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Editorial Chegamos ao final de mais um ano caminhando juntos e com esperança renovada para iniciar um 2023

sempre próximos do Caminho de Santiago. Pouco o pouco o mundo tem voltado a realizar atividades

presenciais e os caminhos que levam até Santiago de Compostela registraram um novo recorde de

peregrinos. Como já se previa, a liberação do Caminho depois do fechamento por causa da pandemia

levou muitos peregrinos para a Espanha e Portugal e a prolongação do Ano Santo demonstrou a sua

força mais uma vez.

Por outro lado, no final de novembro foi realizada a Assembleia Geral Ordinária, onde a atual diretoria

faz a prestação de contas do biênio 2021/2022 e é eleita a nova Diretoria que conduzirá a nossa

associação pelos próximos dois anos. É chegada a hora de entregar o cajado para que uma nova equipe

siga adiante nesse belo caminho que a ACACS-SP tem realizado durante 27 anos em prol dos

peregrinos que pretendem fazer o Caminho de Santiago. A atual Diretoria agradece a todos aqueles que

caminharam juntos durante este período e deseja a todos os associados um 2023 cheio de novidades

peregrinas.

Boas Festas e... ¡Buen Camino!

Jorge Cáceres

Presidente – Biênio 2021/2022

Capa: Cabo Finisterre

(fonte: Vive el Camino)
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Atividades

ACACS-SP

Palestras

Nosso calendário de palestras deste ano encerrou em outubro, já que o fluxo de peregrinos diminui com

a aproximação do inverno na Europa. Neste último quadrimestre tivemos quatro palestras preparatórias

em setembro e outubro, abrangendo os caminhos Francês, Português e Inglês. O novo ciclo de

palestras preparatórias irá iniciar logo em janeiro. Fiquem atentos ao nosso calendário no site.

Caminhadas

Nossa caminhada de setembro foi em Bragança Paulista, com cerca de oitenta participantes. Região

bonita e tempo agradável, contou com uma parada para um café mais que especial, com deliciosos

bolos, pães caseiros e suco de frutas variadas, feitos com muito carinho pela Dona Ana, que nos

recebeu em sua casa.

No mês de outubro foi a vez de uma caminhada especial de nove dias, no Rio Grande do Sul, pelos

Caminhos de Caravaggio, entre Canela e Farroupilha. Para essa caminhada tivemos que limitar a

quantidade de participantes, já que as hospedagens da região geralmente são pequenas. O clima estava

frio, mas o calor humano não deixou ninguém desanimar. Os participantes desfrutaram da boa

gastronomia local e fizeram degustação de vinhos.

Em novembro a caminhada foi na região de Santa Branca. Foi um roteiro circular, com início e fim em

uma bela fazenda, onde tivemos um café para dar energia antes de começar, e o almoço ao final.

Complementando, os participantes desfrutaram da piscina, curtiram música ao vivo, e puderam comprar

produtos artesanais da região, patrocinados pela secretaria de turismo da Prefeitura de Santa Branca.

E em dezembro, novamente encerramos o ano com a caminhada em São Roque, em parceria com a

Vinícola Alma Galiza. A caminhada foi mais curta, cerca de doze quilômetros. Quase uma centena de

peregrinos fizeram parte desta grande confraternização. Foi apresentada a nova diretoria que assume

em janeiro, e teve distribuição de presentes a todos os participantes.







Curso de Hospitaleiros

Foi realizado em novembro último, na Casa de Retiros Nossa Senhora do Cenáculo, o 6º Curso de

“Hospitaleros Voluntarios”, uma parceria entre HosVol, ligada à “Federación Española de Asociaciones

de Amigos del Camino de Santiago (FEAACS), com a ACACS-SP. Durante muitos anos, os peregrinos

brasileiros que queriam ser hospitaleiros da HosVol no Caminho de Santiago, precisavam ir até a

Espanha e fazer um pequeno curso em solo espanhol; o que muitas vezes ficava inviável pelo tempo

dispendido e pelos custos envolvidos. Como sempre houve uma grande demanda de peregrinos, que

tinham como objetivo voltar ao caminho para serem hospitaleiros, a ACACS-SP em parceria com a

HosVol, trouxe o curso de hospitaleiro para o Brasil em 2017. Atualmente, são realizados dois cursos

anuais: um itinerante, fora de São Paulo, para permitir que mais peregrinos tenham esta oportunidade e

outro na cidade de São Paulo.

