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Editorial Iniciamos o ano de 2022 com as notícias da chegada de uma variante que poderia prorrogar ainda mais

a pandemia, mas com o adiamento de grandes aglomerações (como é o caso do Carnaval), a situação

foi se controlando e conseguimos conviver com períodos mais tranquilos e cheios de esperança. No

Caminho de Santiago não foi diferente, por isso a nossa associação voltou a conviver com peregrinos

visitando a associação para retirarem a Credencial do Peregrino e prepararem a mochila para ir em

direção da Península Ibérica. Como já se tornou tradição, o Caminho Francês é o mais procurado,

seguido do Português que aumenta ano após ano. Pelo visto, muitos associados vão passar ainda este

ano pela Porta Santa. Por aqui, continuamos com as caminhadas mensais e nosso objetivo de encontrar

novos percursos que possam preparar os peregrinos para percorrerem o Caminho de Santiago sem

maiores problemas segue firme!

Graças ao Papa Francisco, que atendeu ao pedido de prorrogação do Ano Santo Compostelano durante

este 2022, os associados que visitarem a Catedral de Santiago vão poder entrar pela Porta Santa. No

próximo Boletim vamos mostrar fotos de alguns associados que estão fazendo o Caminho de Santiago

este ano. Se você também está indo para o Caminho, envie a sua foto enquanto estiver no Campo das

Estrelas. Participe!

Buen Camino!

Jorge Cáceres

Presidente – Biênio 2021/2022

Capa: Urna sepulcral de Santiago

(fonte: Wikipedia)
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Atividades 

ACACS-SP

Caminhadas

Este ano começamos as caminhadas com uma viagem especial de cinco dias. Foram três trilhas em Ilha

Grande, Rio de Janeiro, entre os dias 21 e 25 de janeiro, em meio a mata preservada e belas praias. Em

fevereiro estivemos na Fazenda Concórdia, uma das mais antigas da região de Itu. Foi uma caminhada

mais leve, com um percurso curto, e após a caminhada os participantes puderam se refrescar na piscina

da fazenda.

A caminhada de março foi no município de Piedade, região de Sorocaba. O percurso era longo, mas foi

uma caminhada muito elogiada pelos atrativos da região. O dia esteve quente no início, mas uma virada

no tempo refrescou e ajudou nos últimos quilômetros. Em abril voltamos à Itupeva, em um circuito

predominantemente plano ou com suaves desníveis nos arredores do bairro Quilombo.

Já está em nosso site as caminhadas de maio e junho. A primeira no Parque das Neblinas, na Serra do

Mar de Mogi das Cruzes. A segunda será uma caminhada especial de três dias pelo Caminho das

Capelas no sul de Minas Gerais. As vagas são limitadas, então inscreva-se logo!





Assembleia

Com a mudança da sede ocorrida em junho passado, se fazia necessário a atualização do estatuto com

o novo endereço, atualização que exige aprovação em assembleia. Para esse fim a assembleia geral

extraordinária foi realizada no dia 5 de março. Incluiu ainda a votação de mais dois itens, o primeiro a

redução do quórum mínimo para aprovação de futuras atualizações de endereço, e o segundo a

formalização para votações on-line, permitindo assim que mais associados possam participar.

Esta assembleia foi realizada de modo misto, presencial e on-line, e a votação foi estendida até o dia 12,

recebendo votos por e-mail. Foi recebido o total de 75 votos, sendo as alterações aprovadas por 72

votos a favor.

Campanha Peregrino Solidário

A campanha Peregrino Solidário arrecada alimentos para as ações de assistência da paróquia Nossa

Senhora Aparecida de Jardim São Paulo à comunidade da região. Desde junho, quando iniciamos a

campanha, até o final de 2021, repassamos à igreja mais de 600 quilos de alimentos. É uma obra

permanente que precisa sempre do nosso apoio. Colabore!



Curso Livre Internacional

A Universidade Sênior Contemporânea, de Portugal, com o apoio da ACACS-SP, ABACS e

ACASARGS, realizou entre março e abril o 2º módulo do Curso Livre Internacional - Uma Viagem

Histórica Pelos Caminhos de Santiago Franceses e Portugueses. Este foi continuação do curso

apresentado em 2020 e 2021, e abordou temas relacionados à história, patrimônio histórico, lendas e

simbologias relacionadas ao universo jacobeu.

