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Um Geógrafo na Via Láctea
- Pelos Caminhos de Santiago -

I – Introdução
Como todas as coisas que acontecem em nossas vidas, as mais significativas,
e que nos marcam para sempre, são: os bons momentos, as belas imagens,
emoções, frustrações, enfim, a nossa própria jornada. Todo esse cenário, com
certeza, ficará gravado em nosso intimo e, no decorrer de várias experiências
aprendidas, formará um alicerce próprio capaz de nos fazer refletir e valorizar
tudo aquilo que o Criador disponibilizou dia a dia em nosso caminho.
Todos nós devemos sonhar, pois sonhar sempre irá enriquecer as nossas
almas, nos enchendo de forças para enfrentarmos os desafios da vida. Sempre
alimentei a idéia que em nosso imaginário as esperanças deverão sempre ser
renovadas, dando-nos mais forças para podermos superar os novos desafios e
dar um maior sentido em nossas vidas. Feito isso, no meu entendimento,
iremos ampliar mais ainda os nossos horizontes e poder experimentar
intensamente tudo aquilo de bom que o Criador colocou magnificamente a
disposição em nossos caminhos. Foi com esse preceito que com muita fé
decidi trilhar o Caminho de Santiago e muitos outros que surgirão em minha
jornada, direcionando-me na buscar de muitas respostas sobre as minhas
atitudes como indivíduo, meus erros e acertos, levando-me à prova no
enfrentamento dos meus medos, insegurança, angústia e solidão, fazendo-me
uma pessoa melhor, principalmente no trato com as pessoas e uma maior
certeza com a minha convicção espiritual.
A principal barreira logo de início aconteceu no âmbito familiar, ou seja, com
a minha esposa Gilda. Ela não entendeu o meu verdadeiro propósito, ficando
furiosa diante da súbita comunicação recebida sobre a viagem, mesmo com
todo o cuidado que tive para amenizar o impacto dessa notícia e, mais ainda,
aproveitando o momento em que visitava uma amiga enferma no hospital, não
foi o bastante para impedir que ficássemos quase um mês sem nos falar.
Graças à ajuda de muitos amigos, inclusive dessa amiga hospitalizada, que já
foi aeromoça e que tinha também a maior vontade de fazer essa minha
aventura. Foi após esse colóquio que fez com que tudo fosse melhor
esclarecido e a minha esposa se tornasse uma parceira importante, chegando
até a ajudar-me na escolha dos materiais necessários à minha proteção;
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seguramente posso dizer que foi o fundamental para colocar-me mais próximo
de realizar o meu verdadeiro sonho – trilhar o Caminho de Santiago.
Para que tudo na vida tenha o seu verdadeiro valor e significado, sempre irá
exigir de cada uma de nós uma certa dose de sacrifício, tolerância e paciência.
Sempre tive a confiança de que as coisas iriam tomar o seu devido rumo, à
medida que pensemos positivo e com muita pureza nos nossos propósitos,
deixando de lado o próprio egoísmo - a felicidade da minha família e a saúde
da minha filha falou mais alto e foi um dos principais motivos que me levou a
enfrentar esse meu novo desafio.
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II – Os primeiros passos rumo ao Caminho.
Como diz o grande ditado peregrino - o nosso caminho começa quando
decidimos que iremos fazê-lo, não importando quando e, no meu caso, isso
aconteceu no ano 2000. A partir daí muitas coisas aconteceram até que
finalmente decidi por os pés nas estradas do velho mundo, no dia 02/10/2006.
Após muitas pesquisas através de artigos específicos sobre o Caminho, no
caso as páginas da AACS Brasil, livros e relatos de experientes peregrinos,
dicas do Manoel de Brasília, amigos, etc., iniciei oficialmente os preparativos
para realização desse grande sonho.
No dia 13 de maio de 2006 - dia de Nossa Senhora de Fátima, comecei
oficialmente a minha caminhada preparatória em companhia do meu cão Life,
apelidado carinhosamente por mim de Piquito. Esse fiel amigo andou comigo
os primeiros 2.300m com muita alegria, num lindo trajeto entre o forte da
praia do Gragoatá e o Museu de Artes Contemporânea, no morro da Boa
Viagem em Niterói; ele em muito me ajudou a ir em frente até completar todas
as etapas necessárias para um bom condicionamento físico e poder ter forças
para esse grande desafio. Os treinamentos foram intensificados
gradativamente, obedecendo aos requisitos técnicos recebidos de experientes
peregrinos, que muito me ajudaram nessa importante tarefa, principalmente o
colega Tácio, diretor da AACS Brasil.
Com limitação financeira e muita determinação, comprei as passagens e os
equipamentos necessários para suporte seguro da minha caminhada, sendo
um deles, no meu entendimento, um dos mais importantes, foi a escolha do
calçado, ou seja, adquiri um par de botas da Hi-Tec, Modelo Altitude –
Waterproof, que foram as minhas companheiras inseparáveis até o início do
caminho e, por isso, foram devidamente amaciadas para a alegria e conforto
dos meus pés, mais que, infelizmente, no decorrer do caminho, relatarei o que
aconteceu com elas devido às duras condições do terreno e do fator climático
na Espanha.
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III - A história do Caminho de Santiago

O Apóstolo Santiago viajou em peregrinação à Espanha para evangelizar e, ao
seu regresso à Jerusalém foi feito prisioneiro e martirizado. Os seus discípulos
recolheram o seu corpo e o trasladaram por mar até Iria Flavia, na Galícia. Lá
o seu corpo foi enterrado. Após sucessivas invasões bárbaras e muçulmanas, o
seu corpo permaneceu sepultado anonimamente e, após os escritos da antiga
tradição da cristandade, onde remontava a pregação e o enterramento do
Apóstolo nas terras ocidentais da Espanha em finisterre – Decreto VII, São
Adhelmo, Bispo de Malmesbury, Inglaterra, num poema dedicado ao
Apóstolo citou o seu trabalho de evangelização nessas terras.
A mesma tradição conserva-se na Espanha dos séculos V ao VII, ficando
patente nos escritos de São Isidoro de Sevilha o local do sepultamento do
Santo em uma Arca Marmórica.
Depois da invasão muçulmana (711) e destruição do reino visigodo de Toledo,
o nascente estado astur-galaico mantém viva essa tradição: o hino Dei Verbum
(785 aprox.) aclama o Apóstolo evangelizador e padroeiro da Espanha cristã.
No marco local Compostelano, a Carta do Papa Leão é o documento mais
antigo conhecido: trata-se de uma versão do séc. VI. Nele dão-se-nos notícias
de uma trasladação marítima do corpo do santo, desde a Palestina até Iria
Flavia, depois de ter padecido à decapitação nas mãos do rei Herodes (Atos
dos Apóstolos 12,2), e do seu sepultamento em uma Arca Marmórica, na urbe
ocidental, doze milhas de Iria.
O encontro do sepulcro do Apóstolo no Arcis Marmoricis entre 820 – 830,
está recolhido na documentação Compostelana dos séc. IX ao XI. Nos confins
da Mahía (Amaea), na primitiva diocese de Iria Flavia, o ermitão Pelaio e os
fregueses da antiqüíssima igreja de São Félix de Solobio, na paróquia que está
ao pé do bosque, têm uma visão: na espessura do bosque vêem umas
luminárias e ouvem canções angélicas. Teodomiro, o bispo iriense, vai até o
bosque e encontra o mausoléu, identificando-o, sem vacilar, como sendo o
túmulo funerário do Apóstolo. Teodomiro deixa a sede iriense e fica a viver
em Arcis. O rei Afonso II, o casto (791 – 842), avisado por Teodomiro, acorre
imediatamente ao lugar acompanhado da família real e da corte ovetense
Oviedo e, seguindo a tradição espanhola, coloca-se sob a proteção de
Santiago.

