do parque de 
estacionamento P4 (abaixo do Castelo de Hohenschwangau) com paragem única na Ponte Marienbrücke 
(1,80 €/subida e 1,00 €/descida) ou por charrete (6,00 €/subida e 3,00 €/descida). Há que ter cuidado 
apenas com o horário de ingresso inscrito nos bilhetes na medida em que a flexibilidade germânica em 
trocá-los é inexistente. Para os amantes da fotografia, o ponto que permite obter a melhor fotografia de 
Neuschwanstein é tirada a partir da ponte de Marienbrücke (a pista está dada!).  
 
Resumidamente, Hohenschwangau foi mandado edificar por Maximiliano II, rei da Baviera, na primeira 
metade do século XIX. Aqui, encontravam-se as ruínas da antiga fortaleza Schwanstein, pertencente aos 
cavaleiros do Cisne (que tiveram uma suposta relação intensa com o Santo Graal no século XII). Existe uma 
relação afetiva e familiar entre Maximiliano II e Ludwig II. O primeiro foi pai do segundo tendo este último 
mandado construir o castelo de Neuschwastein mesmo ao lado de Hohenschwangau (que preserva 
atualmente o acervo e as mobílias da família). Esta decisão não ficou isenta de polémica nem sequer de 
consequências. Devido às suas excentricidades, Ludwig II foi considerado louco e foi afastado do poder 
régio em 1866. Foi mais tarde encontrado morto num lago de águas rasas em circunstâncias misteriosas. 
 
Ludwig II era amigo de Richard Wagner. Deixo aqui um extrato de uma carta dirigida a Wagner que 
expressa bem essa relação de proximidade: 
 

"É minha intenção reconstruir a ruína do velho castelo em Hohenschwangau, próximo do 
desfiladeiro de Pollat, no verdadeiro espírito dos velhos castelos dos cavaleiros alemães (...) a 
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localização é a mais bela que alguém pode encontrar, sagrada e inacessível, um templo digno 
para o divino amigo que trouxe a salvação e a verdadeira bênção ao mundo."  
 

Wagner, inspirado no mito celta ou germânico dos cavaleiros do Cisne criou, em 1850, Lohengrin, uma das 
mais belas óperas românticas, de três atos, que narra a história de um cavaleiro do Santo Graal conduzido 
por um cisne até ao seu grande amor, Elsa de Brabante. 
 
O castelo de Neuschwastein é o principal postal pós-romântico de uma Alemanha moderna que recebe 1.3 
milhões de visitantes/ano. Se no passado Neuschwastein concorreu para o delapidar os cofres do reino 
este soube transformar-se agora numa importante fonte de dinamização do turismo regional, constituindo-
se também como importante fonte de receita. Chegados à porta principal de Neuschwanstein 
contemplamos a beleza da famosa ponte de Marienbrücke. Enquanto os visitantes aguardam estoicamente 
pelo horário da visita há quem aceda livremente à praça de armas e às muralhas da frente do Castelo de 
Neuschwastein sem pagar na medida em que o acesso é livre.  
 
Deixo aqui uma foto do ponto de venda dos bilhetes de acesso aos castelos e outras para recordação. 
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Innsbruck 
Para conhecer a cidade basta clicar neste vídeo promocional. 

 
Entrámos em território austríaco e comprámos uma vinheta de 10 dias por 8,90 €, em Füssen, na estação 
de serviço “Tank Point”, próximo do supermercado “MPreis”. Fica a foto do local onde comprámos a 
vinheta. 
 

 
 
Atravessada pelo rio Inn, esta cidade situa-se no coração dos Alpes e, daí, o arrepio que sentimos ao 
vermo-nos rodeados de uma lindíssima cadeia montanhosa. Innsbruck significa “ponte do rio Inn”. Para 
mim, é a pérola dos Alpes. Visitável a cerca de 2.000 m de altura e para quem gosta de teleféricos, 
encontramos Seegrube. Foi a partir daqui que contemplámos a exuberância paisagística que Innsbruck tem 
para nos oferecer. 
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O estacionamento para as AC é catastrófico porque estas não são bem-vindas pela população local. Fomos 
à polícia para sabermos como contornar esta questão. Amavelmente, foi-nos recomendado que 
escolhêssemos a Este da cidade. Ficámos atónitos. Esta zona fica a cerca de 3,5 Km do centro !!. Também 
nos foi sugerido que pernoitássemos em Hungerburg (GPS: N 47° 17’ 4’’; E 11° 23’ 41’’). Mesmo pagando, 
as AC não podem estacionar em qualquer rua do centro da cidade. Existem regras muito restritivas a este 
tipo de transporte. É preciso ter muito cuidado para não sermos presenteados com um bloqueador nas 
rodas. Onde é permitido estacionar, a duração máxima do estacionamento é de apenas 90 minutos (2,10 
euros). Fomos apanhados desprevenidos e isso acabou por condicionar as nossas opções.  
 
Na Alemanha percebemos que existe uma certa resistência a tudo o que não seja dito em alemão. Isso não 
nos facilita em nada. Na Áustria parece-nos que isso também acontecerá. É de estranhar que, mesmos os 
jovens, são resistentes ao uso do inglês. Parece paradoxal! 
 
Pernoitámos em Hungerburg, tal como sugerido pela polícia e veremos amanhã, logo pela manhã, como 
visitar a cidade com todas estas condicionantes. Para já, vou deitar-me. Estamos todos cansados porque, 
apesar de viajarmos sempre em autoestrada, as etapas entre as cidades são longas e demoradas.   
 
9º dia de viagem – 05 de agosto - (Innsbruck – Hall in Tirol – Wattens – Schönau am Königssee): 160 Km 
percorridos 
 
Innsbruck (cont.) 
 
Tendo o sono apenas sido interrompido pelo ribombar da forte trovoada que se fez sentir, o local era 
efetivamente seguro e muito asseado. Tem paragem de autocarro a cerca de 50 m. Eram 7 horas da manhã 
quando reunimos o G3 e a decisão foi tomada. Avançar para o centro da cidade e estacionar próximo da 
Polícia em estacionamento autorizado para AC (rua Kaiserjägerstrasse, n.º 8) e pagar 2,10 euros por 90 
minutos contados a partir das 09H00 da manhã. É importante tomarmos em consideração que existem 
alguns outros locais na cidade onde é possível estacionar a AC a preços abusivos (4,90 euros p/ 90 
minutos). Desta maneira acabámos por visitar a cidade além da sorte de termos fotografias fabulosas e 
filmagens de sonho. 
 
Comecemos então o nosso roteiro pelo sopé de Klettersteig. Encontrámos o ponto alto desta cidade numa 
das suas principais joias culturais, o “TELHADO DOURADO” (Goldenes Dachl), com 2.657 telhas em cobre 
dourado. Encontrámos esta beleza arquitetónica na fachada principal da antiga residência real, localizada 
na Friederich Strasse. No seu interior, localiza-se o museu dedicado a Maximiliano I (primeiro imperador 
europeu). 
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Na mesma praça encontrámos a Torre da Cidade (Stadtturm), construída em 1640, e possui o escudo da 
cidade. A sua plataforma encontra-se a 56 m do solo.  
 
Ainda na mesma praça contemplámos a beleza de uma das mais belas casas da Áustria - a Casa de Helbling. 
Um verdadeiro postal de viagem! A Casa de Helbling é totalmente decorada num estilo rococó colorido por 
Anton Gigl e data de 1730. As suas arcadas e as suas janelas caracterizam de forma imaculada esta joia 
arquitetónica.  

  
 
Outro postal lindíssimo de Innsbruck é a Coluna de Santa Ana (Annasäule) que resulta da combinação 
divina que existe entre a arquitetura da obra e os Alpes que a envolvem. Esta Coluna é alusiva à retirada 
das tropas bávaras no decorrer da guerra da sucessão espanhola e foi edificada entre 1704 e 1706 pelos 
governos regionais de Tirol. Na sua base encontramos figuras características da época do barroco.  

   

O segundo símbolo da cidade localiza-se no centro da área comercial, na Maria Theressien Strasse. Trata-se 
do Arco do Triunfo mandado construir em 1765 por ordem da imperatriz Maria Teresa. Que eu saiba, a sua 
particularidade mais interessante é que este não é dedicado nem serve de comemoração a nenhuma 
batalha em especial. 
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Retenho-me propositadamente na imperatriz Maria Teresa para dizer o que, certamente, todos saberão. 
Maria teresa foi imperatriz durante 40 anos e foi pela sua mão, durante sua governação, que foram 
produzidas as reformas mais profundas da Áustria. A abolição da escravatura e a escolaridade obrigatória 
são marcas intemporais que ilustram bem a visão estratégica que a mãe de Maria Antonieta possuía (em 
alemão: Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg, esposa do rei Luís XVI, decapitada com o seu 
marido na Place de la Concorde no decorrer da Revolução Francesa). 
 
Também próximo do “TELHADO DOURADO” encontramos o Hotel da Águia Dourada. A sua maior curiosidade 
passa pelo facto de numa lápide colocada no exterior estarem esculpidos os nomes dos seus hóspedes mais 
ilustres. Abaixo, deixo também uma fotografia do Ottoburg (torre de estilo gótico tardio, registada desde 
1476). 
 

  
 
Outras atrações existem nesta cidade. É o caso do Palácio Imperial da família Hofburg (Kaiserliche Hofburg), 
de estilo rococó, que guarda uma importante coleção de tapeçarias e de pinturas. A sua fachada principal 
enquadra-se harmoniosamente com o pano de fundo que nos é dado pelos Alpes. Frente ao Palácio 
encontramos a Fonte de Leopoldo. Devido a obras, é-me impossível apresentar fotos razoáveis destes 
monumentos.   
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Encontramos também a Catedral Barroca de St. Jakob.  
 

 
 
Terminámos a primeira etapa deste dia que promete ser espetacular. Vamos seguir para Hall in Tirol. O dia 
está a ficar cada vez mais solarengo. Isso é sempre uma boa notícia! 
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Hall in Tirol 
Para conhecer a cidade basta clicar neste vídeo promocional. 

 
Localizada apenas a 9 km de Innsbruck, encontramos Hall (cujo topónimo está fortemente ligado ao sal) 
perdida nas suas labirínticas ruas que marcam indelevelmente o seu centro histórico medieval. Talvez por 
ser sábado, fomos agradavelmente surpreendidos pela feira semanal regional que ali decorria. Os 
monumentos mais importantes que esta cidade nos oferece são as Igrejas de São Nicolau, dos Jesuítas e do 
Sagrado Coração de Jesus. O edifício da Câmara Municipal (Rathaus) estava ocupada com um casamento. 
Como a maioria das Igrejas está fechada ao público, apenas entrámos na Capelinha de Santa Madalena e na 
Igreja dos Jesuítas.  
 
A igreja de S. Nicolau é muito bonita. 
 

 
 
O telhado da Rathaus data de 1406. Que maravilha! 
 

 
 

Para visitar a cidade é possível estacionar a AC no Lidl e caminhar a pé até ao centro. Quem desejar ir para 
o centro da cidade com a AC, perceberá rapidamente, que o melhor é deixar a AC no Lidl. Fácil de perceber!  
 
Deixo outras fotos na expetativa que mais AC portuguesas estacionem no Lidl.  
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Wattens 
Para conhecer a cidade basta clicar neste vídeo promocional. 

 
A poucos quilómetros de Hall encontramos Wattens. A minha mãe gostou muito de conhecer o museu 
desta localidade, conhecido como “MUNDO DE CRISTAL SWAROVSKI”. Inaugurado em 1985 em homenagem ao 
centenário da empresa, a visita ao museu é altamente recomendável devido à exibição das suas grandes 
obras cujo detalhe nos chega através de sensações visuais, auditivas e olfativas. A não perder! 
 
As coordenadas GPS do parque de estacionamento do museu são: N 47° 17’ 42’’; E 11° 35’ 59’’. O bilhete 
diário que dá acesso ao museu custa 19,00 €/pessoa (mais informações, aqui).  
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Königssee 
Para conhecer a cidade basta clicar neste vídeo promocional. 

 
Geomorfologicamente, um fiorde (palavra de origem norueguesa que significa “porto seguro” devido à 
calmaria das suas águas) pode ser entendido como um vale de grandes dimensões formado por rochas e 
inundado de água devido à fusão do gelo. Então, se assim o é, e partindo desta asserção, o lago Königssee é 
famoso por se encaixar num fiorde localizado entre as montanhas de Watzmann, Steinerne Meer e 
Hagengebirge.  
 

 
 
Königssee possui um parque de estacionamento gigantesco (GPS: N 47° 35’ 33’’ ; E 12° 59’ 17’’). Por 5 euros 
podemos parquear o carro até às 19H00. As máquinas são automáticas e apenas recebem moedas. Existe 
um PC chamado Grafenlehen – Königsseer Fussweg (GPS: N 47° 35’ 41’’ ; E 12° 59’ 10’’) a cerca de 500 m. 
Através de um casal holandês soubemos que poderíamos pernoitar no parque de estacionamento e, por 1 
euros, abastecer de água bem como despejar as águas sujas numa máquina automática (semelhante às 
francesas) que fica junto à entrada principal daquele PC. Confirmamos esta informação para quem possa 
querer passar por aqui. Desta vez, não é necessário no Lidl    !!! 

 
Vamos aos barcos e à Igreja de S. Bartolomeu. Cada barco transporta cerca de 50 passageiros e sai de 20 
em 20 minutos. O seu horário de funcionamento está disponível aqui. Deixo aqui também a tabela de 
preços e o mapa do Lago. 
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O lago é em si mesmo uma das mais belas maravilhas naturais que alguma vez vi na minha vida. Tivemos a 
sorte de sermos capazes de ver o ninho de águia cá de baixo. A pureza da água reflete uma cor verde-
esmeralda. 
 

 
  
A viagem de barco (elétrico) é de uma dignidade sem precedentes (viagem de ida e volta - custo p/ pessoa: 
14,80 € e até aos 17 anos é de 7,40 €). Por serem elétricos, estes não poluem o lago e são muito 
silenciosos. Não me lembro de ter ouvido alguém falar na viagem de 35 minutos a não ser os pilotos que, 
em alemão, lá iam dizendo qualquer coisa que, quando comparado com a beleza da paisagem, nunca me 
pareceu ser muito importante. O barco fez uma paragem propositada a meio do lago para que o assistente 
pudesse tocar uma melodia num trompete para demonstrar o efeito do eco. Pelo mesmo preço assistimos 
duas vezes ao “concerto”. Uma pelo trompetista e a outra pelo eco das montanhas. Concluí que o 
vencimento dos marinheiros não deve ser muito elevado porque no fim do “concerto” estes fizeram um 
peditório aos turistas. Lamentável! Enfim, muita paz e muitas fotos para recordar quando precisar de 
relaxar.  
 
Uma nota muito importante, qualquer fotografia tirada nestas latitudes é bonita, mas, para mim, as 
melhores são aquelas que se tiram no barco, antes de chegar a terra. 
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Já incluído no preço do bilhete está uma sessão de SPA conduzida por minúsculos peixinhos.  
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Molhámos os pés e estou agora em condições de garantir que a água é bem menos fria do que algumas 
praias da costa atlântica portuguesa (nomeadamente a Nazaré).  
 
Junto ao porto de partida encontramos o teleférico Jennerbahn. Este transporta-nos ao topo da montanha 
Jenner onde ali encontrámos uma esplanada fabulosa e um restaurante que se faz acompanhar de uma 
vista lindíssima sobre o Lago Königssee. Uma vista de retirar o fôlego, mesmo ao viajante mais 
experimentado. Em alternativa ao teleférico, sugiro uma caminhada (em subida) de cerca de 15 minutos 
até ao primeiro miradouro que também tem uma vista fabulosa sobre o Lago. O custo da viagem de 
teleférico (subida e descida) é de 22 euros p/ pessoa. Para mais informações acerca deste meio de 
transporte basta clicar aqui.   
 
