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Editorial

Bem-vindos à mais uma edição do Boletim Ultreya, o informativo publicado trimestralmente pela ACACSSP. Estamos terminando o primeiro semestre de 2021 e apesar da pandemia que estamos enfrentando,
podemos dizer que o ritmo foi bastante intenso. Se por um lado fomos obrigados a interromper as
caminhadas preparatórias e os atendimentos presenciais, por outro lado foi a hora de procurar um novo
endereço para a associação. Com o contrato de locação vencido na Vila Mariana e de portas fechadas
durante grande parte de 2020, a nova diretoria assumiu um grande desafio logo no início da gestão:
oferecer mais conforto e conseguir mais espaço para podermos receber os associados, enfrentando o
atual momento mundial com segurança e, principalmente, baixar os custos fixos. Hoje, a atual diretoria
Caminho Peregrino pode dizer que todos esses objetivos foram cumpridos com êxito. E cabe aqui um
agradecimento especial a todos os colaboradores que participaram desse movimento e contribuíram
para que a ACACS-SP reabrisse ao público neste mês de junho.
Por outro lado, foram retomadas as lives. Sempre tentando oferecer o melhor para nossos associados,
convidamos dois fotógrafos (o italiano Claudio Pupi e o brasileiro Guy Veloso) para que nos contassem
suas experiências no Caminho de Santiago. Além deles, a famosíssima terapeuta Anna Sharp nos
brindou momentos sublimes com um bate-papo que agradou tanto àqueles que já a conheciam nos anos
90, quanto aos que apenas sabiam o seu nome. Seguimos agora à procura de nomes relevantes para o
segundo semestre. A associação e os seus associados merecem sempre o melhor e o nosso trabalho
estará sempre voltado nesse sentido. Buen Camino!

Jorge Cáceres
Presidente – Biênio 2021-2022

Capa: Pico Sacro
(crédito da foto: Manuel Rodriguez)
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Nesta Edição

Atividades
ACACS-SP

Na segunda quinzena de março a ACACS-SP encerrou as atividades na antiga sede, na rua França
Pinto, iniciando o processo de mudança para a nova sede, na rua Tibiri, em Jardim São Paulo. Enquanto
a mudança não se completava, o atendimento ao peregrino estava sendo realizado remotamente, por
telefone, whatsapp e outros meios disponíveis. Nas páginas seguintes você conhecerá mais sobre a
nova sede.
Realizamos neste trimestre três bate-papos online com convidados especiais. O primeiro, em abril foi
com o fotógrafo italiano Claudio Pupi, contando um pouco de sua jornada a Santiago desde Roma. Em
maio foi a vez do também fotógrafo e escritor Guy Veloso, autor do livro Via Láctea. E em junho
recebemos Anna Sharp, autora que inspirou milhares de peregrinos com seu livro A Magia do Caminho
Real. Ela nos contou como conheceu o Caminho de Santiago e o impacto que isso causou em sua vida.
Se você não viu ou quer ver de novo, os bate-papos com Guy Veloso e com Anna Sharp estão
disponíveis no nosso site e no nosso canal no Youtube.
Em junho pudemos finalmente voltar a realizar caminhadas. Iniciamos com uma caminhada dentro da
própria cidade de São Paulo, mas em meio à natureza preservada do Parque Estadual da Cantareira.
Após a caminhada brindamos com um almoço junino em nossa nova sede. Veja uma seleção de fotos
no nosso site ou no app.

Especial

A Nova Sede da ACACS-SP
Neste primeiro semestre nosso trabalho foi voltado à preparação da nova sede. Esse já era um tema
que vinha sendo conversado por diretorias anteriores e com a chegada da pandemia (paralisando
grande parte das nossas atividades), vimos que esse momento tinha chegado. Após dois meses de
muita procura, a associação volta para a região onde nasceu: a Zona Norte da cidade. Estamos
oficialmente instalados desde o início de junho no bairro Jardim São Paulo, a poucos metros da estação
Jardim São Paulo-Airton Senna. A seguir, apresentamos os ambientes que os associados encontrarão
na nova sede. Esperamos a visita de todos vocês. Nosso horário de atendimento é: 2ª a 6ª feira, das 9
às 17 horas (com agendamento); aos sábados, de 10 às 13hs (durante o mês de julho permaneceremos
abertos até as 17 horas).

