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Editorial

Ao longo da existência de vinte e três anos da ACACS-SP, a presença do gênero
masculino esteve presente em postos de destaque. Como primeira presidente mulher,
meu desaﬁo ao ser convidada para assumir esta responsabilidade perante a nossa e
querida Associação, foi uma forma de começar pela busca de um espaço, de “ser”
mulher, em que características como doçura, beleza, fragilidade estariam ligadas à
morfologia das mulheres.
Contudo, atualmente, em meio às mudanças por que vem passando a sociedade, com a
emergência de novos modos de interação – o que se busca nesta luta pela igualdade
entre homens e mulheres não é a guerra, não é a masculinização da mulher. O que se
busca é o RESPEITO MÚTUO, a soma de forças para juntos buscar um trabalho melhor
e mais digno para todos os nossos associados e simpatizantes. Isso que realmente me
serviu de grande aprendizado, trabalhando com os nossos ex-presidentes.

Um Santo e Feliz Natal, com
alegrias para um Ano de
2020!

Desde que me foi posta tal atributos, venho construindo e reconstruindo o meu modo
de ser, agir e pensar. Tal atitude é algo que precisa ser constantemente reaﬁrmada e
publicamente exibida. Tento sempre ganhar espaço pela credibilidade de minha
competência. Confesso que em alguns momentos tenho diﬁculdade. Lido no meu dia a
dia com os desaﬁos, apurando minha sensibilidade, percepção e análise mais detalhada
e mais apurada para fazer a diferença. Gratidão a todos aos nossos estimados
Associados, Colaboradores, Minha equipe de trabalho. Um Santo e Feliz Natal, com
alegrias para um Ano de 2020!
Elizabeth Nastari
Presidente
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Eventos
ACACS-SP

Caminhadas preparatórias
Dentro de nossa programação para 2019, demos sequência ao projeto de Caminhos
Especiais. Assim, ao longo dos dias 9 a 16 de outubro, percorremos os 127 km do
Caminho da Paz, no Vale do Jiquiriçá, interior da Bahia.
Ainda em outubro, no dia 26, realizamos nossa Caminhada Circuito Old Road em
Paranapiacaba/SP.
No dia 23 de novembro, realizamos a Caminhada Fazenda Guaxinduva na região de
Jundiaí-Cabreúva/SP. Ao ﬁnal do almoço comemoramos o 24º aniversário de nossa
Associação. Nessa data festiva contamos com a presença de nossa Presidente e alguns
de nossos ex-Presidentes.
Em 7 de dezembro para encerramento do ano percorreremos a bela região de Embu
das Artes, cidade turística próxima a São Paulo, onde veremos as Luzes de Natal e
realizamos o Jantar de Confraternização.
Aguardem nossa agenda para 2020, pois todos os meses teremos pelo menos uma
caminhada. Consulte a programação em nosso site. Não perca!!!
Consulte a programação das próximas caminhadas em nosso site!
Não perca!!!
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Caminhada Fazenda Guaxinduva (região de Jundiaí-Cabreúva/SP) e almoço
comemorativo do 24º aniversário da Associação

6

Caminhada Fazenda Guaxinduva (região de
Jundiaí-Cabreúva/SP) e almoço comemorativo do 24º
aniversário da Associação

4º Curso de Hospitaleiros Voluntários
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Eventos
ACACS-SP

