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Mensagem da
Presidente

Caros Amigos Peregrinos,
A existência da nossa “Associação de Confrades e Amigos do Caminho de Santiago de
Compostela” encontra-se no envolvimento e na participação efetiva de peregrinos, que
no decorrer de vinte e três anos de trabalho voluntário, se apoiaram nos valores do
nosso Patrono: o Desprendimento, o Amor ao Próximo, a Simplicidade, a Caridade e
principalmente ao Acolhimento àqueles que almejam
conhecer e vivenciar os passos de Santiago.
Como atual presidente da ACACS-SP entendo que o principal
objetivo é agregar todos os peregrinos e futuros peregrinos
para participarem efetivamente da nossa Associação. Será a
principal bandeira até o ﬁnal de meu mandato juntamente
com os membros que a compõe - os “Peregrinos da
Fraternidade”.
Em Abril, graças aos esforços e colaboração de todos os
associados, iniciamos a reforma de nossa sede, começando
com a troca dos disjuntores da parte elétrica para instalação e
compra de mais dois ar condicionados, um para a sala de
convivência dos peregrinos na parte superior, outro na
recepção, bem como a pintura interna e externa, dando um
toque de feminilidade também.
[segue]
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Mensagem da
Presidente

Queremos que a nossa Sede seja como a “casa” de vocês, que traga um bem-estar e
proporcionando momentos de alegrias de bate papo gostosos e divertidos sobre os
Caminhos.
É com grande satisfação que convidamos todos os associados e futuros associados a
participarem efetivamente das atividades da nossa Associação: das Caminhadas
Preparatórias, do Curso de Espanhol para o Caminho, Eventos como a Pizza Peregrina,
Do dia do nosso Patrono, do Aniversário de ACACS e dos nossos novos cantinhos de
bate papo da Sede na companhia da “Estrela de Galícia”, que para muitos peregrinos
foi companheira de diversão e integração com outros peregrinos do Caminho ou até
mesmo para leitura de livros, jornal e estudo. Acredito que a anuidade retornará para
vocês em benefícios e acreditem, que estamos nos esforçando a Caminho de outras
atividades, trazendo o que há de mais atual. Para isso seja um membro da ACACS.
Um forte e fraternal abraço peregrino.
Elizabeth Nastari
Presidente
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Eventos
ACACS-SP

Caminhadas preparatórias
Dentro de nossa programação para 2019, em abril realizamos duas caminhadas
preparatórias. A primeira, realizada no dia 6, Joanópolis-Monte Verde. Pernoitamos na
Pousada do Vale na noite do dia 5. Assim, com mais tempo para caminhar,
conseguimos apreciar a bela paisagem da Serra da Mantiqueira.
A segunda caminhada foi realizada no feriado da Páscoa e percorremos mais um trecho
do Caminho da Fé, muitos peregrinos aﬁrmam ser o trecho mais bonito. Saímos de
Paraisópolis, chegando a Luminosa no primeiro dia. No segundo dia da caminhada,
saímos da Igreja Matriz de Luminosa e chegamos a Campista. No dia da Páscoa
almoçamos em Campos do Jordão.
Consulte a programação das próximas caminhadas em nosso site!
Não perca!!!

5

Joanópolis - Monte Verde

Caminho da Fé - Luminosa
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Eventos
ACACS-SP

Outros eventos
No mês de abril, nos dias 12, 13 e 14, a ACACS/SP e a ACASARGS ofereceram
novamente no Brasil, o curso de “Hospitaleiros Voluntários”, requisito essencial para
ser hospitaleiro(a) na Associação HOSVOL. O curso foi realizado na cidade de Nova
Petrópolis/RS, contou com a participação de 18 peregrinos, mais quatro coordenadores
de São Paulo.
Neste mês de maio, na noite do dia 9, realizamos mais uma Pizza Peregrina, na Pizzaria
Carlitos, contamos com 47 participantes.
A Missa de Santiago Maior será realizada no dia 25/07, às 18 horas, na Paróquia de
Santo Inácio de Loyola, localizada na Rua França Pinto nº 115, próxima de nossa sede.
Depois teremos nossa confraternização no Bar do Genuíno, na Rua Joaquim Távora nº
1217.
Já temos deﬁnidas as datas da 13ª Turma do Curso de Espanhol, serão 8 sábados, do
dia 03 de agosto a 28 de setembro, na sede da ACACS/SP e será ministrado pelo nosso
professor Jorge Cáceres.
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Curso de "Hospitaleiros Voluntários" realizado em conjunto por
ACACS-SP, HOSVOL e ACASARGS
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Os Santos no
Caminho de
Compostela:
São Pedro
Gonzales - São
Telmo

