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Atividades
ACACS-SP

Caminhadas preparatórias
Nossa programação reservou belos e desafiadores percursos para o segundo semestre:
- em Agosto, estivemos em Bom Jesus dos Perdões, caminhando na Serra de
Itapetinga.
- no feriado da Independência, foi a vez do Caminho da Fé - Paraisópolis e ainda em
Setembro, caminhamos na Fazenda Guaxinduva, em Cabreúva.
- Outubro começou “quente”, com a Caminhada Especial pelo Circuito Vale Europeu,
em Santa Catarina e continuou no mesmo ritmo, com a caminhada na Estrada do
Pinheirinho, em Itú
- já em Novembro, estivemos em Joanópolis, caminhando junto à Cachoeira dos Pretos.
- e encerrando a programação 2018, visitaremos Guararema, dia 08 de Dezembro
próximo.
Se você não aproveitou nossa programação 2018, não se desespere, pois 2019
promete ainda mais desafios: em Janeiro estaremos em Embú das Artes.
Siga nossa programação de caminhadas, visitando nosso site e observando nossas
publicações no facebook e via e-mail.
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Caminho da Fé / Paraisópolis
06 a 09/09

Circuito Vale Europeu / Santa Catarina
– 08 a 15/10
Caminhada Fazenda Guaxinduva /
Cabreúva – 22/09
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Atividades
ACACS-SP

Almoço de Confraternização e Comemoração dos 23 anos da
ACACS-SP
No domingo 25 de novembro comemoramos os 23 anos de fundação de nossa
associação. Foi uma tarde muito prazerosa com mais de cem participantes. Contamos
com a presença dos associados, dos ex-presidentes, da atual e nova diretoria ACACS –
SP. Uma tarde regada a muito vinho e cheia de boas energias. Que venha o próximo
aniversário!
Parabéns ACACS – SP!!
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Atividades
ACACS-SP

Revivendo o Caminho V
Já em sua quinta edição, o Revivendo o Caminho se consolida como um dos eventos
mais concorridos de nossa programação.
Em Setembro, as palestras ficaram a cargo dos associados João Carlos Lazzarini, João
José de Miguel e Carolina Florêncio, que abordaram assuntos como “Hospitaleiros
Voluntários”, “O Caminho Lebaniego” e “A emoção de viver o Caminho”.
Mais uma vez tivemos casa cheia no auditório do Escritório de Turismo da Embaixada
da Espanha. Ano que vem, tem mais. Fique atento!!

Curso de Hospitaleiros
No início de Novembro tivemos a segunda edição do Curso de Hospitaleiros
ACACS-SP – HosVol, que agora alcança projeção internacional, pois contou com a
participação inclusive de voluntários argentinos.
Realizado em parceria e sob a supervisão da associação espanhola Hospitaleiros
Voluntários, que arregimenta hospitaleiros em todo o mundo, teve como objetivo
principal preparar peregrinos voluntários para desempenharem a contento suas tarefas
de hospitaleiros em albergues do Caminho de Santiago.
Como na primeira edição, 25 participantes passaram por sessões de treinamento
prático e teórico durante os 3 dias de duração do curso e foram aprovados com louvor!!
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Atividades
ACACS-SP

IX Encontro Nacional de Peregrinos - Salvador / Bahia
A ACACS – SP, participou do IX ENAP em Salvador – BA, no período de 14 a 17 de
novembro de 2018. Um evento marcado por muitos reencontros e com um acolhimento
peregrino irretocável feito pela ABACS. Nesse encontro foi escrito um “Manifesto
Peregrino”, relatando a preocupação das associações brasileiras com a
descaracterização do Caminho.
Algumas “Calzadas Romanas” foram concretadas e alguns trechos transformados em
estradas pavimentadas. Além das alterações físicas, que podem comprometer o título
do Caminho de Santiago como Patrimônio da Humanidade, está ocorrendo também um
grande afluxo de pessoas promovido pelo turismo e os interesses comerciais poderão
se sobrepor a uma tradição milenar e ofuscar o espírito peregrino. Neste manifesto as
associações estão fazendo um pedido de ajuda e se colocando à disposição para
discutir o assunto e encontrar uma solução que seja satisfatória para o desenvolvimento
e para manter a sacralidade do caminho. No final do encontro foi anunciado que o X
ENAP será em Aracaju.
Programem-se!
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Curso de Hospitaleiros

IX Encontro Nacional de Peregrinos
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O que move um
peregrino?