É importante mencionar que existem outras instituições que recebem e/ou preparam hospitaleiros na

Espanha, porém, para sê-lo nos albergues onde a HosVol presta seus serviços, o curso acima

mencionado é condição necessária. Outro aspecto a destacar é que o serviço prestado pelos

hospitaleiros formados, é tido como uma doação total, sem qualquer ajuda de custo. E a hospitalidade

vai ocorrer em todos os albergues que operem apenas à base de donativos, ou seja, sem um preço

fixado (“Peregrino: ofereça de coração, aquilo que seu coração mandar!”).

Para aqueles peregrinos que queiram conhecer outro lado do caminho e

desejam retribuir ao caminho aquilo que receberam, venham ser um

“Hospitalero Voluntario - HosVol” e ajudar a manter o acolhimento jacobeu,

uma tradição praticada pelos monges beneditinos desde a época medieval.



AGO – Assembleia Geral Ordinária

No dia 26 de novembro foi realizada na sede da ACACS-SP a tradicional assembleia onde a

atual diretoria faz a prestação de contas da sua gestão, neste caso do biênio 2021/2022. Na

ocasião o presidente Jorge Cáceres mostrou a evolução das receitas e das despesas, e o

equilíbrio conseguido pela equipe a ponto de conseguir equilibrar os gastos provenientes do

período que a associação permaneceu fechada por causa da pandemia. Também foram

apresentadas todas as atividades realizadas nesse período: caminhadas, encontros

peregrinos, palestras preparatórias, confecção de novas camisetas, lives com convidados,

doação de alimentos para a paróquia do bairro, participação no ENAP 2021 e no Congresso

Trilhas 2022, compra de novas credenciais, catalogação dos livros da nossa biblioteca,

curso para hospitaleiros voluntários oferecido pela parceira HosVol, e os atendimentos

peregrinos realizados de forma presencial ou pelo WhatsApp. No final, foi realizada a eleição

da nova Diretoria, que comandará a associação pelos próximos dois anos e terá como

presidente a querida peregrina Zilene Gonzaga, eleita por unanimidade.

A atual Diretoria aproveita a ocasião para agradecer a todos os associados colaboradores

que nos apoiaram durante estes dois últimos anos e deseja muito sucesso à nova

administração que iniciará a sua caminhada peregrina na ACACS a partir de janeiro. Abaixo

informamos os integrantes da nova Diretoria.

• Presidente: Zilene Gonzaga de Arruda Nogueira

• Vice-Presidente: Assenção de Fátima Serrano Dias e Santos

• Tesoureira: Alzira Masako Watanabe

• Secretária: Ana Alice de Faria

• Conselheiros: José Luiz dos Santos, Herman Nunes de Lima, Milton Cassiano



No Caminho

Com o aumento constante do número de pessoas a fazer o Caminho de Santiago a cada ano, tem

surgido a preocupação de o Caminho estar se desvirtuando, perdendo sua essência espiritual e se

tornando meramente uma atração turística. Em outubro, o jornal La Voz de Galicia publicou sob o título

“Debate: Pode ‘morrer’ de êxito o Caminho de Santiago?” (em tradução livre) duas opiniões sobre o

fenômeno.