Recepção
A nova recepção foi um dos espaços que mais cresceu em relação à antiga sede. A secretaria está mais
espaçosa e permite que mais pessoas aguardem o atendimento. Cadeiras, sofá confortável e os
produtos oferecidos pela associação (camisetas, mochilas...) dão as boas-vindas a todos aqueles que
nos visitam. Decorando as paredes da recepção, o grande painel do Caminho Francês, a espada
templária (agora com acesso facilitado para que os peregrinos possam tirar foto com ela) e quadros
oficiais do Ano Santo 2021-2022.

Sala Saint Jean Pied de Port
O Plantão Peregrino, bastante conhecido por todos os peregrinos que iam até a associação para
receberem as primeiras informações sobre os caminhos de Santiago, agora ganha um novo espaço. Ele
deixa a recepção para ocupar uma sala especialmente criada para dar esse primeiro atendimento. Um
local confortável, tranquilo e com toda a tecnologia necessária para que os novos peregrinos recebam as
primeiras orientações e dicas que serão muito úteis na sua peregrinação.

Acervo de Livros e Lojinha
Num mesmo ambiente, os peregrinos encontrarão o maravilhoso acervo de livros que a associação foi
consolidando ao longo dos seus 25 anos e a Lojinha. O acervo de livros tem uma grande quantidade de
publicações sobre o Caminho de Santiago, inclusive nos mais variados idiomas (português, espanhol,
francês, inglês...). Livros fotográficos, históricos, guias lançados em várias épocas, diários de bordo,
romances e dvd´s podem ser levados pelos associados para consulta e fazer uso deles por um prazo de
60 dias. Entre em contato com a Secretaria e receba a lista de livros que temos ao seu dispor. Na
mesma sala está a nossa Lojinha, com o estoque de todos os produtos que oferecemos na recepção e
durante nossas caminhadas.

Sala Finisterre
Do lado oposto à sala que faz os plantões peregrinos (por isso leva esse nome), os associados
encontrarão esta sala que foi preparada para realizar as palestras preparatórias presenciais, oferecer os
cursos de espanhol e francês para o Caminho de Santiago e as reuniões da Diretoria. A sua capacidade
é de até 25 pessoas, mas durante a pandemia foi limitada a no máximo nove pessoas.

Hospedaria do Teo
Um sonho que virou realidade. Um dia o ex-presidente da ACACS-SP Luiz Teófilo de Andrade (o nosso
saudoso Teo) teve a ideia de criar uma hospedaria para poder receber todos aqueles associados que
não moram na cidade de São Paulo e precisassem de apoio para pegar o voo na cidade. Com a nova
casa, hoje isso é uma realidade e a ACACS-SP tem o orgulho de ser uma das primeiras associações no
mundo a oferecer esse tipo de apoio. Duas confortáveis beliches estão à disposição de todos os
associados que precisam passar pela cidade de São Paulo para começar o seu caminho. Com isso, é
possível fazer as compras finais de alguns materiais que estejam faltando na mochila (próximo à sede
tem uma loja Decathlon), receber informações finais e o carinho especial dos voluntários da associação,
além de viajar mais descansado para a Espanha. A hospedaria poderá ser utilizada pelos peregrinos
tanto na ida, quanto na volta do Caminho. Para maiores informações, confirmação de disponibilidade e
reserva, informe-se na Secretaria.

Áreas Externas
Uma das grandes conquistas com a mudança da sede foi, sem dúvida alguma, o espaço externo que
tanto fazia falta no antigo endereço. Junto da Secretaria, na frente da casa, um belo espaço externo dá
as boas-vindas aos associados. Um lugar ideal para iniciar as manhãs, acompanhado de um café ou
chá. No fundo da casa há um segundo espaço, já batizado com o nome Bar Peregrino, que serve para
receber um número maior de pessoas e onde os peregrinos podem permanecer enquanto consomem as
bebidas/comidas que colocamos à disposição, sempre a preços peregrinos. Confraternizações, almoços
e pequenos encontros ao ar livre agora podem ser feitos na própria associação. Mesas, cadeiras e até
mesmo uma confortável rede estão entre as novidades que fazem parte desse espaço.

Garagem para Bicigrinos
Todos aqueles que quiserem visitar a ACACS-SP de bicicleta, seja para conhecê-la ou mesmo pegar a
credencial para ir para o Caminho de Santiago, agora poderão utilizar a nossa garagem para guardá-la
com total segurança. Esse espaço foi especialmente separado para que os bicigrinos tenham esse apoio
durante a sua permanência na associação.