O curso, iniciado em 6 de março, teve as aulas on-line aos domingos, ministrados novamente por Jorge

Cáceres e Artur Filipe dos Santos, com participantes do Brasil e de Portugal.

I Congresso Brasileiro de Trilhas

Será realizado em Goiânia, de 25 a 29 de maio de 2022, um dos maiores eventos do setor no país. A

programação está recheada de temas interessantes, e a ACACS-SP estará presente numa mesa

redonda que acontecerá no dia 27 às 17h e que leva o nome de “Caminhos Peregrinos: tecendo a rede

com fé”. A mesa estará composta por Camila Bassi (Caminho da Fé), Gilberto Galafassi (Caminhos de

Caravaggio), Rony Corres (Caminho de Graças e Prosas), Elzira Freitas (presidente da associação

goiana AGAPE CASC) e o nosso presidente Jorge Cáceres.

O evento é presencial, mas para aqueles que não podem ir até a capital goiana é possível assistir todo o

evento online. Para isso, basta se inscrever gratuitamente através do site www.redetrilhas.org.br



Livros

A ACACS-SP está promovendo a venda do livro “Caminhos do Brasil”. O Livro é organizado por

Ancelmo da Rocha, também co-autor, e Mariano Leal de Paula. Foi apresentado no último novembro no

ENAP, Encontro Nacional de Peregrinos de Aracaju e segue a temática do evento, apresentando um

total de 37 caminhos em 13 estados brasileiros. São 514 páginas escritas por pessoas que estão ligadas

a cada caminho, e enriquecidas com fotos e mapas, além de QR Codes para informações adicionais.

A edição é limitada. O preço é R$ 50,00, e há um desconto de 30% para os associados. Há também

descontos especiais para compras de 10 ou mais exemplares. Pode ser adquirido diretamente na nossa

sede, ou pedido por e-mail com pagamento por depósito ou pix, com envio por correios para todo o

Brasil.

Em abril também tivemos em nossa sede o lançamento do livro “A Pé Pelo Brasil”, com o nosso

associado e co-autor do livro João Marcon autografando.



No Caminho

Neste ano de 2022 a situação da pandemia de covid-19 continua amenizando, fazendo com que as

autoridades diminuam as restrições, e consequentemente aumente a confiança dos peregrinos para

voltarem ao caminho e que os albergues reabram suas portas.

Para os viajantes oriundos do Brasil poderem entrar na Espanha, mantém-se a exigência da vacinação

completa, incluindo a dose de reforço, e a maioria das vacinas aplicadas no Brasil são aceitas. O

certificado de vacinação deve estar em espanhol, inglês, francês ou alemão. O Ministério da Saúde do

Brasil através da plataforma ConecteSUS emite o certificado em inglês e espanhol. Alguns controles

básicos ainda podem ser feitos, como medição de temperatura. Não é mais necessário testes antes do

embarque, nem a quarentena na chegada. Atenção à necessidade de preenchimento com antecedência

do Formulário de Controle Sanitário, encontrado site https://www.spth.gob.es/. O preenchimento gera um

código QR que deve ser apresentado tanto no embarque no Brasil como no desembarque na Espanha.

Entrada de brasileiros na Espanha



A Oficina de Peregrinos no ano de 2021 registrou 178.912 peregrinos, pouco mais da metade do

registrado em 2019, mas acima dos 140 mil esperados para um ano de pandemia. Foi observado que há

um crescente número de peregrinos que não retiram a Compostela, então os números reais podem ser

até 30% maior. Agosto foi o mês de maior fluxo, com 43 mil Compostelas emitidas.

A pandemia ainda foi responsável por significativa mudança na proporção de peregrinos nacionais e

estrangeiros. Os espanhóis foram 68% (122 mil peregrinos) quando em anos anteriores à pandemia não

alcançavam 50%. Os estrangeiros somente começaram a chegar em maior volume no segundo

semestre. Portugal, Itália e Alemanha foram os países que levaram mais peregrinos. De fora da Europa

a presença maior é de estadunidenses, com 5.600 peregrinos (3,17%). Foram registrados 989

brasileiros (0,55%), ficando o Brasil na décima segunda colocação de países estrangeiros que mais

enviam peregrinos ao Caminho, três posições abaixo em relação a 2019, quando foram 1,73% do total

de peregrinos.

