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No final do mês de julho de 2020 foi realizada uma
votação para a escolha do nome do informativo da
ACASARGS. Após a apuração dos votos, no dia 2
de agosto,  foi  eleito  “EL CAMINO”  (36%) como o
nome para este meio de divulgação.
O  conteúdo  deste  “jornal”  abrange  temas  para
atender todas as expectativas dos caminhantes e..

… peregrinos. De fato, apresentam-se relatos das
“aventuras” e, também, experiências e dicas dos
autores.  Entre  as  propostas  inovadoras  do  EL

CAMINO,  incluem-se sessões com conhecimentos
gerais e instruções que possam iluminar a jornada
durante o Caminho de Santiago. Os associados da
ACASARGS  estão  convidados  a  submeterem
textos para publicação aqui (ver p. 14).

GOOGLE EM PARCERIA COM O
 MUSEU DA CATEDRAL DE SANTIAGO

  http://catedraldesantiago.es/la-fundacion-catedral-de-santiago-reune-las-piezas-de-su-museo-en-linea-con-google-arts-culture/ 
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O  Google  Arts  &  Culture  disponibiliza  página  de  internet  com
diversas  imagens  do  Museu  da  Catedral  de  Santiago  de
Compostela.  Entre  as  obras  selecionadas,  incluem-se:  algumas
páginas do Códice Calixtino e imagens em super-alta resolução
das  tapeçarias  da  catedral  feitas  por  Francisco  de  Goya.  Além
disto, utiliza-se a tecnologia Street View para visitar virtualmente…

 … (continua na página 3)
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EDITORIAL

Cumprimentos,

Uma das missões da ACASARGS é a de orientar os
caminhantes  e  os  peregrinos  a  se  prepararem
adequadamente  para  o  Caminho  de  Santiago  de
Compostela. Neste momento, o bom senso recomenda
CAUTELA.  Mais  do  que  nunca,  todos  nós  devemos
seguir  as  orientações  das  instituições  oficiais  e
científicas.

O informativo  EL CAMINO é mais um meio para ajudar
os amigos caminhantes e peregrinos a desfrutarem das
alegrias  do  Caminho  de  Santiago  de  Compostela.
Planejamos algumas sessões com matérias educativas
que  visam  sintetizar  as  informações  da  enorme
biblioteca digital disponibilizada pela internet. Diziam os
filósofos  Clássicos  que  a  busca  da  sabedoria  traz
felicidade.  Então,  esperamos  que  o  leitor  utilize  as
matérias  aqui  apresentadas  como  uma  porta  de
entrada  a  esta  maravilhosa  biblioteca  digital.  Como
benefício  adicional,  acreditamos  que  os  amigos
caminhantes  e  os  peregrinos  estejam  prontos  para
desfrutarem a sua jornada num patamar mais ….

…  informado  e,  talvez,  façam  sua  caminhada  numa
dimensão mais iluminada e mais feliz.

EL CAMINO é feito totalmente por voluntários. Sabemos
do compromisso  e  da  responsabilidade das  matérias
apresentadas. Assim, o Conselho Editorial conta com a
ajuda  de  alguns  especialistas  para  revisarem  os
conteúdos  em  suas  áreas  de  conhecimento.  Alguns
textos serão apresentados em forma segmentada por
duas  razões:  facilitar  a  formatação  e  não  extrapolar
uma  página.  Por  exemplo,  este  volume  contém  a
primeira parte de matérias nas Sessões de Arquitetura,
de  História,  de  Simbologia  e,  também,  uma  das
Experiências; e as demais partes serão apresentadas
nos próximos volumes. O Espaço da Criatividade deste
volume é dedicado ao aniversário de Santiago (25 de
julho).

Os  sócios  da  ACASARGS  estão  convidados  a
submeterem relatos e fotos até o dia 14 de novembro
de 2020. Assim, estes materiais poderão ser revisados
e formatados para que EL CAMINO, n. 1, v. 3 (setembro-
dezembro)  possa  ser  distribuído  até  meados  de
dezembro.

(R.A.V.)

AGENDA DA ACASARGS
Os encontros presenciais foram substituídos
temporariamente pelo encontro virtual.

Acompanhe as nossas páginas:

Página da Internet:
https://acasargs.com.br/ 

Página  no Facebook
https://www.facebook.com/acasargs  

“É fundamental tocar o que pudermos alcançar, senão para que serviria o céu?”. Robert Browning
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(Continuação da capa) 

GOOGLE EM PARCERIA COM O MUSEU DA CATEDRAL DE SANTIAGO

…  várias  salas  do  Museu  e,  também,
podendo-se conhecer o Palácio Gelmírez e
o Museu da Igreja Colegiada de Sar.

Em  nossa  opinião,  merecem  ser
destacadas as exposições digitais a seguir
(clique para acessar):

• Museo  Catedral  de  Santiago  ,  exibe
as peças mais simbólicas do museu
e mostram uma história de mais de
mil anos.

• Tapices  de  Goya  ,  visualiza  os  12
tapetes  de  Francisco  de  Goya
capturados pela câmera de super alta
resolução.

• Un  maestro  de  nombre  Mateo  ,
demonstra  a  importância  do  Maestro
Mateo,  o  qual  foi  encarregado  de
executar  o  projeto  da  Catedral  de
Santiago de Compostela entre 1168 e
1211.

• El  Camino  de  Santiago  ,  mostra
algumas das narrativas sobre a origem
do Caminho de Santiago.

R.A.V.

© 2020 VANESSA FISCHER

PONTE PARA O ALÉM
WALTER JORGE DE OLIVEIRA ALMEIDA

Walter  Jorge  foi  alegre,  comunicativo,  bem
humorado  e  muito  otimista.  Ele  nasceu  em
Salvador,  Bahia,  em 20/09/1926 e faleceu em
14/06/2020.  Deixou  4  filhos,  11  netos  e  2
bisnetas. Foi Engenheiro Civil, especializado em
Engenharia de Petróleo. 