Deixo mais duas fotografias para tentar convencer os indecisos. A última é a vista que se tem do Ninho de 
Águia, vista do barco. Serve de inspiração para o meu dia de amanhã! 
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Deixo outras duas fotos. Uma relaciona-se com o local de pernoita (tirada de manhã, após uma noite de 
temporal medonha) e a outra com o abastecimento de água, respetivamente. 
 

  
 
10º dia de viagem – 06 de agosto - (Schönau am Königssee – Berchtesgaden): 7 Km percorridos 
 
Que noite! Que tempestade foi esta que repentinamente se abateu sobre Königssee? Chuva, vento e 
trovoada a noite inteira e nós bem secos e quentinhos no interior da AC. De acordo com uns alemães que 
gentilmente nos abordaram esta manhã, o dia vai ser para esquecer. O sol está de férias hoje e só regressa 
amanhã!  
 
Berchtesgaden 
Para conhecer a cidade basta clicar neste vídeo promocional. 

 
De acordo com os nossos apontamentos, estamos a cerca de 5 Km do Lago Königssee, a 30 Km de 
Salzburgo e a 180 Km de Munique. Há que aproveitar o dia e colocar em prática o plano B. Fica fora de 
questão visitarmos o Ninho de Águia nestas condições. Vamos aguardar por amanhã para o fazermos. 
Temos a questão do estacionamento e do abastecimento de água sob controlo e, por isso, em reunião com 
o G3, decidimos pernoitar esta noite no mesmo local de ontem. 
 
De manhã, as condições climatéricas nem foram assim tão más. Como é domingo optámos por estacionar a 
AC no parque da Volkswagen (GPS: N 47° 37’ 51’’ ; E 13° 00’ 16’’). Sempre deu para conhecermos 
Berchtesgaden e tirar umas boas fotos e umas boas filmagens.  
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Berchtesgaden é uma localidade muito bonita. O seu rio cristalino (Berchtesgadener Ache) que corre junto 
à estrada usa a sua beleza natural para ombrear com a beleza das pinturas da icónica fachada da torre Das 
Hirschenhaus (localizada na praça central da cidade). Ainda acerca desta cidade convém referir que a 
extração de sal foi determinante na atividade económica da região e é por isso que o nosso plano B 
contempla uma visita circunstancial à mina de sal de Berchtesgaden.  
 

 
 
Deixo outras cinco fotos de Berchtesgaden para adensar o gosto da aventura. 
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No fim do almoço o tempo voltou a piorar. Optámos por visitar as minas de sal de Berchtesgaden 
(Salzbergwerk Berchtesgaden). Parqueámos a AC, sem custos, num dos locais mais próximos da entrada 
que dá acesso às minas (GPS: N 47° 38’ 24’’ ; E 13° 01’ 04’’). Existe um grande parque do outro lado da 
estrada mas desconheço se este é ou não pago. Comprámos o bilhete de família (2 adultos e um criança 
dos 4 aos 16 anos) por 39 euros (o preço inclui o fornecimento de um fato macaco emprestado para não 
danificarmos a nossa roupa com o sal). Deixo aqui o horário de funcionamento e o preço dos bilhetes. A 
visita à mina dura cerca de 1 hora e meia. Numa primeira fase andámos de comboio para depois pararmos 
numa grande sala onde assistimos a um espetáculo de multimédia de encher a vista. Depois descemos para 
o piso inferior através de um escorrega de madeira. São tiradas fotos automaticamente que estão à nossa 
disposição no final por 5 euros. Vale a pena ficarmos com uma recordação da nossa expressão facial. 
Depois voltámos a ver outros espetáculos multimédia que nos deu a conhecer o modo como era extraído o 
sal desta região. Interessante. Voltámos a descer de escorrega e também percorremos o enorme lago 
espelhado numa jangada. Regressámos aos níveis superiores através de um ascensor e os últimos mil 
metros até à superfície foram novamente percorridos de comboio. A temperatura no interior da mina é de 
cerca de 12° e, por isso, convém levar roupa e calçado apropriado. Para além dos espetáculos multimédia, 
que nos mostram o modo de funcionamento da mina, temos a possibilidade de ver inúmeros cristais de sal. 
Não se podem tirar fotografias nem efetuar filmagens no interior da mina. As que aqui deixo foram tiradas 
a partir do meu telemóvel e, por isso, a qualidade não é a aquela mais gosto. 
 
Além de Berchtesgaden, existem outras minas de sal com elevado interesse económico dispersas pela 
Áustria e pela Alemanha (Salzburgo, Hallein e Hallstatt, …).  
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A temperatura desceu abruptamente e deixou de chover e de trovejar. Parecem estar reunidas as 
condições para amanhã irmos visitar o Ninho de Águia. Assim o espero porque não temos plano C. 
Regressámos ao mesmo parque de estacionamento para pernoitar e amanhã voltaremos a atestar de água 
no PC aqui ao lado.  
 
11º dia de viagem – 07 de agosto - (Schönau am Königssee – Berchtesgaden – Salzburgo - Hallstatt): 121 
Km percorridos 
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Dia de sol, não há vento. Poucas nuvens no céu. Perfeito! Parece ter valido a pena termos ficado mais um 
dia por aqui. Um dos nossos objetivos, hoje, é subirmos a montanha Kehlstein (1834 m) para conhecermos 
o Ninho de Águia (Kehlsteinhaus). Ainda que, paradoxalmente, o Ninho de Águia tenha acolhido alguns dos 
maiores tiranos mundiais (Hitler, Goebles, Bormann, Göring e Speer), Berchtesgaden é a palavra que mais 
se aproxima da definição do “Paraíso” na Terra. O Parque Nacional de Berchtesgaden, uma das mais antigas 
regiões protegidas nos Alpes, localiza-se a Sul da Baviera. 
 
O acesso ao Ninho de Águia não é autorizado aos automobilistas. Para isso, temos de apanhar os 
autocarros próprios ou, em alternativa, ir a pé. Boa sorte para quem deseja esta última modalidade!  
 
Para apanhar o autocarro, temos de chegar ao parque de estacionamento de Obersalzberg. Percorrendo 
uma estrada com um declive de aproximadamente 24%, durante cerca de 6 km e sem qualquer hipótese 
em retroceder a marcha, lá conseguimos chegar ao destino. As coordenadas GPS do parque de 
estacionamento são: N 47° 37’ 50’’ ; E 13° 02’ 28’’. Qualquer um dos dois parques disponíveis é pago e 
permite o estacionamento de AC (3,00 € – preço único). Uma sugestão… convém chegar cedo para apanhar 
um lugar no parque. 
 

  
 
Deixo também aqui uma fotografia da paragem dos vários autocarros vermelhos que nos levam ao Ninho 
de Águia. Por isso, há que tomar também em consideração o horário dos autocarros. Resumindo, os 
elementos informativos podem ser consultados aqui, e aqui e, ainda, aqui. O preço dos autocarros (ida e 
volta) inclui o custo do elevador em latão que nos leva até ao cimo. Este último lance possui 124 metros de 
altura. Abaixo deixo duas imagens que nos ajudam a compreender o modo de acesso à Kehlsteinhaus. 
 

      
Kehlsteinhaus. Duas palavras que juntamente pronunciadas são sinónimo de “casa de montanha”. O acesso 
à Kehlsteinhaus é feito por uma estrada que serpenteia a montanha ao longo de 6,5 Km. O custo de acesso 

Pedro Santos 

Pedro Santos 

http://www.campingcarportugal.com/
mailto:info@campingcarportugal.com
http://www.kehlsteinhaus.de/en/
http://www.berchtesgaden.de/en/eagles-nest
http://www.kehlsteinhaus.de/de/kehlsteinhaus.php?navid=1
http://www.kehlsteinhaus.de/de/anfahrt/?navid=5


 

Publicado em Portal CampingCar Portugal - www.campingcarportugal.com 
E-Mail : info@campingcarportugal.com 

 
 

35 35 

ao Ninho de Águia foi de 48,30 € (três pessoas). Há que tomar em consideração que os bilhetes dão-nos a 
informação do número de autocarro que nos vai levar bem como da hora da sua saída. 
 

 
 
O último regresso está marcado para 16H50 e as saídas acontecem de 25 em 25 minutos. Chegados ao topo 
da montanha, temos de dar a indicação da hora em que desejamos regressar ao seu sopé de modo a 
reservarmos o nosso lugar.  
 

 
 
O Ninho de Águia (ou sede sul do partido nazi) foi fortemente bombardeado pela Royal Air Force em abril 
de 1945 e viria a ser ocupado, posteriormente, pelos americanos que ali descobriram verdadeiros tesouros 
que resultaram das centenas de milhares de pilhagens feitas aos franceses (melhores safras de vinho) e aos 
judeus (obras de arte). Para chegarem ao bunker onde estava guardado o resultado de todas estas 
pilhagens, os nazis mandaram construir um elevador na própria rocha com assentos em veludo debruados 
a ouro. Presentemente funciona ali um restaurante.  
 
A sala da receção da Kehlsteinhaus é sobejamente conhecida pela sua lareira em mármore vermelho 
italiano oferecida por Mussolini. Os aliados equacionaram por diversas vezes bombardear o Ninho de 
Águia. Todavia, esta missão foi sendo adiada devido à dificuldade da força aérea localizar o alvo. Essa 
missão cumpriu-se em abril de 1945 pela RAF. Deixo abaixo uma fotografia datada de 26 de maio de 1945 
que testemunha o voo de um P-47 a sobrevoar o “Ninho de Águia” severamente destruído na sequência do 
bombardeado britânico de abril. 
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Chegados ao topo, e se o tempo ajudar, o prémio vale uma vista com mais de 200 Km em linha reta. Não 
tivemos essa sorte hoje! 
 
Numa segunda fase, o Ninho de Águia foi usado pelos aliados como Comando Militar até 1960, altura em 
que foi devolvido à Baviera. Atualmente, este ícone histórico, propriedade de uma instituição de caridade, 
mobiliza milhares de turistas anualmente, especialmente britânicos e americanos. A Kehlsteinhaus foi 
convertida num restaurante. A sala onde Hitler trabalhava serve de apoio à cozinha enquanto as restantes 
divisões mais privadas estão vedadas ao público podendo, ainda assim, ser visitadas com um guia. 
 
Eisenhower, Comandante Supremo das Forças Aliadas, declarou terem sido os homens da 3.ª Divisão de 
Infantaria do Exercito Americano a tomarem o Ninho da Águia. Para quem gosta do tema, é possível dar 
conta desta informação na minissérie que passou em Portugal sob o nome de “Irmãos de Armas”. Algumas 
das fotografias que deixo a seguir foram tiradas pelos aliados e mostram os soldados americanos a 
beberem os vinhos antes saqueados pelos alemães aos franceses.  
 
A entrada principal em mármore (untersberg) permite-nos aceder a um túnel que nos conduz ao elevador. 
O elevador tem capacidade para transportar 53 pessoas de cada vez e o seu interior foi luxuosamente 
decorado. O telefone que ali encontrámos data de 1938 e o relógio pertenceu a um submarino alemão. O 
elevador liga-nos diretamente ao restaurante.  
 

 
 

Agora as fotografias para mais tarde recordar… 
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A sala principal, octogonal, contava com uma mesa redonda. Ainda hoje encontramos os blocos de granito 
e a lareira. O tapete foi oferecido pelo Japão. As tapeçarias são Gobelin. 
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A mesa redonda foi transferida para a receção tendo sido substituída por uma outra de formato oval em 3 
de junho de 1944 devido ao casamento de Gretl com Hermann Fegelein (SS-Gruppenführer), amigo de 
Heinrich Himmler. Gretl era a irmã mais nova de Eva Braun. 
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Deixo um pormenor dos candeeiros que me parece ser de apreciar… 
 

 
 
Na foto seguinte vê-se Eva Braun a dançar com Hermann Fegelein e Hitler à mesa com outras pessoas. 
 

  
 

O mesmo local, partilhado por soldados da Easy Company em maio de 1945 (ver detalhe do candeeiro). 
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Em caso de quebras no fornecimento de energia elétrica existia um o motor de um submarino que servia 
de gerador. 
 

 
 
Esta foto do Ninho de Águia data de 1950. 
 

 
. 

E estas datam de agosto de 2017.  

Pedro Santos 

http://www.campingcarportugal.com/
mailto:info@campingcarportugal.com


 

Publicado em Portal CampingCar Portugal - www.campingcarportugal.com 
E-Mail : info@campingcarportugal.com 

 
 

42 42 

 

  
 

Ao fundo, o lago Königssee (visto do Ninho de Águia). 
 

 
 
 
 
 
Salzburg 
Para conhecer a cidade basta clicar neste vídeo promocional. 

 
Rodeada por paisagens de retirar a respiração, mesmo ao viajante mais experimentado, Salzburgo 
encontra-se rodeada por lagos e vales, por fortes medievais e abadias, por palácios encantados e igrejas, 
por museus e edifícios com centenas de anos repletos de histórias de encantar. Uma das suas atrações mais 
mediáticas é a Fortaleza de Hohensalzburg. Em tempos conhecida como a “Roma alemã” devido ao seu 
elevado número de igrejas, Salzburgo permanece nos roteiros dos mais enamorados por ter aqui nascido o 
menino-prodígio, Wolfgang Amadeus Mozart. Não sendo minha intenção falar de Mozart, pretendo apenas 
dar nota que o centro medieval de Salzburgo está classificado pela UNESCO sob a etiqueta de Património 
Mundial Cultural e Natural da Humanidade. Importa destacar a cor azul do seu rio Salzach devido ao seu 
elevado grau de pureza na medida em que esta provém diretamente das montanhas.    
 
Chegados a Salzburgo, estacionámos a AC no parque de estacionamento Mirabell (N47.80621º, 
E13.04331º) – muito próximo do centro.  
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Fortaleza de Hohensalzburg (Festung Hohensalzburg) - Estamos na presença da maior e mais bem 
conservada fortaleza do centro da Europa. Construída em 1077, é daqui que sai a segunda melhor 
fotografia sobre a cidade. O preço do ingresso inclui o acesso ao Castelo, a entrada para o museu e a subida 
e respetiva descida do ascensor, este último datado de 1892. Para aceder a preços e a outros highlights, 
basta clicar aqui. 
 
Destaque para a vista da cidade; o próprio ascensor em si mesmo; os canhões ali colocados; a câmara da 
tortura; a Goldene Stube (câmara dourada); o poço no pátio datado de 1539; o museu da própria fortaleza; 
a capelinha de Leonhard von Keutschach e, obviamente, a biblioteca. 
 

 
 

A catedral de Salzburgo foi construída entre 1614 e 1628 e a simplicidade da sua fachada exterior contrasta 
com a sua beleza arquitetónica interior. A fachada em mármore é acompanhada por algumas estátuas cujo 
significado só poderá ser interpretado se conhecermos os contextos inerentes ao Antigo e ao Novo 
Testamentos. É certo que outras estátuas existem mas estas pertencem a Santos e a Arcebispos que, de 
algum modo, estão relacionados com a cidade. Importa ainda referir que as torres possuem cerca de 68 m 
de altura. Do ponto de vista interior sublinho a importância da pia batismal (1321), os cinco órgãos de 
bronze e, muito importante também, numa perspetiva histórica, o órgão que chegou a ser tocado por 
Mozart na missa. Uma verdadeira riqueza cultural. 
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Logo à esquerda, quando saímos da catedral, encontramos um dos cemitérios mais bonitos de todo o 
mundo. O cemitério de São Pedro (Petersfriedhof). A alusão mais conhecida ao cemitério de São Pedro, 
como todos saberão seguramente é “o mais belo jardim de Deus”.  
 