8

O rei comunica, com detalhes, o encontro a Aix-La-Chapelle. A corte
asturiana estava integrada no grande movimento cultural da corte de Carlos
Magno e os seus sucessores, os reis carolíngios. Este movimento cultural
constitui o primeiro renascimento do ocidente, que vai colocar as bases da
Europa medieval. Na literatura e nas representações iconográficas de Aix-laChapelle e de Compostela concede-se a Carlos Magno o importante papel
num descobrimento do sepulcro apostólico. Por trás da lenda advinha-se uma
iniciativa de Aix-la-Chapelle e dos escritores carolíngios na identificação de
uma Arca Marmórica, nos lugares ocidentais, onde a documentação indicava o
túmulo de Santiago.
Os descobridores tiveram à vista umas provas, as quais, à luz dos documentos
irienses, dos quais se testemunha, identificaram o túmulo abandonado desde o
séc. VIII. Interpretaram-nas como uma revelação divina, da restauração do
antigo culto sepulcral no lugar dos achados, o qual emerge com toda a
intensidade na primeira metade do séc. IX. Como testemunha Flora de Lyon:
(...)“Os ossos deste Santíssimo Apóstolo, transladados à Espanha e
depositados no seu extremo, quer dizer frente ao mar britânico, receberam aí
culto com veneração famosíssima daqueles agentes”.
O descobrimento do túmulo do Apóstolo foi logo conhecido por todas as
partes e atraiu as gentes de vários povos do mundo. Refizeram-se as vias
romanas. Junto aos Caminhos foram nascendo cidades. Os monges de Cluny,
pela sua parte, construíram mosteiros e hospedarias que davam acolhimento
aos que iam ou vinham a caminhar, levantaram cruzeiros nas passagens de
peregrinos e cemitérios para os peregrinos falecidos. No céu, as estrelas da
Via Láctea marcavam a rota.
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IV - O Codex Calixtinus
É uma compilação de textos Jacobeus, atribuída pelos monges de Cluny ao
papa Calixto II (1119-1124), composto de 5 livros dedicados a Santiago e a
sua peregrinação. Ayméric Picaud, clérigo de Poiton, é o autor do 5º livro,
Líber Peregrinationis, um guia do Caminho de Santiago do séc. XII,
considerado o 1º guia turístico da história.
Em seu Líber Peregrinationis, também chamado Líber Sancti Jacobi. Aymeric
divide o itinerário do Caminho em 13 etapas bem diferenciadas. Em cada uma
delas descreve as terras por onde passa a Rota Jacóbea, como monumentos,
relíquias, gastronomia, costumes das pessoas, dificuldades de cada trecho,
distancias e as médias a pé e a cavalo que, no meu entendimento como
geógrafo, podemos considerá-lo como um dos importantes precursores da
ciência geográfica nessas terras.
A partir de 1993 o Caminho de Santiago foi declarado Patrimônio Cultural da
Humanidade pela UNESCO. Desde então um número incalculável de pessoas
percorreu o Caminho até o túmulo do Apóstolo. Também agora muitos
peregrinos o fazem com atitudes de conversão, particularmente nos Anos
Santos, tempo privilegiado de graça e salvação, que a igreja oferece a todos
para uma renovação interior da vida cristã. Os santos, como São Francisco de
Assis, Santo Domingo de la Calzada e recentemente São Josemaría Escrivá de
Balaguer e, desde aí, durante séculos, vem nos ajudando como bons amigos a
peregrinar nesse fantástico Caminho de Luz.
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V - Aspectos Geográficos do Caminho
Primeiramente há de se destacar a imponência dos Montes Pireneus; formação
mais antiga que os Alpes na Europa; divide-se em Pireneu Ocidental ou
Atlântico, Pireneu Alto ou Central e Pireneu Ocidental. O ponto culminante da
cordilheira é o pico de Aneto, no maciço da Maladela, com 3404 m. Os seus
cumes estão sempre cobertos de neve mas, nos últimos tempos, com o agravo
do efeito estufa, o degelo vem mudando drasticamente essa fisionomia. Esse
monumento geográfico europeu separa a Península Ibérica (Espanha e
Portugal) da França, estendendo-se por aproximadamente 430 km do Golfo de
Biscaia no Oceano Atlântico até o Cabo de Creus no Mar Mediterrâneo.
O Caminho Francês atravessa quatro grandes Comunidades Autônomas:
Navarra, La Rioja, Castilla y León e Galícia. Existem sete províncias, com as
suas respectivas capitais nesse percurso, ou seja: Navarra – Pamplona; La
Rioja – Logroño; Burgos – Burgos; Palencia – Palencia; León – León; Lugo –
Lugo; La Coruña – La Coruña.
O Caminho, em sua grande fisionomia, é composto por ondulações no terreno
e extensas áreas aplainadas - altiplanos, conhecidas como as famosas mesetas
espanholas; começam nos limites da cidade de Burgos, estendendo-se até a
cidade de León que, nas partes mais baixas, cujo solo é essencialmente
composto por aluviões, pude observar, em vários trechos, testemunhos que a
região outrora fora coberta por um grande rio, haja vista a ocorrência de
materiais carreados pela ação das águas, no caso os seixos rolados –
fragmentos de rocha parecidos com batatas que, o incrível que pareça, nas
culturas ao longo do Caminho, no caso as batatas, não pude ver com exatidão
como eles conseguem separar tudo isso quando da época da colheita; o terreno
é tão pedregoso, que após a preparação do campo ou da colheita, as rochas
formam verdadeiras muralhas ao longo das propriedades. Apesar da maciça
mecanização do campo e da grande dificuldade de acesso a mananciais, o
espanhol está muito à frente de nós brasileiros e dispõem de máquinas para
tudo; não se via um só trabalhador com ferramentas manuais. Tudo era
irrigado mecanicamente ou por gravidade, através de bombas de recalque –
dispersores tipo chuveiros e gotejamento, sofisticados canais suspensos em
concreto armado ou em extensas tubulações metálicas ou PVC moduláveis,
levando água à distância para compensar a aridez do terreno. A presença dos
molinos – moinhos de vento, constitui uma importante fonte alternativa de
energia, observando-se, a partir do Alto do Perdão, a sua presença nas cristas
do relevo ao longo de grande parte do Caminho. A preservação do solo é
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notadamente observada devido à prática de técnicas adequadas no cultivo; as
curvas de níveis do terreno são preservadas, como forma de prevenir a
ocorrência da erosão, fenômeno muito comum em nosso relevo.
Diferentemente, a nossa forma arcaica com que a terra é tratada no campo,
vem trazendo como conseqüência o aparecimento de gigantescas crateras –
voçorocas, responsáveis por grandes perdas de terras e o empobrecimento do
nosso solo agricultável. Outro fato muito curioso, que também pude observar
nos campos europeus, foi a ausência de moradias, parecendo que as terras
estivessem abandonadas, pois só se via as plantações e nada de casas
próximas. Nas minhas deduções e informações obtidas, soube que,
principalmente nas grandes colheitas, no caso da vindima – colheita da uva, é
contratada mão de obra para esse fim, como foi o caso de ciganos portugueses
que tive a oportunidade conhecer no Caminho que, segundo eles, os seus
trailers são as suas moradias e funcionam como bases para os seus locais de
trabalho até o final do serviço. Por sua vez, os proprietários/arrendatários das
terras residem nos respectivos povoados e só lá comparecem para as rotinas
necessárias, principalmente na preparação da terra - aragem, semeadura,
irrigação e nas colheitas.
A infra-estrutura de transporte na Espanha nos causa inveja, ou seja, as
estradas são muito bem conservadas e projetadas, com modernas obras de
engenharia, superando os obstáculos do relevo através de magníficos viadutos
em concreto armado, ligando as cristas montanhosas e possibilitando o
escoamento de mercadorias nos mais distantes lugares. A malha ferroviária
também está presente em quase toda a região, assim como as rodovias,
assumindo um importante papel no contexto econômico da União Européia.
As contenções observadas ao longo dessas vias nos dão grande exemplo de
simplicidade; são usados blocos de rochas, organizados em formas piramidais,
dispostos como verdadeiras muralhas, sem concreto, que eficientemente
garantem a estabilidade do solo, evitando-se assim o processo erosivo e
causador de sérios danos nessas importantes artérias. Já no Brasil,
diferentemente disso tudo, as nossas estradas são mal projetadas, mal
conservadas, o que vem dificultando drasticamente o escoamento dos nossos
produtos industriais e agrícolas e causando grandes prejuízos econômicos a
esses importantes setores produtivos do nosso país.
No início da caminhada, do lado francês, até a fronteira com a Espanha,
localizada no alto dos Pireneus, o relevo apresentou-se, em forma de mar de
morros, com bruscos mergulhos nas suas reentrâncias até o encontro com
vales profundos, sendo esses adornados por matas galerias e contrastando
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com as cristas do relevo, assumindo feições bem características, na medida em
que se avança para os pontos mais elevados. Já nas proximidades da fronteira
internacional – França/Espanha, pode-se observar, na direção sul, a presença
dos afloramentos em camadas superpostas – clivagem; foi a primeira vez que
pude observar essa esplêndida formação geológica em terras além mar, cuja
formação do solo irá predominar a partir desse ponto, sendo a rocha principal
o quartzito, de formação metamórfica e fácies em forma de cascalhos, fruto do
carreamento desse material rochoso – morainas ou morenas, principalmente
as erosões pluviais, glaciárias e eólicas. Passada essa barreira geográfica, nas
vertentes, novamente depara-se com a presença de material transportado,
principalmente nas descidas em direção à aldeia Navarra de Roncesvalles.
Esse trecho apresenta-se muito movimentado, com fortes aclives até o Erro,
onde o solo, no acesso à essas parte mais elevadas, é composto por material
orgânico e piso folheado - folhelhos e xistos, estendendo-se até á cidade de
Zubiri, alcançando-se o rio Arga. Todo esses tipos de materiais ocorreram ao
longo de quase todo o Caminho, principalmente nos acessos ao Alto do Erro e
do Perdão, agravado ainda mais palas chuvas – erosão pluvial, tornando esses
trechos quase intransitáveis nas épocas de grandes índices pluviométricos. Já
nas áreas aplainadas – peneplanos, nota-se uma vastidão no terreno e a
presença de morros testemunhos – elevações isoladas do relevo, onde as
cidades, por questões estratégicas, foram erguidas em verdadeiras acrópoles.
Atualmente a língua predominante no Caminho e oficial na Espanha é o
espanhol. Em algumas províncias, nota-se a presença do idioma basco,
principalmente na Navarra e o galego na Galícia, sendo esse último muito
parecido com o nosso português. Outras línguas importantes como o catalão,
falado na Catalunha e outros dialetos regionais, fazem parte do linguajar desse
lendário povo. Um outro fato importante que pude verificar durante a minha
peregrinação, além da duplicidade de idiomas impressos nas placas indicativas
dos povoados, é que alguns peregrinos
faziam questão de não se
considerarem espanhóis, mais sim bascos – País Basco ou Vasco; outros
movimentos, além do ETA, no Caminho, também querem a sua separação, no
caso a Comunidade de Castilla y León e a Galícia.
O clima
Verões secos e quentes, bem como invernos frios e úmidos, caracterizam o
clima predominantemente mediterrâneo da Espanha. A continentalidade das
zonas do interior, a influência moderadora do Atlântico e do mediterrâneo, e o
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relevo montanhoso são os principais fatores que modificam o quadro geral nas
diferentes regiões do país.
As altitudes consideráveis, aliadas a existência de cordilheiras periféricas que
se levantam como barreiras contra a penetração dos ventos marítimos, faz da
meseta uma zona de traços climáticos continentais: no inverno e no verão,
registram-se temperaturas altas; no outono e na primavera, as precipitações
são freqüentes, mas de baixa intensidade. Esse quadro, quando do período da
minha caminhada – outono, a Europa foi severamente castigada com fortes
precipitações, verificando-se na Espanha e em Portugal situações de
calamidade causadas por inundações, sendo a Galícia a mais castigada e,
como caminhante, pude sentir na pele o quanto foi difícil enfrentar essas
intempéries.
A flora e a fauna
A diversidade climática reflete o estado atual da vegetação. Em quase todo o
traçado do Caminho observa-se a predominância de floresta caducifólia –
árvores de folhas caducas, como carvalhos, plátanos e castanheiras, etc. A
cobertura vegetal primária da meseta era de estepes e de bosques
mediterrâneos e que, atualmente, com o advento de várias intervenções
humanas, principalmente a agricultura intensiva e mecanizada, mudou
totalmente a fisionomia original dessa paisagem. Os bosques da Galícia estão
sendo invadidos por uma espécie de outro continente, no caso do eucalipto,
que é originário da Austrália, contrastando com a vegetação de coníferas e
interferindo no seu domínio.
A fauna natural espanhola reflete a transição geográfica entre Europa e África.
Ursos, lobos, linces, cervos e cabras selvagens sobrevivem em zonas
montanhosas e em reservas. Abundam javalis, lontras, abutres e outras
espécies já quase extintas em quase todo o resto da Europa. Além de diversas
espécies de águias e falcões, as aves aquáticas e migratórias formam grandes
colônias nas regiões de Huelva, Ciudad Real e Gerona. No trecho observado
do Caminho, infelizmente, o que mais consegui ver foram placas com o
indicativo – coto privado de caza. A caça é muito difundida na Espanha e,
para o peregrino, no meu caso, essa prática causou-me espanto,
principalmente nos finais de semana, onde grupos de caçadores com potentes
armas e cães, eram vistos em ação e ostentando pobres presas – lebres, como
se fossem troféus. Como ecologista e cidadão de um país onde essa prática há
muito tempo foi abolida, preocupou-me muito esse episódio, principalmente
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em um continente que deveria dar um melhor exemplo ao mundo, respeitando
a natureza e os animais silvestres, para que os mesmos sejam preservados e
não extintos através dessa prática lamentável.
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VI - A partida.
No dia 30 de setembro de 2006, após finalmente ter chegado o grande dia, às
20:30h no Aeroporto Internacional Tom Jobim – RJ, acompanhado da minha
esposa Gilda, dos meus filhos Marcio e Vanessa, de amigos, inclusive o
piquito, despedi-me de todos e embarquei para Madri e, no dia 01/10/06, às
10:30h já estava com os meus pés na Europa, precisamente no Aeroporto
Internacional de Barajas – Espanha, fazendo conexão para a cidade de
Pamplona às 13:30h e, chegando lá, não tendo com quem dividir as despesas
do táxi, e também por ser domingo, onde não existia outro tipo de transporte
disponível a não ser o serviço de táxi, tive que desembolsar a quantia de 90
euros para poder chegar na cidade de Saint Jean Pied-de-Port – França. A
minha expectativa de poder chegar no mesmo dia nessa cidade e começar o
Caminho era muito grande. O meu planejamento era iniciar a caminhada no
dia 02/10/07, não permitindo que essas pequenas coisas pudessem interferir no
meu grande sonho e, com o apoio do motorista contratado, consegui chegar às
16:00h do mesmo dia na França, precisamente no refúgio AV. N. Des
Pélerins, onde pernoitei. Minha ansiedade era tanta, que fez com que passasse
a noite em claro, dormindo muito pouco, mesmo com todo o cansaço da
viagem, fenômeno que também que me ocorreu quando do vôo desde a minha
saída do Brasil.
O Caminho
“Uma vez empreendido o caminho, com uma luz na alma, com alegria no
coração, pensando na meta, toca agora perseverar. O percurso é comprido,
há muitas montanhas. Pode vir a tentação de nos deixar levar pelo fácil ou de
afastar-se do caminho perante as dificuldades. Mas temos de ser constantes
no esforço, e não queixarmo-nos, sorrir, porque a meta vale a pena; assim
faz-se amável o caminho aos outros” – São Josemaría Escrivã de Balaguer.
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VII – As etapas do Caminho
1 - Saint Jean Pied-de-Port a Roncesvalles
Distancia aproximada: 26 Km
Tempo médio de caminhada: 08:30h
Altitude média: 1070 metros
Ponto culminante: Collado Lepoeder, 1440 metros
No café da manhã, quando fazia uma dedicatória no livro do albergue em
homenagem ao meu falecido pai, no momento que escrevia o seu nome – Luiz
Pereira Muniz, um gato, saído não sei de onde, entrou em baixo dos meus
braços e ficou olhando atentamente para o que eu escrevia. Foi um momento
emocionante e as minhas lágrimas banharam todo o livro, pois o meu pai, em
toda a sua vida, foi um verdadeiro protetor dos animais.
Finalmente, às 08:00h do dia 02/10/06, ainda escuro, dava os primeiros passos
na Rue de La Citadelle, rumo a Porte d`Espagne, onde segui a placa indicativa
Chemim de St. Jacques, que significa Thiago em francês - Rota de Napoleão.
Começava aí o meu grande sonho; mesmo após a desagradável surpresa de ter
constatado que fora retirada da minha mochila uma jaqueta especial para
tempestade e uma garrafa térmica, provavelmente no aeroporto de Pamplona;
não tirou o meu animo e, mesmo triste, fui em frente e iniciei confiante a
subida dos montes Pireneus.