Realizou  a  sua  primeira  peregrinação  a
Santiago  de  Compostela  no  ano  de  2000,
apaixonou-se pela sua história.

Tinha habilidade em redigir e passou a pesquisar e
escrever  sobre  o  Caminho  de  Santiago  de
Compostela.  Foi  presidente  da  Associação
Brasileira dos Amigos do Caminho de Santiago de
Compostela  – AACS-BRASIL quando morava no
Rio de Janeiro. Também residiu em Porto Alegre,
RS, onde foi um grande divulgador do Caminho de
Santiago.  Aos  familiares,  fica  registrado  os
pêsames da ACASARGS.

Adaptado de um original de   Anacleto  .

“O peregrino leva um destino na mente e um propósito no coração”. Walter Jorge
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CONTOS & “CAUSOS” DO CAMINHO DE SANTIAGO

DESCOBRINDO-ME
Autora: Ana Pestana (De Valladolid, veterana peregrina e hospitaleira)

Eu queria fazer o Caminho sozinha. Mas, depois
de desapegar-me do orgulho mudei de opinião.

Daquela vez eu terminei a primeira etapa inteira e
radiante.  Pensei  que,  definitivamente,  os  frutos
após  o  meu  último  Caminho  estavam  bem
evidentes. Estava bem preparada, pois a minha
mochila estava enxuta,  eu tinha malhado muito
na  academia  e,  além  de  tudo  isso,  estava
acompanhada com a melhor companhia que eu
poderia ter sonhado. 

Lógico que não foi tudo tão simples assim, pois
cada etapa teve que ser vencida com unhas e
dentes. Nas etapas iniciais sempre me doía algo.
Começava com um dedo e eu já pensava que era
uma  bolha.  Nos  últimos  quilômetros  de  cada
etapa,  nada  mais  doía,  mas  eu  ficava  moída.
Então,  eu  jurava  que  seria  a  última  vez  que
andaria no Caminho.

Olhava  ao  meu  redor  e  me  perguntava  se  os
outros peregrinos estariam tão cansados quanto
eu. Mas, a julgar por seus sorrisos e pela energia
de suas conversas, eles pareciam quase recém-
acordados.

Na  minha  opinião,  a  melhor  hora  do  dia  no
Caminho  são  as  primeiras  horas  da  manhã,
quando a natureza ainda está vibrante. A beleza
da paisagem, na Rioja e em Navarra, chama a
tua  atenção.  Contrariamente,  na  Meseta,  o
horizonte  e  a  desolação  permitem  que  você
aprecie o teu interior.  É ali,  e somente alí,  que
consegues  perceber,  com  um  pouco  de  sorte,
que Deus sorri para ti.

Foi  em Fromista  que enfrentei  um frio  de zero
graus (estava no final de maio) e, além disto, a
chuva e o vento ameaçavam me jogar no canal a
cada passo que eu dava. Então, decidi desistir do
caminho e voltar para casa. No outro dia, às 6h30
da manhã, meus companheiros de viagem, que
eu não conhecia tão bem, vieram me dizer adeus
e me desejar  boa  sorte  na  vida.  Considerando
que eu vivia  em um ambiente onde não existe
sentimentalismo, me senti atordoada.

Depois  deste  gesto  tão  terno  e  carinhoso  eu
fiquei  derretida.  Então,  decidi  que  não  poderia
abandonar  o  Caminho  e  muito  menos  meus
companheiros de viagem.  Mas,  ainda teria  que
utilizar muita vaselina nos pés, beber milhares de
litros de água e devorar dúzias de bananas até
poder ver as torres da Catedral de Santiago de
Compostela.

O Caminho tem um ímã, um poder de atração,
uma mágica. Uma vez que percorres uma parte
do Caminho, tu te apaixonas e sempre voltas a
caminhá-lo.  Acima  de  tudo,  tu  te  encontras
contigo própria a cada minuto que compartilhas o
teu  tempo  com  os  outros  e,  então,  tu  te
perguntas  onde  deves  jogar  o  teu  egoísmo.
Diante de uma fadiga medonha, confesso que as
vezes cogitei, por um segundo, as duas opções:
a) desistir de andar a etapa e tomar um ônibus
até  a  próxima  pousada;  ou  b)  simplesmente
comer uma banana e, depois de uma pequena
pausa, continuar caminhando.

Muitas pessoas fazem o Caminho para ver se a
sua sorte muda após a peregrinação. O Caminho
pelo  menos te  afasta  temporariamente  de  teus
problemas e te  devolve uma vida  alegre  e  em
forma. Com um pouco de sorte, talvez o Caminho
te revele um Jesus sorridente que te protege e
que sempre te acompanha.

(Tradução R.A.V.)
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SIGA AS SETAS AMARELAS!
Autora: Mercedes Bizotto Nuhrich (Peregrina e hospitaleira)

Qual o papel das setas amarelas no Caminho
de  Santiago  de  Compostela?  As  setas
amarelas são as guias do peregrino.

Mas  no  mundo  da  tecnologia  sempre  tem
espaço para a criatividade, inclusive entre os
peregrinos.  Foi  justamente o  que ocorreu  no
período em que estivemos como hospitaleiros
voluntários no Mosteiro de Vairão em 2018.