 
 
Também dedicada a São Pedro encontrámos uma abadia com o seu nome. Fica aqui uma fotografia desta 
igreja beneditina, de estilo barroco, construída no século XII dedicada a São Pedro.  
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Criada em 1696, a Lagoa do Cavalo (Neptuno e um cavalo marinho) serve de parte frontal a um estábulo. 
Mas a sua envolvente é tão bonita que nos mereceu a seguinte fotografia: 
 

 
 
A torre e a fachada da Neue Residenz merecem uma fotografia. Esta “nova residência” foi utilizada 
temporariamente pelo Clero enquanto aguardava pela construção da residência dos Bispos. 
Presentemente, ainda é possível ouvirmos diariamente a doce e suave melodia dos seus sinos às sete, onze 
e dezoito horas. 
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Erguida em 1842 e colocada em homenagem numa praça com o seu nome muito próxima da nova 
residência, encontramos a estátua de Mozart (Mozartplatz).   
 

 
 
E a antiga residência dos Arcebispos de Salzburgo? Chama-se simplesmente, Residenz e alberga uma 
importante coleção de arte europeia.  
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A entrada no Schloss Mirabell é gratuita (diariamente até às 18H00). Este palácio foi mandado construir 
pelo príncipe-arcebispo Wolf Dietrich em 1606 para a sua amante e para os seus filhos. A arte barroca 
encontra-se bem vincada nos jardins que se afirmam enquanto autêntica e majestosa obra-prima. Além dos 
jardins, sugiro uma visita à estátua do “Anjo na Escada” de Raphael Donner e ao mais belo salão de 
mármore, o mais belo da Europa. Depois, temos também a incansável vista da Fortaleza de Hohensalzburg. 
 

  

Pedro Santos 

Pedro Santos 

Pedro Santos 

Pedro Santos 

Pedro Santos Pedro Santos 

http://www.campingcarportugal.com/
mailto:info@campingcarportugal.com


 

Publicado em Portal CampingCar Portugal - www.campingcarportugal.com 
E-Mail : info@campingcarportugal.com 

 
 

48 48 

  
 

Getreidegasse é a toponímia associada à rua que viu nascer Mozart. Esta é uma das zonas comerciais mais 
impressivas da Áustria na medida em que esta está repleta um sem número de tabuleiros ornamentados. 
As fachadas históricas, a altura das casas estreitamente encaixadas umas nas outras e as placas 
divertidamente colocadas a anunciar o nome das lojas conferem a Salzburgo uma imagem de marca 
inquestionável. Convém não esquecer de parar no mítico café Mozart.  
 

 
 
O n.º 9 da Getreidegasse é um local de culto para quem aprecia Mozart. Foi aqui que o compositor nasceu 
(27 de janeiro de 1756). Presentemente abriga uma ampla coleção de recordações bem como os primeiros 
instrumentos que pertenceram e foram tocados pelo famoso compositor. 
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Hans Makart influenciou a moda e a arquitetura do século XIX. Foi pela sua ousadia e pelo sentido de 
provocação formulado nos seus rompentes designs que o povo austríaco lhe prestou homenagem 
atribuindo o seu nome à praça (Makartplatz) onde se localiza também a Igreja da Santíssima Trindade 
(Dreifaltigkeitskirche), próxima da casa de Mozart. A igreja da Santíssima Trindade foi construída entre 
1694 e 1702 e é muito famosa devido à sua cúpula, pintada por Johann Michael Rottmayr, retratar a 
coroação da Virgem Maria com a Santíssima Trindade.  
 

 
 
A Igreja da Universidade (Kollegienkirche) afirma-se como um monumento de referência no domínio da 
arte barroca. Encontramos no seu interior quatro capelas dedicadas aos padroeiros dos principais ramos do 
conhecimento ministrados por esta Universidade: São Tomás de Aquino (patrono dos professores e dos 
estudantes); Santo Ivo (patrono dos advogados), Santa Catarina (padroeira dos filósofos, pensadores e 
estudantes) e São Lucas (Santo protetor dos médicos). 
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Hallstatt 
Para conhecer a cidade basta clicar neste vídeo promocional. 

 
Parqueámos a nossa AC numa rua paralela ao PC de Hallstatt. Esta passa despercebida à maioria das 
pessoas mas localiza-se junto a um campo de ténis (GPS N 47° 33’ 15’’ ; E 13° 38’ 55’’). Local impecável. Não 
dá nas vistas e é perfeitamente seguro. Ainda vamos tirar umas fotografias à noite para guardar como 
recordação. 
 
Amanhã é dia de visitarmos a vila. Espero que tenhamos o Sol como companhia! 
 
12º dia de viagem – 08 de agosto - (Hallstatt – Mauthausen - Melk): 216 Km percorridos 
 
Sono tranquilo, noite bem passada e um dia radioso logo pela manhã.  
 
A beleza de Hallstatt é sobejamente conhecida pela infinita quantidade de imagens que enchem as revistas 
da especialidade. Afinal, falamos da vila dos encantos e do seu espelho de água que a tornam a mais 
conhecida do mundo. Hallstatt é a vila à beira lago mais mediática do planeta e só assim se justifica a 
classificação atribuída em 1997 pela UNESCO – Património Natural da Humanidade. Esta etiqueta diz tudo o 
que há para dizer. O espaço agora é dedicado às imagens que me vão perseguir para sempre nos recantos 
mais recônditos da minha memória.  
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Sinais de trânsito especificamente criados e utilizados na Áustria… “comida a passar!” 
 

 
 
Afastada cerca de 300 km de Viena, Hallstatt fica a pouco mais de 70 km de Salzburgo. 
 

Pedro Santos 

Pedro Santos Pedro Santos 

Pedro Santos Pedro Santos 

http://www.campingcarportugal.com/
mailto:info@campingcarportugal.com


 

Publicado em Portal CampingCar Portugal - www.campingcarportugal.com 
E-Mail : info@campingcarportugal.com 

 
 

52 52 

 
  
Existem duas igrejas em Hallstatt. A igreja Catholic Parish Church é católica e data do século e a Hallstatt 
Lutheran Church, como o nome indica é Luterana (cúpula em forma de vértice invertido) e data do século 
XVIII e fica localizada junto à Markplatz, i.e. a praça central. Na praça central encontramos o Seehotel 
Grüner Baum, famoso pelo facto da imperatriz Sissi ali ter ficado hospedada inúmeras vezes.  
 
O miradouro Skywalk (Hallstatt Viewing Platform) localiza-se fora do centro da vila, ao fundo do do parque 
de estacionamento P2, logo à saída dos túneis que dão acesso à vila. O ascensor permite aceder ao 
miradouro e à mina de sal mais antiga do mundo (7.500 anos), a Salzweltenl.  
 
Para o fim... A cereja no topo do bolo! Eu estive em Hallstatt e, por isso, tenho a sorte de ter mais do que 
uma fotografia igual à que se segue. 
 

 
 
De seguida, continuamos a nossa viagem pelo belo país que é a Áustria. 
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Mauthausen-Gusen 
As atrocidades cometidas neste campo de concentração em solo austríaco podem ser vistas aqui. 
 

“(…) Ele adorava roubar a nossa comida. Trezentos gramas. Era só o que recebíamos. Certa vez, vi-o arrancar 
um pedaço de pão de uma velha. Ele enfiou-o na boca. A mulher ficou olhando enquanto a sua boca vazia ia 
mastigando juntamente com a dele. Ele cuspiu o pão para o chão. Ela baixou-se para o apanhar e comer.” 

Ruta Sepetys in “Um Longo Inverno”. 
 

Morreram neste campo cerca de 120.000 pessoas. Os prisioneiros eram usados no esforço de guerra nazi, 
nomeadamente, no fabrico de peças para aviões e, por isso, este campo tornou-se num dos maiores 
campos de trabalho escravo da Europa. A mesma Europa que hoje tarda em tomar medidas dignas desse 
nome a favor dos refugiados e dos migrantes. No início, este campo de concentração acolheu artistas e 
intelectuais provenientes dos países ocupados. Foi um dos primeiros campos a ser construído e o último 
campo a ser libertado pelos aliados.  
 
A entrada para o parque de estacionamento é gratuita para as AC (GPS: N 48° 15’ 20’’ ; E 14° 30’ 05’’). 
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A homenagem devida do Estado Português a todas e a todos os portugueses falecidos na Segunda Grande 
Guerra. Fica também o meu humilde tributo através da divulgação da fotografia abaixo. 
 

 
 
Outras fotos dos factos que nos deviam envergonhar a todos. 
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A sala de autópsias… 
 

 
 
E agora, uma comparação no tempo. A praça é a mesma, todavia, a fotografia original foi tirada de uma 
torre de vigia à qual já não é permitido o acesso.   
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Encerro com uma fotografia que mostra bem a crueldade dos Homens. Tudo poderia ter sido evitado se 
nem sequer tivesse começado! 
 

 
 
 
Melk 
Para conhecer a cidade basta clicar neste vídeo promocional. 

 
Encontrámos no vale de Wachau o esplendor barroco nas margens do Danúbio. Estamos numa das regiões 
vinícolas mais importantes da Áustria. Melk confunde-se com a Abadia. Em concreto falamos da mais 
importante obra barroca da Áustria classificada enquanto Património Mundial da UNESCO onde Napoleão 
também esteve. O castelo de Melk foi doado aos monges Beneditinos por Leopoldo II em 1089. Foi a partir 
dessa data que o castelo se foi transformando numa Abadia. Começo o meu roteiro pela sala que mais me 
impressionou, a biblioteca. Com mais de 100.000 livros onde se incluem obras raras impressas e partituras 
a partir do século XV, a biblioteca possui um teto pintado por Paul Troger (1731/1732) apenas comparável 
aos frescos dos tetos das grandes salas dos museus do Vaticano. O tema dos frescos de Paul Troger era a fé 
cercada ao centro pelas quatro virtudes: sabedoria, coragem, moderação e justiça. À entrada da biblioteca 
encontramos quatro esculturas em madeira, uma de cada lado das duas portas principais, que representam 
as quatro faculdades: Teologia, Filosofia; Direito e Medicina. A sensação com que fiquei ao entrar na sala 
foi a de ver prateleiras cheias de livros até ao teto totalmente preenchidas por encadernações 
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deslumbrantes que tiram o fôlego a qualquer apaixonado por livros. Toda a decoração da sala acompanha o 
tom dourado do couro trabalhado em ouro dos livros. A sala resplandece e, por isso, nunca nenhuma 
fotografia conseguirá expressar a riqueza deste argumento.  
 
Deixo uma pequenina nota de cultura geral em relação à biblioteca. A sua reputação enquanto sala do 
mundo levou o já falecido escritor, Umberto Eco, a escrever uma das mais admiráveis obras 
contemporâneas, “O Nome da Rosa”. Aliás, para quem gosta destas coisas e está atento aos detalhes, uma 
das principais personagens da obra (aliás, o narrador da história) chamava-se, precisamente, Adso von 
Melk. Era o seu tributo à Abadia e ao espólio riquíssimo da sua biblioteca.  
 
Igualmente bonito, o Salão de Mármore que atualmente acolhe concertos e outros eventos de grande 
importância. Todavia, a maior atração de Melk reside na sua igreja Barroca, concebida com o objetivo de 
glorificar Deus através da sua beleza. Aparentemente não se pouparam a detalhes! A nave central e o altar 
principal estão ao nível da igreja de N.ª Sr.ª da Conceição, em Santarém, também conhecida como Igreja do 
Seminário. Podemos contemplar, nas laterais da igreja, os camarotes a partir dos quais os imperadores e 
família assistiam à missa numa posição sobranceira em relação ao povo. 
 
O site oficial da Abadia está disponível aqui e os preços aqui. 
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Pernoitámos no Löwenpark, sem serviços, a cerca de 600 m da abadia (GPS: N 48° 13’ 30’’ : E 15° 20’ 11’’), 
na companhia de outras onze AC de várias nacionalidades.  
 
Amanhã, o objetivo é rumarmos a Viena. Espero que o tempo ajude. Veremos! 
 
 
 
 
 
 
 
13º dia de viagem – 09 de agosto - (Melk - Viena): 98 Km percorridos 
 

 
 
Acordámos cedo e rumámos a Viena. Das bases de dados disponíveis sabemos que existem vários PC em 
Viena. No entanto, na sequência de uma conversa com um autocaravanista dinamarquês, este sugeriu-nos 
o Camping Wien West, com capacidade para 200 lugares. Tem paragem de autocarro próximo com ligação 
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ao metropolitano e disponibiliza-nos os passes na receção. As coordenadas GPS do PC são: N 48° 12’ 50’’ ; 

E 16° 15’ 00’’. Sabíamos de antemão que o PC aceita as AC antes do meio-dia. E foi isso mesmo que 
aconteceu. 
 
Parqueámos à sombra. As pessoas da receção são prestáveis. Vamos conhecer Viena que esteve tantos 
anos sem nos conhecer. Chegou a hora de dizer aos locais que Portugal é uma Nação Valente e Imortal! 
Vamos “tugalizar” outro povo. 
 
Vien 
Para conhecer a cidade basta clicar aqui e aqui. 

 

Moderna e elegante, Viena acompanha as margens do Rio Danúbio e interliga os seus antepassados aos 
seus sumptuosos palácios e compositores. Enquanto capital mundial da música, Viena apresenta 
anualmente cerca de 15 mil concertos que diversificam os géneros musicais. Só assim se explica a contínua 
influência que outrora a música exerceu nesta cidade. Falo de Mozart e de Strauss mas não esqueçamos 
Beethoven, Haydn ou Mahler. Para sabermos mais, basta consultar a agenda de eventos. Contudo, Viena 
não se esgota nestas belezas intemporais e basta fecharmos os olhos para sentirmos a sua forte ligação à 
herança dos Habsburgos que a governaram por mais de seis séculos. Respiramos em Viena uma inebriante 
sensação cultural e é por isso que, ao visitarmos esta cidade, revisitamos o nosso imaginário à procura de 
lindíssimas salas de espetáculo onde gostaríamos de assistir às tradicionais valsas vienenses. Além das 
valsas, temos também a possibilidade de assistirmos aos espetáculos da Orquestra Filarmónica de Viena ou 
do Coro das Crianças Cantoras de Viena (Wiener Sängerknaben). Mas há mais! Para além do que acabei de 
enunciar, convém não perder a oportunidade de visitarmos as imperdíveis tabernas típicas austríacas, as 
heurigen. Fica aqui um dos vídeos mais bonitos desta cidade.  
 
Para mim e para a minha família, visitar uma capital europeia implica garantir uma relação dicotómica que 
equilibre a possibilidade em aceder ao maior número de espaços ao melhor preço possível. Esta equação 
nem sempre é fácil e é por isso que deixo aqui algumas sugestões:  
 

-  Cartão Viena: 72 horas de viagens combinadas entre os vários meios de transporte - metro, 
elétrico ou bus - por apenas 21,90 euros). Para saber mais basta clicar aqui. Para aceder ao 
ficheiro em PDF que explica todas as potencialidades deste passe combinado basta clicar aqui. 

 
-  Sissi Ticket: permite aceder a dois palácios (Hofburg e Schönbrunn) e ao Museu do mobiliário 

imperial. O custo deste passe é de 25,50 euros e pode ser articulado com o Cartão Viena. Pode 
ser adquirido nas estações ferroviárias ou no Posto de Turismo de Albertinaplatz ou em lojas on-
line. 

 
- Também existem bilhetes de 24, 48 ou 72 horas. Esta foi a nossa opção. 
  

