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Atividades
ACACS-SP

Pizza do Peregrino - Dia da Mulher
8 de março
Em seu dia e em homenagem a todas as mulheres, em especial às Peregrinas,
realizamos mais uma Pizza do Peregrino na tradicional Pizzaria Tourinho.
Papo Peregrino é sempre ótimo, ainda mais acompanhado de uma Marguerita ou
Calabresa e regado a um gelado chopp ou saboroso Tempranillo Crianza. Rosas
marcaram o amor e o carinho que todas merecem.

Curso de Espanhol para Peregrinos
Mais uma turma realizada! Já é a 10ª em três anos, com quase 200 Peregrinos
formados!
Nosso Curso de Espanhol ACACS-SP continua a todo vapor. Parabéns a todos os
alunos e, em especial, ao “maestro” Jorge Cáceres, responsável por sua realização e
pelo seu sucesso.
Nova turma para o 2º semestre: fique ligado!
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Atividades
ACACS-SP

Caminhadas Preparatórias
Dentro da programação 2018, no Feriado da Semana Santa percorremos trechos do
Caminho dos Anjos, proximidades da histórica Passa Quatro, rota de bandeirantes em
busca do ouro das Gerais e produtora de queijos, doces e cachaças de longe melhores
que ouro!
Já no feriado de 21 de Abril, foi a vez da deliciosa Trilha da Bocaina, em Joaquim Egídio,
região de Campinas, acompanhando as agitadas águas do Rio Atibaia.
Caminhar é muito bom, é ótimo. Melhor ainda é o almoço e a cerveja no final da
caminhada. Venha conferir.
Fique ligado na programação em nosso site e em nossa página do Facebook.
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PIZZA PEREGRINA

CAMINHADA DE PASSA QUATRO
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Os Santos no
Caminho de
Compostela:
San Juan de
Ortega

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 de San Juan de Ortega.
Nascido Juan de Velásquez, no povoado de Quintanaortuño, na província de Burgos,
Reino de Castela, entre os anos de 1.075 e 1.080. O que sabemos com certeza é que
foi um religioso, discípulo de Santo Domingo de la Calzada e muito importante para
nós peregrinos.
Sua relação com Santo Domingo começou de seu profundo interesse no bem estar e
segurança daqueles que seguiam para o túmulo de Santiago Maior, na Galícia. Assim,
em colaboração estreita com Santo Domingo, participou da abertura de caminhos
rústicos e da construção de estradas e pontes nas regiões de Navarra e Castela.
Em 1.112, após a morte de seu mestre Santo Domingo, San Juan decidiu peregrinar a
Jerusalém. No entanto, durante o retorno sofre um naufrágio. Nesse momento roga a
Deus pela salvação dos náufragos. E suas vidas são poupadas.
Assim, com a determinação inspirada pela graça recebida, constrói uma capela em
homenagem a São Nicolau de Bari, na região dos Montes de Oca, na província de
Burgos. Aproveita a oportunidade para construir o claustro e o refúgio para peregrinos.
[segue]
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Os Santos no Caminho de Compostela:
Santo Juan de Ortega
O que hoje é o povoado de San Juan de Ortega, na
época da construção era conhecido como “Ortega”,
do latim “urtiga” ou “erva daninha”. Essa parte do
Caminho de Santiago, que permite o acesso ao
povoado, passa por um agradabilíssimo bosque e a
igreja e o mosteiro são visita obrigatória para quem
ruma para Compostela. Além disso, o peregrino pode
ficar hospedado num dos mais famosos refúgios do
Caminho e experimentar a tradicional “sopa de alho”,
uma iguaria que remonta ao início da peregrinação.
Ainda segundo a tradição, também é creditada a San
Juan de Ortega a conclusão da estrada iniciada por
Santo Domingo de la Calzada.
[segue]