Figura 001 – Rio Nive Saint Jean Pied-de-Port

Figura 002 – R. La Citadele - Port D`Espagne - SJPP

Já estava efetivamente realizando o meu grande sonho, pisando com confiança
o sagrado solo do Caminho e sentindo o bater mais forte do meu coração.
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No início desse primeiro trecho, como nos demais, até a casa de São Thiago,
sempre cantava a oração de São Francisco de Assis, como forma de manifestar
a minha fé e devoção por esse grande Santo Peregrino, defensor da natureza,
principalmente dos animais, e lembrando o meu pai que havia falecido
acidentalmente de uma queda, quando alimentava cães de rua, mas antes
disso, sempre rezava o Pai Nosso em Aramaico.
O Pai Nosso em Aramaico:
“Pai-Mãe do Cosmo, origem nossa!”.
Direciona Tua luz dentro de nós, tornando-a útil.
Cria Teu REINO de unidade, agora!
Que somente a Tua vontade possa atuar
Dentro e junto á vossa vontade,
Em tudo o que é luz e em todas as suas formas.
Provê, em cada dia, tudo o que necessitamos,
Em pão e entendimento.
Desfaz os laços dos erros que nos prendem,
Assim como nós liberamos as nossas amarras
Com que aprisionamos os erros de nossos irmãos.
Não permitas que a superfície e a aparência
Das coisas do mundo possam iludir-nos
E libera-nos de tudo o que nos detém.
De Ti nasce toda vontade reinante,
O poder e a força viva da ação,
A ´canção`que se renova, de idade em idade,
E a tudo embeleza...
Possam a Tua Vontade, Poder e Canção – afirmarmos com viva força!
Ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações!”
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Oração de São Francisco de Assis:
Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu
leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver
discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde
houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a
esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas,
que eu leve a luz. O mestre fazei que eu procure mais, consolar que ser
consolado, compreender que ser compreendido; amar que ser amado. Pois é
dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive
para a vida eterna. Amém!
Após esse emocionante momento de fé, num dia radioso naquela exuberante
paisagem, que a cada passo descortinava fascinantes telas criadas pela
natureza, os meus humildes olhos de geógrafo começaram a contemplar as
dádivas divinas oferecidas pelo Caminho, fazendo-me esquecer o episódio da
perda dos materiais, parecendo que eu estava caminhando para o infinito azul,
através de subidas intermináveis.