O mapa da cidade de Viena completo (transportes e monumentos a visitar) pode ser retirado a partir daqui. 
Convém perceber como se desagregam os 23 distritos da cidade. O mapa desses distritos fica aqui. Mas se 
quisermos procurar, via Google, pelo nome de cada um dos monumentos, restaurantes, bancos ou teatros 
e percebermos qual o transporte associado, basta clicar aqui.  
 
Apertem os cintos! Vamos conhecer Viena. 
 
1. Secession (edifício da Secessão)  

Endereço: Friedrichstrasse, 12 
Acesso: Pago  
Horário: ter-dom: 10h-18h  
Como chegar: 
Metro: U-Bahn: U1, U2 e U4 p/ Karlsplatz 
BUS:  59A  
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Este edifício foi considerado um atentado ao bom gosto aquando da sua conclusão, em 1898. Porém, hoje 
em dia, é um motivo de orgulho pois representa o estilo da Arte Nova vienense. A sua cúpula, em forma de 
couve, encontra-se ornamentada a partir de folhas douradas e possui três górgonas entalhadas sobre a 
entrada. Devido ao forte calor sentido, desfrutámos de umas limonadas na esplanada do terraço.   
 

  
 

2. Staatsoper/Ópera Nacional Vienense  
Endereço: Opernring, 2 
Acesso: Apenas com visita guiada  
Horário: 09H00 – 15H00.  
Como chegar: 
Metro: U-Bahn: U1, U2 e U4 p/ Oper ou p/ Karlsplatz 
BUS: n.a.  
Tram (Strassenbahn): 1, 2, D, 62, 65 e Badner Bahn p/ Kärntner Ring/Oper 

 
O meu pai era e ainda é um fervoroso entusiasta da Ópera de Viena. Na verdade, a Ópera é um dos 
principais cartões-de-visita de Viena, se não o mais famoso. A Ópera assume-se como um dos edifícios mais 
impressivos da cidade na medida em que esta é uma das belas do mundo. Localizada muito próximo da 
Karlplatz, a Ópera foi construída entre 1861 e 1869 e, durante muitos anos, assumiu-se como centro 
eclético da vida cultural Vienense. O seu primeiro espetáculo, intitulado a ópera Don Giovanni, é atribuído 
a Wolfgang Amadeus Mozart. Os bombardeamentos da II Grande Guerra destruíram o seu palco mas não 
mitigaram a sua beleza e a sua grandiosidade. Para apreciarmos toda a sua beleza, torna-se necessário 
conhecê-la por dentro. Em boa hora o fizemos. No seu interior acedemos ao palco, aos camarotes. 
Acedemos também ao salão de chá privado do Imperador. Ainda hoje, o aluguer deste espaço para um 
período máximo de 20 minutos custa 5.000 euros. Esta visita surpreende pela arquitetura do edifício, pelas 
fontes e escadarias em mármore, pelas tapeçarias e estátuas de bronze. A aquisição dos bilhetes pode ser 
feita no local. A época de espetáculos inicia-se em setembro. Preços e condições de acesso, clicar aqui.  
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E agora umas fotografias avulsas para dar cor a estas minhas memórias: 
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3. Karlskirche (Igreja de São Carlos Borromeu) 
Endereço: Karlsplatz 
Acesso: Pago  
Horário: seg-sáb: 9h-18h. dom: 12h-17h45.  
Como chegar: 
Metro: U-Bahn: U1, U2 e U4 p/ Karlsplatz 
BUS: 4A p/ karlsplatz  
Tram (Strassenbahn): 1 e 62 p/ Karlsplatz. 

 
A Karlplatz assume-se como uma das principais praças localizadas no centro de Viena. De facto, esta é 
considerada por muitos como sendo o coração da cidade. É nesta praça que encontramos a Karlskirche, 
Igreja barroca datada de 1737, mandada construir em honra de São Carlos Borromeu, como forma de 
agradecimento por ter libertado Viena da peste epidémica de 1713. Considero-a como uma das mais belas 
da cidade. Esta é considerada por muitos como a maior catedral a norte dos Alpes. A Igreja destaca-se quer 
pelas duas imponentes colunas (ao estilo das colunas de Trajano em Roma) que integram a fachada 
principal e que simbolizam as colunas de Hércules, no Mediterrâneo, quer pela cor verde do Domo. No 
verão, ao final da tarde, a praça fica repleta de pessoas que por ali param para relaxar e contemplar a 
beleza conjunta que sobressai da Igreja e do espelho de água localizado à sua frente. Neste lago 
encontramos uma escultura moderna de Henry Moore concebida com o único propósito de contrastar com 
o estilo barroco da igreja. Nalguns dias do ano é possível assistirmos a concertos musicais tocados no seu 
interior. Nestes casos, os ingressos podem ser adquiridos na bilheteira ali colocada para o efeito.  
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Outras fotos avulsas: 
 

  
 
4. Schloss Belvedere (Palácio de Belvedere) 

Endereço: Baixo Belvedere: Rennweg, 6. Alto Beldevere: Prinz-Eugen-Strasse, 27 
Acesso: Pago  
Horário: Coleções: diariamente: 10h-18h. Cavalariças: diariamente: 10h-12h.  
Como chegar: 
Metro:  n.a. 
BUS:  n.a. 
Tram (Strassenbahn): Baixo Belvedere - n.º 71; Alto Belvedere – n.º 0 e 18; Alto e Baixo Belvedere – n.º D. 

 
Localizado fora das muralhas da cidade, este palácio, de arquitetura barroca, foi uma das construções mais 
ambiciosas levadas a cabo por um particular, neste caso, o Príncipe Eugénio de Sabóia. Neste palácio, 
podemos visitar a Orangerie para aceder ao Museu de Arte Medieval Austríaca, como também podemos 
usufruir dos vários jardins que circundam o palácio. É aqui que encontramos a Galeria de Arte Austríaca 
que apresenta a maior coleção de obras de Klimt e de Kokoschka e os quadros de Schiele. Para evitar filas, 
pode adquirir o seu bilhete online.  
 
Aqui também encontrámos dois grupos de jovens portugueses. 
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5. Strauss Denkmal  

Endereço: Stadtpark 
Acesso: gratuito 
Horário: diariamente 
Como chegar: 
Metro: n.a. 
BUS: n.a. 
Tram (Strassenbahn): 1 e 2 p/ Weihburggasse 

 

Nascido em 1825, a nossa viagem não faria qualquer sentido se não prestássemos o nosso tributo àquele 
que, em vivo, fora conhecido como o Rei das Valsas. Mesmo depois de ter falecido, a sua obra, ainda hoje 
muito procurada, escutada e apreciada, foi a principal responsável pela afirmação das Valsas numa Viena 
que soube transitar de um passado exuberante para a modernidade. 
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Em sua homenagem, este ”pequeno” êxito intitulado An der schönen blauen Donau (belo Danúbio azul) sob 
a orientação divinal de André Rieu. 
 
Mais duas fotografias avulsas: 
 

  
 
6. Stephansdom (Catedral de São Estevão) 

Endereço: Stephansplatz 
Acesso: Entrada livre apenas na igreja. Para o coro existem visitas guiadas pagas 
Horário: tesouro e torre sineira - seg-sab: 9h-11h30 e 13h-16h30 – dom: 13h-16h30  
Como chegar: 
Metro: U-Bahn: Linhas U1 e U3 – Estação Stephansplatz 
BUS: 1A e 2A 
Tram (Strassenbahn): n.a. 

 
A catedral de Santo Estêvão (Sankt Stephan/Stephansdom) situa-se no coração da cidade, em pleno centro 
histórico, e traduz-se num dos mais belos exemplares europeus da arquitetura gótica. Localizada em pleno 
centro de Viena, na Stephansplatz, a sua construção foi iniciada em pleno século XIV e, por isso, a Catedral 
destaca-se dos restantes edifícios quer pela sua cor quer pela pedra utilizada na sua construção. 
Obviamente, a cor do telhado é característica das obras datadas daquela época devido ao material 
utilizado.  
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Seriamente danificada quer pelas pilhagens de Napoleão quer pelo decorrer da II Grande Guerra Mundial, a 
sua reconstrução marcou um tempo novo de esperança. Nela podemos visitar as catacumbas (onde estão 
guardados partes dos corpos dos membros da família Habsburgo) bem como a Torre Norte de Pummerin 
(torre sineira que toca no ano novo), onde encontramos um sino com 20 toneladas fundido a partir de 
canhões turcos (1683). O acesso à torre pode ser feito por elevador e, lá de cima, podemos apreciar a 
panorâmica da cidade através de um ângulo de quase 360°. Ao longe, é possível apreciarmos a vista das 
montanhas que cercam a cidade. Tem cinco janelas medievais que contam, através das suas pinturas, 
histórias bíblicas sobre a paixão de Cristo. O acesso à torre e às catacumbas custa 5,50 euros p/ adulto e 
2,00 p/ criança (em cada um dos dois lugares).   
 

 
 
7. Mozarthaus (Casa Museu de Mozart) 

Endereço: Domgasse 5 
Acesso: pago. Pode ser combinado com Haus der Musik (museu do som) 
Horário: diariamente: 10h-19h 
Como chegar: 
Metro: U-Bahn: U1 e U3 p/ Stephansplatz 
BUS: n.a. 
Tram (Strassenbahn): n.a. 

 

Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em Salzburgo mas foi em Viena que viveu grande parte da sua vida. 
"Para exercer a minha profissão este é o melhor lugar do mundo", escreveu Mozart em abril de 1781. Nos 

Pedro Santos 

Pedro Santos 

http://www.campingcarportugal.com/
mailto:info@campingcarportugal.com


 

Publicado em Portal CampingCar Portugal - www.campingcarportugal.com 
E-Mail : info@campingcarportugal.com 

 
 

67 67 

10 anos em que viveu em Viena, o compositor teve 14 endereços diferentes e este é o único que existe de 
entre todos os conhecidos.  
 
Nesta casa, Mozart chegou a receber um outro nome de culto: Ludwig van Beethoven. De entre os objetos 
apresentados nesta Casa Museu destaco alguns documentos (devido à sua autenticidade): o contrato de 
casamento assinado por Mozart e Constance em 1782; o seu testamento datado de 1791; e, outros 
documentos que atestam a sua admissão à loja maçónica "A la Beneficencia". Outros haveres, como 
mobília e trajes da época que podem não ter pertencido, em boa verdade, a Mozart. As relações do músico 
com a maçonaria, os seus amigos, a sua paixão pelo jogo e pelas mulheres e outros detalhes acerca da sua 
vida íntima não são aqui deixados ao acaso. 
 
Todavia, fica a indicação de ter pisado um local de culto para quem aprecia Mozart. 
 

 
 
Avenida Graben (Grabenstrass) 
 
Entre a Catedral e a Ópera encontramos a Kartner Strabe - principal artéria da cidade (pedonal) dedicada 
ao comércio com destaque para a presença das principais griffes europeias. Ao fundo da rua encontramos 
dezenas de bares e esplanadas com muita gente gira. Um ponto com algum interesse em ser visitado. 
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A meio desta avenida encontrámos um monumento em forma de coluna (Coluna da Peste) alusivo à 
erradicação da peste em Viena em 1679.  
 

 
 
8. Peterskirche (Igreja de São Pedro)  

Endereço: Petersplatz, 6 
Acesso: Entrada livre 
Horário: seg-sex: 7h-19h – sáb-dom: 9h-19h  
Como chegar: 
Metro: U-Bahn: Linhas U1 e U3 – Estação Stephansplatz 
BUS: Hopper 2A 
Tram (Strassenbahn): n.a. 
Localização no mapa: F4 

 
Localizada muito próxima da catedral, esta igreja é uma das belas igrejas de Viena. É por isso impossível 
não a referenciar. Belíssimo exemplar da arquitetura barroca, a riqueza dos detalhes impressiona quem 
procura a casa de Deus seja enquanto retiro espiritual seja enquanto destino cultural. O seu altar afirma-se 
com um dos mais belos exemplares que tivemos oportunidade de já ter visto (em nada fica atrás dos 
altares pertencente às igrejas que visitámos em Roma ou das igrejas localizadas em Santarém. Para quem 
aprecia a arte barroca, as igrejas de Santarém assumem-se como sendo dos mais belos exemplares 
mundiais nesta arte). Destaco o esplendor da talha dourada, a importância do púlpito, os frescos e a sua 
policromia e as simetrias interiores e exteriores.  
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Mais duas fotografias avulsas: 
 

  
 
9. Rathaus  

Endereço: Friedrich-Schmidt-Platz, 1 
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Acesso: Gratuito  
Horário: visitas guiadas (apenas em alemão): seg, qua, sex 13h. Encerra em dias de sessão.   
Como chegar: 
Metro: U2 p/ Rathaus 
BUS: n.a.  
Tram (Strassenbahn): 1, 2 e D p/ Rathausplatz 

 
Próximo do parque Rathauspark, o edifício da câmara domina a paisagem pela sua imponência e beleza. É 
aqui que acontece, no verão, o Festival de Cinema, tal como tivemos a oportunidade de confirmar. Existem 
próximo do Rathaus vários restaurantes e bares ao ar livre. A excentricidade e a autenticidade da 
indumentária utilizada pela maioria das pessoas leva-nos a acreditar que estamos a assistir a um 
permanente desfile de modelos. Mesmo em frente ao Rathaus encontramos o Teatro Imperial de Viena.  
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14º dia de viagem – 10 de agosto - (Viena): 0 Km percorridos 
 
10. Schloss Schönbrunn (Palácio Schönbrunn) 

Endereço: Dr Karl Renner Ring 
Acesso: gratuito ao parque. Pago para aceder ao palácio, ao museu dos coches e ao Zoo  
Horário: diariamente das 08h30-17h00 
Como chegar: 
Metro: U-Bahn: U4 p/ Schönbrunn ou Hietzig (casa das palmeiras e zoo) 
BUS: 10A p/ Schönbrunn 
Tram (Strassenbahn): 10 e 58 p/ Schönbrunn 

 
Versão austríaca do Château de Versailles, o palácio Schönbrunn assume-se como uma verdadeira joia da 
arquitetura rococó. Outrora, este palácio foi a residência de verão dos Imperadores de Habsburgo e os seus 
jardins, localizados próximo do centro de Viena, integram a restrita lista da UNESCO, enquanto Património 
Mundial. No auge da Guerra Fria, aqui se reuniram John. F. Kennedy e Nikita Kruschchev. 
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Presentemente, para além das centenas de salões, encontramos vários cafés e restaurantes no seu interior 
(destaque para o café Gloriette, pela sua vista privilegiada sobre o palácio e sobre a cidade). Os salões, 
cuidadosamente decorados sob diversas etiquetas e estilos e com histórias diferentes de cortar a 
respiração, enquadram-se num palácio que conta também com um dos Jardins Zoológicos mais antigos do 
mundo localizado no centro dos seus cuidados jardins. Pela sua arquitetura e história vale a pena visitar o 
interior, assim como a Sala dos Espelhos, o Salão Chinês Azul, a Sala da Imperatriz Isabel, a Sala da Laca 
Antiga (que combina rococó com arte chinesa) e a Sala das Porcelanas, entre outras. Existem dois tipos de 
ingressos: o mais barato (Tour Imperial) custa 11,50 euros e o mais caro (Grand Tour) custa 14,50 euros. No 
primeiro caso é possível visitarmos 22 salões em cerca de 35 minutos. Caso optemos pelo segundo tipo de 
ingresso, é possível conhecer 40 salões num espaço de tempo bem mais dilatado. Em ambos os casos, os 
audioguias em Português são inexistentes ! A aquisição on-line dos bilhetes ou outras informações 
podem ser consultadas aqui.  
 
A visita aos jardins do palácio é gratuita em qualquer época do ano. Ao visitar a Gloriette deixei-me 
apaixonar pelo seu fabuloso arco do triunfo localizado no alto da colina.  
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E o prémio final vai para …………………. A minha melhor Amiga, a minha Mãe!  
 