O primeiro texto é assinado por Cristóbal Ramírez, ex-presidente da Asociación de Periodistas del

Camino. Ele inicia relembrando o renascimento moderno do Caminho, e que o Caminho mescla opostos,

passando por desde belezas naturais à agressividade dos distritos industriais, sendo escolhido por seu

caráter histórico e espiritual. Em seguida ele aponta os problemas. Primeiro, medidas de curto prazo, e

feitas por pessoas que enxergam o Caminho como um produto turístico e com objetivos de recordes e

lucros. Porém esse aumento de fluxo pode se converter em um cavalo de tróia. O segundo problema é a

multiplicação de caminhos, baseadas unicamente no “uma vez passou por aqui um peregrino”, sem ter

mais elementos que as caracterizem como rota de peregrinação. Terceiro problema são os

influenciadores digitais, pessoas que se metem a falar do Caminho sem ter conhecimento ou

credibilidade para tal.

Debate: Caminho Ameaçado

Colaborador: Herman Nunes de Lima



A professora da Escola de Turismo da Universidade de A Coruña María Elvira Lezcano assina o

segundo texto. Segundo ela, não há como dissociar Caminho de Santiago e turismo. Fazer turismo é

sair de sua casa para ir a outro lugar, seja qual for a motivação, incluindo a espiritual ou religiosa. Porém

ela enfatiza que é preciso haver respeito e disciplina para que a atividade não caia em banalização e se

torne um problema para as populações e o patrimônio locais. É preciso repensar a promoção do

Caminho com mais responsabilidade, voltado para a qualidade em vez de quantidade. Ela finaliza que

tudo isso é uma questão de educação e conscientização, com a necessidade de melhores normas e

regulação, e o que está acontecendo deve servir de alerta para rever nossos comportamentos.

Segue o link para a matéria original:

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2022/10/01/debate-puede-morir-exito-camino-

santiago/00031664650602785666444.htm

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2022/10/01/debate-puede-morir-exito-camino-santiago/00031664650602785666444.htm


Todo ano milhares de peregrinos concluem sua jornada no Cabo Finisterre, após ter passado por

Santiago de Compostela. E muitos tem cumprido uma suposta tradição, muito difundida pelas redes

sociais e sites de turismo, de abandonar ou queimar suas botas e equipamentos usados na

peregrinação. Isso tem deteriorado a imagem de Finisterre, a tornando um depósito de lixo, e causado

diversos incêndios todos os anos.

Para acabar com essa falsa e danosa tradição, a prefeitura de Finisterre, em colaboração com a

Associação de Fabricantes de Calçados e Afins de Zaragoza (Afcya), lançou a campanha “Buen

Camino, Mejor Final”, com grande divulgação midiática. A Afcya reúne fabricantes de calçados da

comarca da Aranda, em Aragão. Apesar de estarem do outro lado do país, eles se solidarizam com a

causa em Finisterre por também sofrerem com os incêndios florestais, tendo uma de suas fábricas sido

completamente consumida pelo fogo no começo deste ano.

Além de conscientizar os peregrinos dos males causados pelo abandono ou queima dos equipamentos,

foi instalado em Finisterre, próximo do marco do km zero, um contêiner para que se possam descartar

as botas usadas e elas sejam tratadas de forma limpa e sustentável. Como incentivo à participação,

estão sendo sorteados calçados de Aranda para aqueles que fazem o descarte pelo contêiner.

Campanha “Bom Caminho, Melhor Final”



História

Nas últimas décadas temos presenciado o crescimento do número de matérias jornalísticas, de estudos

e de cursos sobre as peregrinações medievais, em geral e as destinadas ao túmulo do apóstolo Tiago,

em especial. Credita-se essa expansão ao desenvolvimento de um maior interesse contemporâneo na

Civilização Medieval e seus impactos na sociedade atual. E a consequência da maior divulgação reflete

na elevação do número de peregrinos que percorrem os Caminhos jacobeos a cada ano e no

reconhecimento e divulgação de novos “caminhos” pelos governos locais e centros de cultura jacobea.