Ser peregrino é mais, muito mais que cruzar campos
porque na verdade o peregrino não percorre o caminho
mas se deixa percorrer por ele sem pressa e sem medo!
É desconhecer os desafios dos traçados geográficos,
ignorar todas as oscilações constantes da meteorologia
e conviver em harmonia com vento, poeira e com a lama!
Nenhum peregrino se detém diante da chuva ou neblina
porque os "olhos peregrinos" enxergam além da névoa
guiados pela bússola do coração que aponta para Santiago.
Peregrino é um ser especial, dotado de grande sabedoria;
E conhecendo apenas um idioma, consegue falar todas as línguas
porque a amizade é um míssil poderoso que destrói barreiras!
Os filhos de Santiago são filhos de todas as pátrias e de pátria alguma,
basta a vieira para uni-los em um brasão comum no formato de concha,
desconhecendo as divisas de nomes, posses, títulos ou hierarquias!
São seres "de outro planeta" que cantam todas as canções do mundo,
fazem do caminho o palco da vida e dançam com a música do silêncio,
encantam a natureza, pessoas, animais e se encantam, acima de tudo!
Porque ser peregrino e' viver em um estado de espírito constante;
E ser um pouco nuvem, via láctea, sopro de anjo e toque de sino!
Possuir o dom do encantamento, saber abraçar almas e enfeitar vidas...

Poema de Lady Foppa,
poeta goiana

O que move um peregrino é a certeza que não basta apenas caminhar;
É preciso ter a alma confeccionada com os fios mais sensíveis da fé
e acima de tudo acreditar que uma pessoa chega aonde chegam os sonhos!
9

Os Santos no
Caminho de
Compostela:
San
Veremundo Irache / Navarra

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 San Veremundo.
Narra a tradição que San Veremundo teria nascido em um vilarejo muito próximo a
Estella, na Região de Navarra, em Arellano ou Villatuerta. Em 1032, ingressou aos 12
anos no mosteiro de Irache, onde seu tio Munio, ou Muni, era abade.
Sua primeira ocupação no mosteiro foi bastante humilde, era porteiro. No entanto, a
tarefa imposta se revelou uma grande oportunidade, pois era constante seu contato
com os pobres e com os peregrinos que compareciam ao hospital do mosteiro para
pedir restos de comida. Assim, desde muito cedo foi tocado pelo amor aos pobres e
pela entrega aos peregrinos.
Era muito generoso e costumava levar comida aos peregrinos, e como essas doações
eram reguladas pelo mosteiro, ele fazia isso secretamente, cobrindo a comida com seu
hábito. Pois bem, certa feita foi flagrado pelos monges e quando questionado sobre o
que carregava disse que eram flores para Nossa Senhora. Os monges ordenaram que
mostrasse as flores e ao levantar o hábito caíram apenas rosas.
Quando o abade Muni morreu, os monges elegeram San Veremundo como abade e
durante seu governo a abadia teve um período de esplendor, tornando-se parada
obrigatória para os peregrinos que faziam o Caminho de Santiago.
[segue]
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Graças a San Veremundo o rei Sancho Garcés IV de Pamplona concedeu em
1087 o privilégio, extensivo em toda a comunidade monástica de Irache, de que
a palavra de um monge fosse considerada como prova em um julgamento. Em
outra oportunidade, na solução de uma controvérsia para a reforma da liturgia,
San Veremundo defendeu o antigo rito moçárabe e enviou a Roma dois dos
livros litúrgicos, o de orações (Liber orationum) e o antifonário (Liber
antiphonarum). O Papa Alexandre II, que aceitou a reputação de santidade do
abade, aprovou-os.
San Veremundo faleceu em 8 de março de 1092, e seu corpo foi enterrado no
Mosteiro de Santa María la Real de Irache. O Papa Alexandre III canonizou-o em
1163. Em 1657, os restos foram colocados em uma arca de prata com relevos.
Em 1835 as relíquias foram depositadas na igreja de Ayegui e, finalmente, em
Arellano e Villatuerta. Como não ficou claro qual teria sido o local de nascimento
do santo, os dois povos concordaram em alternar, a cada cinco anos, a custódia
do relicário, fazendo essa transferência em 3 Setembro, festa nas duas cidades;
a procissão faz paradas em Irache e na cidade de Dicastillo.
Por tudo isso San Veremundo é o santo padroeiro do Caminho de Santiago em
Navarra. Um ditado de Navarra diz: "Enquanto o mundo é mundo, em 8 de
março San Veremundo".
[segue]