 
 
E agora, espaço para mais duas fotografias avulsas: 

 

  
 
11. Palácio Hofburg e Museu Sissi 

Endereço: Hofburg-Michaelerkuppel 
Acesso: Pago  
Horário: Aposentos imperiais, Sisi Museum, Coleção de pratas e talheres – diariamente: 9h-18h  
Como chegar: 
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Metro: U-Bahn: Linhas U1, U3 - Estação Stephansplatz; Linha U3 – Estação Herrengasse; Linhas U2, U3 - Estação 
Volkstheater. 

BUS: 2A e 3A p/ Hofburg; 48A p/ Dr.-Karl-Renner-Ring; 57A p/ Burgring 
Tram (Strassenbahn): D, 1, 2, Bus  

 
O palácio Hofburg é um proeminente complexo de edifícios, no centro da cidade de Viena, onde os antigos 
imperadores viviam. O palácio é, por isso, o mais importante edifício de Viena. Começou por ser um castelo 
medieval (séc. XIII) e continuou a crescer tornando-se a residência dos Imperadores de Habsburgo até 
1918. Neste palácio cabe um bairro inteiro tal é a sua dimensão. Quanto mais poderio os Habsburgos 
possuíam, mais edifícios iam sendo acrescentados aos inicialmente projetados. Atualmente, o palácio 
Hofburg acolhe a sede da Presidência da República, a Biblioteca Imperial (foto imediatamente abaixo), um 
centro de conferências internacional, a Escola de Equitação de Inverno, vários apartamentos oficiais e 
privados e museus (como é o caso do museu Sisi, dedicado à Imperatriz Elizabeth), entre muitas outras 
atrações. 
 

 
 
O palácio acolheu as famílias reais austríacas entre 1278 e 1918. Era usado enquanto residência principal 
de inverno (por oposição ao Schloss Schönbrunn que servia de residência de verão).  
 
Em termos históricos destaco o nascimento, neste palácio, de Maria Antonieta (Maria Antonia Josefa 
Johanna von Habsburg Lothringen), em 1755 e que, aos catorze anos, casou com o Delfim de França – Luís 
XVI, acabando por falecer, decapitada (condenada por traição), em Paris, em 16.10.1793. A sua 
majestosidade exterior esconde um lado negro da história. Foi na varanda deste palácio que foi proclamada 
a anexação da Áustria à Alemanha, no decorrer do período negro da história do século passado, em 1938. 
O líder nazi foi aclamado pelo povo austríaco de braços abertos.  
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Os famosos cavalos espanhóis Lipizzaner, garanhões criados na coudelaria nacional, foram trazidos para a 
Áustria em 1562 e aqui treinam na Escola Espanhola de Equitação durante oito anos para poderem atuar. 
Encontramos também a Neue Section (Nova Secção) que marca a entrada principal para a Biblioteca 
Imperial Austríaca. Encontramos também o museu Sissi, dedicado à Imperatriz Elisabeth, rico no vasto 
espólio deixado pela própria Imperatriz como é o caso dos seus famosos vestidos. O custo de acesso é de 
13,90 euros p/ adulto e 8,20 euros p/ criança (até 16 inc.). O Sissi Ticket permite aceder ao interior do 
palácio bem como à Coleção de Mobiliário Imperial e ao Palácio de Schonbrunn. 
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12. Volksgarten 
Endereço: Dr Karl Renner Ring 
Acesso: gratuito  
Horário: diariamente, de maio a setembro, das 06h00-22h00  
Como chegar: 
Metro: U-Bahn: U3 p/ Volksgarten 
BUS: n.a. 
Tram (Strassenbahn): 1, 2 e D p/ Parlament 

 
Situado no centro de Viena, facilmente confundimos o Volksgarten com um qualquer pequeno jardim 
encantado. Volksgarten significa, em português: “Parque do Povo”. A atribuição deste título decorre do 
facto de este ter sido o primeiro parque da cidade a ser aberto ao público. Não esqueçamos que os 
restantes parques e jardins, pela sua natureza e domínio privado, eram de acesso exclusivo à aristocracia 
vienense. Neste parque destaco o Templo de Teseu (estrutura em estilo neoclássico construída para abrigar 
exibições de arte temporárias).  
 

  
 

  
 

13. Parlamento 
Endereço: Dr Karl Renner Ring 
Acesso: gratuito  
Horário: Apenas c/ visitas guiadas (exceto 15 agosto) 
Como chegar: 
Metro: U-Bahn: U2 e U3 p/ Volkstheater 
BUS: n.a. 
Tram (Strassenbahn): 1, 2 e D p/ Parlament 
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Construído em 1883 sob a etiqueta do neoclássico, o Parlamento afirma-se como um dos mais importantes 
eixos estratégicos na atração turística da cidade. À sua volta encontramos várias estátuas a circundar uma 
fonte dedicada a Atenas. Não desperdiçar a oportunidade única em subir a rampa que nos leva até a 
entrada do edifício para vermos de perto os mosaicos aplicados nas paredes e os maravilhosos detalhes 
gravados nas imponentes colunas gregas que suportam o teto. Também a fonte e a sua área envolvente 
merecem ser observadas com cuidado. Tudo junto culmina num dos mais belos momentos em Viena.  
 

 
 
14. Maria Theresien Platz  

Endereço: Museumplatz, 1 
Acesso: gratuito  
Horário: diariamente.  
Como chegar: 
Metro: U-Bahn: U2 p/ Museums-Quartier; U2 e U3 p/ Volkstheater 
BUS: n.a.  
Tram (Strassenbahn): n.a. 

 
Uma referência a uma das maiores personalidades austríacas, a estátua da Imperatriz Maria Teresa está 
colocada no centro dos jardins e, à sua volta, concentram-se a maioria dos museus em Viena. 
 

  
 
15. Kunsthistoriches Museum e Naturhistorisches Museum 

Endereço: Maria-Theresien-Platz 
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Acesso: Pago. Bilhete combinado com Tesouro Imperial  
Horário: ter-dom: 10h-18h – qui: até às 21h00.  
Como chegar: 
Metro: U-Bahn: U2 p/ Museums-Quartier; U3 p/ Volkstheater 
BUS: n.a.  
Tram (Strassenbahn): 1, 2 e D p/ Burgring. 

 
O Museu de História de Arte (Kunsthistoriches Museum), de estilo renascentista, alberga algumas das obras 
mais valiosas do mundo, colecionadas pelos Habsburgos, mecenas e outros entusiastas, durante vários 
séculos. Este é um dos maiores museus de arte do mundo. Aliás, o palácio que o acolhe, só por si, é uma 
obra de arte. Aqui podemos encontrar a coleção da Casa de Habsburgo que inclui artistas como Rafael, 
Caravaggio, Bosh, Brueghel, Rembrandt (Coleção Holandesa), Rubens (Coleção Flamenga) entre muitas 
outras Coleções mundialmente aclamadas. Clicar aqui para comprar o bilhete online e evitar filas.  
 

 
 
Destaque agora para o Museu de História Natural (Naturhistorisches Museum) que contempla uma ampla 
coleção de minerais e uma vasta coleção de meteoritos. Estes dois museus são muito semelhantes entre si 
no que respeita à sua estrutura externa.  
 

 
 
16. Museumsquartier/Quarteirão dos Museus 

Endereço: Museumplatz, 1 
Acesso: Pago. Há bilhetes combinados e bilhetes separados  
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Horário: diariamente: 10h-18h.  
Como chegar: 
Metro: U-Bahn: U2 p/ Museums-Quartier; U2 e U3 p/ Volkstheater 
BUS: n.a.  
Tram (Strassenbahn): n.a. 

 
O Museumsquartier é uma zona muito agradável. Trata-se de um espaço urbano onde encontrámos muitas 
pessoas a jogarem boccia (desporto muito conhecido em Portugal devido às excelentes prestações dos 
nossos queridos atletas paraolímpicos – Atenas, em 2004 e Pequim em 2008). Nesta área existe acesso 
gratuito à internet de banda larga - wireless. Toda a envolvente é grandiosa e exuberante e os bancos que 
mostro abaixo são apenas para solteiros. 
 

 
 

Não tivemos muito tempo para apreciar este espaço na medida em que fortes ventos apareceram do nada 
e uma trovoada medonha acabou por se abater sobre Viena. Foi pena! 
 
Neste último espaço, antes de chover, ainda tivemos tempo para observar, do lado de fora, os Museus de 
Arte Moderna da Fundação de Ludwig de Viena (Mumok), o Leopold Museum, o Kunsthalle e o Museu do 
Tabaco, entre outros, assim como outros espaços dedicados a múltiplas exibições contemporâneas.  
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Assente em edifícios de arte barroca que outrora albergavam cavalariças imperiais, o Museumsquartier 
assume-se como um dos maiores complexos de museus do mundo envolvido por teatros, pelo Centro de 
Arquitetura de Viena, por zonas verdes e tranquilas e por vários cafés tradicionais.  
 
15º dia de viagem – 11 de agosto - (Viena - Bratislava): 80 Km percorridos 

 
Último dia em Viena. Pagámos o PC (60,08 euros) e fizemos uma limpeza geral à AC. Estamos a postos para 
tomarmos de assalto a capital da República Eslovaca. Mas, antes disso, ainda nos faltou ver a 
Hundertwasser-Haus por causa do mau tempo de ontem. É para lá que apontámos a nossa AC. 
 
14. Hundertwasser-Haus e KunstHaus Wien 

Endereço: Kegelgasse 34 / Löwengasse 41 
Acesso: gratuito  
Horário: Apenas c/ visitas guiadas (exceto 15 agosto) 
Como chegar: 
Metro: U-Bahn: U2 e U3 p/ Volkstheater 
BUS: n.a. 
Tram (Strassenbahn): 1 p/ Hetzgasse 

 
Concebido por Friedensreich Hundertwasser (que empresta o seu nome) este complexo residencial é 
arrojado e possui com uma arquitetura vanguardista que sobressai devido à utilização de cores garridas, de 
ornamentos variados (ex.: azulejos) e, sobretudo, devido à irregularidade na forma (dimensões e cores) das 
janelas. É difícil passear em Viena e não desejar passar por aqui para tirar umas fotografias.  
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Agora sim, caminho aberto para Bratislava! 
 
Bratislava  
Para conhecer a cidade basta clicar aqui.  
 

 
 
Ainda em Viena, e após termos trocado algumas informações com autocaravanistas italianos, tomámos 
conhecimento da existência de um parque que permitia o estacionamento gratuito de AC´s muito bem 
localizado em Bratislava. Para quem quiser fruir desta informação, as coordenadas GPS do parque são N 

48° 08’ 12’’ ; E 17° 06’ 55’’. Talvez devido ao facto de este ser gratuito, o parque não possui qualquer 
tipologia de serviços. Encontrámos, porém, a cerca de 300 m, próximo de um restaurante, uma zona com 
wifi gratuito. 
 
Passámos a pé a ponte que nos liga a ambas as margens do Danúbio e ficámos logo no centro da cidade.  
 
Ficam duas fotografias da nossa AC estacionada junto ao rio Danúbio, tiradas a partir da ponte. 
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Passada a ponte, procurámos pela Igreja Azul (Modrý kostol). Também conhecida como Igreja de Santa 
Isabel da Hungria, esta enquadra-se com naturalidade no estilo Art Nouveau e, dentro do estilo, é o edifício 
mais atraente de Bratislava. Nesta Igreja são inúmeras as solicitações de casamento e batizados. Tanto o 
interior como o exterior e até mesmo os telhados são de cor azul. A torre sineira tem 36,8 m de altura e 
também é azul e possui um telhado azul … é tudo azul! 
 

  
 
Posteriormente, conhecemos o Teatro Nacional e o palácio que acolhe a Filarmónica Eslovaca, situados na 
Praça Hviezdoflavovo Namestie.  
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Segundo soubemos, através de uns autocaravanistas franceses, é normal ali se reunirem diariamente entre 
as 10H00 e as 16H00 vários guias que nos levam a visitar a cidade. São duas horas e meia bem passadas na 
companhia de jovens que fazem deste hobby um meio para ganharem mais umas coroas. Ainda que 
gratuito, a gorjeta nunca é pequena! Mas como nós já trazíamos o nosso roteiro bem estudado, quisemos 
descobrir sozinhos os recantos mais escondidos e recônditos desta cidade. Em cada viagem aplicamos um 
velho provérbio português: “quem vai pró mar avia-se em terra”.   
 
A caminho da Old Town Hall passámos por três emblemáticas e fotogénicas estátuas da cidade (Stará 
radnica). Foi o caso de Čumil (man at work), na rua Panská, saído de uma tampa de esgoto e sobre quem se 
presume que o seu maior divertimento seja o de observar o que se passa por baixo da saia das senhoras; o 
Schöne Náci, na rua Rybárska brána, que retrata um louco que no início do século passado trajava a 
preceito e acenava a todos com o seu chapéu; e, por último, o soldado napoleónico da praça Hlavné 
Námestie. À conversa com umas jovens raparigas que trabalham num café próximo, soube que o soldado 
napoleónico, apoiado com os seus braços no banco de jardim, frente à embaixada francesa, esteve em 
Bratislava com o seu regimento em 1805. Hubert (nome do soldado) ter-se-á apaixonado por uma rapariga 
e por aqui terá ficado enquanto produtor de vinho espumante. Será? Ficam aqui estas três divertidas 
histórias que nos animaram bastante durante a tarde. 
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E agora uma fotografia da Maximilian Fountain. 
 

 
 
A antiga Câmara Municipal localiza-se na mesma Praça da Maximilian Fountain. Desde 1868, este edifício 
acolhe o Museu de História da Cidade. A sua torre, com 45 mts de altura, oferece uma vista panorâmica 
magnífica sobre o centro histórico da cidade.  
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E porque não dar uma volta de bicicleta? Aqui vou eu… 
 

 
 
Qual a relação existente entre Napoleão, a batalha de Austerlitz e Bratislava? É isso que vamos ver de 
seguida. Na praça Primaciálne námestie encontrámos um palácio Classicista lindíssimo do séc. XVIII, o 
Primaciálny Palác. Residem aqui os serviços afetos à Câmara da cidade.  
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Voltando a Napoleão… O Tratado de Paz de Pressburg foi assinado neste Palácio. O Tratado de Pressburg 
tem quatro acordos: 1271, 1491, 1626 e 1865. Um dos acordos foi celebrado entre franceses e austríacos 
imediatamente após a vitória de Napoleão, o imperador, em Austerlitz. Este Palácio ainda possui uma 
galeria propositadamente concebida para expor seis tapeçarias inglesas do séc. XVII que, no seu conjunto, 
fazem uma coleção única e distinta. Este Palácio assume presentemente a importância dos paços do 
Concelho.  
 
Encaminhámo-nos para o portão de S. Miguel (Michalská brána). Esta torre é uma imagem icónica de 
Bratislava e a sua filigrana histórica remonta ao séc. XIV. Trata-se de uma torre com 51 m de altura e 
facilmente identificável devido à forma da sua cúpula verde. Bratislava tinha quatro portões e este é o 
único que ainda existe. Na torre funciona o museu das Armas cujo preço de acesso é de 5,50 euros.   
 

 
 
Quisemos conhecer o Palácio Grassalkovichov (Grassalkovichov palác). Este foi construído em 1760 pela 
mão do Presidente da Câmara Real Húngara e Conselheiro da imperatriz Maria Theresa - Conde Anton 
Grassalkovichov. Este Palácio foi em tempo dedicado aos saraus da sociedade aristocrática. Presentemente, 
o seu inquilino ocupa um lugar cimeiro na diplomacia eslovaca por tratar-se do Presidente da República. 
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Esta é a sua residência oficial. Por trás do palácio, existe um jardim muito agradável. Estes jardins, hoje 
abertos ao público, foram outrora pertença do palácio. A estátua de Maria Theresa a cavalo, a Fonte da 
Juventude e outras obras contemporâneas enriquecem este lugar aprazível.    
 