Estamos aguardando a sua visita!

Solenidade de Reabertura - 05/06/2021
Nos primeiros dias de junho, a nova sede da ACACS-SP teve de realizar a sua solenidade de reabertura
seguindo os protocolos que as autoridades competentes aconselham durante a pandemia. Com isso,
apenas as diretorias anteriores se fizeram presentes e presenciaram nessa data não só a reabertura
oficial, mas também a inauguração da Hospedaria Luiz Teófilo de Andrade. Para cortar a fita inaugural
recebemos a presença de Consuelo Filgueira Solla, esposa do saudoso Teo. Um momento que
emocionou a todos os amigos peregrinos ali presentes.
A seguir, o discurso realizado durante esse ato pelo atual presidente da associação, Jorge Cáceres:

“Estimados amigos e amigas peregrinas,
Em nome da diretoria Caminho Peregrino, que iniciou a sua trajetória em janeiro deste ano, quero
agradecer a todos aqueles que fazem parte de mais um capítulo na história da associação. Esse
agradecimento não é apenas para aqueles que participam mais ativamente dos trabalhos, mas para
todos aqueles que deram a sua contribuição de alguma forma: diretorias anteriores, colaboradores,
parceiros e associados. Todos juntos são os responsáveis pelo espaço que a ACACS-SP conquistou
todos esses anos. Já são mais de 25 anos de trabalho em prol do Caminho de Santiago, um objetivo
que se renova todos os dias e tem ajudado tantas pessoas ao longo do tempo. Até o dia de hoje, 05 de
junho de 2021, foram mais de 16.000 credenciais do peregrino distribuídas.

Seguindo a sua brilhante trajetória, neste 05 de junho a ACACS abre um novo ciclo no mundo jacobeu,
voltando para a região onde nasceu: a Zona Norte de São Paulo. Talvez muitos tenham se surpreendido
com a mudança de local no atual momento que o mundo está passando, mas a ACACS, seguindo o seu
compromisso, não pôde ficar parada e trabalhou para que novos sonhos se tornassem realidade. E
agora estamos diante de mais um desses sonhos.
O saudoso peregrino Luiz Teófilo de Andrade, o querido Teo, agora aqui representado pela sua esposa
Consuelo, uma vez imaginou um local que pudesse acolher peregrinos associados que estivessem em
trânsito para o Caminho de Santiago, mas a casa da Vila Mariana não tinha espaço suficiente para isso.
O tempo foi passando e certo dia, quando fui convidado para dar o Curso de Espanhol para Peregrinos,
o ex-presidente aqui presente Vars Braga Román comentou que a sala onde seriam dadas as aulas
quase tinha virado uma hospedaria e isso só não foi possível pois havia a necessidade de priorizar
atendimentos e palestras preparatórias. Esse comentário ficou gravado na minha memória e nem
mesmo eu pensava que chegássemos a esse momento algum dia. Porém, ao me tornar presidente da
ACACS, aquela conversa sobre o sonho do nosso querido Teo voltou com tanta força que a diretoria se
empenhou para que o sonho virasse finalmente realidade. E aqui estamos hoje.
A ACACS, seguindo a sua missão peregrina, reabre as suas portas com novos serviços e mostrando
para todos os associados que aqui eles encontram, acima de tudo, um centro de convivência peregrina.
Um espaço feito não apenas para retirar credenciais, mas para encontrar amigos, falar do Caminho,
passar a tarde lendo um livro e, acima de tudo, se sentir em casa.
Sejam bem-vindos à Associação de Confrades e Amigos do Caminho de Santiago de Compostela.
Façam bom proveito dela!

Buen Camino à ACACS!
Ultreya e Suseya para todos nós!”