Outros eventos
Na tarde do dia 5 de outubro a ACACS-SP, com o apoio do Escritório de Turismo da
Embaixada da Espanha em São Paulo, realizou a 6ª edição do Revivendo o Caminho. O
evento é destinado aos que desejam saber um pouco mais sobre o Caminho de
Santiago. Nesse evento assistimos a palestra “Os Pontos Energéticos do Caminho de
Santiago” do peregrino Jorge Cáceres, um entusiasta dos Caminhos de Santiago.
Na noite do dia 24, realizamos mais uma animadíssima Pizza Peregrina, na Pizzaria
Carlitos, com 39 participantes.
Realizamos nos dias 8, 9 e 10 de novembro o 4º Curso de Hospitaleiros Voluntários,
proposta conjunta da HOSVOL e ACACS/SP. Nessa edição contamos com 18
participantes, bem como com a presença de dois hospitaleiros voluntários que vieram
da Espanha para ministrar parte das dinâmicas. O curso ocorreu na Abadia Santa Maria,
na zona norte de São Paulo.
Em 30 de novembro, em nossa Sede, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária/2019.
Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020 realizaremos a 1ª Edição do Curso Básico
de Francês para peregrinos do Caminho de Santiago, com os peregrinos Telma Puga e
João Lacerda. E nos meses de fevereiro e março de 2020 realizaremos a 13ª Edição do
Curso Básico de Espanhol, com nosso professor Jorge Cáceres.
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Os Santos no
Caminho de
Compostela:
Santa Fé Caminho de Le
Puy (França)

Santa Fé é uma santa e mártir católica, que viveu no ﬁnal do século III, na Gália Aquitânia,
região ao sul da atual França. Muito pouco se sabe sobre sua vida, apenas que era de
família rica e defendia a fé cristã, numa época em que os romanos dominavam a região e
impunha suas crenças pagãs. Acredita-se que seu martírio tenha ocorrido no ano de 303,
com apenas treze anos de idade. Recusou-se a pagar sacrifícios aos deuses romanos,
mesmo sendo torturada com brasas. Foi decapitada junto com uma irmã, o bispo e outros
cristãos de sua cidade, Agen.
Foi pouco conhecida fora da região até meados do século IX. Nessa época, a abadia de
Conques, vilarejo próximo à Agen, buscava adquirir relíquias de santos para que pudesse
atrair mais ﬁéis, porém todas negociações com outras igrejas fracassaram. Então um de
seus monges foi para Agen, e depois de dez anos, tendo conquistado a conﬁança de seus
companheiros, rouba as relíquias de Santa Fé e as leva para Conques. A partir de então,
Conques começou a prosperar, já que os peregrinos que iam a Santiago de Compostela
começaram a parar ali e venerar as relíquias. Os peregrinos também levaram a devoção à
Santa Fé a toda Europa. Conques e sua abadia se encontra na Via Podiensis, ou Caminho
de Le Puy, e é citada no Codex Calixtinus como um dos locais em que os peregrinos devem
parar.
À Santa Fé é atribuído muitos milagres, em especial relacionados à visão. Ela é a protetora
de peregrinos e prisioneiros, e tem suas festividades no dia 6 de outubro. Sua devoção foi
levada à América pelos conquistadores, e muitas cidades receberam seu nome no Brasil,
Argentina, Panamá, México, Estados Unidos, entre outros.
10

Relicário de Santa Fé, na
Abadia de Conques

Os Santos no
Caminho de
Compostela:
Santa Fé Caminho de Le
Puy (França)

As pontes do
Caminho:
Molinaseca

A ponte sobre o Rio Meruelo foi construída para facilitar o acesso de comerciantes e
suas mercadorias, mas não há nenhum documento que comprove com exatidão o
ano da sua inauguração. Sabe-se apenas que a sua origem é romana e passou por
algumas grandes reformas (1590, 1733 e 1981) que a deixaram com o aspecto
medieval que se encontra hoje.
A ponte romana é a porta de entrada para os peregrinos que chegam à localidade de
Molinaseca, em Castilla y León. Durante o verão, as pessoas vão se refrescar nas
suas águas é uma das principais praias ﬂuviais do Caminho de Santiago.
O nome do rio parece ter origem na palavra latina merus, que quer dizer “puro e
limpo”. Molinaseca já aparece na primeira publicação sobre o Caminho de Santiago, o
famoso Códice Calixtino, onde o autor destaca não apenas a ponte romana, mas
também os moinhos que ali existiam.
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As pontes do Caminho: Molinaseca
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Boas Festas e um
caminho iluminado
em 2020!
São os votos da
ACACS-SP