 
 
Passámos e entrámos na Igreja KapuCínov… 
 

 
 

E depois, num estilo Rococó, pela “Casa do Bom Pastor” e pela Catedral de S. Martinho (Katedrála sv. 
Martina), respetivamente. 
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A Catedral de S. Martinho começou a ser construída em 1204. Era aqui que, tradicionalmente, os reis 
húngaros eram coroados entre 1563 e 1830. Foram aqui coroados onze reis húngaros e oito rainhas. A 
majestosidade do seu interior encontra-se dividida em três naves. A torre mede 85 m sendo a Igreja 
iluminada naturalmente através das suas grandes janelas com vitrais góticos. O batistério (peça original) é a 
parte mais antiga desta Igreja por datar de 1410. Esta catedral é dedicada a S. Martin de Tours (em França, 
por sinal cidade onde o meu pai nasceu). A escultura barroca do seu interior pertence ao escultor austríaco 
George Raphael Donner. Em 30 de junho de 1995, o nosso Papa João Paulo II esteve nesta Catedral (tal 
como esteve também em 1996, na Basílica de St. Martin, em Tours. Já tive oportunidade de referenciar 
este facto no meu relato de viagem de 2016). Uma última nota para o órgão de 4500 tubos, 74 000 registos 
e 4 teclados instalado nesta Catedral desde 2010.  
 
Faltava-nos o Castelo de Bratislava (Bratislavský hrad) que teimava em olhar para nós sobranceiramente do 
alto da colina em que se situa. Este castelo é uma reconstrução completa datada de 1950 na medida em 
que a versão original foi destruída por um incêndio em 1811. A visita ao seu exterior é gratuita. Para quem 
não souber eslovaco, pode carregar aqui para saber como aceder ao castelo. 
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Encontrámos no seu interior o Museu Nacional Eslovaco (entrada é de 9,00€/adulto e de 4,00€/estudante). 
O museu encerra às segundas-feiras e funciona entre as 10h00 e as 18h00. A última entrada pode ser feita 
até às 17h (não entrámos porque já passava da hora. Foi pena! Fica para a próxima).  
 
Destaco a bela vista que se tem sobre a cidade e o rio Danúbio. A torre UFO (serve de restaurante) e, ao 
fundo, ainda é possível avistarmos um pedacinho da Áustria. 
 

 
 
Pernoitámos no parque juntamente com outras dezenas de AC. 
 
16º dia de viagem – 12 de agosto - (Bratislava - Oswiecim): 423 Km percorridos 
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Oswiecim (Auschwitz/Birkenau) 
Para conhecer a estrutura destes campos basta clicar aqui.  

 
“(…) a palavra escrita é o maior e o mais invulnerável dos refúgios, 

porque as suas pedras são ligadas pela argamassa da memória”. 
Luís Sepúlveda, in “As Rosas de Atacama”. 

  
Cedo humildemente este meu espaço a quem teve a coragem de transformar as suas vivências em palavras 
escritas. A quem teve a coragem e a ousadia de lutar para garantir a sua última faculdade: a de negar o seu 
consentimento às rudes condições do Lager: 
 

“(…) que também neste lugar se pode sobreviver, e por isso é preciso querer sobreviver, para contar, para 
testemunhar, e que para viver é importante esforçarmo-nos para salvar pelo menos o esqueleto, os pilares, 
a forma da nossa civilização. Que somos escravos, privados de qualquer direito, expostos a qualquer 
injúria, condenados quase com certeza à morte, mas que uma faculdade nos restou, e temos de a defender 
com todo o vigor porque é a última: a faculdade de negar o nosso consentimento. Temos, portanto, sem 
dúvida, de lavar a cara sem sabão, na água suja, e limparmo-nos ao casaco. Temos de engraxar os 
sapatos, não porque a tal obriga o regulamento, mas por dignidade e propriedade. Temos de caminhar 
direitos, sem arrastar as socas, certamente não em homenagem à disciplina prussiana, mas para nos 
mantermos vivos, para não começarmos a morrer”. 

Primo Levi in “Se isto é um homem, pp.: 40.” 

 
Admito sem qualquer pudor que não estava preparado para o que senti hoje. Por muito que tivesse 
procurado antecipar o choque emocional que sabia ter de enfrentar, admito que nada é tão violento como 
olhar para a inscrição do portão principal do campo de extermínio nazi em solo polaco e passar um dia em 
Auschwitz/Birkenau. A classificação dos campos nazis desagrega-se em três grupos: os de concentração; os 
de trabalho; e os de extermínio. Visitar Auschwitz e Birkenau é (re) visitar tudo isto, é recuar no tempo para 
relembrar as atrocidades praticadas pelos monstros do Bloco 10 - as absurdas experiências médicas 
praticadas por Mengele. A linha de comboio que entra pela fachada principal de Birkenau é fria e 
assombrosa. Olhar para ela é ficarmos assustados com o ruído silencioso do bárbaro latido dos cães e das 
vozes a vociferarem “direita/esquerda”. Entre os gritos de dor sobressaem os gritos do choro de quem vê a 
família separar-se ao som das lágrimas porque as lágrimas são o espelho dos destroços humanos gerados 
pela violência, pela irracionalidade. Nas guerras não há bons nem há maus. Apenas mortos. Muitos mortos 
e muitas lágrimas. Vieram-me à memória imagens daquelas carruagens preparadas para transporte de 
gado repletas de gente. Gente condenada sem ter cometido qualquer crime. Era preciso ter o coração 
impregnado de ódio para não compreender o quanto tudo aquilo ultrapassava a réstia do bom senso. Mas 
foi em frente à “Parede Negra” e às câmaras de gás, conhecidas pelos milhares de execuções ali cometidas, 
que compreendi bem melhor o mundo perigoso em que vivemos. Mas os horrores de Auschwitz e Birkenau 
são tão sombrios que conseguem ir muito para além do que se possa imaginar. Não esqueçamos as 
centenas de mulheres que, no âmbito de um programa de esterilização hediondo foram obrigadas a 
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tornarem-se escravas sexuais nestes campos (Frauenblock – Bloco 24). Primo Levi retrata muito bem esta 
miserável condição humana. Mulheres, judias sobretudo, ou alemãs que ajudaram judeus ou tropas 
inimigas do regime, eram obrigadas a prostituírem-se em bordéis (“casas especiais” - nome dado há época 
por Heinrich Himmler), diariamente, com dezenas de homens, muitas vezes ao longo de 22 horas. Fosse 
com soldados ou com prisioneiros que lhes obedecessem. Quinze minutos de sexo custavam 2 marcos e 
com 2 marcos nem sequer era possível comprar um maço de tabaco que custava 3. Se engravidassem 
teriam de abortar e enfrentar os hediondos métodos medicinais em uso no Lager. 
 
Praticamente localizado no centro da Europa ocupada e com boas condições de acessibilidade rodoviárias e 
ferroviárias, Auschwitz vai para além de uma simples palavra. Auschwitz era composta por três grandes 
estruturas. A primeira, Auschwitz I (stammlager) foi formada em meados de 1940 num terreno e a partir de 
uma construção militar polaca. A segunda, Auschwitz Ii – Birkenau, dista cerca de 3 Km de Auscwitz I e, em 
1944, contava com mais de 90.000 prisioneiros. Era a estrutura mais complexa do campo. A sua construção 
teve início em 1941 na aldeia de Brzezinka de onde a população foi expulsa. Esta unidade tornou-se o maior 
centro de extermínio em massa da Europa devido às suas 4 câmaras de gás e respetivos crematórios. 
Concebida para assassinar 20.000 pessoas por dia, todos os dias, esta estrutura assassinou cerca de 1 
milhão e meio de pessoas. A terceira estrutura designava-se Auschwitz III – Monowitz e era também 
conhecida por Buna. Formado em 1942, este campo contava no verão de 1944 com mais de 12.000 
prisioneiros e dista cerca de 6 km de Auschwitz. Uma das particularidades deste campo era a de estar 
localizado junto às fábricas de gasolina e de borracha sintética Buna-Werke. Sob a administração deste 
último campo encontravam-se a superpotente indústria química IG-Farbenindustrie e a grande maioria dos 
restantes 47 subcampos de trabalho escravo.  
 
Deixo aqui um mapa de Auschwitz I e de Birkenau devidamente legendados de modo a compreendermos a 
sua estrutura e a sua organização. Os mapas podem ser obtidos a partir daqui.  
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As coordenadas GPS para Auschwitz I e Birkenau são, respetivamente: N 50° 01’ 42’’; E 19° 11’ 60’’ e N 50° 
02’ 04’’; E 19° 10’ 58’’. 
 
Caso prescindamos de audioguias, a entrada é gratuita. Todavia, existem fortes e rigorosas medidas de 
segurança para entrarmos em Auschwitz I. Tal como nos aeroportos, fomos obrigados a passar por 
detetores de metais e as mochilas tiveram de ser abertas na presença da polícia. Mesmo sendo a entrada 
gratuita, temos de nos registar e adquirir um bilhete de entrada livre que nos permite aceder ao campo de 
concentração a partir das 16H00. 
 

 
 
E agora, umas fotografias que dificilmente voltarei a esquecer. 
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Vieram-me à memória as imagens recentes que ainda tenho do ano passado quando visitei a Normandia e 
as Ardenas.  
 
Demasiadas regiões do globo estiveram e ainda estão a ferro e fogo. Presentemente, ainda continuam a 
proliferar imagens cruéis e a lançar-se apelos lancinantes dos quatro cantos do mundo. Veem-se rostos 
desesperados. Há mortos e muitos feridos. Há gente em ruínas. Os cessar-fogos são rasgados não apenas 
por tiros mas também por uma violência inaudita. Balas cravadas no tempo. Balas cravadas nos corpos 
inertes. A verdade é diariamente feita em frangalho nestes conflitos infernais. A guerra é a guerra (palavras 
de Fausto). Como seria simples a vida se os conflitos pudessem arrumar-se num tabuleiro de xadrez. De um 
lado os bons e do outro lado os maus. O problema é que estes tabuleiros têm demasiadas peças e estas 
movimentam-se, diariamente, em múltiplas direções. É por isso que a guerra é a guerra. Paremos nós, 
autocaravanistas, voz da liberdade, para refletirmos na poderosa arma de guerra apelidada de propaganda 
que torna pornográfica a exploração do sofrimento, do horror, da miséria e dos mortos, em nome de uma 
suposta superioridade moral. “Numa mão sempre a espada e noutra a pena” (dizia Camões, o Poeta, nas 
suas reflexões em Os Lusíadas, por mim sintetizadas). Afirmemo-nos enquanto autocaravanistas e 
combatamos essa propaganda relatando as nossas vivências, partilhando e disseminando as nossas 
mensagens de paz, porque temos a sorte de sermos viajantes do mundo. Porque a guerra é a guerra e 
quando a guerra avança nem as mães nem as crianças são capazes de dar cor às lágrimas.  
 
Auschwitz e Birkenau representam o fundo do poço. O lodo da crueldade humana. Infelizmente, nem todos 
aqueles que fisicamente se salvaram acabaram por se salvar. Esta é a ideia central com que fiquei após ter 
lido Primo Levi que se suicidou poucos anos após ter escrito o seu livro. Ficam por responder questões 
enigmáticas sobre quem teve mais sorte? Quem morreu ou quem sobreviveu? Quantas memórias? Que 
tipo de memórias? A sua pertinência é tão mais importante agora porque a guerra é, sempre foi, e 
continuará a ser a guerra. Apesar de muitos de nós não a termos vivido, seguramente ainda lhe 
reconhecemos o cheiro fétido, o sabor amargo e a repulsa. Vemo-la diariamente na TV, à hora do jantar. 
Seja na Coreia, na Síria ou no Sudão, seja na Crimeia, na Venezuela ou no Paquistão, ou noutro país 
qualquer. Vivemos numa sociedade high-tech estonteantemente desunida, onde o mediático e o supérfluo 
conquistam terreno à seriedade e à verdade, onde reconhecemos aqui e ali pessoas dispostas a aplaudir, a 
legitimar e a aclamar, em pé novamente, seja em Nuremberg, na Piazza Vittorio Emanuel ou seja no 
Capitólio novos monstros que vociferam a criação de muros, de barreiras e o regresso à tortura em “locais 
negros” (palavras de Donald Trump), o mesmo é dizer ispis verbis a lugares sinistros e medonhos como o 
foram Auschwitz e Birkenau. Dizer disparates é uma chatice mas viver sem ética e sem decência é uma 
vergonha! Algures entre a moral imposta por esta nova ordem e a teoria de que tudo assume formas 
geometricamente variáveis tem de necessariamente existir um espaço para a virtude pois esta parece ser a 
condição humana que arrogantemente julga que o passado não volta. Já na Grécia Antiga, Aristóteles e 
Platão não escondiam o seu desencanto pela escola de Protágoras e de Górgias e dos seus discípulos 
sofistas. Afinal, o passado não morre, talvez o passado nem sequer seja passado mas a guerra foi, é, e será 
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sempre a guerra pois a história provou e continua a provar que um qualquer sistema pode ser tomado de 
assalto por um qualquer aventureiro sem escrúpulos capaz de desviar para os seus objetivos destrutivos os 
meios disponibilizados pela tecnologia moderna e pela propaganda.  
 
Este meu grito e este meu dia em Auschwitz/Birkenau são dedicados a todos aqueles que sofrem 
diariamente, de que forma for, às mãos dos tiranos. Aos homens, às mulheres e às crianças que são 
verdadeiros heróis. Sim, estas pessoas são verdadeiros heróis. Dedico também estas minhas palavras às 
pessoas, conhecidas ou anónimas, que me merecem todo o respeito pelo seu envolvimento na defesa de 
causas sociais e ambientais. Ao Eng.º António Guterres, atual Secretário-Geral das Nações Unidas, ao Papa 
Francisco e a todos aqueles que, voluntariamente, lutam por um dia melhor. A estes, deixo uma palavra do 
meu apreço e da minha estima pelo seu importante contributo na paz e na defesa dos direitos dos 
refugiados e dos migrantes e de todos aqueles que sonham com a palavra paz. “Paz” não deveria ser 
apenas uma palavra mas antes uma sentença sobretudo numa época em que, em pleno século XXI, vemos 
repetirem-se vários indicadores que anteciparam as grandes catástrofes políticas e bélicas do século 
passado. Olhar para o trabalho destes homens e destas mulheres e para a resistência dos jovens e das 
crianças é desejar manter a coragem e a lucidez enquanto tudo o que nos rodeia caminha aceleradamente 
para o desastre.  
 
Auschwitz/Birkenau não é para gostar ou deixar de gostar. É para sentir, para recordar, para lembrar o 
quão frágil é a nossa condição humana e deveria ainda servir sobretudo, para nos engajarmos no projeto 
de um amanhã melhor.  
 

RECORDAR PARA NÃO ESQUECER PORQUE QUANDO ESQUECERMOS VOLTAREMOS A COMETER OS MESMOS ERROS. 
 
