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Editorial

Estamos entrando no último trimestre de 2021 e pouco a pouco vamos voltando, dentro da segurança
necessária que o momento atual exige, a oferecer uma maior gama de serviços na associação: agosto e
setembro já oferecemos as palestras preparatórias do Caminho Francês e Português no formato
presencial, assim como as primeiras caminhadas feitas nas cidades de São Roque e Campinas. E na
nova sede inaugurada em junho, o movimento de peregrinos aumentou muito nos últimos dias, pois os
peregrinos que tinham passagens para a Europa e não puderam viajar por causa da pandemia estão
agora com a data de embarque marcada.
Além disso, estamos apresentando as novas camisetas de caminhada em três opções de cores: branca,
azul e amarela. E além das caminhadas de um dia, voltaremos a oferecer no final de outubro as
caminhadas de vários dias, aproveitando o feriado. Com a ajuda de todos e obedecendo as normas
sanitárias, vamos seguindo nosso caminho com a proteção do nosso querido apóstolo Santiago. Passo
a passo, seguimos juntos nessa caminhada! Buen Camino!

Jorge Cáceres
Presidente – Biênio 2021-2022
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Comemoração do Dia de Santiago
A celebração do dia de Santiago, no dia 25 de julho, iniciou com uma missa na Paróquia Nossa Senhora
de Aparecida, próxima à nossa sede. O padre Humberto fez um sermão especial, lembrando a história e
importância do Apóstolo de Cristo Tiago Maior. Em seguida, tivemos a apresentação do duo de músicas
medievais Olam Ein Sof, que tocou três músicas, incluindo “Dum Pater Familias”, música emblemática
do Caminho, que faz parte do Codex Calixtinus. Para fechar, o almoço foi em um espaço reservado no
restaurante Celeiro da Fazenda, onde também tivemos sorteios de brindes, concedidos pelo nosso
parceiro Mundo Terra.

Palestras
Com grande alegria neste trimestre voltamos a realizar as palestras preparatórias presenciais. A primeira
desde o início da pandemia, e primeira em nossa nova sede, ocorreu no dia 07 de agosto, sobre o
Caminho Português. Também tivemos duas sobre o Caminho Francês e uma sobre o Caminho de
bicicletas. A procura pelas palestras tem sido grande, mas as restrições da pandemia nos obrigam a
limitar a quantidade de vagas. Fiquem atentos à nossa agenda no site e no aplicativo para as nossas
próximas palestras!

Caminhadas
No mês de agosto, a caminhada na vinícola Alma Galiza no município de São Roque, foi realizada em
duas turmas, nos dias 14 e 28. Com restrições para a entrada de ônibus de turismo no município, não
pudemos oferecer essa opção de transporte aos participantes. As inscrições para a primeira turma se
esgotaram no mesmo dia em que foi anunciada. O frio foi companheiro na primeira turma, e na segunda
o frio e a chuva. Mesmo assim foi bastante agradável. No almoço fomos calorosamente recepcionados
pelo Leodir, proprietário da Alma Galiza, que nos contou um pouco de sua história e a motivação de sua
vinícola. Foram servidas duas opções de paella, a tradicional, e a vegana, com alcachofra, que
acompanhadas dos ótimos vinhos da casa, tornaram o dia inesquecível.
Em setembro a caminhada foi na bela região do distrito de Joaquim Egídio, em Campinas. Ao contrário
da caminhada anterior em que predominou o frio, nesta predominou o calor e a baixa umidade, tornando
o percurso mais difícil. Para melhor atender aos participantes foi disponibilizado um segundo carro de
apoio.
Vejam as fotos das nossas caminhadas no site, no app, e nas redes sociais. E fiquem atentos à nossa
agenda para as próximas!

Camisetas
Estamos com uma nova coleção de camisetas. São quatro modelos. Três camisetas de caminhada,
sendo uma de mangas curtas, na cor azul, e duas de mangas longas, branca ou amarela. Todas são de
poliamida, que é fácil de lavar e secar, além de proteção UV. Completa a coleção uma camisa polo, na
cor cinza. Os tamanhos estão disponíveis desde PP até EXG.

APP
Com o aplicativo da ACACS-SP você tem acesso fácil a todos os nossos contatos, fica informado em
primeira mão das novidades, tem sempre à mão a nossa agenda, entre outros. Neste trimestre
disponibilizamos mais duas funcionalidades:
“Inscrever-se”: Agora você pode pelo aplicativo fazer sua inscrição para nossas caminhadas e
palestras.
“Como chegar”: Se você vai de veículo próprio para nossas caminhadas, o aplicativo te indica o
caminho para chegar ao local de encontro.
Se você ainda não tem o aplicativo da ACACS-SP em seu smartphone ou tablet, instale com os QRCodes ao lado.

