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MANCHETE

ESTANDARTE DO ANO SANTO

O  símbolo  que  a  Federação  Espanhola  das
Associações de Amigos do Caminho de Santiago
(FEAACS)  adotou  para  celebrar  o  Ano  Santo
Compostelano  de  2021-2022  é  um  Cristograma
Chi-Rho  de  oito  pontas.  Este  Cristograma  é
baseado numa escultura em alto-relevo localizada
acima da porta  do Claustro do Mosteiro  de San
Isidoro, em León. 

As letras Chi-Rho (X e P, em grego) são as duas
primeiras letras da palavra grega "ΧΡΙΣΤΟΣ" (que
quer  dizer  Cristo  ou  ungido)  e  eram  utilizados
como  um  antigo  símbolo  do  cristianismo.  Um
braço horizontal foi adicionado para representar a
cruz. Além disto, as oito pontas representariam o
infinito. Da mesma forma, a moldura circular ...

…representa o infinito. A letra S, na base do traço vertical,
representa o “Santo Espírito”, por isto, este é um Cristograma
trinitário.

Destacam-se, também, as letras “Ômega e Alfa”,  dispostas
sob as extremidades superiores do X. Tradicionalmente os
Cristogramas apresentam o "Alfa” à esquerda e o “Ômega" à
direita, para representar “o Deus único” (Isaías 44:6) ou "o
começo  e  o  fim"  (Apocalipse  1:8  e  22:13).  Há  duas
interpretações para a posição invertida (Ômega na esquerda
e Alfa na direita). Primeira: a posição "fim – começo", ou seja,
"Ômega  -  Alfa",  simboliza  a  morte  física  antes  da
ressurreição que virá com a Parúsia (volta de Cristo) (João
11:25-26).  Segunda:  constitui  uma  marca  de  ambiente
funerário na entrada de cemitérios ou panteões.

Este  Cristograma  também  representa  um  símbolo  de
esperança para as atribulações que vivenciamos.              R.A.V.

CONTEÚDO 
Editorial
Celebração do Ano Santo:
a) Santiago de Compostela
b) Pela ACASARGS
Poesia de Nájera
Canção: Bela Tchau Peregrinos
História Católica do Caminho
Arquitetura: 4- Renascimento
Informações gerais
Resultado do caça-palavras

2
 
3
6
7
8
9

10
12
12

http://www.claustro.com/Crismones/Webpages/Leon/CrismonFicha_Leon.htm


EDITORIAL

Neste  editorial  concentramos  as  matérias  na
celebração do Ano Santo ou Ano Compostelano
ou Año Xacobeu. Mas, seria irresponsabilidade
não alertarmos os leitores de que a situação da
pandemia  mundial  continua  incerta.  No
momento que este texto está sendo escrito (24
de julho de 2021) as fronteiras da Europa estão
fechadas para visantes da América do Sul.

O Caminho de Santiago está sendo percorrido
principalmente  por  peregrinos  espanhóis  e
alguns europeus. O fluxo de caminhantes que
recebem a Compostela, até agora, consiste em
indivíduos  que  se  limitaram a  trilhar,  em sua
maioria, apenas os últimos 100 km.

Os Albergues  estão  seguindo as  medidas  de
segurança, limitando a ocupação dos leitos em
30%, dependendo da localidade (foto abaixo). A
maioria dos Albergues de Donativo gestionados
pelo HosVol permanece fechado. A Mensagem
é clara: 

“Tenha paciência, o Caminho te espera”

A situação da Covid-19 é instável e pode mudar
a  cada  momento.  A  seguir  apresentamos
alguns  sítios  de  Internet  com  atualizações
diárias.
No MUNDO:
https://elpais.com/sociedad/2020-12-14/el-mapa-del-coronavirus-en-el-
mundo-asi-avanzan-los-contagios-y-las-muertes-dia-a-dia.html 

Os locais de risco em cada região:
https://www.google.com/covid19/mobility/ 

Este  último  sítio  é  atualizado  diariamente  e
indica  a  taxa  de  mobilidade  de  pessoas  em
cada região selecionada, em comparação com
janeiro  e  fevereiro/2021.  Por  exemplo,  o
relatório  feito  na  Galícia em  26/07/2021
indica  aumento de  mobilidade  de  pessoas
em  Farmácias  &  Mercados  (32%),  Parques
(192%)  e  Estações  de  transporte  (12%),
Portanto,  mais  propensos  à  transmissão  da
Covid. Consulte informações de fontes oficiais
antes de programar a tua viagem.

