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Editorial

Uma das maiores lições que eu aprendi como presidente da nossa querida ACACS, nestes últimos
meses em virtude desta longa pandemia: - “Seja qual for a dificuldade e adversidade, é preciso encarar
de cabeça erguida, embora não seja tão simples de ser seguida. Essas decisões não são fáceis”.
Muitas vezes passamos por situações que nos testam, tudo que pensamos que fosse sólido demais
pode a qualquer momento evaporar. Não é mesmo?
A todo momento seguimos as orientações da OMS e das políticas de distanciamento social orientadas
pelos nossos governantes, evitando a propagação do coronavírus. E, ao participar de uma tomada de
decisão, mesmo que seja de uma poltrona em sua casa, não apenas precisa pensar sobre a melhor
opção, mas também sobre o que estamos nos tornando ao decidir algo.
Caros Associados e Amigos, nossa ACACS está voltando gradualmente em suas atividades, consciente
do distanciamento social e obedecendo a todos os protocolos.
Que todos sejam Bem-vindos! Vamos seguir em frente lutando em proteger a Vida!!!

Elizabeth Nastari
Presidente

Capa: Paseo del Espolón, Padrón
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Retorno das Atividades
Após um triste período em que a pandemia de Covid-19 nos forçou a interromper nossas atividades, é
com grande satisfação que estamos retomando. Desde a segunda quinzena de julho, estamos
realizando atendimentos em nossa sede e estamos nos adaptando para as atividades on line.
Na nossa sede o atendimento presencial está sendo feito sob agendamento prévio às terças, quintas e
sábados. Estamos aplicando as recomendações estaduais e municipais, entre elas, manter distância
entre as pessoas, obrigação do uso de máscaras, disponibilização de álcool gel, etc. Apenas a emissão
de credenciais continua suspensa, devido às restrições de entrada de brasileiros na União Europeia.

Lives
Neste trimestre realizamos três lives: "Mulheres no Caminho de Santiago", "Preparativos para o Ano
Santo“ e "Desafios do Caminho“.
"Preparativos para o Ano Santo" foi o destaque do dia 25 de julho, dia de Santiago. O assunto foi
apresentado por Montse Garcia Alonso, ex. presidente da Associação do Caminho de Santiago de Jaca,
e contou com a tradução simultânea de nosso professor e colaborador Jorge Cáceres. Todas as lives
foram abertas para perguntas e comentários, e tiveram ótima participação do público.
Fiquem atentos! Tem mais a caminho.

Cursos
No dia 25 de agosto iniciamos a segunda edição do curso de francês para o Caminho de Santiago.
Novamente ministrada pelos professores e peregrinos Telma Puga e João Lacerda, esta nova edição é
on line, com aulas duas vezes na semana.
A grande novidade que apresentamos este ano é o Curso Livre Internacional. Realizado pela
Universidade Sênior Contemporânea, de Portugal, e apoio da ACACS-SP, ACASARGS e ABACS, tem
aulas on line sobre história, cultura, lendas e simbologias nos Caminhos Francês e Português. Foi
iniciado em 31 de julho, tem uma duração de dez semanas, e é ministrado pelo professor da USC Artur
Filipe dos Santos e pelo professor e colaborador da ACACS-SP Jorge Cáceres. Estão inscritos setenta
alunos de Portugal e Brasil, sendo mais de vinte de São Paulo.

Caminhadas
E estamos retomando também as caminhadas preparatórias. Dia 26 de setembro, primeiro sábado de
primavera, Caminharemos na Fazenda Concórdia, próximo a Itu. Para prevenir contágios, estaremos
adotando todas as medidas sanitárias cabíveis, entre elas a redução de lotação no ônibus que nos
levará até a fazenda. O Participante poderá ir em carro próprio se desejar. Participe!