Como tudo isso nos interessa muito, daremos continuidade aos nossos textos contendo aspectos

históricos que podem ser interessantes e nesta edição trataremos de um dos temas do Livro V do

Códice Calixtinum, o famoso “primeiro” guia do Caminho de Santiago e que traz uma série de conselhos

ao peregrino, com os lugares onde descansar, qualidade das águas, as relíquias, as gentes e suas

cidades, os santuários a visitar antes de chegar à catedral de Santiago de Compostela e os perigos do

Caminho, como a falta de sinalização, bandidos e estalajadeiros e barqueiros sem escrúpulos que

fizeram do percurso uma aventura por vezes perigosa.

O Caminho na Idade Média

Como sabemos, realizar a jornada ao túmulo do apóstolo de Cristo na Idade Média era um grande

desafio. Um itinerário profundamente religioso e fraterno, mas repleto de obstáculos. Naquela época as

pessoas comuns percorriam as estradas a pé e o viajante não só devia chegar ao túmulo do Apóstolo,

como devia poder regressar ao seu lugar de origem. Logo, o tempo de jornada dependia da distância

desse local. Isso significava abandonar parentes e amigos por meses, até anos.

Os perigos para os peregrinos no Caminho de Santiago

Colaborador: José Luiz dos Santos

“... é peregrino todo aquele que está 

fora da pátria;... se vai para a casa de 

S. Tiago ou se de aí regressa.”

- Dante Alighieri



O peregrino também corria riscos dos mais diversos, além da saudade dos entes queridos, teria de

enfrentar doenças, fraudes, roubos e abusos de todos os tipos, suportar piolhos e percevejos, cães mal-

humorados, temperaturas extremas, estradas ruins e calçadas piores e uma infinidade de calamidades,

tudo isso, atravessando regiões cuja língua muitas vezes era desconhecida.

Outro dado relevante é que com a reconquista do norte da península ibérica pelos cristãos, no século

XII, aquele que chamamos de Caminho francês tornou-se o trajeto mais utilizado pelos peregrinos,

inclusive porque nas cidades próximas de San Jean Pied-de-Port, reuniram-se os peregrinos vindos de

toda Europa continental, franceses, alemães, italianos, dentre outros, que haviam deixado suas terras

meses atrás. Em San Jean curavam suas dores e recuperaram suas forças para atravessar os Pirineus

e entrar em Navarra por Roncesvalles. Lembremos que nessa época, como hoje, a travessia dos

Pirineus requeria muita atenção por causa do esforço físico da subida e por causa do mal tempo

ocasionado por bruscas mudanças climáticas.

Como orientar o peregrino

O normal para a época era indicar o percurso com estacas e paus pregados. No entanto, esses marcos

precisavam de constantes reparos, o que era realizado pelos responsáveis pelos hospitais e

abrigos.Além de estacas e paus ao longo do percurso, os peregrinos podiam contar, quando as

tempestades eram fortes ou o nevoeiro era muito denso, com a orientação ao som dos sinos de igrejas e

mosteiros, onde um monge ou um pároco tocava o sino constantemente.

Os monarcas encorajavam a instalação de hospitais e a construção de abrigos e concediam isenções de

impostos para quem sinalizasse o Caminho.

Segundo consta, São Francisco percorreu o Caminho no século XIII (boletim - abril/maio/junho 2017), e

isso incentivou seus seguidores a fazer o mesmo no século seguinte. Esses discípulos, por tradição,

espalharam uma série de cruzeiros ao longo de todo o Caminho. Essas modestas construções

reforçavam o caráter religioso do Caminho, bem assim, servirem como sinais.



Bandidos e espertalhões

Além dos acidentes, exaustão, enfermidades e precária sinalização, a maior preocupação era a

insegurança dos peregrinos, dada a dificuldade em assegurar uma vigilância eficiente entre os Pirenéus

e a cidade do Apóstolo. Os assaltos eram comuns, sobretudo nas regiões de maior trânsito de

peregrinos e de condições mais inóspitas, como os bosques e vales ermos.

Para diminuir os riscos, os peregrinos procuravam caminhar em grupo, conforme era habitual em outras

rotas europeias de peregrinação.