Apesar de historicamente o percurso ter sido dividido em 13 etapas – Codex
Calixtinus, com o tempo, vários fatores contribuíram para uma maior
diversificação de alternativas, principalmente com a ampliação da rede de
albergues – municipais, paroquiais e particulares, que muito tem ajudado os
peregrinos a adequar o seu planejamento de forma pessoal, não deixando de
lembrar a grande máxima – o peregrino caminha quando pode, não o
quanto quer; no meu caso, que havia planejado fazer em 30 dias, na
realidade, o fiz folgadamente em 29 dias, haja vista a grande rede de
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hospedagens disponíveis, ou seja, todas as cidades, vilas, aldeias e povoados
ao longo do caminho sempre tinham uma cama para a alma cansada em
peregrinação.
Na minha formação geográfica aprendi a observar a paisagem de uma forma
especial, levando a prova um grande dito de experientes estudiosos da
geografia – ninguém observa as paisagens da natureza tão bem como os olhos
do geógrafo. Naquele momento, apesar de mais de 25 anos fora das salas de
aula, fluía em meu sangue e avivava em minha memória as grandes
expedições que os precursores da ciência geográfica empreenderam em prol
da divulgação e ensinamento das maravilhas observadas do mundo. As
paisagens são fantásticas, diferentemente do relevo brasileiro, onde o nosso
verde é inigualável, os Pireneus, em sua fisionomia inicial, apresentou-se com
a predominância de castanheiras, pinheiros e carvalhos. À medida que subia,
a partir de Huntto/Untto a vegetação tornava-se rasteira e começava aí o
predomínio de gramíneas/pastos, observando-se lindos rebanhos de ovelhas
típicas dos Pireneus. O relevo, muito movimentado, composto por mar de
morros e vales pronunciados, começava a mostrar a sua imponência. O dia,
apesar de ensolarado, ventava muito e, à medida que subia, a intensidade do
vento aumentava, dificultando o meu próprio equilíbrio. No alto da Virgem
D`Orisson, ponto com altitude significativa, a ação dos ventos era
notadamente observada, devido a inúmeros buracos encontrados na sua
imagem. Foi justamente na saída desse local que o meu boné saiu da cabeça e
quase me precipitei no despenhadeiro ao tentar resgatá-lo, porém, graças a
Deus, consegui recuperá-lo, esforço esse motivado pela sua importância presente do meu falecido pai, objeto mais importante que me acompanharia
até o final do Caminho. O meu cajado de madeira flutuava como se fosse uma
fita de pano. Apesar dessa situação meteorológica desfavorável fui avançando
cada vez mais, utilizando o indispensável cajado comprado em Saint Jean
Pied-de-Port - terceira perna, que foi fundamental para sustento do meu
equilíbrio. Já chegando ao ponto mais alto daquele relevo, pude observar
atentamente a sua geomorfologia, já mencionada anteriormente nos aspectos
geográficos do Caminho, onde a presença de cascalhos de rochas impôs um
grande esforço nas subidas, sendo amenizado o impacto graças às botas
especiais que eu calçava . Isso teve o seu ápice após a fonte Roldán, nos
bosques que levam ao Collado Lepoeder; dava a entender que finalmente iria
começar as descidas; ledo engano, pois justamente nessa etapa que mais
padeci; começaram as subidas fortes em terreno irregular, composto por
cascalhos de rochas carreadas pela ação erosiva citada, quase me levando ao
desespero que, graças a DEUS e a Santiago, consegui chegar ao cume do
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Collado Lepoeder. Nesse ponto encontrei um grupo formado por alemães,
australianos, americanos e franceses que, solidariamente, após comemorarmos
o feito, compartilhamos os nossos alimentos; no meu caso, o que agradou a
todos, foram as minhas barras de cereais trazidas do Brasil. Após esse
encontro e um bom descanso, iniciamos as fortes descidas rumo a
Roncesvalles; eu e o brasileiro Filipe, que conheci nesse ponto, por vacilo,
seguimos a rota pela G11 – Alto de Ibañeta – local esse que tivemos uma
ampla vista do oeste da Espanha; o leste da França e o mar Cantábrico ao
norte; deixamos de passar e conhecer os famosos bosques de Roncesvalles,
que também nos levaria ao mesmo destino; passamos por um trecho ruim que,
logo de início, com a chegada da chuva, ficamos muito atrapalhados e fomos
salpicados e quase encharcados, devido a nossa falta de prática no uso dos
equipamentos específicas para esse fim mas, mesmo assim, valeu como
experiência para uma melhor proteção nas etapas futuras.

Fig. 004 – Pireneus – vista de Huntto

Fig. 006 – Pireneus - Albergue Orisson

Fig. 005 – Pireneus – SJPP ao fundo

Fig. 007 – Virgem D`Orisson

Chegando em Roncesvalles às 16:30h, tratamos logo de nos dirigir ao
albergue que, no andar da carruagem, conseguimos as últimas vagas e tivemos
a sorte de encontrar boas acomodações. Consegui tomar um merecedor banho
com água quente e logo tive o grande prazer de fazer amizades com
peregrinos que também estavam alojados no mesmo ambiente, como foi o

21

caso de dois ciclistas holandeses. Primeiramente, ao vê-los vestidos de verde e
amarelo, pensei que fossem nossos conterrâneos e chamei-os de brasileiros.
Mesmo após as suas negativas, continuei chamando-os de brasileiros, o que
provocou um momento amistoso e agradável entre todos os peregrinos
presentes, ficando patenteada nessa brincadeira as suas novas nacionalidades;
sempre que os encontrava chamava-os de brasileiros; eles riam e
demonstravam os seus agrados com isso. Que saudades desses amigos
peregrinos! Foi nesse local que reencontrei um amigo peregrino português dos
Açores, de nome João, que conheci e fiz amizade em SJPP. Na oportunidade,
como agrado, presenteei-o com uma camisa da Seleção Brasileira, mesmo
diante do fiasco da última copa – tetracampeonato que foi conquistado pela
Itália, tirando dele um largo sorriso de satisfação. Após esse bom momento de
descontração nessa emblemática aldeia, já podia sentir-me verdadeiramente
dentro do clima dessa emocionante aventura.
Apesar da noite fria, tive que me dirigir ao bar e restaurante de nome La
Pozada, local esse que deparei com uma cena inusitada e arrepiante, quando
vi na sua parede uma gravura retratando a tortura de vários seres humanos,
cujos corpos estavam enfileirados e acorrentados em troncos, parecendo uma
crucificação, fazendo-me lembrar, naquele momento, as grandes batalhas
ocorridas nessas terras no dia 5 de agosto de 778, quando Carlos Magno
perdeu um de seus mais importantes cavaleiros – lugar tenente e sobrinho o
conde Roldán, na histórica batalha de Roncesvalles, que deu origem a uma
obra prima – o grande poema épico medieval: La Cancion de Roldán ou
Canção de Rolando, retratando a morte desse herói ao tentar resguardar as
fronteiras do reino dos francos. O fato aconteceu em uma grande emboscada
no Alto da Ibañeta, culminando também com a morte do rei Marcílio, conde
da Bretanha e mais 40.000 guerreiros. Esse episódio constitui um fato singular
na história da Espanha, onde bascos cristãos juntaram-se aos guerreiros do Islã
para expulsar os francos. O rei Carlos, que estava acampado bem próximo, no
Vale de Carlos, atualmente Valcarlos, retornou com toda a força para tentar
salvar os seus homens, chegando tardiamente e encontrando uma grande
massa de cadáveres amontoados, restando-lhe apenas a rezar por essas almas.
Essa aldeia, além de palco de épicas e sangrentas batalhas, serviu de passagem
às migrações celtas, as colunas romanas, aos bascos, as lutas de Reconquista,
os salteadores suevos e visigodos, os reis exilados de Pamplona, o exército de
Luiz XIV e recentemente os refugiados da Guerra Civil Espanhola. Hoje o
povoado guarda os restos mortais desses heróis e mártires em um monumento
granítico, como forma de respeito e reconhecimento.
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Passado esse forte momento, de posse do meu ticket, entrei no restaurante e
fiz a minha primeira refeição típica do peregrino, ou seja, o menu. A princípio
estranha-se à forma como funciona esse prato, pois diferentemente do Brasil,
tive que fazer a reserva com hora marcada. O prato custou oito euros e, o mais
interessante, tive que escolher logo de início os dois primeiros pratos; uma
entrada, composto de salada, massa ou sopa; o segundo, podendo ser com
carne bovina, suína, peixe e de frango; todos acompanhados com batatas fritas
e um suculento vinho da região, no caso um excelente exemplar da Navarra.
Terminada essa etapa, vem a sobremesa - postre. Nessa opção são oferecidas
doces, frutas, sorvetes e flan. Futuro peregrino, depois de uma exaustiva
caminhada, nada é tão gratificante quanto poder saborear uma apetitosa
refeição. Confesso que, comparando aos nossos hábitos brasileiros, aquele
feijãozinho com arroz, poderia dizer que deu para o gasto, tendo que me
acostumar até o fim do Caminho com esse novo hábito alimentar.
Após a refeição, às 20:00h, pude assistir a missa inicial da minha peregrinação
na Colegiata de Santa Maria de Roncesvalles. Foi lindo e emocionante esse
culto em latin; os cânticos canônicos foram entoados por três padres e a missa
dirigida especialmente aos peregrinos presentes, sendo que o momento de
maior emoção foi quando o pároco/cura em sua homilia mencionou todos os
nomes dos respectivos paises, em especial o do Brasil. Confesso que fiquei
muito mais confiante na certeza do êxito da minha peregrinação.

Fig. 008 – Pireneus

Fig.010 – Ovelhas pastando nos Pireneus

Fig. 009 - Pireneus

Fig. 011 - Roncesvalles
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2 - Roncesvalles a Larrasoaña
Distancia aproximada: 27 Km
Tempo médio de caminhada: 09:00h
Altitude média: 760 metros
Ponto culminante: Alto do Erro, 950 metros
No dia seguinte, às 08:00h do dia 03/10/06, começava a minha segunda etapa,
juntamente com o amigo Filipe. Logo na saída fomos novamente pegos pela
chuva e, mesmo assim, prosseguimos. Logo no início de um lindo bosque
passamos pela Cruz de Roncesvalles, testemunho original do Caminho e que
iremos sempre encontrar, de formas diferentes, até a chegada em Santiago.
Essa trilha nos levou até o povoado de Burguete; parecia uma cidade
fantasma, apesar de lindas construções de pedra, com inscrições de suas datas
de edificação nas fachadas, não se via uma só viva alma na rua e nem nas
janelas. Seguimos por caminhos amplos até Espinal e descemos até o povoado
de Espinal/Aurizberri. Na trilha de Meskiritz, saindo de Espinal, seguimos por
terreno em aclive com pedras e lama. O curioso era as cercas e as porteiras
que demarcavam o caminho, criando corredores, que me fez lembrar em seus
primórdios o perigo que o peregrino corria nessas terras, devido a presença de
salteadores e animais selvagens, como javalis e lobos, e que, mesmo estando
nesse lindo bosque e em outra época e com segurança, o lugar ainda guarda
indícios do que outrora foi um suplício para o caminhante. Descemos o Alto
Meskiritz pela trilha de Guerendiaim até o povoado de Biskarreta, seguindo a
direção Lintzoain, onde começam as subidas para o Alto do Erro. Foi muito
duro esse trecho pois, além da chuva e da lama, o terreno era muito
acidentado, com grandes blocos de rochas – Boulders ou Matacões, lama e
declives perigosos e, muito curioso, a partir desse trecho, seguindo um hábito,
onde as pessoas colocavam cruzes nas cercas, utilizando-se de galhos caídos
no chão; fiz a minha parte e deixei também a minha cruz nessa cerca. Nesse
trecho o solo é foliado – folhelhos e xistos, cujo alinhamento segue sempre a
direção do Caminho, ou seja, leste-oeste.
Já em Zubiri, deparei com a beleza do Rio Arga, onde refresquei os meus pés
em suas águas e, incrivelmente, peguei um lagostim junto a uma pedra. Feliz
com essa proeza, imediatamente fui mostrar o crustáceo ao Filipe que acabara
de chegar; surpresa minha, quando fui chamado a atenção por um morador
local e descobrindo que se tratava de uma espécie protegida; imediatamente,
sem questionar, a devolvi ao seu habitat. Após esse incidente, continuamos na
direção da cidade e atravessamos a Puente La Rabia, ou ponte da raiva.
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Conseguimos chegar em uma tienda, comprando pão, queijo e presunto, para
fazer aquele bocadillo – sanduíche; quase desistimos dessa compra, não fosse
o avanço da fome, devido às péssimas condições de higiene da pessoa que nos
atendeu, ou seja, o jaleco do sujeito estava sujo e manchado de sangue, assim
como as suas mãos e, o mais grave, inclusive abraçou um punhado de pães
justamente com o nosso. Após essa cena inusitada, saímos rapidamente com
os víveres e fomos sentar em um banco na praça, onde tivemos o prazer de
encontrar um grupo de brasileiras, num total de cinco. Nos abraçamos,
ofertamos parte da nossa comida e nos despedimos; elas haviam decidido ficar
nessa cidade. Após esse encontro, continuamos o nosso Caminho,
atravessando um lindo trecho até Ilarritz e Esquirotz, com bosques e uma
alameda composta por carvalhos seculares e muito verde, até chegarmos
finalmente ao povoado de Larrasoaña, passando pela ponte medieval de Los
Bandidos – séc. XIV; local conhecido como ponto onde os peregrinos eram
saqueados. Já era quase noite, a chuva continuava e o frio aumentava e, por
falta de opção, com o Filipe sofrendo muito com uma forte dor nos quadris,
tivemos que nos hospedar num dos piores albergues do caminho, cujo
banheiro ficava em um container, fora das acomodações, expondo-nos ao frio
e a chuva. Esse povoado fundado no séc. XII, mesmo com essas deficiências,
é considerado um local de forte tradição jacóbea.

