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Estatísticas do
Caminho

A Oficina de Acogida al Peregrino divulgou no início do ano os números finais do
Caminho de Santiago em 2017 e confirmou-se o que muitos já previam: a conquista de
um novo recorde. No total, 301.036 peregrinos passaram pela Oficina para retirar a
Compostela. A seguir, destacamos alguns dados que aparecem nesse relatório:
Sexo:
Mulheres:
Homens:
Idade:
Até 30 anos:
30 a 60 anos:
+ de 60 anos:

147.867
153.169
84.064
164.625
52.347

(49%)
(51%)
(28%)
(55%)
(17%)

Nacionalidades:
Espanhóis:
132.478
(44%)
Estrangeiros: 168.558
(56%)*
*O Brasil aparece na 8ª posição, com
5.113 peregrinos.

Meios mais utilizados:
1. A pé:
278.490
2. Bicicleta:
21.933
3. Outros:
613

(92%)
(7%)
(1%)

Principais locais de início:
1. Sarria
(26%)
2. S. J. Pied de Port (11%)
3. Porto
(7%)
4. Tui
(6%)
5. León
(4%)
6. Ferrol
(3%)
7. O Cebreiro
(3%)
8. Oviedo
(2%)
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IX ENAP –
Encontro
Nacional de
Peregrinos –
Salvador (BA)

Em 2018, a 9ª edição do ENAP,
organizada pela Associação Bahiana de
Amigos do Caminho de Santiago –
ABACS, ocorrerá em Salvador entre os
dias 14 a 18 de novembro. Tendo como
tema "O Caminho como metáfora da
vida", o evento está dividido em 3 eixos:
Dia da CRUZ (RELIGIOSIDADE): a
temática será em torno da fé, do
sincretismo e da convivência com as
diferenças.
Dia da CONCHA (CONHECIMENTO): os
temas abordados serão as histórias e
lendas sobre o Caminho de Santiago.
Dia da SETA (DIVERSIDADES):
trataremos de assuntos como o turismo,
gastronomia, vivências e superação.

De 14 a 18 de novembro de
2018

Considerado o maior evento de
peregrinos da América Latina, o ENAP
conta com a participação de todas as
associações brasileiras amigas do
Caminho de Santiago de Compostela.
Neste evento os peregrinos terão a
oportunidade de trocar ideias, sugestões
e experiências sobre o Caminho de
Santiago, assim como, conhecer outras
rotas de peregrinação no Brasil e no
Exterior.
A mistura de raças, culturas e credos,
que recebeu doses generosas de alegria
e sincretismo, conferiu a Salvador um
astral único e arretado que atrai
brasileiros e estrangeiros o ano inteiro. A
primeira capital do Brasil está de braços
abertos esperando por vocês. Mais
informações: www.enapbahia.com.br
Axé!
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Curso del
Camino de
Santiago

O curso sobre o Caminho de
Santiago tem por objetivo melhorar a
comunicação em língua espanhola e
mostrar um pouco da história das
peregrinações e do Culto Jacobeu.
Na primeira semana, dentro da
Universidade de Santiago de
Compostela, o curso tem aulas sobre
os Caminhos de Santiago, a Arte
Jacobeia, a Geografia e Paisagens, a
Literatura sobre o Caminho e a
Gastronomia Galega.

Em todos os caminhos serão
ministradas aulas itinerantes após as
caminhadas.
Desconto de 10% para associados
Datas:
28/maio a 08/junho/2018
24/setembro a 05/outubro/2018
Para mais informações acesse:
www.cursosinternacionales.usc.es

Na segunda semana os participantes
percorrem um trecho do Caminho de
Santiago. Na edição de maio/junho
será percorrido um trecho do
Caminho do Norte e na edição de
setembro/outubro a Via de La Plata.
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Os Santos no
Caminho de
Compostela:
Santo Toribio
de Astorga

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 Santo Toribio de Astorga.
Da vida laica de Santo Toribio pouco se sabe. Acredita-se ter nascido por volta do ano
402. Sabe-se que após vender todas as suas posses, Toribio foi a Jerusalém, onde foi
nomeado sacristão da Igreja do Santo Sepulcro pelo Patriarca Juvenal e que no
caminho de retorno para a Península Ibérica passou por Roma. Nessa época conheceu
o Papa Leão Magno, oportunidade em que foi ordenado sacerdote e, em 444, nomeado
bispo de Astorga.
Conta a tradição que por causa de sua postura extremamente rígida em relação as
chamadas “heresias ibéricas”, teria sido perseguido por Teodorico II, rei dos Visigodos,
e se refugiado na região asturiana do Monsacro.
Falece em Astorga no ano 476. No século VIII seus restos são trasladados, juntamente
com suas relíquias, para o mosteiro de San Martín de Turieno, na Cantábria, para serem
protegidos do avanço muçulmano.
Conta a história que Santo Toribio foi o responsável pela localização de algumas
relíquias sagradas, entre as quais se destaca o Lignum Crucis, uma das peças da cruz
em que Jesus Cristo morreu. A relíquia foi protegida por Santo Toribio desde Jerusalém
até seu último sepulcro. [segue]
6

Os Santos no Caminho de Compostela:
Santo Toribio de Astorga
Por causa dessa reliquia o Mosteiro de San Martín de
Turieno passou a ser visitado por peregrinos no
Caminho de Santiago de Compostela, vindo a ser
conhecido mais tarde por Mosteiro de Santo Toribio
de Liébana.
Vale lembrar aos peregrinos modernos do Caminho
Francês que no alto do morro, quando já se avista
Astorga, há a Cruz de Santo Toribio. E que o Ano
Santo Lebaniego iniciou em 23/04/2017, encerrando
em abril próximo e que durante esse período a Porta
Santa do Monastério ficará aberta!
Como nas outras edições, 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.