Os Santos no
Caminho de
Compostela:
San Juan de
Ortega

San Juan de Ortega adoece enquanto estava em Nájera e, sentindo que sua jornada se
aproximava ao fim, rogou para ser transferido para o mosteiro por ele erigido, onde
falece em 2 de junho de 1.163. Seus restos mortais estão em um primitivo túmulo
românico dentro da igreja.
Quanto ao mosteiro de San Juan de Ortega, em 24 de abril de 1.138 passou a ser
protegido pelo Papa Inocêncio II. Em 1.431 estava sendo habitado por apenas três
monges. Diante dessa situação, o bispo de Burgos ordenou que passasse à tutela dos
monges Jerônimos do Monastério Real de Nossa Senhora de Fresdelval, e assim
permaneceu até o confisco de 1.835, quando os bens do mosteiro foram vendidos em
hasta pública. Por fim, em 1.931 foi declarado monumento nacional.
Mais uma vez podemos
notar que no final são
nossas boas obras e
nossa fé que serão
lembradas. Esses
elementos nos movem,
nos unem uns aos outros
e nos distinguem.
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Pontes do
Caminho:
Puente de la
Cárcel – Estella
(Navarra)

Quando os peregrinos entram na cidade de Estella encontram à sua esquerda uma
fonte de água que tem, numa das suas pedras, o comentário feito por Ayméric Picaud
no Codex Calixtinus, e que descreve muito bem essa localidade: “buen pan, excelente
agua y vino, carne y pescado. Llena de toda felicidad.”
Nessa mesma publicação, mais adiante relata que "por Estella pasa el Ega: su agua es
dulce, sana y muy buena." E para atravessar o Rio Ega é preciso subir, literalmente, a
Puente de la Cárcel.
Também conhecida pelo nome de Puente Picudo, a ponte que o peregrino hoje
visualiza na sua chegada à Estella é a reconstrução de uma ponte românica que foi
construída no séc. XII e destruída em 1873, durante as 3ª Guerras Carlistas que
ocorreram na Espanha (1872-1876).
Na sua reconstrução foram mantidas
as características originais: manteve o
arco único e as suas fortes subidas,
que dificultavam a passagem dos
cavaleiros se estivessem montados
nos cavalos. Ao lado da ponte tinha
ainda um hospital que atendia aos
peregrinos que chegavam pelo
Caminho Francês.
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Pontes do Caminho:
Puente de la Cárcel – Estella (Navarra)

10

Receitas do
Caminho: Torta
de Santiago

INGREDIENTES
Para a massa:

160g de farinha de trigo
90g de manteiga
1 e 1/2 colher (sopa) de açúcar
1 ovo
1 colher (chá) de extrato de baunilha
Manteiga para untar e farinha de trigo para
polvilhar

Para o recheio:

3 ovos
Casca ralada de 1 limão
01 colher de chá de canela em pó
120g de açúcar
180g de farinha de amêndoas
30g de manteiga derretida
Açúcar de confeiteiro para polvilhar

PREPARO
Massa:

1) Misture todos os ingredientes até obter
uma massa lisa e homogênea. Reserve na
geladeira por 30 minutos.
2) Abra a massa numa forma redonda,
untada com manteiga e polvilhada com
farinha de trigo, sobre o fundo e as laterais.

Com um garfo, fure a massa em vários
pontos. Reserve.

Recheio:

1) Misture o açúcar, a canela e as raspas da
casca de limão.
2) Acrescente os ovos e bata até ficar
homogêneo.
3) Adicione a farinha de amêndoas,
reservando duas colheres para a finalização.

Montagem:

1) Espalhe o recheio sobre a massa.
2) Polvilhe as duas colheres de farinha de
amêndoa sobre o recheio ainda cru.
3) Asse a torta em forno preaquecido a 200°
C por cerca de 40 minutos ou até ficar
dourada.
4) Desenforme a torta depois de fria. Polvilhe
açúcar de confeiteiro e sirva.

Rende 6 porções generosas
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Nota de
Agradecimento

A ACACS-SP expressa sua gratidão ao caro amigo e peregrino Luiz Teófilo de
Andrade, nosso querido Téo, que foi tesoureiro e prestou amplo trabalho voluntário em
prol da nossa associação.
Téo foi homem pródigo de virtudes. Generoso, não media esforços para auxiliar quem
dele precisasse; carinhoso, seu abraço virou marca registrada entre seus amigos;
idealista, nunca deixou de sonhar com dias melhores para nossa Associação, e se
empenhava por isso; sociável, sempre marcava presença nos eventos e caminhadas.
Impossível não sentir
muita falta de alguém
assim! Téo sempre estará
presente
em
nossos
corações, pois nos deixou
um lindo exemplo de vida
e amizade.
Buen camino, peregrino...
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