Na sequência, estão algumas das celebrações
da  Catedral  de  Santiago  (p.  3-5)  e  da
ACASARGS (p. 6). Na sessão de Criatividade
temos: uma poesia (p.  7) e uma música com
versões  mundiais  (p.  8),  o  hino  “Bella  Tchau
Peregrinos”.  Seguem-se  duas  matérias
educativas (p. 9 e p. 10-11). 
Para o próximo número, convidamos (p. 12) os
interessados  a  apresentarem  seus  textos  e
fotos  até  o  dia  15/dezembro/2021.  O  tema

para aquele número é ALEGRIA.

BOM CAMINHO!
R.A.V..
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“SANTIAGO FAZ RESSOAR A ESPERANÇA” 

https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-07/espanha-jubileu-santiago-compostela-dom-barrio.html 

No  dia  25  de  Julho  passado,  houve  muitas
missas para a celebração Ano Santo. A homilia
da  missa  solene  (12h30m)  celebrada  na
Catedral  de  Santiago  de  Compostela  teve  a
homilia proferida pelo seu arcebispo dom Julián
Barrio.  A  participação  desta  missa  esteve
limitada à 225 pessoas.

A  homilia  afirma  que  “Santiago  faz  ressoar  a
esperança  para  que  todos  possam abraçar  a
novidade  libertadora  do  cristianismo  para  dar
respostas  críveis  às  perguntas  existenciais  de
cada pessoa”.

“As  dificuldades  atuais  e  a  incerteza  sobre  o
futuro  fazem com  que  a  civilização  ocidental
busque esperança  e conforto  para que a vida
não seja condenada a ser sem sentido”.  Dom
Barrio lembra também que “a esperança cristã é
inseparável  do  amor  solidário,  porque  o
exercício  da  caridade  é  a  maneira  de  tornar
crível  o  amor  de  Deus  que  não  abandona
ninguém”.

Na  inauguração  do  Ano  Santo,  o  Papa
Francisco  havia  mandado  esta  mensagem  a
dom Barrio: “Seguindo os passos do Apóstolo,
deixamos o  nosso individualismo e as certezas
às quais nos agarramos, com um objetivo claro
em mente:  não somos seres errantes,  sempre
girando em torno de nós mesmos sem chegar a
lugar nenhum. 

É  a  voz  do  Senhor  que  nos  chama e,  como
peregrinos,  nós  a  acolhemos  em  atitude  de
escuta  e  busca,  empreendendo  esta  viagem
para encontrar Deus, os outros e nós mesmos”.

A Catedral  de  Santiago  de  Compostela  (foto
abaixo) passou por uma restauração completa,
tanto  interiormente,  quanto  exteriormente.
Contraste a foto abaixo (nova) com outras que
existem no Google  e  podes  conferir  que esta
está  mais  muito  mais  limpa  do  que  em fotos
antigas. Tudo foi parte dos preparativos para a
celebração do Ano Santo.                            R.A.V.

Catedral de Santiago de Compostela, Espanha, 25 de julho de 2021. (CC)
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BENDIÇÕES AOS PEREGRINOS
https://oficinadelperegrino.com/preparacion/preparacion-espiritual/ 

Deus Pai:

Rezamos por estes peregrinos ………………
(nomes) que se preparam para peregrinar ao
Túmulo de Santiago “el  Maior”  em Santiago
de  Compostela.  Assim,  homenagearão  o
Apóstolo  Santiago,  amigo  de  Jesus  e  o
primeiro mártir de sua fé.