Pontes do
Caminho:
Cirauqui - Ponte
e Calçada
Romana

Depois de aproximadamente seis quilômetros
de Puente la Reina, o peregrino começa a
avistar no alto de uma pequena elevação o
vilarejo de Cirauqui, com seus quase 500
habitantes. E se a princípio parece apenas mais
uma vila perdida à beira do Caminho de
Santiago, ela esconde alguns tesouros
históricos muito importantes: a estela que
recebe o peregrino, bem ao lado da porta
medieval que dá acesso ao túnel de entrada à
localidade; a fachada da igreja de San Román,
do século XII; ou os brasões das famílias nas
fachadas das casas, com as respectivas datas
de construção, legítimas marcas de um
passado glorioso. Mas é na saída, rumo à
Estella, que se encontra o seu maior tesouro:
uma ponte e uma calçada romana que
testemunham a importância daquelas terras. A
mesma calçada que chegaria até Astorica
Augusta (hoje a bela Astorga). segue]
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A ponte é de apenas um arco, tem 8 metros de
extensão e 2,5 metros de largura. E a calçada
que aparece antes da ponte não é muita
extensa. Para conhecer um pouco mais sobre o
passado romano nessa região recomendamos
que o peregrino visite o Museo del Camino, que
está localizado dentro do Palácio Episcopal de
Astorga (obra do arquiteto catalão Antoní
Gaudí).
Ali poderá também ver de perto vários
Pontes
Caminho:
utensílios edo
os famosos
miliários romanos:

grandes pedras cilíndricas, ovais ou
paralelepípedas que eram colocadas à beira
das calçadas romanas para marcar as milhas
romanas (1.481 metros cada) entre as cidades.
O sistema viário romano era muito extenso e
passava por várias localidades que fazem parte
não só do Caminho Francês (como é o caso de
Cirauqui), mas de outros Caminhos de
Santiago.
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Pontes do Caminho:
Cirauqui - Calçada Romana
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Atividades da
ACACS-SP

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO ACACS-SP
Não poderíamos deixar sem registro o agradável almoço de comemoração dos 22 anos
de atividades da ACACS-SP, realizado em Novembro nos salões do Tênis Clube
Paulista. Presença maciça de associados, amigos e familiares.
CAMINHADAS PREPARATÓRIAS
Encerrando nossa programação de Caminhadas Preparatórias para 2017, estivemos,
em Novembro, caminhando na bela região de Piedade/Salto de Pirapora. Em
Dezembro, foi a vez da Caminhada de Natal na simpática Guararema, com destaque
para sua famosa iluminação natalina.
Dando início à programação de 2018, em Janeiro realizamos a volta à Represa de
Atibainha e, em Fevereiro, percorremos desafiador trajeto em terras da acolhedora
Embú das Artes.
E mais desafios nos aguardam: no feriado da Semana Santa vamos a Passa Quatro,
nas Minas Gerais, percorrer trechos do Caminho dos Anjos.
Fique atento à programação de Caminhadas Preparatórias em nosso site e em nossa
página do Facebook.
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CAMINHADAS PREPARATÓRIAS

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO ACACS-SP
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Obras na
Catedral de
Santiago

Nos últimos anos, os peregrinos que
chegavam na Praça do Obradoiro e
registravam o final da sua peregrinação
tinham algo em comum: ao fundo, a
Catedral aparecia com andaimes ou
coberturas na sua fachada por conta das
reformas que devem se estender até o
próximo Ano Santo Compostelano, em
2021.
Segundo a equipe que comanda as
obras, ainda no primeiro semestre de
2018 a fachada principal estará
concluída e assim que for entregue as
obras terão sequência na parte interna
da Catedral. Com isso, haverá restrições
em relação aos horários dos cultos (que
estarão limitados aos finais de tarde e
finais de semana), e ao funcionamento
do botafumeiro, por conta dos andaimes
colocados para a execução das obras.

Enquanto as obras internas não forem
concluídas, a maioria dos atos religiosos
será realizada na Iglesia de San
Francisco, que fica a poucos metros da
Catedral.
Segundo o deão da Catedral de
Santiago, dom Segundo Pérez, isso não
quer dizer que o botafumeiro ficará sem
funcionar por um longo período: apenas
enquanto os andaimes estiverem
ocupando o cruzeiro da nave. O deão
reconhece que “isso ocasionará alguns
contratempos para fiéis e peregrinos;
porém, nunca houve uma reforma tão
importante e tão necessária na Catedral
de Santiago”.
(fonte: catedraldesantiago.es)

13