Foi um final de março um tanto frio, pois era
início de primavera (na Europa) e com alguns
dias  com  chuvas  moderadas.  Como  era
semana da Páscoa,  o  número de peregrinos
aumentou  tornando  nossa  estadia  mais
movimentada e prazerosa.  Ocorreram alguns
casos  de  peregrinos  chegando  após  o
anoitecer, mas um grupo  nos marcou de forma
especial: quatro húngaros de grande estatura,
perdidos,  molhados,  carregando  um  violão,
numa mistura de nervosismo e animação. Eles
chegaram  às  21h,  quando  a  maioria  dos
peregrinos  já  está  se  preparando  para  seu
descanso.

Ocorre  que  os  aventureiros  húngaros
(provavelmente por desconhecerem a língua e
no afã de seu primeiro caminho) decidiram se
orientar  pelo  GPS  do  celular,  ignorando
completamente  as  setas  amarelas.  Deram
muitas  voltas  e  ficaram  totalmente  perdidos,
tendo  que  tomar  um táxi  para  chegarem ao
albergue. 

O advento  destes  caminhantes  não foi  nada
discreto, pois pareciam crianças em corpos de
adultos.  Tinham uma alegria  nervosa que foi
difícil  acalmar.  Ficamos preocupados em não
perturbarem o descanso dos demais, pois era
quase hora do silêncio. Felizmente o Mosteiro
de Vairão dispõe de vários quartos, alguns com
pequeno número de camas.

Isto permitiu que os gentis grandalhões fossem
acomodados em ambiente exclusivo para eles.
Assim, resolvemos o problema da interferência
no  descanso  dos  outros  caminhantes  e
prevenimos possível “indiscrição” do aroma no
quarto,  visto  que  eles  resolveram  que  só
tomariam banho pela manhã.

Depois  de  guardarem  a  mochila,
compartilhamos  o  que  a  cozinha
disponibilizava para saciar sua fome. A noite foi
curta,  depois  de um laborioso processo para
“colocá-los na cama”. 

No  dia  seguinte,  foi  moroso  o  processo  de
saída  dos  nossos  “heróis”,  pois  tiveram  um
despertar  tardio  e  armaram  uma  “confusão
alegre” na partida.

Após abraços efusivos  e muita  gratidão pela
acolhida,  os  peregrinos  saíram  pelo  lindo
portão  do  Mosteiro  seguindo  o  caminho  que
indicamos.  Ficamos  acompanhando-os  até  o
limite  de  nossa  vista  e  iniciamos  outros
afazeres  de  hospitaleiros.  Passados  uns  20
minutos, eis que ouvimos uma movimentação
ruidosa  na  área  do  jardim:  nossos  queridos
aventureiros  estavam  de  volta!  Lógico,
seguiam seu GPS (mais uma vez!) que, agora,
lhes  (des)orientava  por  um  circuito  pelo
albergue.

Onde estão as setas amarelas? Procure-as e
as encontrarás e, assim, chegarás a Santiago.
Sem dar voltas! 

______________________________________
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DICAS & EXPERIÊNCIAS

A HOSPITALIDADE DE ANTES, DE HOJE E DE SEMPRE NO CAMINHO DE SANTIAGO
Autor: João Carlos Lazzarini (Coordenador do HOSVOL no Brasil)

Nada  sintetiza  melhor  o  que  chamamos  de
“hospitalidad jabobea”, do que parte de um poema do
século XIII,  La Preciosa, que a tradição dizia estar na
entrada  do  hoje  inexistente  Antigo  Hospital  de
Roncesvalles: “...la puerta se abre a todos, enfermos y
sanos.  No sólo a católicos, sino también a paganos,
judios,  herejes,  ociosos  y  vanos.  Y,  por  decirlo
brevemente, a buenos y profanos”.

O  acolhimento,  portanto,  era  feito  sem  distinção
alguma!

Dos séculos XII  a  XIV,  apogeu das peregrinações a
Compostela,  essa  recepção  era  principalmente
realizada  em edifícios  chamados de  “Hospitales”,  e
cumpriam funções de dar alojamento e assistir física e
espiritualmente  aos  viajantes,  em  especial  aos
peregrinos, aos enfermos e aos mendigos.

Daí  provém  o  termo Hospitalidade,  realizada  por
Hospitaleiros.

Essa forma de acolher era ainda mais clara nas regras
seguidas  pelos  monges  beneditinos:  “Os  peregrinos
serão  recebidos  [...]  com  caridade  e  profunda
humildade [...] serão brindados com todos os sinais da
hospitalidade mais humana”.

Eu  parafrasearia,  sem  muito  receio  de  errar,
recebidos com amor!

Com a queda nas peregrinações (em 1867, são só 40
peregrinos  chegando  a  Compostela);  praticamente
desaparece a rede “hospitaleira”, e por consequência,
o espírito da Hospitalidade Jacobeia.

Mas a magia do Camino estava apenas adormecida! 

Por  volta  de 1960,  padre Elías Valiña,  pároco de  O
Cebreiro,  impulsionou a retomada das peregrinações
no  Camino,  começando  a  resgatar  a  tradicional
acolhida ao peregrino,  receber sem pedir nada em
troca.

Com essa  orientação  de  acolhimento,  um grupo  de
amigos liderados pela catalã Lourdes Lluch iniciou em
1990,  as  atividades  dos  Hospitaleiros  Voluntários,
carinhosamente chamado de HOSVOL.

Ao lado de outras muitas organizações de voluntários no
Caminho  de  Santiago,  o  HOSVOL tem  algumas
singularidades:  um  novo  hospitaleiro  precisa  ter
percorrido uma das rotas do caminho e participar de um
curso  de  dois  dias.  Além  disso,  o  HOSVOL presta
acolhida em qualquer albergue, desde que opere apenas
à base de donativos. 

Com  isso,  buscamos  oferecer  ao  peregrino  a  mais
sincera,  profunda  e  cálida  experiência  de  acolhimento
que possa ser oferecida, sem exigir nada em troca. 