Fig. 012 - Burguete

Fig. 014 – Ruínas albergue Ventas del Puerto

Fig. 013 – N. Sra. de Roncesvalles – Alto Meskititz

Fig. 015 – Puente La Rabia sobre o rio Arga - Zubiri
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3 - Larrasoaña a Cizur Menor
Distancia aproximada: 23 Km
Tempo médio de caminhada: 08:00h
Altitude média: 450 metros
Ponto culminante: Sem destaque
Logo pela manhã, ainda noite, em 04/10/06, dia de São Francisco de Assis,
saímos sem até tomarmos o café da manhã; estávamos com os pés na estrada.
O Filipe ainda apresentava indícios de dores mas, mesmo assim, fomos em
frente, passando por um belo caminho até Akerreta em uma trilha ao lado do
rio Arga, que nos levou até o povoado de Zuriain, onde comemos muitos figos
e retiramos latas de Aquarius na máquina logo na entrada do povoado,
sentando em um banco á sombra da figueira. Seguimos a trilha de Irotz,
cruzamos a ponte e vimos um homem todo equipado pescando dentro do rio,
provavelmente trutas. O Filipe ficou para trás e continuei em frente, pelo
caminho Zabaldika, subindo um curioso trecho – vai e vem, guarnecido por
proteção de madeira, ladeando a encosta do relevo que dava acesso ao
povoado de Arleta. Continuando, passei por um pequeno bosque e uma bela
ponte medieval sobre o Rio Ulzama – Puente Seis Arcos e cheguei em
Trinidad de Arre, passando por sua catedral de mesmo nome. Mais à frente
cruzei novamente o Rio Arga, através da Puente La Magdalena e entrei no
bairro de Burlada onde, por curiosidade, ao ver um policial com um foguete
nas mãos e a rua cercada por tapumes de madeira, perguntei ao mesmo do que
se tratava, sendo informado por ele que era o dia de uma Virgem, que
infelizmente não consegui guardar o Seu nome. Nesse contexto pude saber
que seriam soltos os touros em instantes; prontamente me posicionei atrás de
um tapume, com a finalidade de registrar aquele momento inédito, que apenas
conhecia através das telinhas de tv. Feito isso, já posicionado, deparei com
uma peregrina peruana que passava pelo local e convidei-a, também, para
assistir o espetáculo. Prontamente, dizendo-se ecologista, negou-se
terminantemente a dispor-se a presenciar tal cena. Já a minha pessoa, também
ecologista, não poderia fazer o mesmo, diante da grande curiosidade naquele
momento. Chegado o ápice desse festejo, onde os animais foram soltos e as
pessoas corajosamente expondo-se a toda sorte de seus ataques, através de
variadas evoluções, como se tivesse brincando com os bichos. Confesso que a
guisa desses acontecimentos, não presenciei qualquer cena que pudesse ter
trago a algum sacrifício para os animais; eles aparentemente foram até muito
dóceis.
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Após esse espetáculo, reencontrei o Filipe e fomos entrando pela cidade de
Pamplona; contornamos as muralhas da parte antiga e fomos na direção do
Portal de Francia; tiramos magníficas fotos, parecendo que estávamos
entrando naqueles castelos vistos nos épicos filmes medievais pois, no local,
na passagem do arco, ainda existe uma ponte elevatória que outrora serviu
como barreira para impedir a entrada de invasores nessa cidade fortaleza. A
partir desse ponto estávamos entrando em direção ao centro antigo da cidade,
pela Calle Del Carmen e Mercaderos, com esplendidos sobrados antigos até
podermos contemplar a Catedral de Pamplona e chegarmos na Plaza Del
Castilho; como todos somos filhos de Deus, sentamos no banco dessa praça;
observamos a sua magnífica arquitetura e fizemos um lanche. Após termos
descansado e tirado muitas fotos, continuamos em frente, passando por belas
praças com majestosos jardins e muralhas medievais em harmonia com obras
modernas. As praças, além de floridas, continham muitas castanheiras, cujas
castanhas estavam caídas no chão, em abundância, ao longo das calçadas.
Passado o centro urbano, pela primeira vez, tive o prazer de ver, tocar e provar
uma azeitona ao pé de uma das várias oliveiras plantadas no Jardim do
Campus da Universidade da Navarra. O gosto do fruto “in natura” é horrível;
puro tanino mas, mesmo assim, matei a minha curiosidade. Decidimos desviar
o nosso caminho e entramos na Universidade, onde conseguimos visitá-la e
carimbarmos as nossas credenciais.

Fig. 016 – Corrida de touros – Burlada

Fig. 017 – Entrada da parte antiga de Pamplona

Fig. 018 – Catedral de Pamplona

Fig. 019 – Campus da Universidade da Navarra
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Optamos por ir em frente até o povoado de Cizur Menor, aldeia em acrópole,
onde pudemos observar a magnífica vista da cidade de Pamplona. Já no
albergue, fomos recepcionados pela hospitaleira Maribel Roncal, que foi
muito simpática ao saber que éramos brasileiros e que trazíamos lembranças
de amigos que a conheciam do Brasil, principalmente o Guy Veloso. Esse
local escolhido dispõe de boas instalações e atendeu plenamente as nossas
necessidades, assim como o próprio povoado, cuja infra-estrutura também
oferece um bom suporte ao peregrino. Fatos curiosos observados nesse abrigo,
foi ver um peregrino americano, alto e forte, utilizando um carro de bebê para
transporte do seu material, inclusive uma muleta, que nas vezes que o
encontrei, não consegui vê-lo de porte desse assessório para a sua locomoção
e nem tampouco nos percursos do caminho; apenas sempre o via já instalado
nos albergues; também havia um casal de hippies, com aparência de ciganos
da Europa Oriental, cuja moça chamou-me muito à atenção pelos seus trajes e
pela beleza em si; parecia a Virgem Maria. O rapaz, também muito exótico,
usava uma calça parecida com uma saia e uma longa barba; ambos
preparavam um tipo de sopa em uma tigela, colocando mais de 20 tipos de
iguarias, retiradas de saquinhos do interior de uma bolsa psicodélica; outras
pessoas que se encontravam no local também ficaram curiosas, inclusive uma
peregrina francesa, que estava também sentada no chão e comia na mesma
mesinha onde era preparada essa refeição; ao ser-lhe oferecido uma prova, ela,
de imediato, aceitou e também compartilhou com eles o seu alimento. Esse
casal, como não havia mais camas disponíveis no quarto onde pernoitei, se
acomodaram em um único colchão no assoalho e cobriram-se em uma
esquisita manta; dormiram agarradinhos e não deram a mínima aos olhos
maldosos dos observadores; será que?

