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Editorial

À medida que o ano avança, as restrições impostas durante a pandemia vão sendo diminuídas e a vida
das pessoas começa a retomar a normalidade. As caminhadas voltam a ter um número maior de
participantes, as reuniões já contam com um maior número de presentes e deixamos um pouco de lado
os encontros virtuais. Nos caminhos existentes na Península Ibérica, e que levam até a cidade de
Santiago de Compostela, o número de peregrinos cresce a cada dia e já é possível esperar que um novo
recorde de Compostelas emitidas seja batido este ano.
Aqui na nossa associação o número de credenciais emitidas segue intenso, as caminhadas já realizadas
atingiram o número máximo de participantes, a frequência dos associados à sede aumenta a cada
sábado e a participação dos associados na paella que preparamos na sede por causa da comemoração
do dia do apóstolo ocupou praticamente todos os espaços da casa. É muito bom poder rever e abraçar
os amigos peregrinos depois de tantos meses de isolamento. Juntos vamos seguindo em frente e
fazendo uma ACACS-SP ainda mais unida e peregrina. Buen Camino!

Buen Camino!

Jorge Cáceres
Presidente – Biênio 2021/2022

Capa: Catedral de Oviedo
(fonte: www.spain.info)
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Caminhadas
Nossas caminhadas também têm sido um sucesso. Em maio estivemos no Parque das Neblinas, em
Mogi das Cruzes. O parque é privado, no alto da Serra do Mar, e é dedicado à conservação, pesquisa e
educação ambiental.
Em junho percorremos o Caminho das Capelas, uma rota circular de três etapas na região de
Inconfidentes, Minas Gerais. São cerca de trinta capelas, em área rural, mantidas por devotos e
voluntários da região, que nos recepcionam em cada uma. Contamos com o apoio do Ademar, guia
local, que além de seus conhecimentos e experiências, nos abasteceu com muitas frutas.
Na caminhada de julho, a rotina também foi diferente. Partimos no sábado à tarde para Gomeral, distrito
de Guaratinguetá, onde pernoitamos. Na pousada, junto com o jantar, muita conversa, vinho, e também
uma queimada galega. No domingo percorremos a última etapa do Caminho da Fé até à basílica de
Nossa Senhora Aparecida, saindo cedo e aproveitando melhor o dia.
Em agosto foi a vez da Pedra Grande, em Atibaia. A caminhada foi curta, mas com grande desnível. A
Pedra Grande encontra-se em um parque estadual e está a 1400 metros de altitude, de onde se avista
as cidades vizinhas. Acompanhe a nossa agenda no site e no app!

Palestras
Com a pandemia de Covid-19 controlada, os peregrinos estão voltando ao Caminho. Nos
meses de maio a agosto, apresentamos seis palestras presenciais, todas com grande
procura, tanto por novos peregrinos que estão indo pela primeira vez, quanto pelos
veteranos, que querem conhecer outros caminhos ainda não percorridos. As palestras
desse período foram sobre os Caminhos Francês, Português e Inglês, além de uma
especial sobre a experiência de percorrer o Caminho em família.

Fiquem atentos à nossa agenda! Já temos duas palestras com inscrições abertas para
setembro.

Livros
No mês de maio tivemos o lançamento do livro “Santiago e seus Caminhos”, do escritor Pedro David,
com uma manhã de autógrafos. O trabalho é fruto de pesquisas intensas sobre a vida do Apóstolo de
Cristo São Tiago Maior, e dos caminhos que levam à Compostela, onde se encontram seus restos
mortais. Antes de ser publicado, o autor o submeteu à apreciação da Catedral de Santiago, que deu o
aval, demonstrando que esta é uma obra precisa e de relevância. Está disponível em várias edições, em
volume único integral, ou dividida em dois volumes: “Santiago: o Apóstolo” e “Santiago: os Caminhos”.
Este livro e muitos outros estão disponíveis para venda em nossa lojinha. Consulte a nossa secretaria.

Comemoração do Dia de Santiago
Já virou tradição a comemoração do dia de Santiago na nossa associação e este ano resolvemos inovar:
depois da tradicional missa celebrada em louvor ao apóstolo, celebrada na Paróquia Nossa Senhora
Aparecida do Jardim São Paulo e brilhantemente conduzida pelo Padre Humberto, abrimos as portas da
nossa associação para um belíssimo almoço cujo cardápio foi à base de paellas (do mar e vegetariana)
e como sobremesa a torta de Santiago.
Os colaboradores trabalharam arduamente para que os associados pudessem aproveitar um domingo
diferente nas dependências da associação, e esse esforço viu-se recompensado com a alegria dos que
ali estavam presentes.
Agradecemos a todos aqueles que compareceram no dia 24/07 e prestigiaram mais um evento que
preparamos com tanto amor e dedicação.