Curso Livre Internacional

Lives e palestras

Fazenda Concórdia

Eleições
A diretoria executiva da ACACS-SP é formada por sete membros, com um mandato de dois anos. A
diretoria atual assumiu em janeiro de 2019. Assim, na próxima assembleia geral ordinária, a ser
realizada em novembro próximo, haverá a eleição para uma nova diretoria, que terá gestão no biênio
2021-2022. Conforme nosso estatuto, os associados, em dia com seus deveres e filiados há mais de um
ano, podem organizar-se em chapas para concorrerem às eleições. Mais informações serão divulgadas
no site.

No Caminho

Reabertura do Caminho
O Caminho de Santiago voltou a receber peregrinos em primeiro de julho. Para manter a segurança
sanitária e evitar nova onda de contágios de Covid-19, foi criado um protocolo com medidas a serem
seguidas pelos albergues, estabelecimentos de entorno, e mesmo para os peregrinos. Para os albergues
foi um grande impacto, já que entre as medidas está o maior espaçamento entre as camas, com
consequente redução do número delas. Muitos albergues não abriram suas portas, alguns porque não
era viável implantar todas as medidas, mas outros pela falta de perspectiva quanto ao fluxo de
peregrinos. Ainda com restrições de fronteiras, a entrada de peregrinos estrangeiros caiu para números
muito baixos, sendo que em anos anteriores representava cerca de metade de todos os que faziam o
caminho. Mesmo entre espanhóis, a queda também foi significativa.
O Caminho voltou para números que há muitos anos não se via. Para o peregrino significa um percurso
bastante tranquilo, sem as habituais disputas por vagas nos albergues, porém está sendo necessário
percorrer maiores distâncias para ter um albergue aberto, ou mesmo para encontrar um bar ou
restaurante para alimentar-se. Segundo a Oficina del Peregrino, foram emitidas nesse primeiro mês de
reabertura 9.752 compostelas, apenas 18% do que havia sido no mês de julho do ano passado. Houve
um aumento no mês de agosto, com 19.812 compostelas emitidas, mesmo assim não alcança um terço
do que foi em agosto de 2019.
Para quem se dispõe a fazer o Caminho, a Federação de Associações de Amigos do Caminho de
Santiago oferece informações atualizadas sobre os albergues, as restrições no caminho e todas as
recomendações sanitárias a serem cumpridas.

APPs
A tecnologia nos facilita em muitas coisas, oferecendo informações atualizadas e de fácil acesso. Assim
também está sendo em relação ao Caminho de Santiago e a situação perante a pandemia de Covid-19.
A seguir apresentamos alguns aplicativos recomendados ao peregrino.
"Camino de Santiago" desenvolvido pelo Instituto Geográfico Nacional com a colaboração da
Federação de Associações de Amigos do Caminho de Santiago possui mapas precisos de todos os
caminhos na Espanha, cálculo de distâncias, informações históricas, culturais, e sobretudo atualizações
da situação dos albergues.
"Camino Tool" é um aplicativo que já existe há alguns anos e tem recolhido informações de milhares de
estabelecimentos nas principais rotas. Os desenvolvedores mantêm contato frequente com os donos de
albergues, restaurantes, farmácias, etc. para manter atualizado. Uma seção do aplicativo chamada
'Covid-19 Adaptado' destaca os estabelecimentos que já estão seguindo os requisitos contra a
pandemia.
Também bastante recomendado é o "AlertCops", desenvolvido pelas Forças de Segurança do Estado.
Com ele pode-se fazer denúncias de todo tipo, com compartilhamento de áudio e vídeo, agilizando a
atuação da polícia. O usuário também recebe alertas e avisos dos órgãos de segurança. Opcionalmente,
pode-se compartilhar a localização para os serviços de resgate, facilitando o auxílio em situações de
emergência.

Credencial a qualquer hora
A igreja de Santa Maria em Vilalba, Caminho do Norte, apresentou uma novidade: uma máquina de
venda de credenciais. A máquina está colocada na entrada da casa paroquial, no centro velho da
cidade, onde passa o caminho. É uma facilidade para o peregrino que faz o Caminho do Norte, que pode
obter sua credencial a qualquer hora, sem ter que esperar pelo horário de abertura da casa paroquial. A
credencial é vendida a 2 Euros. Junto desta, o peregrino encontra também uma máquina de venda de
água mineral e doces. As vendas são uma renda a mais para a paróquia de Santa Maria.