Fig. 020 – Vista de Pamplona em C. Menor

Fig. 021 – Igreja de S. Miguel Arcanjo – C. Menor

28

4 - Cizur Menor a Puente de La Reina
Distancia aproximada: 22,5 km
Tempo médio de caminhada: 09:30h
Altitude média: 450 metros
Ponto culminante: Alto do Perdão, 730 metros
No dia seguinte, 05/10/07, às 08:00h, já estávamos a caminho de uma nova
etapa mas, antes, visitamos a igreja de São Miguel Arcanjo. Após termos
tirado as fotos de praxe, seguimos em frente e iniciamos mais uma etapa do
dia. A vista de início da planície foi deslumbrante; estava lá em baixo a
resplandecente cidade de Pamplona, cujo visual, conjugado com o alvorecer,
produziu um belo efeito na planície, destacando-se ainda, mais próximo,
antigas construções; uma delas do Castelo de Gueduláin. Contornando a saída
do povoado, deparamos com belas construções, parecendo um condomínio
para finais de semana, haja vista a esplêndida paisagem local com os Pireneus
ao fundo. Continuando, seguimos por uma linda trilha perto de propriedades;
caminho em direção ao povoado de Guendulain. Após esse trecho, já
estávamos na direção do povoado de Zariquiegui. Lá no alto, onde paramos
para descansar junto a um cruzeiro, conhecemos um simpático peregrino
filipino chamado John; juntos tiramos fotos e, inesperadamente, ele, me
presenteou com um lindo rosário de N. Sra. da Paz de Medjugorge – BósniaHerzegóvina, relíquia essa que, no momento em que a recebi, fiquei
emocionado e não tive palavras para agradecer-lhe; apenas o informei que o
daria para minha filha, pois a mesma estava muito precisando de proteção
devido a uma grave enfermidade. O John ficou feliz ao saber do meu
propósito que, naquele momento sublime, brindamos com suco e suculentas
misturas de frutas secas. Esse peregrino era uma pessoa amável e muito
religiosa; sempre caminhava só e, por isso, nos despedimos ali mesmo e
fomos em frente, passando pela igreja de San Andres na aldeia de Zariquiegui;
construção em estilo românico tardio, cuja parada foi o suficiente para
tirarmos fotos e continuarmos rumo ao alto, passando por estreitas trilhas em
aclives, dispostas em terreno impregnado por seixos rolados - pedregoso,
ladeando uma bela encosta, onde se podia observar as paisagens do vale e,
mais adiante, parar na Fuente Reniega; foi nesse local que deparei com mais
uma cena inusitada, ou seja: vi um saco de dormir novíssimo abandonado no
chão, parecendo que um peregrino ali passando, por desespero com a subida,
abandonou esse apetrecho. A fonte estava seca e só usamos o local para
fazermos uma pequena parada e ganharmos fôlego para ir direto ao nosso
objetivo: os molinos - moinhos de vento, sinalizadores que registravam a
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nossa aproximação do tão esperado Alto do Perdão. Antes da chegada, um
fato veio logo a minha mente – a vista aérea daquela engenhoca e as trilhas do
Caminho quando me aproximava de avião da cidade de Pamplona; mais tarde
iria experimentar na pele e nos pés tudo aquilo – confesso que fiquei
apreensivo diante dessa imensidão e do que viria pela frente.
Após chegar propriamente dito na crista desse relevo, admito, foi difícil mas,
mesmo assim, não encontrei grandes dificuldades até ver e tocar, pela primeira
vez, a emblemática procissão peregrina retratada em estrutura metálica.

Fig. 022 – Igreja S. Andres - aldeia de Zariquiegui

Fig.023 – Esculturas peregrina e molinos A do Perdão

Esse emocionante momento foi devidamente registrado em foto e, também, no
mesmo local, orei diante da estátua da imagem da Virgem Del Perdon - esse
ponto é cognominado como o “encontro do Caminho do Vento com o das
Estrelas”. A nossa parada foi o suficiente para ganharmos ânimo e encararmos
a difícil e perigosa descida em terreno íngreme, carreado de seixos rolados,
em direção a uma trilha dentro de mata galeria; já chegando às partes mais
baixas do relevo, deparamos com trilhas sinuosas e planas; confesso, também:
foi uma barra. Contornamos áreas de plantio, provavelmente trigo ou cevada;
tipo de cultura intensiva e mecanizada, que assumiria grande parte da
fisionomia das paisagens da Navarra, e de quase todo o Caminho.
Na continuação do Caminho, seguindo a direção dos povoados de Uterga e
Murubazal, paramos diante da imagem da Virgem Maria, ao pé de uma
frondosa árvore; fiz as minhas orações e coloquei a mão direita em seus pés,
como forma de admiração e devoção à Mãe de Jesus; o Filipe procedeu da
mesma forma e permaneceu no local; eu fui em frente, passando e vendo pela
primeira vez um pé carregado de amêndoas – confesso que fiquei feito “pinto
no lixo”, ou seja: tratei de fotografá-la, colhê-las e comê-las ao mesmo tempo.
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Mais adiante, deixando para trás aquele magnífico exemplar da natureza, parei
em um descanso peregrino em Murubazal, ao lado da igreja de São Estevão;
bebi água, tirei as botas e fiz um pequeno lanche; minutos depois chegava o
Filipe e procedia da mesma forma que eu e, após esse deleite, prosseguimos
viagem e pegamos o desvio para Eunate. O trecho, apesar de muito cansativo,
agravado pelo calor e o acréscimo de mais uns quatro quilômetros, foi
compensado pelos apetitosos cachos de uvas colhidos nas extensas culturas
de vinhas que ladearam a trilha. Mesmo com toda aridez do terreno, as
culturas eram irrigadas mecanicamente através de dispersores. Já próximos da
entrada da emblemática igreja ortogonal de Santa Maria de Eunate,
deparamos com um tipo de oásis, formado por frondosa alameda, nos levando
ao centro geográfico da Navarra, testemunho vivo da presença dos
Cavalheiros Templários nessa região. Esse roteiro torna-se obrigatório a todos
aqueles peregrinos a caminho de Santiago pois, justamente nesse ponto,
acontece o encontro com o Caminho Aragonês. A visita foi rápida, o
suficiente para tirarmos as fotos necessárias; por um vacilo, quase perdi a
minha câmara fotográfica, não fosse a advertência do zelador da igreja; o
mesmo alertou-me na ocasião do ocorrido e impediu que a máquina ficasse
para trás – exalto a presteza e a honestidade desse cidadão, cuja atitude evitou
que perdesse esse importante equipamento e, mais ainda, as preciosas fotos
arquivadas em sua memória. Confesso que naquele momento o que mais
poderia fazer era agradecer de coração e prosseguir a minha caminhada em
direção ao povoado de Obaños. Nessa trilha passei por uma grande cultura de
girassóis secos, pois já estavam em ponto de colheita, não deixando que o seu
ofuscado esplendor fizesse-me esquecer aquela maravilhosa cena do filme “Os
Girassóis da Rússia”. Já em Obaños, passamos por um rolo gótico com uma
cruz no topo, localizado no centro de um pátio, próximo à igreja de San Juan
Batista e o arco do Portal de Obaños, testemunhos magníficos da arquitetura
medieval nessa aldeia.

Fig. 024 – Igreja de N. Sra. Eunate

Fig.025 - Plantação de girassóis ida para Obaños
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Foi nessa oportunidade que pude ter o privilégio de entrar na sua igreja, cuja
fundação inicial ocorreu no séc.XIV e posteriormente modificada no ano de
1912. Esse lindíssimo templo guarda relíquias como a sua portada original em
estilo gótico e, no seu interior, as talhas de N. Sra. La Blanca e da Virgem de
Arnotegui e uma imagem gótica de N. Sra. de Jerusalém. No interior desse
templo pude fotografar, com muito respeito, silencio e sem flash lindos
retábulos com imagens sacras, em especial o da nave principal, tendo ao
centro e no alto Jesus Cristo crucificado, além de outros retábulos laterais,
fazendo desse ambiente um lugar de reflexão e admiração. Foi nessa aldeia
que se originou a lenda sobre uma peregrina chamada Felícia, pertencente à
nobreza que, após ter completado o Caminho de Santiago, retornou a esse
povoado e dedicou a vida em obras de amparo ás pessoas necessitadas. O seu
irmão Guilherme, duque de Aquitania, inconformado com essa atitude tenta
convence-la a voltar para casa e, diante da negativa e num ato de loucura,
tira-lhe a vida. Desesperado, peregrina até Santiago e, na volta, arrependido,
estabelece-se nessa aldeia até o fim da sua vida, dedicando-se também nos
trabalhos iniciados por sua irmã; tornou-se santo e, todo o ano, nessa aldeia, é
encenado o drama - “Os Mistérios de Obaños”.

Fig. 026 – Cruzeiro e Portal pátio central de Obaños

Fig. 027 – Interior igreja S. J. Batista - Obaños

Saindo desse povoado, passa-se sob um arco medieval, que nos conduz
novamente a enfrentar um terreno árido e muito cansativo até chegarmos na
vila de Puente La Reina que, logo na entrada, depara-se com uma emblemática
escultura metálica de um peregrino, símbolo do encontro dos Caminhos
Franceses da Navarra e de Aragon. A cidade compõe-se de prédios muito
antigos, com boa infra-estrutura e lindas catedrais, como a de Santiago,
construção em estilo românico, com importantes relíquias, como a imagem de
Santiago, retratada em peça negra esculpida em madeira, além do seu
esplendor interno, em estilo gótico, que encanta a todos, tamanha a sua beleza.
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Na oportunidade fiz as minhas obrigações; orei pela minha família e, em
seguida, respeitosamente, tirei algumas fotos do interior desse templo.
Continuando, passamos por umas das pontes mais emblemáticas do Caminho;
construída a mando da rainha Uraca, esposa de Sancho I, para ajudar os
peregrinos a transpor o rio Arga. Após a sua passagem, deixando a parte
antiga da cidade para trás, seguimos numa forte ladeira até alcançar o
albergue “Santiago Apóstolo”; valeu todo o esforço pelo local escolhido, pois
o imóvel era novo e moderno; tinha uma excelente infra-estrutura para atender
plenamente aos mais exigentes peregrinos, com uma ampla piscina, cem leitos
limpos e confortáveis, ao preço de sete euros a estadia; menu e o café da
manhã são oferecidos à parte.