Entre os caminhos percorridos, o Caminho Francês mantém-se na preferência, com 98 mil peregrinos,

ou 54%. Os Caminhos Portugueses Central e da Costa levaram juntos 23%, ligeira queda em relação a

2019. 167 mil peregrinos (93%) chegaram à Santiago a pé.

Observa-se nos últimos anos uma tendência de queda na proporção de pessoas que percorrem os

Caminhos de Santiago por motivação religiosa. Declararam motivação unicamente religiosa 65 mil

peregrinos, e mais 77 mil declararam religiosa e outros, respectivamente 36% e 43%. Sem motivação

religiosa foram mais de 36 mil, número absoluto que foi apenas menor que em 2019, mesmo com o total

de peregrinos sendo maior que 2021 desde 2010.

Estatísticas de 2021





História

Neste boletim contaremos uma história surpreendente, que se não fosse bem real, com certeza renderia

um livro de mistério e aventura, envolvendo as relíquias de um santo e um pirata, um arcebispo e um rei.

Contaremos a história de como os restos mortais do apóstolo de Cristo, Santiago, foram perdidos entre

os muros da própria Catedral por quase 300 anos.

Durante a noite de 29 de janeiro de 1879, uma urna de pedra rústica contendo três esqueletos humanos

foi encontrada na Catedral de Santiago de Compostela. Essa descoberta resolveu um enigma e

decretou o fim da busca de três séculos pelos restos mortais de Santiago e de seus dois apóstolos.

Os restos do Apóstolo foram escondidos dentro da Catedral para sua proteção de um possível ataque do

corsário que atuava subordinado à Coroa Inglesa, Sir Francis Drake, que no último quarto do século XVI

atacou as costas da Galícia. Entretanto, desastrosamente ou propositalmente o paradeiro da urna

contendo as relíquias do Santo Apóstolo de Cristo foi esquecido e, com o passar do tempo, passou a

gerar dúvida acerca da própria existência das relíquias.

Os fatos podem ser resumidos da seguinte forma, a partir do início das explorações marítimas, com o

descobrimento do caminho para o Oceano Índico e suas riquezas e do “achamento” da América, as

potências europeias iniciaram um novo período de lutas, dessa vez pelo nascente espólio colonial. Numa

dessas escaramuças em alto mar os ingleses saíram vitoriosos sobre os espanhóis, derrotando a

Invencível Armada e deixando desprotegidas as cidades litorâneas de seus inimigos. Assim, em 1585,

Sir Francis Drake, o famoso corsário foi incumbido pela Coroa Inglesa de atacar as cidades do litoral

norte da Espanha, como Baiona e Corunha.

Quando o Apóstolo Santiago Esteve Perdido em Sua Própria Catedral

Colaborador: José Luiz dos Santos



As notícias dos ataques alarmaram Juan de Sanclemente, então arcebispo de Santiago de Compostela,

que resolveu proteger os restos mortais de Santiago e seus discípulos, bem como os objetos de valor,

documentos e relíquias da Catedral. Foi sugerido ao arcebispo que o patrimônio fosse encaminhado à

Catedral de Ourense e à Fortaleza de Camba, locais melhor protegidos da cobiça herética de piratas

ingleses. Ocorre que o arcebispo não concordou com a retirada dos restos mortais do Apóstolo,

lançando a famosa frase: “Deixemos que o Apóstolo se defenda e nos defenda.”

A solução encontrada pelo arcebispo e seus auxiliares foi esconder a urna com os restos mortais do

Apóstolo de seus discípulos dentro da própria Catedral, sem deixar registro do local exato até que os

ingleses abandonassem as terras espanholas em paz. Ocorre que, embora os piratas e corsários

ingleses tenham retornado à sua terra, os restos mortais de Santiago não retornaram ao seu local de

exposição e com o passar do tempo a memória do local de seu esconderijo se perdeu.

Mais tarde, estudiosos concluíram que poderia haver algo a mais por trás do desaparecimento das

relíquias, pois, por um lado estava sendo construído o Mosteiro do Escorial, local para reunir as relíquias

mais sagradas do mundo cristão. Para corroborar esse ponto, há um documento de 1571, no qual é

recomendado ao rei Felipe II que recuperasse os restos mortais do Apóstolo, pois dizia-se que estavam

mal-cuidados e espalhados pela Catedral.