A máxima  HOSVOL,  é  uma  frase  bem  conhecida  de
quem já fez o Caminho – “doe o que puder, tome o que
necessitar”. 

E  garanto,  querido(a)  peregrino(a):  a  experiência  como
Hospitaleiro  Voluntário  é  uma das mais  enriquecedoras
que  pude  viver  em  toda  minha  vida  (mais  de  meio
século!).

O  exercício  da  paciência  na  atribulação,  o  sincero
escutar,  o dar-se física e espiritualmente para criar  um
entorno de cálido acolhimento ao coração e ao espírito do
peregrino, produzem marcas na alma do hospitaleiro que
serão carregadas com amor para o resto da sua vida.

Mas não se iluda...É um trabalho pesado, duro, árduo, de
quem não espera nada em troca; mas onde sempre se
acaba  por  receber  muito  mais  daquilo  que  se  resolve
doar.

É  a  oportunidade  de  enxugar  as  lágrimas  de  pais
peregrinos, caminhando por um filho que os deixou muito
cedo;  ou  um  abraço  do  peregrino  que  não  conseguia
aproximação  física  até  aquele  acolhimento,  ou  um
simples,  profundo e  demorado olhar  de  “gratidão”  sem
palavra alguma, ou ainda uma exultante exclamação tipo
“como faço? também quero ser hospitaleiro voluntário”. 

São incontáveis as situações como essas, que vivi e que
me  caem  como  bálsamo,  usado  em  dias  de  coração
árido. 

O mencionado padre Elias Valiña dizia, “o peregrino não
quer dinheiro, não almeja conforto...  ele busca um local
onde um hospitaleiro o acolha com um sorriso sincero,
que toque suas mãos cansadas, que acalme suas feridas
do corpo ou da alma, que diminua o peso de sua carga,
que o abrace com o coração”. 

E nos tempos difíceis que estamos vivendo, mesmo não
podendo  oferecer  um  abraço  de  peregrino,  coração
tocando coração; será com o sincero olhar caridoso, que
chegue  amorosamente  ao  âmago  do  peregrino,  que  a
essência dessa hospitalidade acolhedora se fará sentir. 
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QUEM CANTA, ENCANTA E SEUS MALES ESPANTA
Autor: Tom Friesen (Coordenador do HOSVOL no Canadá)

Há muitas razões que levam as pessoas para
o  Caminho.  Penitência,  gratidão,  busca  de
uma nova direção, luto pela perda, mudanças
pela  aposentadoria,  renovação  de  corpo  e
espírito,  turismo,  expansão  cultural  e  de
linguagem; todos esses servem como motivos.
Certa vez, conheci alguns peregrinos que me
disseram:  "Estamos  comendo  o  Caminho",
pois  estavam  saboreando  cada  prato  da
culinária local. Pessoalmente, o que me motiva
a prestar anualmente o serviço de Hospitaleiro
Voluntário,  além  de  coordenar  outros
hospitaleiros,  é  facilitar  a  transformação
desses viajantes em peregrinos.

Um  desses  motivos  me  foi  esclarecido  em
maio de 2012 em uma das minhas estadias no
Albergue  Parroquial  San  Juan  Bautista,  em
Grañón.  Chegou  um  peregrino  da  França  e
quando  o  orientamos  e  contamos  sobre  a
missa das 19h, ele anunciou que gostaria de
cantar Ave Maria durante o culto. Eu disse a
ele que teríamos que perguntar ao padre.

Jesus  Garcia,  o  amado  cura  (padre)  de
Grañón, chegou ao albergue pouco depois  e
eu retransmiti o pedido. Ele parecia um pouco
cético.  Eu  disse:  "Mostre-nos  Jean  Marc (o
peregrino francês)".

Jean Marc era cantor de ópera e professor de
canto; assim que ele abriu a boca, conseguiu a
missão  e  Jesus  o  chamou  para  cantar  na
missa. Foi um momento adorável.

Ele também cantou depois do jantar durante o
nosso coral improvisado com os peregrinos.

Vitral da Igreja de Grañon. © 2019, Javier Soro.

Mais tarde, durante a cerimônia de circular a
luz da vela pelos peregrinos, no coro da igreja,
ele  cantou  novamente.  Sua  voz  reverberou
pela  igreja  de  um  lado  para  o  outro.  Ela
retumbou no retábulo iluminado, ressoou sobre
o altar e ecoou de volta para onde estávamos
sentados.  No  final  da  cerimônia,  quando  os
peregrinos foram para seus sacos de dormir,
ele permaneceu no Coro. Eu disse a ele: “Se
desejas  cantar  um  pouco  mais  neste
momento,  seria  uma  maneira  adorável  de
acalentar  os  peregrinos  enquanto  eles  se
preparam para descansar”.

Alegremente  ele  cantou  algumas  músicas.
Posteriormente, quando nos viramos para sair,
Jean Marc se virou para mim e disse: “Quando
eu estava cantando Ave Maria hoje na missa,
era  para  minha  filha  Marie.  Ela  morreu
recentemente.”

(Tradução R.A.V.)

“O importante é a recordação que fica no coração e não outro carimbo num papel”. Marina Saiz
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PERDIDO EM AZOFRA! - PARTE 1
Autor: Ribas Antônio Vidal (Peregrino e hospitaleiro)

A minha primeira missão como hospitaleiro do
HosVol  foi  no  Albergue  de  Peregrinos
Municipal  de  Nájera,  gestionado  pela
Asociación de Amigos del Camino de Santiago.
Eu  decidi  chegar  na  Espanha  por  Barajas,
pegar um ônibus do aeroporto até Logroño e,
depois de dormir, ir caminhando os 30 km até
Nájera. Assim, ainda sob efeito do fuso horário,
no  dia  29/09/2019  eu  me  apresentei  para  o
serviço. Como as tarefas de limpeza ainda não
estavam  concluídas,  eu  imediatamente  me
juntei aos dois hospitaleiros que ali estavam e
terminamos a organização. 