Campanha

Peregrino Solidário - Doação de alimentos e agasalhos
Reabrimos a nova sede dando início à campanha de arrecadação de alimentos e agasalhos para ajudar
os mais necessitados. Com a chegada da pandemia, cresceu consideravelmente o número de pessoas
que precisam de ajuda e a associação não podia ficar de braços cruzados. Por isso pedimos, na medida
do possível, que ao visitarem a ACACS-SP os associados tragam pelo menos 1 kg de alimento não
perecível (arroz, feijão, macarrão, sal, açúcar, farinha, óleo, etc.) e roupas que possam amenizar o
sofrimento daqueles que tem frio.
A arrecadação de alimentos e agasalhos será doada à Paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fica à
três quadras da associação (Rua Parque Domingos Luís, 273). Em visita à paróquia, o presidente Jorge
Cáceres e a vice-presidente Ercilia de Assis foram recebidos pelo Pe. Humberto Robson de Carvalho e
nessa oportunidade conheceram o importante trabalho realizado com a comunidade carente da região. A
paróquia possui um cadastro de aproximadamente 300 famílias, que durante o primeiro sábado de cada
mês recebem cestas básicas e roupas. Sem dúvida um grande trabalho que merece todo o nosso apoio!
Nesse agradável encontro o padre ainda presenteou a nossa associação com dois livros da sua autoria
e eles já fazem parte do nosso acervo de livros.
Pratique a solidariedade que tanto se faz presente no Caminho de Santiago e doe alimentos. E pratique
também o desapego que o apóstolo nos ensinou e doe aquelas roupas que já não tem utilidade mas
estão em bom estado.
Contribua com essa iniciativa durante sua próxima visita à ACACS-SP.
Juntos podemos ajudar muitas pessoas!
Santiago agradece!

Nos últimos meses a Espanha e demais países europeus têm trabalhado para controlar a pandemia,
tendo como resultado uma melhora que permitiu um relaxamento das restrições impostas até então.
Com esse gradual retorno à normalidade, e motivados pelo Ano Santo Compostelano, o Caminho de
Santiago vem se reavivando. No mês de abril foram entregues mais de mil compostelas, mais de três
vezes o que foi nos três meses anteriores, e a primeira quinzena de junho já soma mais de 6000. A
Xunta de Galicia anunciou a abertura de metade dos albergues públicos até 15 de junho, devendo
chegar aos 100% em primeiro de julho, e investiu na formação de 300 hospitaleiros.
Devemos lembrar que os protocolos de segurança e higiene, tanto individual quanto aos
estabelecimentos, seguem firmes. Por exemplo, os albergues abrem com 50 por cento da capacidade e
distância mínima de um metro e meio entre as camas. Os peregrinos devem usar seu próprio saco de
dormir e utilizar máscara durante a noite. Para controlar a lotação dos albergues e auxiliar o
planejamento do peregrino, já está no ar o sistema de reservas: https://alberguesxacobeo.gal/.
Como medida para incentivar o turismo na região, além do próprio Caminho de Santiago, a Xunta de
Galicia está investindo um milhão de Euros em um seguro especial para turistas e peregrinos. Em caso
de contágio da Covid 19 durante sua estada na Galícia, o turista ou peregrino terá cobertura de gastos
médicos, remédios, hospedagem durante quarentena e até mesmo repatriação. Somente precisa
comprovar que está fazendo o Caminho ou esteve hospedado em um estabelecimento da rede
normatizada pela Junta, que inclui desde albergues e hostels, a hotéis e apartamentos turísticos.
São ótimas notícias, contudo, há ainda restrições para a entrada na Espanha de passageiros oriundos
de países com alto risco epidemiológico, e o Brasil está nesta condição. O site do Consulado da
Espanha informa as condições para entrada: ser cidadão espanhol ou andorrano, ou ser residente. As
condições estão sendo sempre reavaliadas e podem mudar a qualquer momento. Portanto se pretende
fazer o Caminho agora, informe-se sempre!