Fig. 028 – Imagem de São Thiago P. L. Reina

Fig. 029 – Ponte sobre o rio Arga – Puente La Reina

Já à noite, uma ótima surpresa; o peregrino John havia se hospedado conosco.
Foi uma grande alegria esse reencontro. O John , apesar de filipino, reside
atualmente na cidade de Boston, EUA. Após esse momento de descontração,
aproveitando a oportunidade, o John nos convidou para assistirmos às 20:00h
a missa na Catedral de Santiago dessa vila; infelizmente, após o jantar,
chegamos atrasados nesse encontro – o nosso amigo estava lá nos esperando.
Naquela mesma noite, inesperadamente, o John deu-me uma garrafa de água e
um pedaço de pão e queijo; parecia saber que eu sairia cedo e não dispunha
desse importante suprimento.
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5 - Puente de La Reina a Estella
Distancia aproximada: 25 Km
Tempo médio de caminhada: 07:00h
Altitude média: 500 metros
Ponto culminante: Sem destaque
Dia 06/10/06, às 07:30h, ainda escuro, já estava pronto e iniciava a minha
caminhada ladeira abaixo, deixando os meus amigos para trás; o Filipe teria
que esperar o Correio abrir ás 09:00 para poder despachar alguns pertences
para Burgos. Logo na saída aproveitei para tirar fotos da famosa ponte, onde
os seus arcos refletidos no rio, dão-nos a impressão de estarmos vendo
círculos - linda imagem. Após esse emocionante momento, caí na estrada e,
por um descuido, quase errei o caminho mas, felizmente, tomei o rumo certo,
em direção ao povoado de Mañeru. Logo de início, em um desvio ao lado
esquerdo da estrada, peguei um trecho em aclive forte, com piso pedregoso e
irregular – valetas, impondo um grande esforço até poder chegar na crista
desse relevo; o compensador disso tudo foram as oliveiras que ornamentavam
quase todo o trecho e a beleza da vista no alto, vendo-se a aldeia e os campos
cultivados. Passei por Mañeru e segui para Cirauqui, entrando por um arco
medieval. O povoado possui muitas ladeiras entre construções antigas; parei
para fazer um lanche – bocadilhos e renovar o estoque de água. A partir desse
trecho já começava a integrar-me com outros peregrinos que via pelo
caminho, no caso de um grupo formado por quatro italianos e uma suíça.
Completado os procedimentos necessários para um bom restabelecimento,
peguei os meus apetrechos e segui ladeira abaixo, passando por uma calzada
romana e uma ponte em ruínas; segui em frente, atravessei um interessante
túnel, parecendo obra recente, mais com traços de arquitetura medieval e sob
uma rodovia. Nesse trecho, em pista de terra ao lado da rodovia, próximo ao
povoado de Villatuerta, avistei e fotografei um personagem típico do caminho,
ou seja, um espanhol bonachão – engraçado, cujas vestes eram do tipo caipira,
pois usava um grande chapéu de palha, calças dentro das botas, uma cabaça e
uma vieira pendurada em seu traseiro; a concha fazia ruído na cadencia dos
seus passos ao bater no corpo. Esse peregrino, que tive a oportunidade de
reencontrá-lo em outras paradas, por hábito, brincava chamando-o de grande
peregrino; ele sempre correspondia com um inocente sorriso; era uma pessoa
muito simples e amável que, como características, dormia sempre cedo,
roncava horrores e era o primeiro a acordar, fazendo involuntariamente o
maior ruído no momento que arrumava as suas tralhas; essas observações
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noturnas só eram possíveis devido aos vários dias de insônia que me acometeu
na primeira semana de caminhada.

Fig. 030 – Ponte e calçada romana Cirauqui

Fig. 031 – Peregrino exótico próximo Villatuerta

Passado esse trecho, continuei na direção dos povoados de Lorca e Villatuerta,
passando por campos cultivados e muitas oliveiras, onde as trilhas levaram-me
até Estella. A entrada dessa vila é magnífica; logo de início pude atravessar
uma ponte medieval e contemplar esplêndidas construções, em destaque a
igreja do Santo Sepulcro de Estella. Já quase chegando ao albergue Municipal
de Estella, reencontrei o Filipe e, juntos, tratamos de nos alojar ali mesmo. No
interior desse edifício, logo na entrada, existe uma escultura em tamanho
natural de Santiago peregrino. As suas instalações são boas e, não podendo
deixar de esquecer um fato inusitado, quando um peregrino australiano ao
acordar, notou que o seu companheiro estava com o corpo repleto de manchas
vermelhas, provavelmente ocasionadas por um inseto parecido com o nosso
percevejo, chamado na Espanha de chinche; sua picada poderia ocasionar,
além das manchas, feridas muito sérias na derme do peregrino; foi justamente
nesse momento em que o amiguinho do australiano, ao ver o casal de
espanhóis que havia dormido no beliche ao seu lado, cujo homem também
estava com o corpo repleto de manchas vermelhas, que o rapaz espantadíssimo
foi logo tirar satisfações; parecia que o pobre e inocente peregrino tivesse
alguma culpa sobre o ocorrido. Diante daquela cena inusitada e dantesca, não
pude deixar de escapar discretamente de dar umas boas risadas pois, também,
motivado por esse casal que roncou a noite toda, com destaque a mulher; a
senhora emitiu um ruído parecido com aqueles dos desenhos animados,
perturbando o sono de todos; desculpas por essa forma expressada!
Na oportunidade que tivemos para conhecer o centro da vila, fomos
informados que a fonte de Irache só abriria à tarde, o que forçosamente iria
nos impedir de visitá-la, haja vista o nosso horário previsto para a saída no dia
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seguinte ser bem cedo, o que levou-nos a alugar um táxi e rumar para aquela
fonte, como forma de garantirmos a prova daquele vinho Riojano pois, como
sempre acompanhava via Webcan, também queria ser um daqueles peregrinos
que tiveram o privilégio de experimentar essa sensação. Todo esse esforço não
teve sentido, uma vez que, no dia seguinte, ao passarmos nesse mesmo local e
encontramos os portões abertos, não havia vinho na torneira; satisfeita a
curiosidade, confesso - o vinho não foi lá grande coisa mas, mesmo assim,
valeu a pena satisfazer essa vontade e conhecer esse ponto tão singular do
Caminho. No local existe o seguinte aviso: Peregrino! Se quiseres chegar a
Santiago com força e vitalidade com esse grande vinho, tome um trago e
brinde a felicidade.
Normas de uso: Para beber sem abusar, te damos com agrado. Para poderes
levar, terás que comprar – minha tradução.

Fig. 032 – Igreja do Santo Sepulcro – Estella

Fig. 032 – Fonte de Irache – aldeia de Ayegui

Na noite em que tivemos a oportunidade de conhecer melhor a vila e
contemplar a sua magnífica arquitetura antiga, com destaque a praça de
Fueros, nos levando a uma reflexão sobre os hábitos locais, cuja população
vestia-se elegantemente, havendo um diversificado comércio, boas lojas,
restaurantes e uma grande movimentação de pessoas, com crianças transitando
e brincando descontraidamente nesse espaço, o que, mesmo sentados
confortavelmente em cadeiras em um elegante bar na praça, com o avanço das
horas, pude sentir o rigor do clima local, ou seja, a falta de um bom agasalho;
aquela jaqueta que foi surrupiada em Pamplona. O corpo necessitava de um
maior conforto; tive que comprar um novo agasalho com a ajuda do Filipe
para poder encarar essa intempérie, uma vez que estava geograficamente no
hemisfério norte e o clima, para frente, tenderia a se agravar com a
proximidade do outono europeu. Feito isso; a coisa mudou de figura e esse
peregrino pode mais confortavelmente admirar as belezas do lugar e retornar
tranqüilo de volta para o albergue e descansar o necessário para um novo dia.
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6 - Estella a Torres Del Rio
Distancia aproximada: 32 Km
Tempo médio de caminhada: 07:00h
Altitude média: 550 metros
Ponto culminante: Monjardin, 700 metros
Logo bem cedo, às 07:30h do dia 07/10/07, como o planejado, rumávamos
para mais um desafio mas, antes disso, logo num bar na mesma rua do
albergue, entramos para tomar o café da manhã. O proprietário era um
argentino mal educado e quase me tirou do sério, no momento em que dois
peregrinos espanhóis haviam pedido um tipo de chocolate; perguntei como era
a tal bebida para certificar-me se também poderia pedir o mesmo, inclusive ao
dono bar; o figurão ficou uma fera e, num ar de ironia e deboche, resmungou:
- brasileiros! naquele momento, num sentimento patriótico, quase perdi a
compostura, não fosse a intervenção dos colegas espanhóis, do mexicano
Alejandro e do Filipe. Todos ficaram revoltados com a atitude desse
indivíduo, inclusive uma peregrina argentina que também se encontrava no
local momento da agressão. Passado esse primeiro e único incidente dessa
natureza, caímos na estrada e rumamos no sentido Ayegui. O dia estava
chuvoso – chuva fina, e não apresentou grandes dificuldades para passarmos
pela fonte de Irache, como já narrado anteriormente e seguimos em frente até
o magnífico monastério de Irache, onde fizemos uma rápida visita,
carimbamos as nossas credenciais e fomos em frente. Seguimos pelas trilhas
de Azqueta, cruzando um grande bosque arborizado até chegar na cidade.
Como queríamos ganhar tempo e avançar em frente, deixamos de visitar o
Pablito, pessoa muito carismática do Caminho, conhecido por oferecer cajados
aos peregrinos que passam por ali. Continuamos na direção de Villamayor de
Monjardim, através de vinhedos em uma longa subida. Já no alto, entramos no
albergue paroquial de Monjardin; fomos recepcionados pelo pároco local, que
gentilmente nos ofereceu abrigo e um café, que foi acompanhado de
madalenas, pão e biscoitos. Como estávamos planejando ficar em Torres Del
Rio, agradecemos a hospitalidade, fizemos as nossas doações, carimbamos as
credenciais e fomos em frente, dando uma pequena parada para tirar fotos da
igreja de San Andrés de Villamayor e, em seguida, caímos na estrada. O
trecho, a partir desse povoado nos castigou muito, devido à aridez do solo e a
falta de sombra; começaram as fortes subidas e descidas – caminho Urbioga.
Já se podiam ver as plantações intensivas de grãos, provavelmente trigo e
cevada, que nos acompanharia nesse trecho e em grande parte do Caminho.
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Essa forma de plantio, apesar de já ter sido feita a colheita, obedece
criteriosamente as curvas de níveis do terreno, de forma a preservar o solo e
impedir a ocorrência de erosão – voçorocas, que no Brasil tem causado
grandes prejuízos no campo, devido a falta de conscientização dos nossos
produtores rurais, desperdiçando-se grande extensões de terras. “Na Espanha,
mesmo por tudo o que esse povo passou ao longo de sua história, dá-nos bons
exemplos de um melhor aproveitamento do solo, mesmo enfrentando fatores
adversos com as intempéries, o solo e a escassez de água, obrigou-os a lançar
mão em sofisticados investimentos, como sistemas mecânicos de preparação e
irrigação da terra para o plantio e colheita – não vi um só trabalhador rural
usando ferramentas manuais, tais como: pá, enxada, etc., ferramentas muito
comuns utilizadas em nossos campos”. Essa moderna técnica de cultura
agrícola, que já havia estudado no curso de geografia da Universidade Federal
Fluminense na década de 70 que, na prática, no Brasil, a coisa pouco mudou e
continuamos culturalmente com as mesmas práticas antigas no campo, salvo
alguns empreendimentos agrícolas que, mesmo implementando técnicas
modernas, tem causado grandes impactos ambientais, devido ao grande
avanço das plantações, principalmente a soja e a cana de açúcar, reduzindo as
áreas de florestas e acelerando o processo de desertificação do nosso solo.