Essa  fé  tem  uma  longa  tradição  de
peregrinações,  e  milhares  de  fiéis  viajam  a
este lugar sagrado por motivos religiosos. 

A própria  palavra  "peregrino"  vem  do  latim
peregrino,  que  significa  estrangeiro ou
vagabundo;  alguém que  viaja  pela  fé  para
um lugar em uma experiência distante de sua
vida normal. Por isso, Abraão é reconhecido
como  o  primeiro  peregrino  descrito  nas
escrituras,  pois  foi  chamado a viajar  à terra
escolhida por Deus.

Séculos depois, os descendentes de Abraão
embarcaram  em  sua  peregrinação  à  terra
prometida do Egito. 

O  nascimento  do  próprio  Jesus  é  marcado
pela peregrinação dos Magos, que seguiram a
estrela  para  homenagear  o  Messias  e  está
registrado  que  o  próprio  Jesus  viajou  em
peregrinação  muitas  vezes.  Primeiro  indo
(fuga)  e  voltando  do  Egito.  Depois  foram
várias peregrinações à Jerusalém.

Oramos  para  que  (nomes)  ………………
sejam  inspirados  por  estes  exemplos  de
peregrinação que são descritos nas Sagradas
Escrituras.

Deus Pai, 

pedimos-te  que  abençoes  estas  vieiras,
símbolos  tradicionais  dos  peregrinos  a
Santiago  de  Compostela.  Rogamos  que
(nomes) ………… cheguem ao seu destino no
Túmulo  do  Apóstolo.  Pedimos  que  abençoe
essas  bengalas  e  mochilas,  símbolos  do
apoio  que  ……………….  (nomes)  eles
receberão  de  seus  amigos  e  daqueles  que
encontrarão ao longo do caminho.

E  abençoe  (nomes)  ……………… para  que
possam viajar com segurança e desfrutar de
dias  de  feliz  convivência,  uma  caminhada
orante e noites de sono reparador até o final
de sua jornada.

Juntos,  agora  fazemos  a  oração  dos
peregrinos:

Apóstolo  Santiago,  escolhido  entre  os
primeiros, foste o primeiro a beber o cálice do
Senhor e és o grande protetor dos peregrinos;
torna-nos fortes na Fé e alegres na esperança
no  nosso  caminho  de  peregrinação  pelo
caminho  da  vida  cristã,  e  encoraja-nos  a
chegar finalmente à glória de Deus Pai. Uma
pessoa (Nomes)  ………………  enquanto
parte em uma peregrinação deste lugar, que o
seu coração se encha de amor e que os bons
votos  de  todos  que  o  conhecem  o
acompanhem.

Que  a  terra  abra  caminho  antes  de  seus
passos; que o vento sempre sopre nas suas
costas,  deixe  o  sol  brilhar  quente  em  seu
rosto;  deixe  a  chuva  cair  suavemente  em
seus  campos  e;  até  nos  encontrarmos
novamente, que Deus o mantenha na palma
de suas mãos.

Nós  te  imploramos  por  Jesus  Cristo  nosso
Senhor.

R.A.V.
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CELEBRAÇÃO DO AÑO SANTO PELA ACASARGS

Este 25 de julho de 2021 não era um dia
de Santiago comum! Caiu num domingo,
caracterizando  um  Ano  Santo  ou  Ano
Jacobeo.  Como celebrar  um Ano Santo
em  meio  de  uma  pandemia?  Mesmo
frente  ao  distanciamento  social
necessário para evitar  a propagação do
vírus  não  era  possível deixá-lo  passar
esquecido. 

Assim o Centro Espanhol de Porto Alegre
convidou  a  Associação  dos  Amigos  do
Caminho de Santiago do Rio Grande do
Sul  (ACASARGS)  para  uma  singela
comemoração  que  expressasse  o
sentimento  que  estava  no  coração
daqueles  que,  uma  vez  peregrinos  se
tornam peregrinos para sempre. E assim,
a comemoração começou com a gaita de
foles.  Vindo de fora,  sem o  alcance de
nossa  vista,  pareciam  várias  gaitas
tocando juntas.