Mas o perigo sempre rondava o peregrino. Um exemplo era um bando de ladrões que se fixou nos

Montes de Oca, sem que fossem incomodados pelas milícias das irmandades. Um ditado jacobino

deixava claro: Se quiser roubar, vá para a serra da Oca. Essa a etapa deu origem a duas das paragens

mais esperadas da aventura: Villafranca Montes de Oca e o túmulo de San Juan de Ortega, construtor

de pontes (boletim - abril/maio/junho 2018).

Assim, o perigo também estava em lugares onde o peregrino parasse para descansar, como fontes de

água. Isso incentivou a fundação de pequenas cidades para evitar um longo trecho sem populações,

impedindo a ação dos salteadores.

Os peregrinos eram também vítimas regulares de toda sorte de embustes, por inescrupulosos

vendedores que alteravam o peso das mercadorias, ou cambistas que faziam o mesmo com a moeda.

Os taverneiros e estalajadeiros nem sempre eram confiáveis, adicionando misturas nas bebidas para

que os peregrinos adormecessem e pudessem ser roubados sem resistência. Noutras ocasiões, os

poderosos locais obrigava-os a pagar pedágios abusivos para atravessar estradas, pontes ou rios de

barco, apesar de os peregrinos estarem isentos desses pagamentos por leis régias.

Outros embustes ainda contavam com a religiosidade, a camaradagem e a fraternidade dos peregrinos.

Assim, falsas relíquias, falsos peregrinos e falsos doentes sobravam pelo Caminho.



As punições para os criminosos

O grande número de crimes e abusos ocorridos ao longo do Caminho obrigou as autoridades a

regulamentar o fenômeno da peregrinação. Assim, em uma Carta Régia, Afonso X, o Sábio, estabeleceu

privilégios de segurança para peregrinos que rumavam ou que voltavam do túmulo do apóstolo de

Cristo. Existiam normas que garantiam aos peregrinos a proteção dos bens que transportavam consigo

durante a viagem.

No final do reinado de Juan I, por volta de 1390, os peregrinos foram autorizados a introduzir e retirar

livremente cavalos e vacas que não tivessem nascido em Castela. E seu neto Juan II garantiu que

fossem concedidos salvo-condutos aos peregrinos e que seus bens e outras propriedades não fossem

apreendidos por serem considerados súditos do rei (lembrando que aos estrangeiros em geral não eram

concedidos os direitos dos nacionais).

Juízes específicos também foram instalados para atender às demandas dos peregrinos. E, caso os

administradores das localidades não reparassem os peregrinos pelos danos causados por

estalajadeiros, bem como de qualquer outra pessoa, depois que são processados pelos romeiros ou não

cumprissem as sentenças, pagariam em dobro todos os danos, bem como, as custas pela lentidão.

O código afonsino distinguia o ladrão do Caminho daquele que furtava fora dele. No primeiro caso, as

penas eram muito mais severas, já que roubar peregrinos era normalmente punido com a morte. São

relatados inúmeros casos de aplicação da pena máxima por ataques ao Caminho. Por exemplo, em

1332 dois ladrões foram presos por roubar peregrinos, um dos quais foi enforcado e o outro açoitado e

decapitado. Pelo mesmo motivo, eram enforcados aqueles que se dedicavam a roubar as igrejas do

Caminho.

Outras vezes, os punidos eram criminosos que se faziam passar por peregrinos. Em 1337, um falso

peregrino inglês, Thomas de Londres, foi julgado e enforcado por roubar de um peregrino seis florins de

ouro que ele havia escondido na manga. O mesmo destino teve outro peregrino italiano por levar objetos

do templo asturiano de Salas, no Caminho Primitivo.