No  dia  seguinte,  chegaram  os  dois
canadenses,  Suzanne  e  Keith,  que  seriam
meus  parceiros  para  administrar  o  local  na
próxima  quinzena.  A  simbiose  que  se
estabeleceu entre este trio do “novo mundo” foi
instantânea! Nós temos um padrão de limpeza
e de organização muito diferente daquilo que
encontramos. Então, a semana que se seguiu
foi  de  intenso  trabalho  para  melhorar  a
apresentação do local.

Na  primeira  sexta-feira  (04/10/2019)  após
minha  chegada,  por  volta  das  16h,  decidi
caminhar para baixar  os estresses.  Combinei
com meus  parceiros  que  eu  iria  até  Azofra.
Este “pueblo” com 200 habitantes é o destino
do Caminho de Santiago depois de Nájera.

Isso me daria conhecimento para orientar  os
peregrinos com respeito ao horário de abertura
de mercados e locais para o “desayuno”. Pelo
mapa, verifiquei que a distância era somente 6
km,  então  informei  meus  parceiros  que  eu
retornaria até as 19h para eles passearem.

A ida para Azofra foi tranquila, a estrada estava
bem sinalizada e eu não tinha mochila. Mas,
gastei  mais  do  que uma hora na caminhada
porque era época da colheita das uvas e eu
nunca  tinha  visto  uma  vindima  mecanizada.
Me surpreendi pelo aparente estrago causado
pelas  máquinas  às  videiras  e  pela  enorme
quantidade  de  uvas  que  sobravam nos  pés.
Me arrependi por não ter levado o celular para
tirar fotos. 

Chegando em Azofra, perguntei aos lojistas as
informações  que  eu  precisava  e,  então,
comecei  o  meu retorno para Nájera.  Mas,  já
tinha escurecido e tive dificuldades de achar as
flechas  amarelas  que  marcavam  o  sentido
contrário  que  eu  estava  seguindo.  Moral  da
história:  eram  19h,  eu  estava  perdido  numa
estrada  de  terra,  cercado  pela  escuridão  da
noite, sem celular, sem lanterna e sem mapa.
“Bah  tchê,  perdido  em  Azofra!”,  pensei
envergonhado.

(Continua no EL CAMINO, n. 2, v. 1).

“Mejor perderse que nunca embarcar”. Diego Torres.
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O CAMINHO DE SANTIAGO COMO ESCOLA ...
… DE ARQUITETURA 

1. PRÉ-ROMÂNICO ASTURIANO E A IGREJA DE SÃO JULIÃO DOS PRADOS
Autora: Ana Laura Desimone (Arquiteta, peregrina e hospitaleira)

Este  estilo  predomina  no  Caminho  Primitivo  em  sua
passagem  pela  cidade  de  Oviedo,  antiga  capital  do  reino
asturiano. A arquitetura pré-românica asturiana foi promovida
pela monarquia asturiana entre os anos 722-910, coincidindo
com  o  período  da  Alta  Idade  Média  na  Europa,  sendo
desenvolvida entre uma cultura de conquista (a romana)  e
uma cultura de fusão (a românica).

Foi  promovida principalmente por três monarcas:  Afonso II,
Ramiro I e Afonso III, destacando-se os edifícios do reinado
de  Afonso  II  (820-830).  Este  monarca,  intimamente
relacionado a Carlos Magno, estabeleceu a capital do reino
em  Oviedo,  onde  construiu  o  seu  palácio  e  um  grupo  de
igrejas e mosteiros, entre os quais se destaca a igreja São
Julião dos Prados. Afonso II também restaurou o templo de
São  Salvador,  elevando-o  ao  nível  de  catedral  e  sede
episcopal,  e  promoveu  a  construção  do  primeiro  santuário
dedicado a Santiago de Compostela no extremo Atlântico da
Galícia.

O  Pré-românico  asturiano  combinou  as  tradições  da
arquitetura  paleocristã  e  as  proporções  tradicionais  da
arquitetura clássica. Executado com grande domínio técnico,
desenvolveu  uma  síntese  das  regras  de  composição,
modulação  e  volumetria,  com  base  no  tratado  vitruviano
(escrito por volta do ano 15 a.C.). As suas características são
as seguintes:
- Arco de volta perfeita, eliminando o arco em ferradura.
- Paredes de pedra espessas.
- Janelas reduzidas em tamanho e quantidade, cobertas com
treliças.
- Contrafortes externos.
- Planta basilical para as igrejas, com três naves, três absides
e o portal principal localizado ao oeste.

- Composição de volumes no exterior com altura acentuada.
- Pilares quadrados.
- Tetos feitos em madeira na nave central e abóbadas nas naves
laterais e cabeceiras.
-  Pouca escultura  em relevo,  aplicada só  na cabeceira e  nas
treliças das janelas.
- Pinturas artísticas no interior.

A  igreja  São  Julião  dos  Prados  exemplifica  este  estilo.
Construída entre os anos 811 e 842 como parte do complexo de
Oviedo  (Ovetao),  apresenta  no  seu  exterior  uma composição
simétrica de volumes construídos com paredes de pedra com
contrafortes,  que  distingue  o  grupo  de  naves,  destacando-se
pela altura a nave central e o transepto.

Possui um plano de basílica com três naves separadas por arcos
semicirculares de tijolo sobre pilares quadrados. A nave central é
mais  alta  e  tem o  teto  feito  em madeira,  enquanto  as  naves
laterais são mais baixas e estão cobertas com abóbadas. Possui
três absides e um transepto tão longo como a nave central  e
ainda mais alto do que ela, que separa, atipicamente, as naves
da cabeceira. Essas diferenças de altura permitiram abrir janelas
ao  exterior,  decoradas  com  treliças  de  cerâmica,  de  maior
tamanho do que nas igrejas visigóticas anteriores.

