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Atividades
ACACS-SP

Caminhadas preparatórias
Todo começo de um novo ano marca o início da preparação de quem pretende trilhar o
Caminho de Santiago. Participando das Caminhadas Preparatórias ACACS-SP o
candidato a Peregrino pode se preparar aproveitando a experiência de Peregrinos
veteranos, o que é uma vantagem significativa.
Dentro da programação de caminhadas para 2019, em Janeiro percorremos os
caminhos da histórica Embú das Artes. Em Fevereiro, o palco foi a centenária Fazenda
Rosário em Itu.
Para Março, o trajeto escolhido é o de Paraibuna a Redenção da Serra, trecho de 21 Km
da Rota da Luz
Todos os meses teremos pelo menos uma caminhada. Consulte a programação em
nosso site.
Não perca!!!
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Embú das Artes (SP) – Jan.2019

Fazenda Rosário – Itú (SP) – Fev. 2019
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3º Curso Hospitaleros
Voluntarios

Se você já fez o Caminho de Santiago,
Se você deseja retribuir o que recebeu,
Se quiser conhecer outro lado do Caminho,
Venha ser um “Hospitalero Voluntario”!
Nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2019, a “Federação Espanhola de Amigos do Caminho
de Santiago”, a ACACS-SP e a ACASARGS estão oferecendo novamente, no Brasil, o
curso de “Hospitaleros Voluntários” para pessoas que já fizeram a peregrinação à
Compostela.
Além de ter realizado a peregrinação, o curso é requisito essencial para ser um
hospitaleiro(a) nesta Associação (HOSVOL) e irá abranger as práticas da Hospitalidade
Tradicional Jacobeia na acolhida aos peregrinos do “Camino”, conforme os princípios,
forma e conteúdo daquele ministrado na Espanha. Em essência, transmitiremos aos
futuros hospitaleiros os elementos fundamentais necessários para oferecer aos
peregrinos a melhor experiência de acolhimento em suas jornadas.
O curso abordará temas sobre relacionamento e cuidados com os peregrinos,
espiritualidade, difusão de informações do “Camino” e da hospitalidade tradicional,
aspectos médicos (bolhas e congêneres) além de outras questões práticas ligadas à
operação de um albergue, com veteranos peregrinos-hospitaleiros compartilhando
suas experiências.
Local: Hospedaria Bom Pastor – RS 235, Km 14 Linha Brasil - Nova Petrópolis – RS
Clique aqui para mais informações sobre o curso
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Os Santos no
Caminho de
Compostela:
San Pelayo Ordes