Uma breve e última nota acerca deste país, a Polónia. Muito recentemente têm-se manifestado nas ruas 
milhares de polacos contra uma das iniciativas do seu governo que tinha como propósito aumentar o poder 
do Estado para demitir, destituir ou nomear juízes. Este ponto de vista político é perigoso e demonstra bem 
que a democracia não é um dado adquirido. A democracia tem de ser alimentada e, no caso polaco, o que 
se pretende é convertê-la numa “tribunalocracia”. Aos meus olhos, isto é inaceitável porque é assim que 
nascem as ditaduras. Inesperadamente, Andrzej Duda, Presidente Polaco, perante a pressão popular, 
anunciou que ia vetar esta lei contra o seu próprio partido. Todavia, faltou-lhe coragem política para vetar 
o projeto-lei que prevê que os juízes dos tribunais de primeira instância possam ser nomeados pelo próprio 
governo através do seu ministro da justiça. A história para ser contada tem de ser vivida. E vivê-la é não 
esquecer o passado sob pena de regressarmos ao obscurantismo ou aos horrores cometidos aqui em 
Auschwitz. Não creio ter caído no exagero porque numa Europa em que o seu motor vai a votos este ano 
(Alemanha), a Polónia tem visto o endurecimento do seu regime passar entre os intervalos da chuva. Este é 
o retrato de uma Europa, a nossa Europa, desabrida e desunida. Vale a pena pensar nisto enquanto 
autocaravanistas mas também enquanto cidadãos livres!   
 
Terminámos o dia, completamente nauseados. Deixo o guia do Museu com o respetivo horário aqui. Outro 
mapa aqui. Seguimos a sugestão da Campercontact e pernoitámos na AS localizada junto ao Museu de 
Auschwitz I (GPS: N 50° 01’ 42’’; E 19° 11’ 60’’).  
 

Meteorologia Noite Pernoita em: Preço Avaliação 

Chuva Muitocalma AS 0,00 € 2  
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17º e 18º dias de viagem – 13 e 14 de agosto - (Oswiecim - Praga): 500 Km percorridos 
 

 
 
Levantámo-nos bem cedo porque hoje o dia é dedicado à “tugalização” de Praga.  
 
Praga  
Para conhecer a cidade basta clicar neste vídeo promocional. 

 
O centro histórico da cidade de Praga deixa-se visitar sem necessariamente recorrermos aos transportes 
públicos. Ficámos parqueados no PC Sokol Troja (GPS: N 50° 07’ 01’’; E 14° 25’ 24’’). Quase em frente ao PC 
temos uma paragem de BUS (n.º 112) que nos leva diretamente à linha de metro (Nádrazi Holesovice). A 
partir daqui o rumo é o centro e as paragens de metro mais adequadas são Müstek ou Starometská. 
Comprámos um bilhete de 24 horas, válido para circular em todos os transportes com exceção do bilhete 
simples – designado por NO-TRANSFER – este último, válido para viagens simples e sem troca de meios de 
transporte). Só tivemos de o validar no primeiro transporte utilizado (para sinalizar o inicio das 24 horas) 
sem nunca termos de o voltar a fazer. Simples! Vamos agora conhecer a cidade a pé. Decidimos caminhar 
de modo a vermos o maior número de atrações possível nestes dois dias que por cá estivermos (inclui 
subida ao Castelo).  
 
Se olharmos para o mapa da cidade, percebemos que esta é cortada a meio pelo rio Vltava.  
 

http://www.campingcarportugal.com/
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Os principais pontos turísticos encontram-se na Malá Strana (Cidade Pequena) e em Hradcany (Cidade do 
Castelo), ambas do mesmo lado do rio. Na outra margem encontramos a Staré Mestro (Cidade Antiga -
coração de Praga) e a Nové Mestro (Cidade Nova e o Bairro Judaico). Feita a apresentação, mochila às 
costas e lá vamos nós explorar a cidade e só terminaremos na Old Town Square.   
 
A - Cidade Hradcany: 
 
A primeira visita a fazer é ao Santuário Loreta (entrada paga). O centro do Santuário é a Santa Casa, réplica 
da casa da Virgem. A Santa Casa deslumbra pelo contraste entre a luxúria do exterior com a modéstia do 
seu interior.   
 

 
 
Dedicámos a segunda visita ao Monte Petřín onde sabíamos existir uma réplica da Torre Eiffel em miniatura 
(60 m) que funciona enquanto miradouro da cidade. A subida/descida ao Monte faz-se a pé ou de ascensor. 
A subida à réplica da Torre Eiffel apenas é garantida por escadas. Um pouco mais à frente, próximo da 
torre, existe um miradouro que nos faculta uma vista bonita sobre a cidade.  
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O terceiro ponto visitado foi o Castelo de Praga que fica próximo dos dois pontos anteriores. Convém não 
falhar o render da Guarda. Um espetáculo bonito de se ver! O render da Guarda dá-se de hora a hora em 
frente ao portão principal mas, o mais bonito, dá-se diariamente ao meio-dia frente à entrada principal do 
Castelo. 
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O Castelo de Praga é o maior castelo do mundo (70.000 m2). Face à sua gigantesca dimensão precisamos de 
um mapa que inclua todas as suas atrações. Já agora, a lista para aceder no todo ou em parte às atrações 
incluindo a casa de Franz Kafka está aqui. 
 
Dentro do Castelo encontrámos: a Catedral de S. Vito; a Torre da Pólvora; o Palácio Real; a Torre Dalibor; a 
basílica de São Jorge; o Palácio Lobkowicz e a Viela Dourada. 
 
Vamos olhar para o mapa de modo a torna-lo percetível: 
 

 

 
 
Agora o mesmo mapa com indicações importantes como: WC, correios, lojas ou cafés: 
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Agora fica mais fácil…. Vamos então dissecar o que há para dissecar. Em primeiro lugar, como chegar? 
 
Resposta simples, a pé ou de elétrico mas, se quisermos ver a guarda real convém selecionar a entrada que 
fica junto à estação Pražský hrad (elétrico 22 no canto superior esquerdo do mapa). Passamos a ponte e, 
aparentemente, a visita é efetuada de forma mais organizada. Existem, contudo, outras entradas passíveis 
de serem utilizadas: Královský letohrádek, Pohořelec. Além do elétrico podemos também chegar de metro 
(apesar do elétrico ficar mais próximo das portas). Para o metro deixo estas duas opções: Malostranská e 
Hradčanská.  
 
O Castelo foi mandado construir no séc IX pelo   Príncipe Bořivoj e, presentemente, é palco central da 
política Checa na medida em que este é sede da sua Presidência.  
 
Junto às entradas somos confrontados com vários circuitos que vão desde o mais simples ao mais 
completo. Para a long visit o preço é de 350 CZK. A short visit custa 250 CZK. Quem desejar consultar o 
câmbio para avaliar o valor da Coroa Checa face ao Euro, basta clicar no site do BdP. Optámos pelo Ticket 
Family – Circuito B. 
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Iniciemos o nosso roteiro precisamente pela residência que um dia pertenceu aos Reis da Boémia, o Old 
Palace Royal, localizado junto à Igreja de São Jorge. A entrada é paga (incluída no “bilhete Família”) e o 
horário da visita vai das 09H00 às 18H00. 
 

 
 
Levou 600 anos a construir e a entrada é gratuita. Falo da Catedral St. Vitus cuja torre tem 100 m de altura. 
A Catedral possui uma interessante estrutura gótica do século XIV com gárgulas fascinantes facilmente 
visíveis do solo. Existe algum interesse em subir à torre do sino para ascendermos ao ponto mais elevado 
do castelo. Daqui, as vistas são fabulosas sobre a Cidade Velha e o rio.  
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Também com entrada paga temos a Basílica de São Jorge…. 
 

 
 

 
E o palácio Lobkowicz. 
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Encontrámos ainda, junto ao Castelo, a Rua do Ouro (Golden Lane). Esta encontra-se repleta de pequeninas 
lojas muito coloridas que em tempos serviram de alojamento aos guardas do palácio. O n.º 22 desperta 
particular atenção aos turistas por ter sido a casa onde viveu Franz Kafka (autor do best-seller: “O Processo” 
que promove uma clara e objetiva crítica ao mundo judicial existente há época). Recordo que há época e no 
local onde estamos agora (Golden Lane), imperava o domínio autoritário de um Estado Checoslovaco em 
que as lutas pelo poder na 1.ª Guerra Mundial proporcionavam às autoridades inúmeras atitudes 
arbitrárias para um mesmo assunto. Foi esse o drama vivido pelo bancário Josef K., personagem central de 
“O Processo”. 
 

  
 
Importa sublinhar a existência da antiga prisão localizada à saída do Castelo. Na verdade, tratava-se de uma 
sala de tortura que passa um pouco despercebida mas que vale bem a pena conhecer. Falo da Torre 
Daliborka. 
 

  
 
Vamos agora passar para a cidade pequena antes de atravessar a ponte de S. Carlos. 
 
B - Pequena Cidade (Malá Strana): 
 
Iniciámos o nosso segundo roteiro com uma visita à Igreja do Menino Jesus de Praga - Igreja de N.ª Sr.ª da 
Vitória (Chrám Panny Marie Vitezné). A estátua do Menino Jesus de Praga é venerada anualmente por 
centenas de milhares de pessoas. Tem cerca 47 cm de altura e é feita em cera com um núcleo em madeira.  
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Visitámos também o “Muro de Lennon” em homenagem ao cantor John Lennon. Este muro tornou-se um 
símbolo para a juventude checa que ansiava por uma paz e por uma liberdade que teimavam em ser 
asfixiadas pelo regime Comunista. O muro fica localizado junto ao pilar direito da ponte São Carlos (de 
costas para o Castelo). 
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A Igreja de S. Nicolau (Chrám sv Mikulásě) transpira influência da Contrarreforma. Concluída no séc. XVIII, a 
robustez das suas paredes, o alto zimbório e a sua torre sineira constituem um dos símbolos do barroco da 
cidade. No seu interior, a Igreja impressiona pela estatutária e pelas pinturas. O seu púlpito encontra-se 
fantasticamente decorado e o seu órgão com 4.000 tubos terá sido, em tempos, tocado por Mozart. 
Presentemente, esta Igreja ainda acolhe concertos de música clássica.    
 

  
 

A ponte São Carlos (Karluv Most) afirma-se como um dos mais requisitados postais turísticos da cidade e 
liga a Pequena Cidade à Cidade Velha. A beleza desta ponte deve-se a muitos fatores. Entre outros, 
destaco: 
 

 A visão da engenharia gótica (séc. XIV) que liga 16 arcos de grés maciço; 

 A construção protegida por talha-mares de madeira (ângulo dos pilares que serve para quebrar a 

força da corrente das águas do rio Vltava. Nas extremidades é guardada por torres; 

 O facto de esta ter sido palco de torneios, de batalhas e de execuções; 

 Das suas margens serem ladeadas por trinta estátuas.  

 O facto de possuir o Santo das Estrelas – S. João Nepomuceno. Caído em desgraça com o seu 

monarca, este religioso foi atirado da ponte dentro de um saco. O seu corpo foi levado pela 

corrente enquanto as estrelas dançavam à superfície. Presentemente, S. João Nepomuceno é o 

patrono das pontes e o seu halo é representado através das estrelas.  
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Diz a lenda que quem passar a mão pela estátua de São João Nepomuceno voltará a Praga. Diz a mesma 
lenda que esta ponte jamais cairá porque na sua argamassa foram acrescentados ovos e vinho. Engraçada a 
lenda! Convém referir que esta ponte tornou-se um símbolo da cidade por dois motivos. O primeiro, por ter 
sido construída em 1357 e possuir 516 m de comprimento x 10 m de largura. O segundo, porque esta ponte 
foi a única ponte de Praga até 1841. A estes dois motivos eu acrescento um outro… além dos artistas, 
artesãos e comerciantes, encontrámos uma vista lindíssima para o Castelo (o maior do mundo). 
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C – Bairro Judeu (Staré Město): 
 
A norte da Old Town Center, o Bairro Judeu de Praga (Josefov) ocupa um espaço importante na cidade quer 
pelas suas várias sinagogas (Velha Nova; Maisel; Pinkas – convertida num memorial às vítimas do 
holocausto – Klaus e, por fim, a Sinagoga Espanhola – uma das mais bonitas) quer pelo cemitério Judaico (o 
mais antigo do mundo). 
 
Durante a 2.ª Grande Guerra, os nazis deportaram a grande maioria dos judeus de Praga para Terezin 
(cidade-prisão) e, posteriormente, para Auschwitz.  
 
D - Cidade Velha: 
 
Chegando à Cidade Velha procurámos encaminhar-nos para a zona central, ou seja, para a Staroměstské 
náměstí (praça central). Quanto a mim, esta praça é uma das mais belas da Europa. Antigamente 
encontrávamos aqui um mercado medieval. De um lado da praça ergue-se uma torre com cerca de 70 mt 
de altura pertencente à Câmara Municipal de Praga (Obecní dum). Este é um edifício gótico datado de 
1338. Do outro lado encontramos a Igreja de Nossa Senhora (antes Igreja de Týn) com as suas torres 
também desenhadas num estilo gótico. Encontramos ainda na praça dois outros edifícios emblemáticos: a 
Igreja de São Nicolau (estilo Barroco) e o Palácio Kinský (estilo rococó).  
 
Nesta praça, as cruzes brancas no pavimento evocam a execução de Hussitas e de outros 27 protestantes 
em 1621. Em 1945, já em retirada e num ato de puro ódio e de vandalismo, os nazis demoliram por 
completo uma das alas dos Paços do Concelho da Cidade Velha.  
 
Igreja N.ª Sr.ª de Tyn 

 
 
Segunda Igreja de S. Nicolau da cidade 
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Palácio Kinský 

 
 
Kafka frequentou a escola no Palácio Kinský. O seu pai geria uma loja de miudezas no seu rés-do-chão. Em 
1948 (fevereiro) o golpe de estado comunista foi proclamado a partir da varanda deste Palácio. 
 
Ao centro da praça encontramos uma estátua que homenageia a história de Praga. Numa corrente estética 
de Art Nouveau e erigida em 1915 por ocasião do 500º aniversário da morte do pensador e reformista 
religioso da Boémia, Jan Hus, a estátua que sobressai na praça é um hino à sua ousadia por ter enfrentado a 
Inquisição. Jan Hus foi percursor do movimento Protestante. Foi excomungado e queimado vivo por isso.    
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Guardei para o fim o ponto alto da Cidade Velha, o seu Relógio Astronómico (datado de 1338). O seu 
estado de conservação e o das Igrejas que ladeiam o edifício da Câmara mereceram uma etiqueta da 
UNESCO que os classificou como Património Cultural.   
 
A popularidade do Orloj deve-se às suas três componentes centrais: o mostrador astronómico; um 
calendário com os seus grandes medalhões que representam os meses do ano; e, a “Caminhada dos 
Apóstolos” que diariamente brindam os turistas entre as 09H00 e as 21H00. Em todas as horas certas o 
relógio oferece um espetáculo que cruza estes três mecanismos. Devem também ser incluídos neste 
espetáculo o esqueleto (representante da “morte”) que toca o sino enquanto as 12 figuras dos apóstolos 
“desfilam” acima do relógio. Além da “morte” existem outras três figuras  que simbolizam a “vaidade”, a 
“avareza” e a “invasão pagã”. Todas estas quatro figuras balanceiam a cabeça ao som do sino. Há que ter 
muita atenção porque tudo acontece muito depressa neste fabuloso espetáculo. 
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Não pudemos subir à torre do relógio porque esta estava em remodelação para obras de restauro. 
 
E porque a minha mãe é a melhor mãe do mundo, e disto não hajam dúvidas, o meu Pai e eu fizemos 
questão de a acompanhar à 5.ª Avenue de Praga onde encontrámos a melhores griffes, aos melhores 
preços (?!?). Um passeio que acaba por ser muito agradável.  
 

 
 

E - Cidade Nova: 
 
A Cidade Nova (Nové Mestro) é vincadamente marcada por um dos mais famosos postais de Praga: a 
Dancing House, construída em 1996 e que fica junto à ponte Jir. 
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Para os amantes da gastronomia existe um petisco maravilhoso, o Trdlo (doce muito característico de 
Praga). O Trdlo parece-se com o pão doce tradicional. 
 