No Caminho
Colaborador: Herman Nunes de Lima

História

Pico Sacro

Colaborador: José Luiz dos Santos
Em continuidade à nossa missão de divulgar e incentivar os peregrinos num aprofundamento dos laços
que nos unem em torno da peregrinação pelos Caminhos de Santiago de Compostela, nesta edição
trataremos de um local bastante especial, o Pico Sacro.
Para os peregrinos que percorrem a Vía de la Plata, o Pico Sacro marca a última etapa do Caminho de
Santiago e é o primeiro lugar de onde podemos avistar as tão esperadas torres da catedral
compostelana. O Pico Sacro está localizado a pouco mais de 10 km de Santiago, no Conselho de
Boqueixón. É visível desde 30 km de distância por causa de seus 533 metros de altitude e sua formação
geológica especial, principalmente quartzo, que reflete o Sol e a Lua. Um verdadeiro farol peregrino. É
encimado por um mirante, ou miradouro, que oferece uma vista deslumbrante das torres da Catedral de
Santiago de Compostela, do Vale do rio Ulla, o Vale de Mahía, dos Picos de Barbanza, do Estuário de
Arousa e da Serra do Faro e do Candán.
Para se chegar ao monte é bastante simples. Saindo da N-525, à altura da PK-328, na Freguesia de
Lestedo, temos uma estrada sinalizada que conduz ao estacionamento e, a partir daí, sobe-se por um
caminho e por uma escada de madeira até o mirante. Nós encontramos à meio caminho entre o pé da
subida e o mirante a Capela de San Sebastián (São Sebastião), construída a partir do ano de 912, por
ordem do bispo de Compostela, Sisnando, que fundou também um mosteiro dedicado ao santo. A
edificação que encontramos hoje data do século XI, tendo passado por reformas no século XII. Com
interior modesto, temos um arco que separa o presbitério da área dos fiéis. O arco tem como laterais
duas colunas com capitéis românicos. As festas em homenagem a San Sebastián se dão em duas
ocasiões, a primeira em 20 de janeiro e a segunda no último domingo de maio. Nessas ocasiões, os fiéis
pedem bênçãos e curas, principalmente de doenças nos ossos e pernas, através de um ritual simples
em que galhos ou ramos são passados na imagem do santo e depois passados nos membros afetados
pelas doenças e dores.

Além do valor paisagístico, o Pico Sacro é fonte de inúmeras lendas e contos populares. Por conta
disso, a montanha é venerada pelos habitantes da região desde antes da cristianização da Galícia. Além
disso, a tradição o inclui no mito do traslado do corpo do Apóstolo Tiago Maior ao seu local de repouso,
hoje a Catedral de Compostela. Algumas das lendas incluem personagens da tradição galega pré-cristã,
bem como mouros e cobras que habitam as misteriosas grutas que se encontram nas proximidades do
topo do monte.
Segundo a lenda cristã, conforme consta do Códice Calixtino, o Pico Sacro é classificado como o
primeiro local de repouso dos restos mortais do Apóstolo. “Flutuando na ondulação das águas, um
estranho navio aproximou-se das areias aos poucos, suavemente. Não era como os que navegavam nas
águas da Galícia, mas sim como aqueles em que Jesus Cristo navegou com os seus discípulos. Ele não
tinha remadores ou marinheiros ao leme, pois o barco navegava sem guia. No entanto, quatro homens
envoltos em capas brancas cercavam um corpo sem vida." (Carré Alvarellos, L., As lendas tradicionais
galegas, 1977). O barco de que trata a lenda, chegou depois de uma longa viagem, às costas de Iria
Flavia. O corpo transportado era de quem havia pregado a palavra de Jesus no extremo oeste do
Império, São Tiago Maior.
Ao chegar, os discípulos colocaram o corpo sobre uma rocha que se moldou em um sarcófago de pedra:
o Pedrón. Dois deles se dirigiram ao palácio da Rainha Lupa, para solicitar um lugar para sepultar o
Apóstolo, enquanto os outros dois permaneceram velando o corpo. No entanto, a Rainha não queria se
indispor com os romanos. Assim, logo de início recusou-se a decidir, passando a solicitação ao seu
irmão, o rei-sacerdote Regulus, que habitava em Duio, localidade próxima ao templo de Ara Solis
(Fisterra). Regulus era um homem rígido na doutrina de seu paganismo e determinou a prisão dos
discípulos de Santiago. Ocorre que, naquela mesma noite, um anjo apareceu na prisão e libertou os
discípulos. Essa fuga provocou a ira do rei-sacerdote, que enviou soldados para recapturá-los. Durante a
fuga, após cruzarem em segurança a ponte sobre o rio Tambre, ela desabou com os soldados.
Diante disso, percebendo que não encontrariam um local para sepultar seu mestre, os discípulos de
Santiago voltaram à Rainha Lupa, novamente em busca de ajuda.