AGO – Assembleia Geral Ordinária
Em novembro, em data a ser definida, ocorrerá a próxima AGO, Assembleia Geral Ordinária. Todos os
associados são convidados a participar. Neste ano, além da prestação de contas, haverá a eleição para
a nova diretoria, que atuará no biênio 2023/2024.
A diretoria executiva da ACACS-SP é formada por sete membros, com um mandato de dois anos.
Conforme nosso estatuto, os associados, em dia com seus deveres e filiados há mais de um ano, podem
organizar-se em chapas para concorrerem às eleições. Mais informações serão divulgadas no site.

No Caminho

Os Últimos 100 Quilômetros

Colaborador: Herman Nunes de Lima
A Federação Camino Francés (CFF), que agrupa dezoito associações, e a Fraternidade Internacional do
Caminho de Santiago (FICS), composta por estudiosos do Caminho de diversos países, divulgaram no
final de julho uma reivindicação conjunta pelo fim da norma dos últimos cem quilômetros para se obter o
certificado de realização do Caminho de Santiago. Segunda as duas entidades, essa norma está
distorcendo a experiência peregrina e põe em risco o futuro das rotas a Santiago.
Atualmente, com a infraestrutura e as facilidades, cada vez mais as pessoas têm ido ao caminho como
excursionistas ou em romarias, para fazer apenas os últimos cem quilômetros, percorridos em quatro ou
cinco etapas com um mínimo de esforço. É uma grande distorção com o peregrino de longo percurso.
Dentre estes últimos já começa a haver aqueles que estão finalizando o Caminho antes de Sarria ou Tui
porque a massificação desfigura a peregrinação.
As localidades além desses cem quilômetros se sentem prejudicadas, pois elas não observam o mesmo
crescimento como mostram as estatísticas oficiais. Pesa ainda a situação que muitos peregrinos, apesar
de iniciarem distantes de Santiago, saltam longos trechos para focar no necessário para obter sua
Compostela.

A proposta é acabar com a regra dos cem quilômetros, ou como alternativa, aumentar para 300
quilômetros o mínimo para se ter direito à Compostela. Esta última opção já vem sendo proposta pela
FICS há alguns anos. Novos debates devem ser realizados.

Acolhida em diferentes idiomas
Com o aumento de peregrinos estrangeiros chegando diariamente à Santiago de Compostela, a Oficina
de Peregrinos iniciou em maio os programas de acolhida em diferentes idiomas. Esses programas
funcionam com a ajuda de grupos e associações de vários países europeus. Os seguintes idiomas estão
comtemplados: alemão, inglês, francês, italiano e holandês.
Cada grupo tem um espaço próprio dentro da Oficina de Peregrinos, acolhendo e promovendo encontros
de oração e reflexão, assim como visitas à Catedral. Também diariamente estão sendo realizadas
missas nesses idiomas, algumas na capela da própria oficina, outras nas igrejas do entorno.

História

O Caminho Primitivo

Colaborador: José Luiz dos Santos
O Primeiro Caminho?
Seguindo no propósito de divulgar informações para aprofundamento dos laços que nos unem aos
Caminhos de Santiago de Compostela, nesta edição trataremos de um tema sempre visto com muito
carinho, o Caminho Primitivo.
Para nós que “sempre” estamos falando sobre os Caminhos de Santiago, muitas perguntas são feitas
por nossos amigos e familiares: Existe apenas o Caminho Francês? Ouvi que tem mais de um Caminho,
é verdade? Afinal, quem foi o primeiro peregrino? Vamos tratar de algumas dessas perguntas.

Uma breve história do Caminho Primitivo
Quando da confirmação da descoberta do sepulcro do apóstolo Tiago Maior por dom Teodomiro, bispo
de Iria Flávia, na atual Galícia, este clama pela presença do soberano daquelas terras, o rei Alfonso II,
rei de Astúrias. Mas quem foi Afonso II? E qual sua importância histórica?