 

  
 
Para acabar o dia, deixo umas fotografias bonitas e prazerosas de uma das cidades mais bonitas que eu 
alguma vez visitei. A fotografia n.º 4 é a famosa torre da pólvora. 
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Meteorologia Noite Pernoita em: Preço Avaliação 

Ameno Muito calma Parque campismo 62,00 € 
(2 noites) 3  

 
 
 
 
 
 
 
19º dia de viagem – 15 de agosto - (Praga – Rothenburg ob der Tauber): 383 Km percorridos 
 
Hoje é feriado e isso condicionou parte dos nossos planos. Pretendíamos conhecer Nuremberga e o seu 
Tribunal mas, por motivos óbvios, optámos por adiar esta nossa intenção quando programarmos a nossa 
viagem a Berlim, muito oportunamente.  
 
Após reunião do G3 decidimos rumar em direção à Baviera e conhecer a cidade encantada de Rothenburg 
ob der Tauber. Ficam aqui as nossas memórias para mais tarde recordarmos com prazer. 
 

 
 
Rothenburg ob der Tauber 
Para conhecer a cidade basta clicar neste vídeo promocional. 

 
Conhecermos Rothenburg ob der Tauber é desejarmos entrar na Rota Romântica dos alemães. Foi aqui que 
Walt Disney se inspirou para criar o cenário da vila de Gepeto (o eterno e encantado desenho animado do 
Pinóquio). Rothenburg transpira uma beleza e um romantismo que só se explicam através da lenda 

Pedro Santos Pedro Santos 

http://www.campingcarportugal.com/
mailto:info@campingcarportugal.com
https://www.youtube.com/watch?v=2zcboVHIvtk
http://www.rothenburg.de/tourismus/sehenswertes/gebaeude-plaetze/ratstrinkstube/


 

Publicado em Portal CampingCar Portugal - www.campingcarportugal.com 
E-Mail : info@campingcarportugal.com 

 
 

115 115 

relacionada com a Guerra dos 30 anos que opôs católicos e protestantes (1618-1648). O General Tilly 
(católico) desafiou o mais corajoso guerreiro a beber, de um só gole, um cântaro de vinho com 3,25 litros. 
Caso conseguisse, o primeiro não destruiria a vila. Uma coisa é certa, a vila ainda hoje existe porque Nush, 
o nobre e ilustre edil daquela época, aceitou e ganhou o desafio proposto por Tilly.  
 

  
 

  
 
Contámos nesta vila dezenas de torres e todas elas tinham um relógio. A bifurcação Plönlein conta com a 
presença da casa amarela e da igreja Siebersturm. Esta é, quanto a mim, uma das imagens urbanas que 
melhor caracteriza a fusão temporal e cultural entre a idade média e a nossa sociedade hig-tech e é por isso 
que Plönlein é o rosto de milhares de postais fotográficos. 
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Chegados à praça principal avistámos de imediato Ratstrinkstube onde se localiza o relógio astronómico da 
cidade. E voltámos a reencontrarmo-nos com a lenda porque à hora certa é possível assistirmos à 
encenação de Nush a dar conta dos 3,25 Litros de vinho de uma assentada só. Também foi aqui que 
encontrámos o posto de Turismo. Fica aqui o mapa da cidade. 
 

  
Encontrámos na Marktplatz a Rathaus que, da sua torre, oferece-nos uma vista lindíssima sobre a cidade. 
Para isso, temos de subir os 250 degraus e lá no cimo pagar dois euros. O esforço compensa. 
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Deixo agora outras sete fotografias de Rothenburg no intuito de contagiar os mais e os menos aventureiros 
a passarem por esta bela e encantada vila medieval. 
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Aceitámos a sugestão da Campercontact e pernoitámos na AS desta vila por 10 euros (GPS: N 49° 22’ 12’’ ; 
E 10° 10’ 60’’). Tem todos os serviços mas estes são pagos para além da quantia antes indicada.   
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Meteorologia Noite Pernoita em: Preço Avaliação 

Ameno Muito calma AS 10,00 € 3  

 
20º dia de viagem – 16 de agosto - (Rothenburg ob der Tauber – Saint-Nicolas-de-Port): 394 Km 
percorridos 
 

 
 
Schwäbisch Hall 
Para conhecer a cidade basta clicar neste vídeo promocional. 

 
Schwäbisch Hall localiza-se na rota turística dos Castelos alemães. De facto a nossa viagem por estas 
latitudes termina onde a começámos, i.e. na bifurcação de duas rotas: a Romântica e a dos Castelos. A rota 
Romântica começa em Wurzburg e termina nos Alpes. Foi nesta que encontrámos o Castelo de 
Neuschwanstein, em Fussen. A rota dos Castelos é conhecida na Alemanha por Burgenstraße e vai de 
Mannheim, na Alemanha, até Praga, na República Checa. Quem haveria de dizer, no início destas minhas 
memórias, que havíamos de palmilhar tudo isto com o nosso autocaracol? Para quem quiser saber mais 
acerca destes 1.000 km de paisagens de sonho e de caminhos dourados basta clicar neste link.  
 
A Burgenstraße levou-nos a conhecer a cidade de Rothenburg ob der Tauber. Visitaremos hoje Schwäbisch 
Hall. Para a futura viagem a Berlim, exploraremos um pouco mais esta rota dos Castelos com uma 
passagem por Heidelberg, onde se localiza o maior Castelo da Alemanha.   
 
Iniciemos então estas minhas memórias pelo início. Não é fácil porque Schwäbisch Hall é uma autêntica 
cidade imperial escondida nos seus próprios contos de fadas. Uma das características das cidades imperiais 
é terem estado ligadas diretamente ao imperador. Este detalhe é muito importante porque isso implica a 
inexistência de um castelo. Numa outra perspetiva, o facto de esta cidade não pertencer a um Duque, 
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Príncipe ou Bispo, era sinónimo de independência económica, financeira e, sobretudo, política, e é por isso 
que em vez de um castelo encontramos um Convento de grandes dimensões.   
 
As muralhas de Schwäbisch Hall ladeiam o rio Kocher cuja beleza das suas águas só encontra rivalidade na 
beleza das casas medievais. Em 1728 esta cidade foi alvo de um grande incêndio que não poupou a 
Rathaus. Percebe-se agora o motivo que está na génese da diferença arquitetónica entre a maioria das 
construções e a Rathaus.  
 

 
 
Fica a diferença em relação a outras construções adjacentes à Rathaus… 
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Em frente à Rathaus encontrámos a Igreja Evangélica de São Miguel, conhecida pela presença do Arcanjo à 
porta segurando a vara da justiça. Esta indicação levou-nos a presumir que, em tempos, aqui teriam sido, 
eventualmente, praticados os julgamentos da corte.  
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É visível o relógio astronómico localizado no exterior. O interior da igreja de São Miguel é muito bonito. Por 
trás do altar, pendurado, encontrámos um dente de um mamute. No chão, encontrámos também um fosso 
repleto de ossadas humanas. Ficam duas fotos.  
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Para visitarmos Schwäbisch Hall parqueámos a AC no parque reservado pela autarquia para o efeito. O 
estacionamento é gratuito e está muito bem localizado. Fica aproximadamente a cerca de 1,2 km do 
centro. As coordenadas GPS do parque de estacionamento são: N 49° 07’ 22’’ ; E 09° 44’ 03’’. 
 
À nossa passagem pela estação ferroviária de Hessental (GPS: N 49° 05’ 52’’ ; E 09° 46’ 10’’), confrontámos 
um jovem local sobre a existência de uma carruagem contemporânea à 2.ª Guerra Mundial que 
supostamente teria servido para transportar judeus de e para o campo de concentração de Hessental. A 
resposta dele surpreendeu-me. Sorrindo disse-nos: “a um alemão não é permitido esquecer-se do que 
aconteceu no passado”. De acordo com a sua versão, já no fim da guerra, encontrava-se naquele local um 
vagão parado cheio de judeus. Receando um ataque aéreo por parte dos aliados, os habitantes dirigiram-se 
para junto deste e empurraram-no para mais longe de modo a salvar a vida àqueles pobres inocentes.  
 
Presentemente, encontramos um vagão vazio que obriga os moradores e os turistas a recordarem as 
atrocidades cometidas naquela altura pelo regime nazi. 
 

 
 
Genericamente, os principais pontos de interesse desta nossa espetacular viagem terminam aqui. Por 
muito que nos custe, temos de regressar. Há trabalho a retomar quer para os meus pais quer para mim 
bem como ainda nos faltam muitos quilómetros a percorrer até chegarmos a casa. Desde o início que 
assumimos que a França e a Espanha não seriam o vetor principal do nosso interesse deste ano. Vamos 
regressar, tranquilamente, e eu fico-me por aqui nestas minhas memórias.  
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Pernoitámos esta noite na AS de Saint-Nicolas-de-Port (GPS: N 48° 38’ 07’’ ; E 06° 18’ 02’’). Os serviços, a 
água e a pernoita são gratuitos. 
 

  
 

Meteorologia Noite Pernoita em: Preço Avaliação 

Quente Muito calma AS 0,00 € 3  

 
Nesta AS ficámos a conhecer o Régis e a sua esposa, a Nelly. Além de muito simpáticos ambos eram 
professores de Física, em França. Que bela coincidência! Com a ajuda do meu Pai, lá fomos trocando ideias 
e histórias das nossas façanhas enquanto autocaravanistas. Em dada altura, enquanto eu escrevia algumas 
destas linhas que são as minhas memórias, o Régis desafiou-me a publicá-las no CampingCar-Infos. Ficámos 
muito admirados pelo reconhecimento imediato deste meu trabalho. O Régis estava entusiasmado e 
ofereceu-nos um livro da sua última viagem à Islândia em AC. Uma autêntica loucura. Para quem queira 
adquirir este pequeno (mas muito importante livro) basta aceder ao seguinte endereço eletrónico: 
https://voyagesencamping-car.jimdo.com/guide-de-l-islande-en-camping-car/ 
 
Deixo aqui uma fotografia da capa podendo o autor ser contactado através do seu blogue pessoal. 
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Para aceder às viagens do Régis e da Nelly basta clicar aqui (https://voyagesencamping-car.jimdo.com/).  
 
Para eventuais questões relacionadas com a aquisição do livro de viagem à Islândia este possui o seguinte 
ISBN: 978-1-36-656015-5 e, apesar de estar integralmente escrito em francês, lê-se muito bem e é muito 
fácil de perceber. Eu próprio já o li e não tive grandes dificuldades. Tem inúmeros POI´s e indicações de 
pernoita e de abastecimento de águas. Além disso também é muito importante no que respeita à 
divulgação do estado das estradas e do perigo que cada uma delas encerra. Obviamente, as fotografias são 
lindíssimas! Ainda que em baixa resolução, deixo aqui um link para aceder a um pequeno extrato da versão 
em PDF (https://voyagesencamping-car.jimdo.com/guide-de-l-islande-en-camping-car/). 
 
Merci beaucoup, Régis! 
 
 
21º dia de viagem – 17 de agosto - (Saint-Nicolas-de-Port - Santarém): 2.205 Km percorridos 
 
Cheguei aqui e olhei para o meu implacável contador de caracteres. Até ao momento já vou com 22.459 
palavras que totalizam quase 135.000 caracteres, uns bons milhares acima do recomendável. Se ainda não 
desistiu de me ler, obrigado! 
 
Como disse ontem, está na hora de encerrar estas minhas memórias, as quais tive o privilégio de iniciar 
com um dos poemas mais bonitos da língua portuguesa. Não resisto a citar Virgílio Ferreira: “DA MINHA 

LÍNGUA VÊ-SE O MAR” na medida em que sou tentado a acrescentar que da janela da minha AC vejo o mundo. 
 
O período de férias foi vivido com intensidade e a melhor prova disso é que, de acordo com a versão 2.0 
destes descendentes de Viriato, desde o dia em que iniciámos esta viagem até ao momento ninguém quis 
saber de assuntos relacionados com os meus exames nacionais, as minhas olimpíadas de Física, a banca e 
os offshores. De fora das nossas conversas ficaram também a economia, as finanças, o défice e os juros da 
dívida. No nosso quotidiano todas as conversas vão dar a estes assuntos e todos estes assuntos 
atormentam-nos por serem autênticos pesadelos. É uma sina! Um elefante em forma de euro que, por ser 
tão grande, consegue tapar o resto da paisagem. Afinal, vivemos num país onde os bancos estão falidos e 
ninguém é enquanto os maiores dramas e as maiores angústias pertencem ao mundo do futebol. 
Alegremo-nos contudo porque o mundo não vai melhor e foi por isso que não quisemos saber de nada 
disso nestes dias tão bem passados em família. Para mim, a melhor família do mundo. 
 
Aproveito para instar outros colegas autocaravanistas a partilharem as suas experiências (seja num formato 
escrito ou através de simples reportagens fotográficas) de modo a mantermos aguçado o apetite de viajar. 
Afinal, temos a sorte de podermos partilhar as nossas experiências através de uma plataforma de 
excelência e é por isso que deixo aqui os meus respeitosos cumprimentos a quem trabalha e a quem se 
dedica à manutenção do site da CampingCar Portugal. Pode não parecer, mas a verdade é que é do 
contributo de todos nós, enquanto viajantes e cidadãos do mundo, que se faz a história. A nossa história. 
Este é o nosso legado e o futuro assenta, em grande medida, na partilha das nossas experiências de modo a 
também nós podermos trilhar novos percursos e novos horizontes ao leme das nossas AC´s. Apesar de 
antecipar eventuais dificuldades em poder contribuir com um novo projeto no próximo ano (devido a 
motivos académicos) aproveito esta oportunidade para aqui expressar publicamente o meu agradecimento 
à CampingCar Portugal pela oportunidade que me concedeu em divulgar estas minhas memórias. Muito 
obrigado e continuem com o vosso bom trabalho! Por último, mas não menos importante, agradeço 
também a todos aqueles que me quiseram ler e que tiveram (ou que ainda vão ter) a gentileza de deixar 
um comentário no meu blogue. Afinal, sempre divulguei as minhas notas, os meus apontamentos pessoais, 
as minhas fotografias e outros elementos informativos com o mais genuíno propósito de disseminar a 
prática do turismo itinerante. Para mim é uma missão cumprida!  
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Nasci no ano de 2000 e voltei a ter a oportunidade, com apenas 16 anos, de acrescentar outras três capitais 
europeias à lista de capitais por mim conhecidas e visitadas. Este é o meu desafio… viajar! Além desta 
oportunidade, voltei a ser confrontado com a possibilidade de estar e de ver com os meus próprios olhos, 
locais verdadeiramente importantes e fascinantes no mundo. Também vi locais medonhos. Locais que nos 
permitem refletir sobre a importância da vida e que deveriam estar presentes na memória de quem toma 
decisões políticas, económicas e financeiras nem sempre compatíveis com os critérios de seriedade.  
 
Nesta viagem percorremos 7.467 Km. Em Portugal, nas superfícies comerciais, o custo por litro de gasóleo 
era de 1,10 €/L. Em Espanha conseguimos abastecer entre os 0,94 €/L e os 1,099 €/L. Em França, o custo do 
gasóleo oscilou entre os 1,148 €/L e 1,189 €/L. Na Alemanha abastecemos entre os 1,119 €/L e 1,129 €/L. 
Na Áustria e na República Checa os preços dos combustíveis são semelhantes e variaram entre os 1,039 €/L 
e os 1,089 €/L. Na Polónia, gerimos as coisas de modo a efetuarmos um único abastecimento a 1,110 €/L. 
 
Fico-me por aqui e obrigado por me terem lido porque se chegaram aqui, deduzo que tenham apreciado. 
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