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CAMINHADA PREPARATÓRIA
Praia São Lourenço a Bertioga
Trecho dos Passos dos Jesuítas
18 de junho de 2016 – Sábado
Nossa caminhada preparatória de junho será no litoral Paulista. Durante o início da colonização portuguesa, no séc XVI, a região de Bertioga era considerada
de transição, fazendo parte do território Tupinambá.
Sofrendo ataques de índios de outras regiões, os portugueses do núcleo vicentino resolveram construir o
Forte São João de Bertioga que é considerado a mais
antiga fortificação portuguesa no Brasil (tombado
pelo IPHAN desde 1940).
O nome Bertioga tem origem no tupi falado na costa
brasileira, através do termo “piratyoca” que significa
“casa do peixe branco”. Para outros vem do tupi “buriquioca”, que significa “casa do muriqui”. Foi distrito

de Santos até 1991; possui 33Km de belas praias. Faremos o trecho de São Lourenço até a Vila de Bertioga
(centro) num total de 18 km.
Para maiores informações entre em nosso site:
www.santiago.org.br

O CAMINHO DE SANTIAGO EM NÚMEROS
Continuamos acompanhando os números que a
Oficina de Acogida al Peregrino (https://oficinadelperegrino.com) divulga no final de cada mês. Como
já anunciamos na edição anterior, este ano tem se
apresentado com números superiores aos do último
Ano Santo, em 2010. Mas se por um lado a abertura da Porta Santa foi um dos fatores determinantes
para o aumento de peregrinos que se dirigem para
o Caminho, durante o mês de abril as baixas temperaturas verificadas fizeram esse número recuar um
pouco: os 8% verificados nos dois primeiros meses
do ano recuou e agora a diferença está em pouco
mais de 3%. Superando todas as expectativas, cheACACS-SP

gou a nevar bastante quando se esperava o aumento da temperatura e isso fez que muitos europeus
adiassem a sua ida ao Caminho neste último mês.
Mesmo assim, o total de peregrinos nestes primeiros
quatro meses se mantém superior a 2010. Espera-se
um forte aumento do número de peregrinos durante
os meses de maio e junho, pois o clima já começa a
se firmar no hemisfério norte.
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Total

2010
1.169
1.640
5.882
19.587
28.278

2016
1.304
1.733
11.067
15.103
29.207
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QUEIMADA GALLEGA
A Queimada faz parte das tradições da Galícia e é
uma bebida alcoólica feita com o orujo, uma aguardente derivada da uva. Utilizando essa aguardente,
açúcar e adicionando raspas de limão, laranja ou até
mesmo grãos de café, esse ritual medieval (que muitos também atribuem aos celtas) tem como objetivo
afastar os maus espíritos e as bruxas (chamadas na
Galícia de “meigas”) que queiram fazer mal às pessoas. Com luz baixa, as pessoas se reúnem em volta
do pote e o responsável pela elaboração põe fogo
no recipiente, erguendo várias vezes o líquido com
uma concha e deixando-o cair aos poucos, gerando
labaredas, enquanto recita o esconjuro. A queimada
estará pronta quando o fogo acabar. É servida ainda
quente.
CONJURO DE LA QUEIMADA
(em espanhol)
Búhos, lechuzas, sapos y brujas;
Demonios, duendes y diablos;
espíritus de las vegas llenas de niebla,
cuervos, salamandras y hechiceras;
rabo erguido de gato negro
y todos los hechizos de las curanderas...
Podridos leños agujereados,
hogar de gusanos y alimañas,
fuego de la Santa Compaña,
mal de ojo, negros maleficios;
hedor de los muertos, truenos y rayos;
hocico de sátiro y pata de conejo;
ladrar de zorro, rabo de marta,
aullido de perro, pregonero de la muerte...
Pecadora lengua de mala mujer
casada con un hombre viejo;
Averno de Satán y Belcebú,
fuego de cadáveres ardientes,
fuegos fatuos de la noche de San Silvestre,
cuerpos mutilados de los indecentes,
y pedos de los infernales culos...
Rugir del mar embravecido,
presagio de naufragios,
vientre estéril de mujer soltera,
maullar de gatos en busca gatas en celo,
melena sucia de cabra mal parida
ACACS-SP