Por essas características, no interior destaca-se a espacialidade
e uma luminosidade pouco comum nos monumentos medievais
anteriores  ao  período  gótico.  Outro  elemento  importante  é  o
conjunto de pinturas que cobriam todo o interior do templo.

Este estilo típico da monarquia asturiana foi abandonado quando
a corte foi transferida para León no ano 910, sendo substituído
pelo eclético estilo moçárabe. Depois, a partir do primeiro terço
do século XI, a ordem de Cluny impôs a arquitetura românica na
região,  integrando-a à nova ordem política,  religiosa e cultural
europeia.

http://elcuadernodecompostela.blogspot.com/ 

Igreja de São Julião dos Prados. © 2020 Ana Laura Desimone.
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O CAMINHO DE SANTIAGO COMO ESCOLA …
… DE HISTÓRIA 

NARRATIVAS SOBRE AS ORIGENS DO CAMINHO – 1. CELTA
Autor: Antônio Vieira de Almeida (Peregrino)

Até o início do século XIX, a historiografia era
tida como uma arte retórico-narrativa. Ou seja,
era  uma  modalidade  de  texto  literário  que
continha,  além de  fatos,  a  visão  artística  do
autor. Esta realidade é refletida em dois ditos
populares: “quem conta um conto acrescenta
um  ponto”  e  “a  história  é  escrita  pelos
vencedores das guerras”. É muito conhecida a
narrativa de  que o  Caminho de Santiago de
Compostela se originou a partir da descoberta
da  tumba  de  Santiago,  no  século  IX;  e  sua
utilização como rota de peregrinação católica
e, também, como base para a Reconquista da
Península  Ibérica.  Porém,  também  existem
outras narrativas, as quais serão apresentadas
a partir da presente edição desse Informativo.

A mais antiga das narrativas conhecidas sobre
a rota de peregrinação no norte da Península
Ibérica  relata  que  ela  é  de  origem  Celta.
Resumidamente,  os  Celtas  eram  tribos
nômades  originadas  no  território  onde
atualmente é o norte da Turquia. Os  registros
arqueológicos apontam  a  presença  destas
tribos  naquela  região  desde  cerca  de  6  mil
anos atrás. Os Celtas iniciaram a colonização
da Europa há 4 mil anos a partir do leste e em
dois séculos já tinham se distribuído totalmente
no  continente.  Neste  período  eles  tinham
cruzado  o  Canal  da  Mancha  e  também  se
estabelecido na Inglaterra e depois Irlanda.

Os Celtas difundiram na Europa a metalurgia e
as línguas indo-europeias, das quais derivaram
o português e o espanhol. Eram comerciantes
hábeis, mas também subsistiam da agricultura,
da pecuária e da caça. As classes sociais dos
Celtas  consistiam  de:  druidas,  nobreza,
aristocracia, plebe e escravos. 

Os druidas eram a elite da cultura Celta, tendo
diversas  funções,  tais  como:  curandeiros,
sacerdotes  e  conselheiros  das  demais
lideranças.  Para  desenvolver  as  habilidades
em cada uma dessas funções havia um longo
processo  de  aprendizagem  aos  iniciados
druidas, que chegava a durar 20 anos.

                     Castro de Baruña. Creative Commons.

Castro de Baruña, próximo a Finisterra, contém
algumas  típicas  ruínas  Celtas.  As  pallozas do
Cebreiro  são  estruturas  características  dos
castros que ilustram como eram as casas com
suas paredes de pedras e cobertura com palha. 

Achados arqueológicos como estes estão entre
as  evidências  de  que  algumas  das  rotas  do
Caminho  de  Santiago  de  Compostela  eram
utilizadas pelos Celtas há mais de 3 mil anos. Por
exemplo, havia um percurso margeando o litoral
do  oceano  Atlântico  no  norte  da  Península
Ibérica. Ele era denominado “costa da morte” e
tinha  uma  finalidade  iniciática,  dentro  do
processo de formação do druida.

Pouco se conhece dos rituais necessários para a
capacitação dos druidas. Dentre esses, havia ao
menos  uma  etapa  que  incluía  uma  morte
alegórica.  Especula-se que a peregrinação pela
“costa da morte” era parte deste ritual e visava
apreciar o eterno ciclo da vida. Então, o final de
uma vida era representada pelo por do sol,  na
atual cidade de Finisterra (fim do mundo), e o seu
renascimento ocorria ao raiar de um novo dia.

______________________________________
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ESPAÇO DA CRIATIVIDADE

MADRIGAL Á CIBDÁ DE SANTIAGO
Autor: Federico García Lorca (1898-1936)

Chove en Santiago
meu doce amor.

Camelia branca do ar
brila entebrecida ô sol.

Chove en Santiago
na noite escura.

Herbas de prata e de sono
cobren a valeira lúa.

Olla a choiva pol-a rúa,
laio de pedra e cristal.
Olla no vento esvaído

soma e cinza do teu mar.

Soma e cinza do teu mar,
Santiago, lonxe do sol.

Ágoa da mañán anterga
trema no meu corazón.

Tradução do Galego para o Português

Madrigal à Cidade de Santiago

Chove em Santiago
meu doce amor.

Camélia branca do ar
brilha sombria ao sol.

Chove em Santiago
na noite escura.

Ervas de prata e de sonho
cobrem a lua vazia.

Olha a chuva pela rua,
queixa de pedra e cristal.

Olha no vento esvaído
sombra e cinza do teu mar.

