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“A Itália é realmente cheia de surpresas agradáveis.  

Assim é Lucca, na região noroeste da Toscana.  

À primeira vista, parece uma cidade pequenina.” 

(Google) 

 

 Em recente viagem à Itália (Roma, Siena, Lucca e Ostia, nas três semanas, com a 

Maria Lúcia; nas duas últimas, também com nosso filho Márcio, sua esposa Gabriela e 

seus filhos Mateus, de 8 anos, e Flora, de 5, a gente andou muito. Até de bicicleta. Só que 

aí estava a grande novidade. 

 

 Em trecho central da cidade de Lucca, só passam pedestres e bicicletas. Estas nem 

sempre com duas rodas. Para quatro ou até para seis pessoas, são movidas por pedais, 

colocados na frente dos assentos. Além das charretes para quatro passageiros, com pedais 

para todos, nas charretes de seis pessoas os pedais ficam na frente dos bancos dianteiros 

e na frente dos bancos traseiros. No nosso caso, os casais, na frente e atrás, pedalavam, 

enquanto os meninos se sentavam, sem pedais, no banco do meio. 

 

 Por insistência do Mateus, numa das vezes, ele se sentou no banco da frente, 

podendo usar os pedais. 

 

 Lucca impressiona por seus grandes muros antigos e até, no trecho de uso 

exclusivo de pedestres e bicicletas, mesmo aquelas para quatro ou seis pessoas, o roteiro 

destas fica sobre aterro bem alto. 

 

 Pelo exercício de quem pedala e pela vista de quem trafega no trecho mais alto, 

as voltas feitas, em geral, ainda pela manhã, deixam saudades. 

 

 Rápida pesquisa no Google revela, de início, o considerável número de 1.150.000 

resultados. 

 

 Sem falar em fotos dos locais acima referidos. Citação textual: “Lucca é uma meta 

top das cidades italianas porque tem muito a oferecer ... Edificada entre os séculos XVI 

e XVII, se desenvolve por 4,5 km com ... um belo passeio de bicicleta; uma caminhada à 

sombra das árvores ... uma das esculturas mais impressionantes que eu já vi pela beleza e 

perfeição!” 

 

Sobre o significado do nome Lucca, informa o Google: “Significa “habitante da 

Lucânia” ou “aquele que pertence a luz”, “o luminoso”. Lucca é uma variante italiana do 

nome Lucas, assim como o também comum Luca. Etimologicamente, o nome Lucca vem 

do grego Loukás e significa "habitante da Lucânia". 

 

Mas Lucca oferece muito mais que os passeios de bicicleta e sua muralha 

sombreada pelas copas das árvores. Na grande praça arredondada, o Anfiteatro, com seus 

restaurantes. 

 

 Não faltam igrejas com quadros célebres, assim como outras atrações artísticas. 



  

 “A Itália é realmente cheia de surpresas agradáveis. Assim é Lucca, na região 

noroeste da Toscana. À primeira vista, parece uma cidade pequenina.” 

 

 Repetindo a epígrafe, a sugestão é mesmo de olhada no Google, de onde ela saiu. 
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