Santa Orósia
Ao longo dos séculos pessoas com as mais diversas origens influenciaram de modo muito especial nos
Caminhos para Santiago de Compostela. Neste boletim trataremos de Santa Orósia.
De acordo com a tradição, Orósia era uma princesa nascida na Aquitânia, no sudoeste da França. Aos
16 anos, por volta do ano 880, foi prometida em casamento a um príncipe Godo e no caminho para
Toledo, Capital dos Godos, logo após a travessia dos Pirineus, a comitiva foi atacada por um exército
muçulmano na região de Yebra, onde muitos perderam suas vidas e alguns caíram prisioneiros. Dentre
os sobreviventes estavam a Santa, seu irmão e um tio.
O comandante daquela tropa atacante, um capitão mouro chamado Aben Lupo apaixonou-se pela
princesa cristã e resolveu toma-la para si. Entretanto, Orósia rejeitou tal possibilidade o que casou um
acesso de fúria no mouro, pois naquela época as mulheres não passavam de espólios de guerra. Nesse
passo, o mouro entendeu que teria de intimidar a princesa, para isso, degolou o irmão e o tio da jovem.
Desesperado pelo horror que havia despertado em sua amada, decapitou-a juntamente com todos os
demais prisioneiros, atirando seus restos de um penhasco.

Depois de muito tempo, no século XI, um pastor de Yebra de Basa descobriu as relíquias, graças à
intervenção divina por meio de luzes emitidas de uma caverna, outros dizem ter sido uma aparição da
Virgem Maria que indicou o local.

Os Santos no
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A população construiu um conveniente santuário e a partir de então a veneração começou. O cônego de
Jaca, diante da constatação dos milagres, passou a reclamar as relíquias de Santa Orósia para a
catedral, mas os locais exigiam o direito de conservá-la consigo. Assim, depois de muitas conversações,
chegou-se a uma solução, a cabeça permaneceria no santuário em Yebra, enquanto o corpo seria
trasladado para a catedral de Jaca.
A presença das relíquias em Jaca foi tão importante que resultou no crescimento da cidade e na
alteração da rota tradicional do Caminho de Santiago, que anteriormente seguia a rota militar romana de
Puerto del Palo pelo Mosteiro de San Pedro de Siresa até Berdún.
Na Espanha, a “Fiesta de Santa Orosia” é celebrada a 25 de junho.

Padrón – Galícia
A última etapa do Caminho Português não poderia receber melhor os peregrinos que iniciam a sua
jornada em Lisboa ou no Porto. A cidade de Padrón, com seus quase nove mil habitantes, é um local
que possui uma história totalmente voltada às peregrinações. Teria sido ali um dos locais que o apóstolo
Santiago passou durante a sua peregrinação na Galícia e onde a barca que trouxe o corpo do apóstolo e
os seus discípulos Atanásio e Teodoro ancorou depois da viagem desde a Palestina, a famosa Traslatio.
No altar da igreja de Santiago, em Padrón, encontra-se a pedra onde ela teria sido amarrada, o famoso
“Pedrón”.
Na fachada das casas e nas fontes, muitas imagens que lembram o apóstolo e a rainha pagã Lupa, que
se converteu ao cristianismo após uma série de milagres que teria acontecido depois da chegada do
corpo.
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Igreja de Santiago

A igreja de Santiago e o seu Pedrón, o rio Sar e a linda alameda que o acompanha (Paseo del
Espolón), Santiaguiño do Monte (onde o apóstolo teria pregado), o Convento, a Fonte do Carme e Iria
Flavia, são locais que não podem passar em branco quando o peregrino chega na cidade, que
também é famosa pela qualidade dos seus “Pimientos de Padrón: unos pican y otros no”.
Dois grandes nomes da literatura espanhola, Camilo José Cela (Prêmio Nobel de Literatura em 1989)
e Rosalía de Castro, também são grandes referências dessa localidade. Um grande lugar que
antecede à chegada a Santiago de Compostela.
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