Sombra e cinza do teu mar
Santiago, longe do sol;
Água da manhã antiga
treme no meu coração.

Garcia  Lorca  foi  um  poeta  da  Espanha  que
começou suas obras literárias em 1918, quando
tinha 20 anos de idade. Residiu certo período na
Galícia  onde  compôs  a  obra  intitulada  “Seis
poemas galegos”. Esses poemas eram: “Madrigal
à  cidade  de  Santiago”,  “Romaria  de  Nossa
Senhora da Barca”, “Cantiga do menino na loja”,
“Noturno do adolescente morto”, "Canção de ninar
para Rosália Castro, morta” e “Dança da lua em
Santiago”. Os originais destes poemas estão na
Biblioteca da cidade de Ourense. 

O estilo  literário  de García  Lorca  caracteriza-se
pela utilização de metáforas com vários símbolos,
destacando-se:
• Lua: seu símbolo mais usual e que representa,
geralmente,  a  morte;  também  pode  simbolizar
erotismo, fertilidade, esterilidade ou beleza;
• Água: em movimento representa vitalidade; mas,
na forma de chuva, simboliza a morte;
•  Sangue:  representa  a  vida,  o  erotismo  e  a
sexualidade; mas, sangue derramado simboliza a
morte;
• Ervas e metais: simbolizam a morte.

A ordem dos poemas não foi ao acaso; nos dois
primeiros  predominam  a  esperança  (apesar  de
alguns  elementos  simbólicos  tendendo  ao
pessimismo). O primeiro poema (Madrigal á cibdá
de Santiago) foi publicado isoladamente em 1932-
1933, nas revistas Yunque (de Lugo) e Resol (de
Santiago)  e  nos  jornais  El  Pueblo  Gallego  (de
Vigo) e El Sol (de Madri). 

Em 1935, Lorca entregou todos originais ao seu
amigo  e  escritor  Blanco-Amor,  que  o  ajudou  a
publicar  o  livro  “Seis  poemas  galegos”  pela
Editora Nós. Esta obra encerrou a fase poética do
autor.

Nesta  obra,  Frederico  García  Lorca  utiliza
palavras  (através do som das mesmas na leitura
dos poemas)  para transmitir  vários aspectos da
Galícia,  incluindo:  o  aroma,  as  cores,  as
crendices, o misticismo, as tradições religiosas, as
pedras,  a  chuva,  o  mar  e  as  saudades.  Lorca,
com  38  anos  de  idade,  foi  uma  das  primeiras
vítimas da guerra civil espanhola (1936-1939).

(R.A.V.)
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ESPAÇO DA CRIATIVIDADE

TARTA DE SANTIAGO
Autora: Adriana Reis (Presidente da ACASARGS, peregrina)

Encantei-me pela Tarta de Santiago em  Foncebadón,
durante  o  meu  caminho  de  2013.
Foi  na  tienda  El  Trasgu,  repleta  de  chás,  aromas e
sabores.  Os  dois  queridos  amigos,  proprietários  da
tienda,  fizeram  eu  me  apaixonar  por  aquele  sabor
único.

Ao  voltar  ao  Brasil,  para  permanecer  conectada  ao
Caminho, comecei a fazer a Tarta de Santiago. Assim,
mesmo  estando  em  casa,  eu  pude  me  sentir  na
Espanha  ao  desfrutar  o  sabor  daqueles  que  foram
momentos únicos em minha vida.

A  Tarta  de  Santiago é  uma  iguaria  galega  feita  de
amêndoas. Esse fruto era escasso na Galícia durante
a idade média, com isso a Tarta foi um luxo reservado
para poucos.

Originalmente  ela  era  denominada  “Tarta  Real”  e  a
primeira receita foi elaborada em 1577, por ocasião da
visita de D. Pedro de Porto Carrero à Universidade de
Santiago de Compostela.

O enfeite  com a  Cruz  de  Santiago na  superfície  da
Tarta  de  Santiago foi  idealizado  em  1924,  pela
confeitaria “Casa Mora”, de Santiago de Compostela. A
partir daí, a Tarta de amêndoa ou Tarta Real, passou a
ser denominada Tarta de Santiago.

Todas  as  características  da  receita  original  (ver  ao
lado)  estão  especificadas  no  registro  da  Indicación
Geográfica  Protegida,  pela  Comunidade  Europeia.
Note  a  ausência  de  farinha  de  trigo  na  receita.  O
produto  final  tem coloração  interior  dourada,  textura
esponjosa e granulada e o sabor típico de amêndoas.

Ingredientes da massa:
- 250 g de farinha de amêndoas,
- 250 g de açúcar,
- 2 g de canela em pó,
- 5 ovos grandes,
- raspas de limão siciliano (use ½ limão).

Para Decorar:
- 30 g de açúcar de confeiteiro,
- molde da Cruz de Santiago de Compostela.

Utensílios:
- Forma redonda, 23 cm de diâmetro, desmontável.
- Papel manteiga ou lâmina de silicone para forrar a forma.
- Molde da Cruz de Santiago.

Modo de fazer:
Adicione o açúcar e os ovos em uma tigela. Bater bem até
que a massa esteja homogênea (pode ser a mão com um
fouet ou 2 minutos de batedeira).
Em outro recipiente misture a farinha de amêndoas, a canela
e as raspas de limão siciliano.
Manualmente  misture  os  ingredientes  secos  aos  ovos  e
açúcar, mexa bem até que a massa fica lisa.
Pré aqueça o forno a 180 graus. 
Coloque  a  mistura  em uma forma  redonda desmontável  e
muito bem untada. (de preferência use um papel manteiga no
fundo ou um forro de silicone, pois a Tarta gruda muito no
fundo).
Asse por 30 minutos, até que a parte superior fique levemente
dourada (o tempo varia de acordo com seu forno).
Deixe esfriar e desenforme.
Sobre a Tarta, coloque o molde da Cruz de Santiago e, com
uma peneira, polvilhe o açúcar levemente até cobrir tudo.
Retire o molde da cruz com cuidado e sua Tarta estará linda.
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SÍMBOLOS DO CAMINHO

SIMBOLOGIA – PARTE 1
Autor: Paulo Schmitt (Simbologista)

Simbologia é a ciência que estuda a origem, a
interpretação e a arte de criar símbolos.