Ocorre que, mantendo-se fiel à sua maldade, os enviou ao Monte Ilicino ou Monte das Azinheiras, o
atual Pico Sacro, onde eles encontrariam bois que poderiam usar para transportar o corpo do apóstolo.
Ao chegarem, um dragão feroz apareceu diante de seus olhos, mas os discípulos, sem retroceder,
fizeram o sinal da cruz e imediatamente o dragão explodiu. Com sua fé renovara, continuaram e
avistaram os animais que a rainha, em sua maldade, havia previsto, em vez de bois domesticados,
encontraram touros indomáveis. Os discípulos, cheios de fé, novamente fizeram o sinal da cruz e os
touros tornaram-se mansos e se aproximaram dos homens para serem jungidos. A tudo isso os
soldados da rainha assistiam mudos de espanto.

Nesse momento, o corpo do Apóstolo que descansava em Iria Flávia, velado pelos discípulos e vigiado
por guardas da rainha, eleva-se no ar e flutua até o Pico Sacro, onde desce encima da carroça. Os
soldados que testemunharam esses milagres correm para contar a Rainha Lupa. Nesse momento, na
sala do trono, a rainha ouvia de outros guardas sobre o também milagroso salvamento de seu filho, que
se afogava no mar e foi milagrosamente levantado das águas quando o barco que transportava o corpo
do Apóstolo passou. A rainha, diante de todos esses testemunhos decide converter-se ao cristianismo e
ser batizada ali mesmo, oferecendo seu palácio como um mausoléu para São Tiago. Ocorre que os
discípulos preferiram que a Providência Divina decidisse pelo local do sepultamento. Então, rejeitando a
oferta da rainha, partiram para se encontrarem com seus camaradas que acompanhavam a carroça com
o corpo do mártir de Cristo.
E eis que mais um milagre acontece, pois os touros, sem orientação terrena, puxavam a carroça. Em
dado momento, os touros pararam e cavaram a terra com os cascos e água jorrou dela, formando uma
nascente. Então continuaram seu caminho, parando por fim em um vasto campo coberto pela Via
Láctea, chamado Arcis Marmoricis, na floresta de Liberdvnvm (Libredón), onde estava uma edificação
romana que a Rainha Lupa havia construído para sua neta, Viria Moeta, e para ela própria. A Rainha
Lupa, agora uma cristã, doou o local para o enterro do Apóstolo. E lá, por séculos, permaneceriam
escondidos até o milagre do "Campus Stellae" no século IX e onde seria, no futuro, edificada a Igreja
Basílica de San Jacobo (Santiago) e nos arredores se formou a cidade de Santiago de Compostela.

(fonte: Wikimedia Commons)

Além das lendas, o Pico Sacro foi também palco da ação humana desde sempre, como comprovam os
vestígios arqueológicos. Encontramos desde pinturas rupestres nas rochas até os restos da ocupação
militar ao longo da Alta Idade Média. Como vimos, havia um mosteiro na montanha, mas devido à
rusticidade de viver ali, os monges do mosteiro de San Sebastián abandonam o local. Como ponto
estratégico, devido a proximidade com Compostela e a ampla visão, logo é ocupado por militares para
defesa dos constantes ataques mouros. A fortaleza era conhecida como Montesagro e foi construída por
ordem do Arcebispo Alonso de Fonseca e permaneceu de pé até o século XV, quando foi demolida e
suas pedras utilizadas para outras construções. Além do mirante e da capela, na antiga casa paroquial
de Lestedo (séc. XVIII), restaurada e equipada para visitas, encontra-se o Centro de Interpretação do
Pico Sacro. A estrutura original está preservada, uma casa de camponês onde ainda se pode ver a
distribuição, com a antiga cozinha, o forno, os pátios ou o sótão. No interior deste espaço museológico,
encontramos uma área de recepção de visitantes onde são fornecidas informações turísticas e
exposições sobre história e cultura galega. São contadas a história, lendas e curiosidades sobre a
geologia locais.
Na firme crença de sermos todos peregrinos ao longo da vida, acredito que após avistar a Catedral e
adentrar pelo Pórtico da Glória, abraçar a imagem e ver o local de repouso de Santiago, dentro de nós
algo pede que continuemos em movimento. E as oportunidades surgem com os diversos Caminhos à
Santiago que podemos percorrer, como a Via de La Plata.

Associados nos
Caminhos
Brasileiros

Caminho de Cora Coralina
O peregrino Ricardo Brivio mora em São Paulo e é nosso associado desde 2011. Quem o acompanha
nas redes sociais sempre o encontra caminhando e descobrindo novos caminhos pelo Brasil. Neste
primeiro semestre ele e um amigo foram para Goiás e percorreram o Caminho de Cora Coralina. A
seguir, ele conta para o Boletim Ultreya como foi essa experiência.