Eis  que  entra  Tales  Melati,  vestido  a
caráter,  tocando sua gaita de foles com
tal maestria que nada deixa a dever aos
músicos  que  tantas  vezes  escutamos
pela  Galícia  afora,  transbordando  de
emoção nossos corações. 

A  cerimonia  iniciou-se  com  a
manifestação da diretoria da ACASARGS
através da presidente Adriana Reis e do
vice-presidente  Gilberto  Adame.  Na
sequência,  o  sr.  Fernando  Bugallo,
presidente  do  Centro  Espanhol  e
Conselheiro da ACASARGS, nos  relatou
sobre a história do apóstolo e da Galícia. 

Para  encerrar,  tivemos  uma  pequena
confraternização com deliciosos quitutes
e a nossa apreciada “Tarta de Santiago”
preparada pela nossa presidente.
Assim ficou registrado o ano Jacobeu de
2021  pela  nossa  Associação  e  pelo
Centro Espanhol de Porto Alegre.

…………………………………………………….
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ESPAÇO DA CRIATIVIDADE

POESIA DE NÁJERA
Autor: D. Eugenio Garibay Banos (in memorium)

http://elcaminodesantiagodesdeasturias.blogspot.com/2016/01/eugenio-garibay-banos.html 

Polvo, barro, sol y lluvia
Es Camino de Santiago.
Millares de peregrinos,

Y más de un millar de años.

Peregrino. ¿Quién te llama?
¿Qué fuerza oculta te atrae?
Ni el Campo de las Estrellas
Ni las grandes catedrales.

No es la bravura navarra,
Ni el vino de los riojanos,
Ni los mariscos gallegos,

Ni los campos castellanos.

Peregrino. ¿Quién te llama?
¿Qué fuerza oculta te atrae?

Ni las gentes del Camino,
Ni las costumbres rurales.

No es la historia y la cultura,
Ni el gallo de la Calzada,
Ni el palacio de Gaudí,

Ni el castillo Ponferrada.

Todo lo veo al pasar
Y es un gozo verlo todo,

Mas la voz que a mí me llama
La siento mucho más hondo.

La fuerza que a mí me empuja,
La fuerza que a mí me atrae

No sé explicarla ni yo.
¡Sólo El de Arriba lo sabe! 

Este poema obteve o segundo lugar do torneio literário da
Sociedad Recreativa Cultural “PEÑA EL SALERO”, de Santo
Domingo de la Calzada, em 19 de setembro de 1987.

“Famoso” muro na entrada de Nájera com a poesia de D. Eugênio.
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ESPAÇO DA CRIATIVIDADE

Hino do Caminho: Bella Tchau Peregrinos
Melodia tradicional italiana.

Coral de Amigos do Caminho de Santiago: Maestro Tom Friesen (Canadá)

Bella Ciao Pellegrinos
(Italiano)

https://www.youtube.com/watch?v=_hH6B4WFSbg  

Angelo – Testo y cantore

https://www.youtube.com/watch?v=beWHb10ubTc 

Vars – Cantore e Chitarra

Alla mattina, appena alzati
Oh bella ciao, bella ciao bella ciao, ciao ciao,
alla mattina, appena alzati
Questo è il momento di camminar.

Non importa, il sole o la pioggia.
Oh bella ciao..........
Il sole o la pioggia non importa.
Sia per tutti un buon cammino.

Arriveremo a Compostella.
Oh bella ciao........
Arriveremo a Compostella.
Cantando ultreya e suseya.

Benvenuti amici nostri.
Oh bella ciao........
Benvenuti amici nostri
Siamo la vostra casa sulla via.

Sii felice o pellegrino
Oh bella ciao................
Sii felice o pellegrino
Presto sarai a Santiago.

Arriveremo a Compostella
Cantando ultreya e suseya.