Alfonso X e sua corte



O Livro dos Fueros de Castilla, do tempo de Alfonso X, conta a história de Andrés, que roubou a

bagagem e o dinheiro de um peregrino e ao ser preso denunciou seu irmão, um abade, como mandante

da operação. O abade refugiou-se numa igreja, contando com a imunidade que gozam os edifícios

eclesiásticos, mas teve de devolver o dinheiro roubado e fazer duas peregrinações a Santiago para obter

o perdão. Seu irmão, em vez disso, foi enforcado.

Piolhos, percevejos e sujeira

Um dos atributos essenciais do peregrino era a cabaça, cantil medieval transformado em símbolo

iconográfico, que os viajantes enchiam de água nas fontes e bebedouros construídos ao longo do

percurso. Estas fontes serviam não só para saciar a sede e encher as cabaças, mas também como local

de repouso e de higiene pessoal dos peregrinos e eram, em regra, infestados de piolhos, pulgas e

percevejos.

Ainda existem fontes daquela época, com nomes que evocam o uso que os peregrinos lhes davam. Em

Burgos, por exemplo, encontramos a nascente de Los Piojos, em Itero del Castillo, e a de Mojapan

(próxima a Frómista), na subida ao passo de Pedraja, na serra de Oca, onde se dizia que os peregrinos

amoleciam as cascas do pão torrado. Quando estavam a apenas uma dezena de quilômetros de

Santiago, a tradição obrigava os peregrinos a lavar o corpo nas águas do rio Lavacolla. Apesar disso, a

catedral de Compostela enchia-se dos maus odores dos peregrinos, que dormiam dentro do templo,

aproveitando-se do fato dele permanecer aberto todo o dia. Maus odores que se tentavam aliviar com o

gigante incensário, o conhecido Botafumeiro que existe pelo menos desde o século XIV, hoje convertido

em mais um dos símbolos do Caminho.



Mesmo em Compostela o perigo acompanhava o peregrino até o último momento. Nas ruas de

Santiago, deveriam evitar os vendedores de falso azeviche (azabache) e de vieiras, a concha do

Caminho, lembrança e prova de ter terminado a peregrinação. Até a Igreja quis intervir nesse negócio,

controlando a sua venda no século XIII em certas lojas. Era costume desfazer-se das roupas velhas ao

chegar ao túmulo do Apóstolo e queimá-las no pilão da Cruz dos Farrapos, no telhado do templo. Mas a

roupa era um bem muito precioso na Idade Média, e algumas das peças destinadas ao fogo voltavam ao

Caminho para serem vendidas a outros peregrinos mais pobres.

Por fim, o peregrino chegava à Praça de la Azabachería, onde podia finalmente gritar Ultreia!, a

saudação de alegria e felicidade por ter chegado são e salvo à cidade do Apóstolo. A sua arriscada

aventura teve recompensa: recebeu a carta probatória (o futuro certificado, Compostela ou

Compostelana) de ter concluído com êxito a peregrinação, além dos benefícios pessoais e espirituais

que o peregrino adquiria em plenitude.

Em próximos textos voltaremos a abordar temas sobre a peregrinação na Idade Média e seus impactos

na Europa.
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Carta da 

Nova Diretoria
Prezados Peregrinos Associados, nós os membros da Nova Diretoria da ACACS-SP do biênio

2023/2024, agradecemos pelo apoio e pela confiança dos Associados. Ficamos contentes com a sua

participação na AGO e Eleição do dia 26 de novembro de 2022, quando não mediram esforços para se

fazer presentes.

Em nossos próximos passos contamos, como sempre a Associação contou, com a participação efetiva

de todos os membros, pois nossa Gestão se pautará pela transparência e pelos valores do espírito

jacobeo.

Desejamos a todos Feliz Festas!

Zilene Gonzaga

Presidente eleita - gestão 2023/2024

Agradecimento



R. Tibiri, 59 – Jd.São Paulo - São Paulo - SP

Tel/Fax: (11)5549.6160

https://www.santiago.org.br/

acacs-sp@santiago.org.br

https://www.santiago.org.br/
https://www.facebook.com/ccerasomma/
mailto:acacs-sp@santiago.org.br
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