Campanha Peregrino Solidário
Agradecemos a todos que contribuíram com a campanha Peregrino Solidário. Foram arrecadados nos
meses de julho a setembro 314 quilos de alimento, 96 peças de roupa, e 4 cobertores. As doações são
para as obras assistenciais da Paróquia Nossa Senhora de Aparecida, que auxilia famílias necessitadas
da região. A campanha é permanente. Contribua!

AGO – Assembleia Geral Ordinária
A próxima Assembleia Geral Ordinária já tem data: será no dia 27 de novembro, um sábado. Como na
assembleia anterior, nesta os associados poderão participar presencialmente ou on-line. É importante a
participação de todos os associados.

Situação do Caminho
Ao longo do ano, com as campanhas de prevenção e uma vacinação eficiente, a Europa tem conseguido
diminuir a propagação do coronavírus. Assim a rotina vem voltando à normalidade e os peregrinos
voltando ao Caminho. No mês de julho chegaram em Santiago de Compostela quase 34 mil peregrinos,
número 50% maior do que o acumulado de todo o primeiro semestre. E em agosto, 43 mil peregrinos
retiraram a Compostela, um aumento de 28% de um mês para o outro.
Mas muitas medidas de restrição seguem em curso. Uma delas é o limite de lotação das hospedagens.
Com um limite de apenas 30%, os peregrinos começaram a ter problemas para encontrar repouso,
sobretudo na Galícia, fazendo com que muitos tivessem que dormir ao ar livre ou caminhar ao longo da
noite para tentar outro local. Uma situação que causou indignação inclusive nos hospitaleiros, que eram
obrigados a negar a receber os peregrinos mesmo tendo camas desocupadas. Na tentativa de acolher
melhor, os hospitaleiros de várias localidades criaram grupos de WhatsApp para trocarem informações
sobre onde há lugares e direcionar os peregrinos. Todos os albergues públicos estão abertos, mas ainda
se encontra muitos privados fechados, já que é economicamente inviável trabalhar com uma lotação tão
baixa. A Xunta de Galicia autorizou o aumento da lotação para 50% apenas na segunda quinzena de
agosto.
Já este ano a Xunta criou um sistema de reservas para os albergues públicos, o que deveria ajudar os
peregrinos a planejar suas etapas. Porém na primeira semana de julho o sistema foi desativado. A
acolhida volta a ser como antes: por ordem de chegada, mas priorizando segundo os seguintes critérios:
peregrinos com limitações físicas, peregrinos a pé, peregrinos a cavalo, em bicicleta, com carro de
apoio.

No Caminho

Brasileiros
O Brasil também teve grande redução nos casos Covid-19, e a maioria dos países já reduziram as
restrições de entrada de passageiros oriundos do Brasil em seus territórios. Para a Espanha, o viajante
deve estar com a vacinação completa há pelo menos 14 dias antes da viagem e não é mais necessário
fazer quarentena. Todas as vacinas autorizadas pela Anvisa são válidas. O certificado de vacinação
deve estar em um dos seguintes idiomas: espanhol, inglês, francês ou alemão. Para quem tomou as
vacinas no Brasil, o certificado pode ser gerado pelo site do Ministério da Saúde ou pelo aplicativo
Conecte-SUS, podendo ser emitido em espanhol ou inglês. Para os não vacinados, deve-se apresentar
testes de diagnóstico ou de recuperação.
Se você pretende fazer o Caminho agora, a ACACS-SP mantém a ênfase para que se informe sempre
da situação e das restrições, que podem mudar a qualquer momento.

Monumento ao Papa São João Paulo II
O monumento, emblemático no Caminho de Santiago, foi retirado de seu local no Monte Gozo pela
Xunta de Galicia, para a surpresa e indignação de todos, sem nenhuma explicação. Um grupo de
sacerdotes da diocese da Galícia tem conversado com Xunta para que a obra seja restaurada em seu
lugar, porém até o momento não há notícias de resultados.

O monumento é de autoria da escultora brasileira Yolanda D’Augsburg, e havia sido erigido em 1993
para relembrar a Jornada Mundial da Juventude celebrada no local pelo Papa São João Paulo II em
1989. O Papa foi um grande divulgador do Caminho de Santiago, e a JMJ deu um grande impulso às
peregrinações.

Caminho de Nhá Chica
Quem acompanha Zilene Gonzaga nas redes sociais sabe que é muito fácil encontrá-la em algum
caminho brasileiro. Além de peregrina incansável, a nossa associada faz parte da atual diretoria e é a
responsável pelo setor de caminhadas da ACACS-SP. Sem dúvida alguma, uma das pessoas mais
indicadas para tirar dúvidas sobre os caminhos que temos por aqui. A seguir, ela nos conta a sua
experiência no Caminho de Nhá Chica, onde esteve recentemente.