Bela Tchau Peregrinos
(Português)

https://www.youtube.com/watch?v=eVsxF8aZYQg 

Coral – Canto

https://www.youtube.com/watch?v=OC4y69sMxHc    
Vars – Canto e violão

Bela manhã, vamos acordar.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao.
Bela manhã, vamos acordar,
está na hora de caminhar.

Com sol ou chuva, anda e confia,
Oh bella ciao, ...
Com sol ou chuva, anda e confia,
Tenhamos todos um bom dia.

Caminharemos, pra Compostela,
Oh bella ciao, ...
Caminharemos, pra Compostela,
Cantando Ultreia e Suseya.

Seja bem-vindo, Oh peregrino.
Oh bella ciao, ...
Seja bem-vindo, Oh peregrino,
Somos tua casa no Caminho.

Oh meu amigo, siga animado,
Oh bella ciao, ...
Oh meu amigo, siga animado,
Logo estarás em Santiago.

Créditos nas informações dos vídeos.

O Coral Amigos do Caminho de Santiago tem cantores de: Argentina, Brasil, Canadá, Espanha, França, Itália, Países Baixos, USA.
O projeto Bella Ciao Peregrinos também incluiu Amigos do Caminho da Coreia, do Japão, do Peru e de Portugal.  Maestro: Tom
Friesen (Canadá). 
A música de “Bella Ciao  Partigiano”, cantada na Itália,  tem origem polêmica (https://lanostrastoria.corriere.it/2018/07/10/la-vera-
storia-di-bella-ciao-che-non-venne-mai-cantata-nella-resistenza/ ).  Infelizmente esta melodia foi (e é) amplamente utilizado como
propaganda  em  atos  de  guerra  e  conflitos  e  dominação  cultural  (Katiucha).  No  entanto,  acreditamos  que  os  humanos  são
superiores à guerra e ao conflito.  A música é uma linguagem universal  que une as pessoas. Cantando juntos, promovemos o
reconhecimento mútuo, a tolerância, a apreciação das diferenças e a cooperação entre os humanos. 

Nosso objetivo é que todos lembrem desta música como uma canção de amor, paz, cooperação e sinergia HUMANA.
Cancioneiro com versões em outros idiomas: http://caminoasantiago.com.ar/wp-content/uploads/2021/05/Bella-Ciao-Himno-Hospitalero.pdf 
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O CAMINHO DE SANTIAGO COMO ESCOLA DE HISTÓRIA

NARRATIVAS SOBRE AS ORIGENS DO CAMINHO – 4. CATÓLICA

AUTOR: ANTÔNIO VIEIRA DE ALMEIDA

A  narrativa  católica  do  Caminho  de
Santiago  começa  quando  Jesus  recruta
como discípulos os irmãos Tiago (Maior)
e João, filhos de Zebedeu (Mateus 4:21).
Eles, e outros discípulos, acompanharam
Jesus  e  testemunharam a  sua  morte  e
ressurreição. 

Os apóstolos se espalharam pelo mundo
para  transmitir  os  ensinamentos  de
Jesus,  sendo  que  Santiago  chegou  na
Hispânia  em  34  d.C.  A  pregação  de
Santiago teve impacto limitado e somente
melhorou depois que a Virgem Maria lhe
apareceu  num  pilar  em  Saragoça.
Aproximadamente  10  anos  depois,
Santiago estava em Jerusalém quando o
rei Herodes Agripa ordenou a sua tortura
e a sua decapitação (Atos dos Apóstolos
12:2).

Segundo  a  tradição  oral,  o  corpo  e  a
cabeça de Santiago foram transportados
para  a  Galícia  pelos  seus  discípulos
Teodoro e Atanásio numa barca de pedra.
Eles  desembarcaram  no  porto  de  Iria
Flávia  (atual  Padrón)  e  enterraram  o
caixão de Santiago num monte (a quase
30  km  de  distância)  e  a  cova  foi
esquecida.

Uma das narrativas informa que no ano
de  813,  o  eremita  Pelayo  viu  um  local
iluminado por uma estrela.  Ele avisou o
bispo Teodomiro, de Iria Flávia. O bispo
encontrou a  cova e  pelas inscrições na
lápide deduziu que ali estavam os restos
mortais do apóstolo Santiago, relatando o
fato ao rei Alfonso II.