Afonso II, conhecido como “o Casto”, nasceu em Oviedo em 759, filho do rei Fruela I. Com a morte de
seu pai, foi levado para o mosteiro de Samos, na Galícia, onde foi educado nas artes da cavalaria e se
tornou um bom soldado da causa cristã. Foi proclamado rei em 14 de setembro de 791, após vencer a
batalha de Burbia. Era um político habilidoso, o que é comprovado pelo contato constante de sua corte
com a o imperador Carlos Magno, seu aliado nas lutas contra os muçulmanos. Sua competência como
estrategista ficou assegurada com a libertação de Lisboa em 798 e com as vitórias nas batalhas de
Lutos, a do rio Nalón e em Anceo. Com essas vitórias afirmou sua soberania sobre a Galícia, Leão e
Castela. Morre em 20 de março de 842, após 52 anos de reinado, dizem seus cronistas que, de forma
casta, sóbria, imaculada, piedosa e gloriosa.
Assim, levando em conta a notoriedade do monarca, sua confirmação do achado era da maior
importância. Conhecido pelo seu fervor cristão, o rei atende ao convite do bispo como se fosse uma
convocação do próprio Cristo. Outros diriam que o fato da descoberta ter ocorrido nas suas terras,
poderia trazer toda sorte de auxílio na causa contra os muçulmanos. De qualquer forma, dada a
relevância da descoberta, o rei parte com seu séquito de Oviedo para o local onde foram encontrados os
restos mortais do apóstolo. Atravessa as montanhas de Astúrias até adentrar na Galícia pela cidade
murada de Lugo e, percorrendo a antiga estrada romana, chega ao local onde nasceria a Cidade de
Santiago de Compostela. Nesse momento nasce o que viria a ser o primeiro Caminho para Santiago de
Compostela, ou Caminho Primitivo e a lenda de seu primeiro peregrino.

Afonso II, o Casto

Quanto ao Caminho Primitivo
O Caminho Primitivo foi um itinerário muito frequentado pelos peregrinos durante o século IX e parte do
século X, também atraiu peregrinos de outras partes do norte da Espanha e da Europa. E por ela passou
Afonso III, o Grande, arquiteto da consagração em Santiago da segunda basílica no ano de 899.
Quando a capital foi deslocada de Oviedo para Leon, os monarcas (séculos XI-XII) incentivaram o
Caminho Francês como uma rota privilegiada. No entanto, o Caminho Primitivo continuou a ser
percorrido por peregrinos devotados às relíquias guardadas na Catedral de San Salvador em Oviedo.
Além disso, sua importância histórica e cultural é atestada pelos restos de muitos hospitais para
peregrinos, alguns localizados em áreas de alta montanha e outros na própria cidade de Lugo. Em 2015
a UNESCO reconheceu o Caminho Primitivo como Patrimônio Mundial.

O Caminho Primitivo como atualmente fixado é muito parecido com o itinerário original, cuja origem data
do século IX. A rota inicia na Catedral de San Salvador, em Oviedo (Astúrias) e vai até a Catedral de
Santiago de Compostela, na Galícia, atravessando os bosques e vales de Astúrias para se conectar com
a rota do Caminho Francês. Distância aproximada: cerca de 320 quilômetros. Na parte asturiana, o
peregrino encontrará uma paisagem principalmente agreste, com pequenas povoações ligadas à
agricultura e à pecuária, e com pouco desenvolvimento industrial. Talvez o trecho com menor conexão
urbana do Caminho de Santiago.
Quanto às visitas de interesse, destacamos Oviedo, com sua catedral e suas igrejas pré-românicas
declaradas Patrimônio Mundial. Em Valduno você poderá visitar as termas romanas de Santa Eulalia. No
povoado de Salas fica a Colegiada de Santa María la Mayor, e em Cornellana você vai encontrar um
importante exemplo de arte pré-românica asturiana no Mosteiro de San Salvador. Na parte galega do
percurso, o terreno fica mais fácil para caminhar. Em muitos casos, a rota passa pelo traçado da antiga
via romana. Lugo é a principal cidade antes de chegar a Santiago de Compostela e conserva
importantes marcas de seu passado romano, entre as quais se destaca sua muralha. O caminho
atravessa também pequenas cidades, como Palas de Rei, Melide e Arzúa.
Na firme crença de sermos todos peregrinos ao longo da vida, dentro de nós algo sugere que
continuemos o movimento iniciado com o primeiro passo em direção ao sepulcro do apóstolo Tiago
Maior e as oportunidades surgem através dos diversos Caminhos que podemos percorrer para Santiago
de Compostela, como o Caminho Primitivo.

Bibliografia: destaque para o belíssimo livro do peregrino Pedro Orlando Pereira David, Santiago e Seus
Caminhos, Editora Valebom, 2021.
Informações: https://www.spain.info/pt_BR/caminho-de-santiago/caminho-primitivo-santiago/
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