Como ficou sabendo da existência do Caminho de Nhá Chica?
Eu fiquei sabendo através das redes sociais.

Onde está localizado e qual a extensão?

Está localizado no Sul de Minas Gerais, e a extensão é de 260Kms.

Qual a melhor forma de chegar ao seu ponto de início e ao seu final para retornar para casa?
O Caminho inicia em Inconfidentes no Bairro dos Romas na Capelinha de Nhá Chica e termina em
Baependi MG. Ida: Para ir de São Paulo, Capital, dá para pegar o ônibus para Pouso Alegre MG, (na
Rodoviária Tietê) e de Pouso Alegre pega outro ônibus e vai até Inconfidentes MG. Volta: De Baependi
tem que pegar um UBER, Táxi, ou um ônibus até Caxambu, e daí um ônibus direto para São Paulo,
(Rodoviária do Tietê).
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O que você considera como uma mochila ideal para fazer o seu Caminho?
A mochila ideal é aquela que contém o básico e necessário para a minha peregrinação. Sempre levo em
conta o peso da mochila 10% do meu peso corporal, nas peregrinações aqui no Brasil sempre vou com
uma mochila de 30litros.
3 trocas de roupas completas (Ex: 2 bermudas, 1 calça comprida, 3 camisetas, 3 tops, 3 calcinhas, 3
pares de meia, 3 pescoceiras, já contando que já vou vestida com um par dessas roupas); 1 par de
Tênis ou bota que já vou calçada; 1 par de chinelos; 1 corta vento; 1 fleece; 1 poncho; 1 necessarie com
produtos higiênicos e com remédios de uso contínuo; 2 garrafinhas de água; Barrinhas de cereais e gel.

Em quantos dias fez o Caminho? É possível fazer em mais dias? Quantas horas você caminhou
por dia?
Fiz em 11 dias, sim é possível fazer em mais dias e acho ideal percorrer em 14 dias para poder
aproveitar um pouco mais e ficar mais leve as quilometragens. Caminhei uma média de 5 a 9 horas por
dia.

Como é a logística para se hospedar e se alimentar durante o trajeto?
A logística de hospedagem no Caminho foi tranquila, como estávamos na pandemia e tinha poucos
peregrinos percorrendo o caminho e sempre fazíamos a reserva dos lugares pela manhã de cada dia. E
quanto à alimentação, uma boa parte dos albergues não estava oferecendo refeições pela pandemia, daí
tínhamos que fazer as refeições no centrinho da cidade, dias como pizza, lanches de rua etc., alguns
lugares conseguimos jantar na própria pousada.

Como você se classificaria o nível da caminhada? Fácil, média ou difícil? Serve como preparação
para o Caminho de Santiago?
Das 11 etapas que percorri, 9 dias classifico como difícil e uns 2 dias de nível intermediário.

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

A minha dica é para quem vai percorrer esse caminho que faça bons treinos antes, principalmente muito
fortalecimento para os joelhos e panturrilhas, pois o caminho exige muito do corpo.

Qual a etapa que exige mais do peregrino? Por que?
A etapa de Careaçu a Heliodora tem um trecho de 8km de extensão de asfalto e sem acostamento, o
que exige muita atenção e desgaste do peregrino, a minha dica é que quando termina a estrada de
chão, tem um barzinho no início do asfalto, vai até lá, toma algo gelado e pede para a dona do bar que
ela chama um táxi para buscar e levar até a pousada, pois esse trecho não vale a pena arriscar e fazer a
pé.

O que você mais gostou desse caminho?

O que mais gostei foi pela região que é muito montanhosa e exuberante, e a hospitalidade dos
moradores ao longo do caminho.

ENAP 2021 – Encontro Nacional de Peregrinos
A pandemia que se espalhou pelo mundo em 2020 fez com que inúmeras atividades fossem
postergadas, e não foi diferente com o grande encontro de peregrinos que se realiza a cada dois anos
no Brasil. O Encontro Nacional de Peregrinos (ENAP) finalmente tem data certa para acontecer, na
belíssima cidade de Aracaju, e peregrinos de todo o país aguardam com muita expectativa essa grande
celebração peregrina.
Uma grande agenda vem sendo preparada com muito carinho pelos organizadores, incluindo várias
atividades antes e depois do ENAP. O tema principal deste encontro é CAMINHOS DO BRASIL, e a
cada dia os presidentes das associações de cada estado apresentarão os caminhos existentes na sua
região. O nosso atual presidente, Jorge Cáceres, presidirá a mesa do estado de São Paulo e passará a
palavra para os representantes dos seguintes caminhos paulistas: Caminho Caipira, Caminho da Fé,
Caminho Pro Interior e Caminho do Sol.
No próximo Boletim Ultreya contaremos os detalhes desse encontro! Aguardem!
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