Ao longo dos séculos, pessoas com as mais diversas origens seguiram para Santiago de
Compostela. No entanto, algumas delas se distinguem por terem marcado o Caminho de
um modo especial.
Neste boletim trataremos do jovem Pelayo, nascido na Galícia cristã do século X,
conhecido como San Pelayo de Buscas, São Paio, Sampaio ou São Pelágio.
Pelayo nasceu em Albeos, na Galícia, era sobrinho de Hermígio, bispo de Tui e por ele foi
educado, o que lhe conferiu uma grande bagagem cultural e teológica.
Em 920 Pelayo acompanhou o bispo e a corte do rei de León como apoio ao reino de
Pamplona que estava sendo atacado pelo Califa Abd al-Rahman III (Abderramen). As
tropas cristãs foram derrotadas na batalha de Valdejunquera e parte da corte foi levada
como prisioneira pelos mouros, incluindo Pelayo e seu tio. Depois de três anos de cativeiro
e uma longa negociação, os prisioneiros importantes - dentre eles o bispo - foram
libertados, mediante o pagamento de grandioso resgate. No entanto, os mais jovens foram
mantidos como reféns como garantia de que o califa não seria mais hostilizado pelos reis
cristãos. Assim, Pelayo permaneceu em terras dominadas pelos mouros.
Com o tempo o jovem Pelayo passou a ser respeitado pela corte do califa, por sua erudição
teológica que fazia calar os opositores do cristianismo, bem como por sua gentileza e
humildade que o tornou uma pessoa bastante querida por todos.
Sabendo dessas coisas, o califa resolveu que era necessário - para o bem da fé islâmica e
de sua autoridade - converter o jovem Pelayo. [segue]
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Para isso arquitetou um plano, prometer riquezas e honras a Pelayo em troca de sua
conversão, mas ele a tudo recusava. E por essa razão, em 26 de junho do ano 925, Pelayo foi
martirizado por desmembramento e atirado no rio Guadalquivir.
Seus restos foram recolhidos pelos cristãos de Córdoba que os enterraram nos cemitérios de
San Ginés e sua cabeça no cemitério de San Cipriano. A partir desse momento Pelayo foi
considerado um mártir pela sua fé e pureza.
No ano de 967, durante o reinado de Ramiro III, os restos de San Pelayo foram depositados
no mosteiro dedicado ao santo em Leon. Depois, seu corpo mudou-se para Oviedo, sendo
finalmente depositado no mosteiro das freiras beneditinas de San Pelayo dessa cidade. Um
osso de um dos seus braços é venerado no mosteiro das freiras beneditinas de San Pelayo
de Antealtares, em Santiago de Compostela.
O martírio em defesa da fé justificou sua canonização e adotado o dia 26 de junho para sua
veneração pela Igreja Católica, especialmente na Espanha e em Portugal.
Em sua homenagem foram construídas muitas igrejas e mosteiros pelo mundo, mas uma
delas chama a atenção de todos, a Igreja de San Pelayo de Buscás, pequena jóia encravada
no trecho entre Meson do Vento e Silgueiro, na localidade de Ordes, no Caminho Inglês a
manos de 50 quilómetros de Santiago de Compostela.
Mais uma vez podemos notar que no final são nossas boas obras e nossa fé que serão
lembrados. Esses elementos nos movem, nos unem uns aos outros e nos distinguem.
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San Pelayo - Ordes
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As pontes do
Caminho:
Puente Fitero

A Ponte de Itero, também chamada Paso Itero, Puente Fitero ou Ponteroso, está
localizada sobre o rio Pisuerga (entre Itero de la Vega e Itero del Castillo) e é uma das
pontes mais belas e longas do Caminho de Santiago. A pedra utilizada na sua
construção foi o calcário. Ela é a divisa de estado entre Burgos e Palencia, ambos
localizados na Comunidad Autónoma de Castilla y León. Foi construída durante o
reinado de Alfonso VI, no início do século XII, e passou por diversas reformas, sempre
respeitando o seu estilo românico.
Possui um total de 11 arcos e já aparece no Códice
Calixtino, o primeiro guia do caminho que teria sido escrito
por Ayméric Picaud. Uns duzentos metros antes da ponte o
peregrino encontrará o albergue de peregrinos de San
Nicolás, também do século XII. Desde 1991 esse albergue é
cuidado pela Confraternita di San Giacomo di Compostella
(da Perugia, na Itália) e é bastante conhecido por realizar no
final da noite o ritual do lavapés. O albergue permanece
aberto entre os meses de maio e setembro.

Albergue de San Nicolas
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As pontes do Caminho:
Puente Fitero
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IX Encontro
Nacional de
Peregrinos Salvador / BA
Manifesto
Peregrino