Como você ficou sabendo da existência do Caminho de Cora Coralina?
Conheci o Caminho através das Redes Sociais e pelo comentário de amigos(as). Depois disto fui buscar
vídeos e reportagens sobre este caminho e sobre a história de Cora Coralina.

Onde está localizado e qual é a sua extensão?
Está localizado no Centro-Oeste do Brasil, em Goiás, e tem 300 quilômetros de extensão.

Qual a melhor forma de chegar ao seu ponto de início e ao seu final retornar para casa?
Pode-se ir para Brasília ou Goiânia, de avião ou de ônibus. De lá pega-se um ônibus para Corumbá de
Goiás, que é a cidade de início da jornada.

O que você considera como uma mochila ideal para fazer esse caminho? (capacidade da
mochila, quantidade de roupas...)
Pode ser uma mochila de 35 litros, em média. Não há necessidade de se levar muitas roupas, nem no
inverno e muito menos no verão, mas precisa ser grande o suficiente para comportar mais água e
alimentos, devido à falta de pontos de apoio durante o trajeto.

Em quantos dias fez o Caminho? É possível fazer em mais dias? Quantas horas você caminhou
por dia?
Foram 14 dias. A média é de 12 a 15 dias. Dependerá do ritmo do peregrino e se ele irá parar para
descansar, conhecer mais alguma cidade específica, ou então se ficar machucado ou doente. Em
média são de 8 a 10 horas de Caminhada, principalmente nas etapas mais longas.

Como é a logística para se hospedar e se alimentar durante o trajeto?
Geralmente é necessário reservar com um dia de antecedência, já que boa parte das pousadas ou
hospedagens precisa saber que há peregrinos que precisam se hospedar. Há pequenos vilarejos que
não possuem pouso e outros que são em casa de voluntários. Há então uma variação. Por isto, é
importante ter o contato do próximo destino é muito importante.

Como você classificaria o nível da caminhada? Fácil, média ou difícil? Serve como preparação
para o Caminho de Santiago?
É uma caminhada difícil no geral, e há muitos trechos que podem ser considerados com “trekking”. É um
treinamento muito bom para Santiago sim. Há pisos de asfalto, de terra, pedras soltas, pedras grandes
fixas. A Altimetria bastante variada.

Há uma dica que recomendaria para quem quiser fazer esse caminho?

Há um site na internet - https://caminhodecoracoralina.com.br/, há redes sociais e é preciso estudar bem
e consultar pessoas que já percorreram. O apoio oficial é de certa forma precário e os realizadores e
administradores não interagem com os peregrinos de forma ativa, ou seja, se você precisar de ajuda,
terá que contar com a população local.

Qual a etapa que exige mais do peregrino? Por quê?

Particularmente achei a etapa do Parque da Serra dos Pirineus até a cidade de Pirenópolis. Devido à
altimetria percorrida da cidade de Cocalzinho de Goiás até o mirante, no Parque e também a dificuldade
do terreno cerca de 02 Km antes da chegada em Pirenópolis. (Trekking em mata fechada com pequenos
riachos, muitas pedras, etc...).

O que você mais gostou nesse caminho?

É um caminho muito rico em variedade de paisagem, de terrenos, e apresenta um Brasil pouco
conhecido pela maioria das pessoas. Arquitetura bem distinta, muita história, exuberância da natureza,
gastronomia típica e um povo receptivo e acolhedor.

A credencial do Caminho pode ser adquirida em Corumbá de Goiás. Lá você terá orientações sobre
esse e outros caminhos e atividades turísticas locais.

Promoção - ACACS-SP Em Família
Durante o ano de 2021, qualquer pessoa que fizer parte do núcleo familiar do associado poderá também
se associar à ACACS-SP, ou continuar como associado, recebendo um desconto especial de 50% na
sua anuidade. Esta promoção é válida durante todo este ano.
Além disso, se o associado permaneceu afastado por alguns anos e deixou de contribuir com a
contribuição anual, poderá voltar a aproveitar dos benefícios pagando somente a anuidade vigente.
Mais informações na Secretaria.

R. Tibiri, 59 – Jd. São Paulo - São Paulo - SP
Tel/Fax: (11)5549.6160
https://www.santiago.org.br/
acacs-sp@santiago.org.br