Ao longo dos séculos pessoas com as mais diversas origens seguiram para Santiago de
Compostela. No entanto, algumas delas se distinguem por terem marcado o Caminho de
um modo especial. Neste boletim trataremos de São Pedro Gonzalez “São Telmo”.
Pedro Gonzalez Telmo, também conhecido como Santelmo ou Corpo Santo, nasceu em
Fromista no ano de 1190. De família bem estruturada, cresceu despreocupado de
necessidades ﬁnanceiras. Inspirado por um tio que era bispo, decidiu-se pelo sacerdócio.
Assim, estudou na Universidade de Palência e, após ser ordenado, foi nomeado deão em
Astorga.
Os pais de Pedro orgulhosos pelo sucesso do jovem compraram os melhores trajes para
que ele ﬁzesse bela ﬁgura. Desse modo, ﬁnamente vestido e montado em um cavalo
ricamente adornado, chegou a Astorga. No entanto, Deus tinha outros planos para o
jovem. Sem maiores avisos, o cavalo derrubou seu cavaleiro na frente de todas as pessoas
que estavam reunidas para conhecer o novo deão. Conta-se que a humilhação foi tão
grande, que Pedro recolheu-se a um convento dominicano.
Como frade ocupou o posto de capelão militar, mas foi na condição de confessor do Rei
Fernando III de Leão e Castela que acompanhou os horrores da guerra nas campanhas de
conquista de Córdoba e Sevilha. Com o ﬁm das hostilidades, abandonou a corte e retornou
para o norte, pregando em Astúrias e Galícia.
[segue]
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Nessa fase de sua vida a tradição popular lhe atribuiu muitos milagres, especialmente os
relacionados com a vida dos pescadores e marinheiros galegos, a quem dedicou muitas
pregações. Aﬁrma-se que ao em Baiona, ocorreu uma tempestade que perturbou a
pregação, e seguindo o exemplo de Jesus Cristo, Pedro ordenou ao vento que cessasse e
este obedeceu.
Posteriormente, foi nomeado prior do Convento de Guimarães, em Portugal e, quando
idoso, retirou-se para Tui.
Quanto ao seu falecimento, sabe-se que ocorreu durante a Páscoa, em 14 de abril de 1246
ou 1251. Uma outra controvérsia é sobre o local de morte. Algumas fontes indicam que foi
durante peregrinação a Santiago, que pode ter sido junto à Ponte das Febres. Outras, que
ao sentir-se doente naquele local, retornou à Tui, onde faleceu pouco depois. Seus restos
mortais podem ser venerados na Catedral de Tui.
Apesar de ser chamado de santo, nunca foi formalmente canonizado. Foi beatiﬁcado em
1254 pelo Papa Inocêncio IV, e teve o culto autorizado pelo Papa Bento XIV em 1741. Tem
o seu culto celebrado em várias cidades do mundo, entre elas Tui, Porto, e Buenos Aires,
onde o atual Papa Francisco foi bispo, no bairro de San Telmo.
É o santo padroeiro dos homens do mar e dos barqueiros, bem como da cidade de Tui e da
diocese de Tui-Vigo, onde se celebra a sua festa na segunda-feira da segunda semana da
Páscoa.
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São Telmo
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As pontes do
Caminho:
Puente Mayor Carrión de Los
Condes
(Palencia)

Essa ponte que ajuda a atravessar o Rio Carrión é muito antiga e data do período
medieval, apesar de anteriormente existir ali uma ponte romana. Aﬁnal de contas,
não podemos nos esquecer que Carrión de los Condes (de nome Lacobriga durante a
época romana) fazia parte de uma calçada que passava por Zaragoza e terminava na
Itália.
Porém, já não restam vestígios dessa época: a ponte que está localizada na saída da
cidade é do século XI e teria sido reconstruída pela condessa Dona Teresa, a
responsável também pela fundação do Convento de San Zoilo (que está próximo da
ponte).
Durante o séc. XVI (época que a vila cobrava de viajantes e comerciantes pela
utilização dessa rota), fortes chuvas destruíram a ponte medieval mais de uma vez e
foram necessárias várias obras para reforçar a sua estrutura: se na estiagem o rio na
passa de 10 centímetros de profundidade, em épocas chuvosas já chegou a
ultrapassar a marca de 3 metros. E somente em 1960 a ponte foi modernizada para
que pudesse receber o tráfego de carros e caminhões.
É uma ponte que foi construída para ajudar as peregrinações que se dirigiam para
Santiago de Compostela e na atualidade voltou a receber os peregrinos que passam
rumo à Galícia. Depois de tantas reformas, hoje ela se aproxima do estilo barroco.
Uma ponte que conﬁrma uma vez mais a importância de Carrión de los Condes na
região palentina.
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As pontes do Caminho:
Puente Mayor
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