Por outro lado, havia um processo complexo entre os cinco bispados e a Catedral Compostela em

relação ao pagamento de donativos, o Voto a Santiago. Entre os argumentos para eliminar o pagamento

deste voto, foi dito que a documentação da Catedral de Santiago era falsa, assim como os restos

mortais do Apóstolo, para o qual foi solicitada a inspeção dos mesmos. Dessa forma, aparentemente o

desaparecimento das relíquias foi bastante conveniente.

Juan de Sanclemente



Apesar das interessantes hipóteses, o que temos de concreto é que o esconderijo foi esquecido por 290

anos. Até que um arcebispo decidiu que Santiago tinha que ser encontrado. Era já o ano de 1878 e a

Catedral estava em uma situação complicada. A perda das relíquias por quase três séculos converteu

em mito e lenda a presença do corpo do Apóstolo. Assim, o arcebispo Miguel Payá y Rico ordenou uma

exploração arqueológica para recuperar os restos do Apóstolo Santiago e autenticá-los ao mais alto

nível. A existência da Sé de Compostela eram as relíquias e só elas podiam continuar a dar-lhe sentido.

Miguel Payá y Rico, clérigo valenciano, influente nos altos escalões da igreja, chegou a Santiago em

1875 e encarava seu cargo como uma missão, encontrar o Apóstolo.

No final de 1878, iniciaram-se os trabalhos de busca, com a desculpa de reformar algumas áreas da

catedral. Depois de várias semanas cavando em diferentes setores, durante a noite de 28 de janeiro de

1879, após vários turnos noturnos de escavação no altar-mor, as relíquias foram encontradas.

Comunicado da descoberta, Miguel Payá solicitou a elaboração de um relatório que demonstrasse que

os ossos encontrados eram do Apóstolo e seus discípulos.

Os restos se encontravam deteriorados, misturados, desordenados e fragilizados. Não existiam ossos

íntegros, logo a capacidade informativa era muito reduzida. Os especialistas recolheram e trasladaram

os restos mortais para a Universidade de Santiago, onde foram estudados. Após seis meses de

investigação, os especialistas deram seu veredicto: Nada parecia indicar que não pudessem ser os

restos mortais do Apóstolo Santiago e seus dois discípulos. Payá notificou a descoberta ao Papa Leão

XIII, que nomeou uma comissão extraordinária da Congregação dos Ritos para estudar o arquivo

enviado de Santiago de Compostela.

Miguel Payá y Rico



O primeiro veredito, em maio de 1884, considerou as provas insuficientes, por isso foi acordado que um

cardeal, Agustín Caprara, atuaria como advogado do diabo e viajaria para a Espanha para resolver os

pontos mais sombrios do processo. Caprara primeiro viajou para Pistóia, na Itália, local de repouso da

única relíquia reconhecida do Apóstolo que não está em Compostela, comparando aquele fragmento

com os restos mortais, ele confirmou sua autenticidade.

Em 17 de julho de 1884, a Comissão do Vaticano confirmou a autenticidade dos ossos no relatório do

Arcebispo de Santiago. O anúncio do veredito do Papa foi anunciado em 25 de julho e, em 1º de

novembro, Leão XIII emitiu o Bula Deus Omnipotens, declarando que os restos encontrados eram os do

Apóstolo Tiago Maior e seus discípulos Anastácio e Teodoro, e convidando todos os católicos a voltarem

o olhar para a peregrinação a Compostela e, para encorajá-la, declararam 1885 um ano jacobeu

extraordinário. No dia de Santiago de 1885, os restos mortais percorreram as ruas da cidade em uma

urna de prata e depositadas definitivamente na cripta sob o Altar-Mor.

Até hoje existem pessoas que insistem em afirmar que os restos não são do Apóstolo Santiago, mas sim

de um renegado da Igreja, um herege. Ocorre que, para o Caminho não importa, pois a maioria dos

peregrinos o faz por motivos espirituais e não religiosos. Hoje, quando visitamos a Catedral, nosso

destino enquanto peregrinos, encontramos atrás do Altar-Mor duas escadas, subindo abraçamos a

imagem do Apóstolo de Cristo e descendo para a cripta repousa a urna com as relíquias de Santiago.

Foi aí que Juan de Sanclemente, com medo de perdê-lo, escondeu o Apóstolo Santiago, que esteve

perdido em sua própria Catedral por quase três séculos.

Papa Leão XIII
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