As pontes do
Caminho:
Puente de San
Pablo, Burgos

Os primeiros relatos dessa ponte datam do ano 1242, mas é muito provável que já
existisse outra ponte nesse lugar. Essa data muito provavelmente indica quando foi
iniciada a nova ponte, que permanece até hoje. Ela tem esse nome porque estava
localizada perto do convento dominicano dedicado a São Paulo, que ali existia e hoje
deu lugar ao Museu da Evolução Humana.
A ponte já foi reconstruída várias vezes por causa das inundações e tempestades, mas
na metade do século XX o município decidiu aumentar a sua largura. Essa última
reforma coincidiu com as festividades que estavam acontecendo em 1954, na cidade
de Burgos, em comemoração ao seu herói Rodrigo Díaz de Vivar (mais conhecido por
El Cid) e sua esposa, Dona Jimena, quando os restos mortais do casal foram
transladados da Capela de San Sisebuto para a Catedral de Burgos, onde permanecem
até hoje. Isso motivou a realização de um concurso público para definir um novo projeto
que desse destaque ao valente cavaleiro nessa ponte e o vencedor foi o arquiteto
Fernando Chueca Goitia. E para que o seu projeto fosse decorado com oito esculturas
que estão relacionadas ao herói realizou-se outro concurso cujo ganhador foi Joaquín
Lucarini, que fez cada uma delas com as duras pedras encontradas na cidade de
Hontoria, nas Astúrias.
[segue]
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As pontes do Caminho:
Puente de San Pablo, Burgos
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As pontes do
Caminho:
Puente de San
Pablo, Burgos

Assim como no famoso poema épico El poema del Mío Cid, as estátuas foram
instaladas na ponte sugerindo um cortejo que acompanha o herói até a saída da cidade
para cumprir o seu exílio. A primeira escultura do lado direito é de Dona Jimena, a
esposa do herói. A seguir, surge o abade do Monasterio de Cardeñas, San Sisebuto, e
atrás dele o prefeito de Molina de Aragón, Abelgalbon, que era muito amigo. Por
último, surge Jerônimo de Perigord, que aparece no poema como grande clérigo,
apoiador contra os mouros e que no final recebe do herói a diocese de Valência. Do
lado esquerdo está Diego Rodríguez (o único filho homem do herói), Martín Antolínez,
grande amigo e apoiador, Martín Muñoz, conde de Coimbra e, por último, Alvar Fañez
Minaya (sobrinho de EL Cid e que o acompanhou durante todo o seu exílio).
Da esquerda para direita: D. Jimena; San Sisebuto; Abelgalbon; Jerônimo de Perigord; Diego
Rodríguez; Martín Antolínez; Martín Muñoz e Alvar Fañez
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CAROS ASSOCIADOS,
No fim deste mês, a atual diretoria
terminará seu mandato. Gostaríamos de
agradecer a todos pela colaboração ao
longo desses dois anos. Sem o apoio de
vocês, nossa missão em orientar os futuros
peregrinos seria muito difícil. Foram dois
anos de muito trabalho, mas recebemos
muito mais do que pudemos doar.

Foto: Loja Grialia Cebreiro - www.grialia.com

Mensagem de
Natal

Queremos também agradecer pelos
momentos de convivência e
confraternização que foram extremamente
gratificantes para nós. Sentiremos muita
saudade, mas continuaremos conectados
com esta associação que representa valores
que acreditamos e que iremos preservar por
toda a vida! Aproveitamos para desejar à
nova diretoria uma gestão exitosa.
Um lindo Natal a todos e que o espírito
peregrino permaneça entre nós!!
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