O  termo  símbolo,  com  origem  no  grego,
designa um tipo de signo em que o significante
(realidade concreta)  representa algo abstrato,
por  força  de  convenção;  por  semelhança  ou
por contiguidade semântica, porque ele é uma
parte  do  todo  que  é  imagem  em  geral  que
representa um significado (para alguém).

O  símbolo  é  um  elemento  essencial  no
processo  de  comunicação,  encontrando-se
difundido pelo  cotidiano e nas  mais  variadas
vertentes do saber  humano.  Embora existam
símbolos  que  sejam  reconhecidos
internacionalmente,  outros  só  são
compreendidos  dentro  de  um  determinado
grupo, contexto ou finalidade.

A representação específica para cada símbolo
pode  surgir  como resultado  de  um processo
natural  ou pode ser convencionado de modo
que o receptor consiga fazer a interpretação do
seu  significado  implícito  e  atribuir-lhe
determinada conotação.

Todas as  sociedades possuem símbolos  que
expressam mitos, crenças, fatos, situações ou
ideias,  sendo  uma  das  formas  de
representação da sua realidade, sentimento e
saber.

Muitos povos se utilizavam dos símbolos para
se  comunicar  e  estabelecer  uma  linguagem
para o entendimento e a troca de informações,
antes  mesmo  da  escrita  como  conhecemos
hoje.  Como  exemplo:  os  hieroglifos  egípcios
utilizavam  objetos,  animais  e  elementos
naturais  para  representar  pessoas,  ações  e
ideias.

Os  números  são  símbolos  que  representam
quantidades, dimensões, pesos e etc.

Pitágoras  e  outros  filósofos  da  época
acreditavam  que  os  conceitos  matemáticos,
por  serem  “muito  práticos”,  aprimoravam  os
ensinamentos e a evolução da mente.

Santo Agostinho (354–430 d.C.) escreveu: “os
Números são a Linguagem Universal ofertada
por Deus aos humanos como confirmação da
verdade.”  De  modo  semelhante  a  Pitágoras,
ele  também  acreditava  que  em  tudo  havia
relações  numéricas  e  ele  estava  decidido  a
procurar  e  investigar  os  segredos  dessas
relações com as coisas reveladas pela graça
divina. Em sua obra “Numerologia e os Pais da
Igreja” podemos entender os antigos conceitos
cristãos. Assim começou a florescer o caminho
para  a  observação  dos  números  como
arquétipos  e  não  apenas  como  simples
numerais  e  simbologia  das  ações  da
matemática básica: de somar (+), diminuir (-),
multiplicar (x) e dividir (÷), somatório de termos
(Σ).

Os  algarismos  também  são  utilizados  no
estudo  da  numerologia  e  na  astrologia.  Por
exemplo,  a  data  e  hora  do  momento  do
nascimento  em  relação  à  orientação  das
constelações  presentes  no  céu  explicaria  o
meio  em  que  vivemos,  como  somos  e
interagimos  e,  também,  seria  utilizado  em
outros  prognósticos  adivinhatórios.  Isto
originou os símbolos do zodíaco, os quais têm
suas variações de representação conforme o
país ou continente.

Na  Bíblia  há  passagens  em que  os  sonhos
eram  premunitórios  e  haviam  pessoas  que
tinham o dom de interpretá-los.

(Continua no EL CAMINO, n. 1, v. 3).
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INFORMAÇÕES FINAIS  

DOAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 
Solicitamos que fotos digitais sejam enviadas ao e-mail editor.acasargs@gmail.com. 
Aquelas fotos selecionadas pelo Conselho Editorial serão utilizadas no EL CAMINO - ACASARGS.
Aceitam-se exclusivamente fotos do Caminho de Santiago de Compostela ou do Caminho de Caravaggio. 
Não serão selecionadas imagens contendo pessoas (estas podem ir na página do Facebook).
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MATÉRIAS PARA O PRÓXIMO NÚMERO 
Textos com conteúdos pertinentes para El Camino podem ser enviados até 14/novembro/2020.
Eles podem ser enviados ao e-mail: editor.acasargs@gmail.com. 
Dimensões: textos com 300 a 500 palavras. Ver abaixo a nota sobre a Licença do Creative Commons.

PÁGINA DA ACASARGS  NA INTERNET

https://acasargs.com.br/ 

Consulte a página da internet para saber sobre os próximos eventos, novidades, informações,
instruções e dicas sobre os preparativos para fazer o Caminho de Santiago de Compostela. 

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

PÁGINA DA ACASARGS NO FACEBOOK

https://www.facebook.com/acasargs  

Consulte a página no Facebook para curtir as Lives e outras notícias. Também é possível apreciar as fotos dos
peregrinos que estão percorrendo o Caminho de Santiago de Compostela ou os Caminhos de Caravaggio e,
também, enviar uma mensagem de apoio às experiências e “aventuras” dos mesmos.

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

             DIREITOS AUTORAIS E LICENCIAMENTO DESTA OBRA
Todas as matérias desta obra são de propriedade intelectuais de seus respectivos autores e estão sob a Licença de:
Creative Commons. CC BY-NC  -  Atribuição: Não Comercial - “Voluntariamente feito por humanos para a humanidade”.
                                                  https://br.creativecommons.org/licencas/ 
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