y cuernos retorcidos de castrón...
Con este cazo
elevaré las llamas de este fuego
similar al del Infierno
y las brujas quedarán purificadas
de todas sus maldades.
Algunas huirán
a caballo de sus escobas
para irse a sumergir
en el mar de Finisterre.
¡Escuchad! ¡Escuchad estos rugidos...!
Son las brujas que se están purificando
en estas llamas espirituales...
Y cuando este delicioso brebaje
baje por nuestras gargantas,
también todos nosotros quedaremos libres
de los males de nuestra alma
y de todo maleficio.
¡Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego!
a vosotros hago esta llamada:
si es verdad que tenéis más poder
que los humanos,
limpiad de maldades nuestra tierra
y hacer que aquí y ahora
los espíritus de los amigos ausentes
compartan con nosotros esta queimada.
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LENDAS DO CAMINHO: La Fuente Reniega
Entre Pamplona e Puente la Reina,
o Peregrino enfrenta a difícil subida
do Monte del Perdón, tendo que vencer seus 400 metros de desnível. A
vista do topo é muito bonita, mas a
caminhada até lá é de tirar o fôlego.

sabia de alguma fonte
nas cercanias.
“Sim, conheço uma”
responde o estranho.
“E te asseguro, irmão,
que contém a água
mais fresca e cristalina que podes desejar.
Só que há um inconveniente: essa água é bastante cara”.

Um pouco antes do cume, há uma
fonte que às vezes passa despercebida, pois fica um pouco escondida
na vegetação. Por outro lado, tem
sido fundamental para muitos Pe- “Está bem” diz nosso Peregrino. “Se
regrinos que ali matam sua sede, é de alguém que pede seu preço,
renovando forças para conseguir
levo algum dinheiro na bolsa”.
cumprir a etapa.
“Não, não se trata de dinheiro, mas
Sobre essa fonte, há uma história
de tua viagem”, replica o estranho.
bastante interessante, que mostra
“Para onde te diriges?”
bem porque enfrentamos todo tipo
“A Santiago, naturalmente”, responde adversidade em nossa jornada ao
de nosso Peregrino. “Suponho que
túmulo do Apóstolo. É a seguinte:
você também...”
Conta-se que um Peregrino alcanEntão o falso Peregrino revelou-se.
çou o Alto del Perdón já meio morto
Tratava-se do diabo em pessoa e
de cansaço e de sede. Depois de recuperar o fôlego, começou a buscar havia se colocado ali em busca de
entre as pedras e as moitas uma Peregrinos sedentos para oferecer
fonte onde pudesse matar a sede. água em troca de que esquecessem
Aguçou o ouvido para poder escu- o motivo de sua peregrinação e se
tar alguma corrente de água, porém entregassem a ele de corpo e alma.
a brisa o impedia de  ouvir se havia Não foi bem sucedido, porque nosalguma. Enquanto procurava, ob- so Peregrino, firme em seus propóservou a presença de alguém que, sitos, afirmou que preferia morrer
pelo seu aspecto, parecia também de fome e sede a cair na tentação
um Peregrino, ainda que seu sorriso que lhe era oferecida e dobrar-se às
diabólico desmentisse aquela con- condições do favor concedido. O
dição. O nosso Peregrino, no entan- diabo, então, vendo que seus esforto, a ele se dirigiu, perguntando se ços seriam inúteis e que o Peregrino
jamais renegaria sua
fé, o abandonou à sua
sorte, desaparecendo
em meio a uma nuvem
de enxofre.

para seguir buscando aquela água
que, sabia, não encontraria jamais.
Conformado com sua sorte, se resguardou como pôde do sol sob uma
rocha e, em pouco tempo, sentiu que
a morte chegava e perdeu a consciência. Em sonhos viu que se aproximava um cavaleiro sobre um cavalo
branco que desmontou e, tirando de
sua algibeira uma concha, golpeou
a rocha e dela começou a sair uma
água cristalina cujo som o despertou. Olhou ao seu redor e não viu
ninguém; recuperado, se deu conta
de que seu milagroso benfeitor não
poderia ser outro senão o Senhor
Santiago, que nada pedia em troca
de seus favores.
Desde então, a fonte seguiu jorrando para alegria de todos os Peregrinos que subiam ao Alto del Perdón.
O diabo teve que buscar outros lugares onde tentar os Peregrinos que
se dirigiam a Compostela.

E muitos asseguram que, daquela
fonte, batizada como “Fuente Reniega”,devem beber todos que por ali
passam, porque suas águas têm a
virtude de conservar os ânimos e tirar qualquer tentação de abandono
da missão a que o Peregrino se proNosso Peregrino sen- põe ao empreender o Caminho.
tiu-se morrendo, inca- Fonte: Lendas do Caminho de Santiapaz de dar mais um go | Texto original de Juan G. Atienza,
passo e sem ânimo com adaptações de Mario Maroni

ACACS-SP

-3-