O  rei  Alfonso II  peregrinou até  a  tumba
recém-descoberta e proclamou o apóstolo
Santiago  como  o  patrono  do  Reino  e
mandou  construir  um santuário  no  local
onde hoje está localizada  a Catedral de
Santiago de Compostela.

A partir da fundação da Abadia Beneditina
de  Cluny,  na  França,  no  ano  910,
começaram a  se  expandir  a  construção
de monastérios e locais de hospedagem
até a cidade de Santiago de Compostela.
Os monges clunienses foram os principais
divulgadores  do  caminho  até  Santiago,
tornando-a um dos principais destinos de
peregrinação  cristã,  depois  de  Roma  e
Jerusalém. 

A partir do século XI, os reis de Navarra
(Sancho  III)  e  de  Leão/Galícia/Castela
(Afonso VI) ampliaram as construções de
monastérios  e  de pontes para  facilitar  a
peregrinação.  O primeiro  guia  detalhado
da  peregrinação  até  Santiago  de
Compostela  foi  escrito,  em  1135,  pelo
monge  francês  Aymeric  Picaud  e  foi
denominado  “Liber  Sancti  Jacob”.  Esta
obra  foi  dedicada  ao  papa  Calisto  II,
tornando-se  conhecida  como  “Codex
Calixtinus”. 

Um  dos  objetivos  de  apoiar  as
peregrinações era contar com o apoio de
cavaleiros  templários  de  outros  países
para  conter  a  expansão  dos  mouros na
península  ibérica.  Criou-se,  inclusive,  o
mito de que o próprio apóstolo São Tiago
liderou os cristãos em algumas batalhas
contra os mouros.

…………………………………………………….
   EL CAMINO - ACASARGS - 9



O CAMINHO DE SANTIAGO COMO ESCOLA DE ARQUITETURA

4- O RENASCIMENTO E O HOSPITAL REAL DE SANTIAGO
AUTORA: ANA LAURA DESIMONE (Argentina, hospitaleira, peregrina)

http://elcuadernodecompostela.blogspot.com 

 http://www.anadesimone.com/ 

A introdução do Renascimento no Caminho de
Santiago  fez  com  as grandes  obras  góticas
dessem lugar à arte de raízes greco-romanas.
Eram derivadas  da  cultura  humanista  que
renovou o Ocidente no século XV, seguindo os
ideais do “Quattrocento” italiano. Destacam-se:

-  Reinterpretação  dos  modelos  clássicos  da
Grécia e da Roma (padronizados nos tratados
de Vignola, Filarete, etc.). Uso das cinco ordens
de arquitetura: toscana, dórica, jônica, coríntia e
composta.

- Visão humanística e racionalista.

-  Estética  e  relações  baseadas  no  uso  da
matemática,  geometria,  harmonia e proporção
(proporção  áurea,  finitium,  eurythmia,
collocatio),  propostas  pelo  arquiteto  italiano
Leon Battista Alberti.

-  Interesse  pela  perfeição,  pela  beleza,  pela
simetria e pela ordem.

- Uso de arcos, abóbadas, cúpulas e colunas.

- Predominância de linhas horizontais.

-  Relação  entre  o  edifício  e  o  seu  entorno
urbano.

Em  Santiago  de  Compostela,  a  cultura
renascentista começou com as obras do Real
Hospital patrocinado pelos Reis Católicos (hoje
Hostal  de  los  Reyes  Católicos).  É  uma  das
obras  monumentais  que  se  destacaram  no
Renascimento e um dos grandes hospitais para
peregrinos e enfermos em sua época.