Na última edição do Boletim Ultreya informamos sobre o “MANIFESTO PEREGRINO”
que foi escrito no encerramento do encontro e assinado por todas as associações que
divulgam o Caminho de Santiago de Compostela no Brasil. O texto foi encaminhado
aos órgãos responsáveis pelo caminho na Junta de Galícia. O peregrino, jornalista e
historiador, especialista no Caminho de Santiago, Antón Pombo, fez uma reportagem
brilhante sobre o manifesto no site do Gronze.com. Nesta edição estamos
compartilhando abaixo o conteúdo do “Manifesto Peregrino”:
MANIFESTO PEREGRINO
As Associações de Amigos do Caminho de Santiago de Compostela (“Associações”),
do Brasil, reunidas por ocasião do IX Encontro Nacional de Peregrinos do Caminho de
Santiago, realizado entre 14/11 e 17/11/2018, na cidade de Salvador, Bahia,
sensibilizadas pelo que vêm percebendo ao longo dos últimos anos no tocante à perda
de identidade do Caminho de Santiago, em suas variadas ramificações, decidiram
expressar o seguinte:
Pensando em estimular e preparar futuros peregrinos, as Associações têm
desenvolvido um trabalho de divulgação e conscientização que atravessa décadas e já
atendeu a milhares de pessoas, nas quais foram semeados a importância da
preservação dos valores do Caminho.
[segue]
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Sem ignorar a grande importância que o crescente fluxo de viajantes passou a ter para
a economia espanhola, sobretudo a galega, estamos preocupados com o impacto que
eventuais interesses comerciais possam ter sobre a configuração e o espírito do
Caminho de Santiago, a ponto de descaracterizá-lo como espaço no qual se possa ter
um contato privilegiado com a natureza, observados os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto nos seus contextos, espaços de
referência à identidade, à memória dos diferentes grupos formadores do Caminho, das
expressões nos sítios rurais e urbanos de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, para além de se exercitar o
acolhimento e a solidariedade.
Temos notado que, não raras vezes, pequenos interesses comerciais têm se
sobreposto aos interesses do peregrino, que se vê obrigado a desviar de rotas que
seriam para ele mais seguras ou mais enriquecedoras do ponto de vista cultural ou
pessoal; ou, ainda, a intervenção da Administração para tornar mais “confortáveis”
alguns trechos do percurso, fazendo-o, porém, de forma a torná-lo mais atraente ao
turista do que propriamente adequado a quem busca a experiência de peregrinar.
Para o peregrino, a sacralidade está além dos templos erguidos em pedra, cimento e/ou
areia. Para o peregrino, todo o Caminho é sagrado, enquanto espaço para oração, para
a busca interior e a conexão com o Divino. Infelizmente, constata-se a frequente
ameaça causada pelo afluxo massificado de pessoas ao Caminho, que têm causado em
[segue]
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algumas partes a sua destruição, como por exemplo: deixando um rastro cada vez
maior de lixo, instituindo a algazarra, produzindo novas marcações, asfaltamento de
trechos, desvios para áreas urbanas, causando incertezas e desconfortos durante o
percurso e desviando do processo de introspecção.
Como peregrinos, temos consciência de que esse será mais um “obstáculo” com que
teremos de lidar ao longo do Caminho. Contudo, isso não exime a todos de uma
reflexão crítica a respeito das ocorrências constatadas nos últimos anos. Pela
frequência, já pode ser considerado um fenômeno contemporâneo de globalização e de
massificação, colocando em risco contextos de vida e do patrimônio religioso. Diante
da constatação, alertam-se as autoridades para que se deem conta de que, a depender
do grau em que os interesses do turismo venham a se sobrepor aos interesses do
patrimônio cultural e religioso e, por conseguinte, do peregrino, corremos o risco de
reduzir Santiago a mero “souvenir”, e a catedral em local apenas de visitação, em vez
de contemplação e de oração.
Pedimos para que tomem este manifesto como um pedido de ajuda, realizado por
quem reconhece o Caminho de Santiago como um tesouro da humanidade, a ser
preservado para as gerações futuras, e assiste, no movimento que ora nele se realiza, a
impossibilidade de uma visão otimista para o futuro.
Colocamo-nos à disposição para participar de um debate que possa agregar todos
aqueles que se preocupam em preservar o que faz do Caminho de Santiago um
[segue]
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Patrimônio da Humanidade, com a certeza de que, juntos, saberemos encontrar
soluções que possam melhor equacionar os interesses envolvidos.
Com as mais cordiais saudações peregrinas, subscrevemo-nos.
Brasil – Salvador (Bahia), 17 de novembro de 2018.
Associação Bahiana de Amigos do Caminho de Santiago (ABACS)
Associação Sergipana de Peregrinos (ASP)
Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Alagoas (AACS-AL)
Associação Brasileira dos Amigos do Caminho de Santiago (AACS-Brasil)
Associação de Confrades e Amigos do Caminho de Santiago de Compostela
(ACACS-SP)
Associação Paranaense dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela
(Curitigrinos)
Associação Catarinense dos Amigos de Santiago de Compostela (ACACSC)
Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela do Estado do
Rio Grande do Sul (ACASARGS)
Confraria do Apóstolo Santiago do Rio de Janeiro
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