Embora os Reis Católicos protegessem vários
hospitais  em diferentes cidades da península,
eles promoveram diretamente os de Santiago e
de Granada. Estes edifícios apresentam a ideia
principal  do  “corpus”  arquitetônico:  um
recipiente  bem  definido  e  isolado  no  qual
podem  ser  acomodadas  uma  infinidade  de
funções  e  assistências.  Portanto,  não  são
simplesmente  hospitais,  mas  sua  função
representativa  de  edifício  real  de  interesse
público é tão ou mais importante do que aquela
da saúde,  já  que ambos são construídos  em
duas cidades nas quais os Reis precisavam se
impor. 

A preocupação da Coroa,  portanto, não foi dar
aos seus edifícios uma estética específica, mas
sim  inseri-los  no  espaço  urbano  como
monumento  simbólico  da  nova  imagem  do
poder.  Para a construção do Real Hospital de
Santiago,  iniciada  em  1501,  os  irmãos  Egas
calcularam  as  dimensões  gerais  a  partir  de
relações  aritméticas  simples,  com  proporções
horizontais. Segundo o “Quattrocento” italiano e
o  tratado  de  arquitetura  de  Filarete,  figuras
geométricas básicas serviam como recipientes
para  a  obra  inteira,  com  divisões  moduladas
para o estabelecimento das partes. O processo
de organização foi feito do geral ao particular,
com  base  na  ideia  clássica  do  “corpus”
arquitetônico,  e,  portanto,  contrapondo-se  aos
métodos aditivos da construção medieval,  que
iam do particular ao geral.

O  acesso  ao  interior  é  feito  por  um corredor
disposto no centro da sua fachada sul, e através
de  um duplo  rompimento  ortogonal  se  chega
aos quartos  dos peregrinos  e aos  pátios,  que
são  os  que  organizam  e  distribuem
simetricamente os restantes locais, dispostos de
acordo com o eixo central marcado pela capela.

Dentre seus elementos artísticos, destaca-se a
sua fachada de estilo plateresco, típico barroco
espanhol.  Este estilo é caracterizado por  uma
decoração abundante e complexa que mantém
alguns  motivos  medievais.  Inclui  medalhões,
elementos  heráldicos  e  pináculos.  Compõe
fachadas tipo retábulo divididas em três corpos,
com  almofadas  e  balaustradas,  com  uma
profusão  de  elementos  naturais  e  também
fantásticos.

O novo estilo barroco teve diversas influências
além  do  Hospital  Real.  Os  membros  do  alto
clero  compostelano  preocuparam-se  com  a
renovação e ampliação da catedral e da sede
apostólica  com  intervenções  em  fachadas  e
torres.  Destaca-se,  também,  o  impacto  do
barroco  no  Humanismo  cristão.  Assim,  novas
ideias de prestígio (derivadas da cultura erudita
e  cosmopolita  do  Renascimento)  passaram  a
fazer parte da mentalidade da época.
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Fachada do “Hospital Real de Santiago”.

Claustro  do “Hospital Real de Santiago”.
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INFORMAÇÕES GERAIS

MATÉRIAS E FOTOS PARA O PRÓXIMO NÚMERO 
Textos para El Camino podem ser enviados até  15/DEZEMBRO/2021.
Eles podem ser enviados ao e-mail: editor.acasargs@gmail.com. 

Dimensões: textos com 350 a 500 palavras.                                         TEMA: ALEGRIA.

PAGINAS DA ACASARGS
https://acasargs.com.br/ 

Próximos eventos, novidades, informações, instruções e dicas
sobre os preparativos para fazer o Caminho de Santiago de
Compostela.

Dicas e os mapas sobre os Caminhos de Caravaggio.

Também estão disponíveis as diretrizes para elaboração dos
textos para EL CAMINO.

https://www.facebook.com/acasargs  

Aqui estão as Lives e outras notícias de última hora.
Aprecie  as  fotos  dos  peregrinos  que  estão  percorrendo  o
Caminho de Santiago de Compostela ou de Caravaggio.

Envie uma mensagem de apoio às experiências e “aventuras”
de outros caminhantes.

Os  que  estão  nos  Caminhos  podem  postar  suas  fotos  e
compartilhar suas experiências “ao vivo”.

RESULTADO DO CAÇA-PALAVRAS DO NÚMERO ANTERIOR.
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