Fig. 034 – Entrada de Villamayor de Monjardin

Fig. 034 – Los Arcos

Até chegarmos em Los Arcos, encaramos as adversidades da natureza – muito
calor e trilhas intermináveis e confusas em trechos áridos, tendo ao fundo e
bem distante a presença das matas galerias. Enfim, na entrada do povoado,
paramos em um comércio; espécie de bar, sem uma viva alma para nos
atender; a casa era equipada com máquinas de refrigerantes, água, biscoitos,
café, etc. Permanecemos nesse local até ganharmos forças para podermos
chegar em Torres Del Rio.
Já no percurso em direção a Los Arcos, passamos em frente da igreja de Santa
Maria de Los Arcos e continuarmos na direção de Sansol. A cidade era
avistada ao longe e nada de se chegar. O calor era insuportável e, por incrível
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que se pareça, colhemos muitas amêndoas pelo caminho, utilizando o precioso
cajado, batendo nas ramas. Com a pouca sombra oferecida, sentei numa pedra
sob os pés da árvore e com ajuda de uma outra pedra, quebrei-as e as comi.
Esse alimento é muito energético e deram-me forças para encarar esse deserto.
Ao passarmos por Sansol, já se podia avistar Torres Del Rio. Antes da entrada
da aldeia, passamos sob uma ponte medieval e logo estávamos encarando uma
forte subida em direção ao centro do povoado. Foi nesse trecho que
encontramos uma simpática freira e pedimos informação sobre que direção
seguir; a religiosa foi muito solícita e, mais ainda, por saber que éramos
brasileiros, ficou muito alegre; confessou que já esteve em missões no Brasil,
nos estados da Bahia, Espírito Santo e Amazonas, e que ainda guarda boas
lembranças do nosso povo. Após esse encontro, nos despedimos e fomos em
frente até chegarmos finalmente no centro do povoado. Logo de início
deparamos com a igreja ortogonal do Santo Sepulcro, réplica da igreja de
Eunate, monumento em autentico estilo românico, considerado como uma das
mais importantes obras da Ordem dos Cavalheiros Templários nessas terras. O
mais interessante, no momento em que buscávamos informação com uma
senhora que se encontrava sentada justamente em uma calçada desse templo,
não percebemos que era a própria depositária das chaves que nos permitiria ter
o acesso ao interior do templo e poder observar as suas relíquias; foi uma
pena, paciência, ou seja, o nosso propósito era encontrar o mais rápido
possível um albergue; agradecemos, nos despedimos e rumamos direto para o
local mais próximo – Hospital de Peregrinos. O outro, ladeira acima, era a
Casa de Mari. Foi a partir desse momento, ao conhecer um outro peregrino
brasileiro, cujo nome irei omitir até o final dos textos, que o meu caminho
passou a não ser mais o mesmo, ou seja, nada pessoal, aliás, trata-se de uma
ótima de pessoa, extremamente simples, educado, bom filho e bom pai mas,
por suas característica pessoais, quase comprometeu tudo o que eu havia
planejado na minha caminhada que, a princípio, o meu intento era fazer um
caminho de reflexões sobre a minha vida e experimentar momentos de paz
com DEUS e a natureza, caminhando somente com o meu corpo apoiado na
terra e os pensamentos voltados para as
entidades sagradas que trilharam esse Caminho de Fé e de Luz; meu propósito
era simplesmente poder impregnar os olhos e a mente com as dádivas do
caminho; vendo, olhando e observando o possível à minha volta, não só os
fatores geográficos, como também, os testemunhos históricos e milenares,
como forma de poder admirar toda essa seara de acontecimentos importantes
ocorridos na idade média, e que estão latentes até os dias de hoje,
vivenciando, ao meu modo, um pouco dos épicos momentos dos povos
antigos que residiram, combateram ou que passaram simplesmente por essas
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terras e que atualmente não mais existem; valorizar o que restou dos escritos,
dos monumentos em ruínas e os que resistiram à ação do homem e do
abandono, fazendo desse patrimônio da humanidade um grande atrativo
aqueles que tiveram o sagrado chamado para pisar honrosamente nessas terras
além mar, como o meu caso; me considero um privilegiado em poder
experimentar as sensações que outras gerações de gente do povo, clérigos,
guerreiros, reis e santos pisaram, trilharam e tiveram as suas graças alcançadas
ou humildemente deixaram rastros santos e se eternizaram, fazendo dessa rota
uma magnífica correlação com o Caminho da Estrelas - Via Láctea. Agora,
diante do que me ocorreu; ouvindo lamentos, lamentos e dá-lhe lamento,
vindos desse brasileiro, que até o cognominei de poliqueixoso e os espanhóis
de o homem das Dolores - sistematicamente queixava-se de dores; perguntava
o que estava fazendo ali; queria por forças trocar as suas passagens de voltar
para o Brasil; que o caminho não era nada daquilo que esperava; teve
complicações gastrintestinais, enfim – uma barra, é mole. Então, para
começar: o joelho foi uma novela; reclamou no meu ouvido durante uns
duzentos quilômetros e incomodou muita gente, pedindo e tomando qualquer
tipo de remédio que pudesse encontrar; recebeu inclusive massagens
voluntárias e, aquelas que teve que pagar, como reclamou; o cara era um
tremendo pão duro, chegando a ser irritante e em alguns momentos até
engraçado; o que fazer mas, mesmo assim, gostava dele e, por isso, tornou-se
um personagem importante e que não poderia deixar de ser mencionado em
meus relatos; com certeza essa missão já estava reservada no meu
Caminho.
A aldeia dispõe de poucos recursos; não possui e tão pouco Internet – o
computador do albergue estava inoperante; com sorte, em um bar próximo,
consegui usar um celular da proprietária, onde a cobrança era feita através de
um controlador de pulsos; feito isso, falei com a minha família e fiquei mais
aliviado, já que estava há dois dias sem comunicação com eles.
Como escolhemos o albergue mais próximo, o amigo brasileiro resolveu
seguir o grupo de espanhóis que fez amizade em Roncesvalles e que já estava
caminhando com eles desde esse povoado, decidindo acompanhá-los ladeira
acima, hospedando-se no Albergue Casa de Mari. Como o combinado, no dia
seguinte, após o café da manhã, nos encontramos naquele albergue e pudemos
constatar que as suas instalações eram bem melhores que a nossa; da sua
sacada, podia-se descortinar toda a paisagem do vale. Já um outro fato e que
nos deu uma baita dor de cabeça a partir desse povoado, foi o brasileiro ter
decidido nos acompanhar; o cara não agüentava mais caminhar com os
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espanhóis; a turma caminhava feito locomotiva e nem sequer olhavam para os
lados, o que, de início, com muita alegria, compartilhamos a sua companhia, e
ele, todo eufórico, até ligou para a família no Brasil dando a boa notícia; mal
sabíamos que justamente aí começava a nossa verdadeira peregrinação; digo,
no caso, a minha. Confesso que nem percebi o momento em que os espanhóis
ficaram aliviados com o nosso encontro pois, mais tarde, foi que a ficha caiu e
pude perceber o abacaxi que eles nos passaram. Logo de início já começaram
as queixas: a primeira delas foi que o seu antigo grupo – aqueles que caíram
fora, andavam rápido de mais e sequer bebiam água; a outra foi o surgimento
de uma grande distensão muscular, precisamente na região do joelho; não me
lembro qual deles mas, confesso, foi terrível – que joelho danado – deu
trabalho a muita gente – me faltam palavras para exprimir toda essa epopéia.
Quero dizer, de todo o coração, naquele momento, já formada uma nova
comunidade de amigos, ainda mais de brasileiros, o nosso amigo já se sentia
mais confortado, assim como todos nós.
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7 - Torres Del Rio a Logroño
Distancia aproximada: 22 Km
Tempo médio de caminhada: 10:00h
Altitude média: 550 metros
Ponto culminante: A Bargota, 750 metros
Às 08:30h do dia 08/10/06, caíamos na estrada, já em companhia desse novo
peregrino, rumo a cidade de Logroño. A trilha inicialmente seguia a direção
do povoado de A Bargota, cujo trecho pedregoso era irregular e sinuosa e até
monótono, com formação vegetal arbustiva, seca e com pequenas ondulações;
podia-se notar um espaçamento verde formado pela presença de videiras e
oliveiras no declive da margem esquerda do caminho; fotografei azeitonas da
espécie preta – até então não observadas pelos meus olhos atentos nessas
paisagens. Continuando, pude ver do alto a vila de Viana - último povoado da
Navarra, que foi fundada por Sancho o forte em 1219 e terra do lendário
César Bórgia, nascido em Roma em 1475 e morto nos campos de Viana em
1507, príncipe italiano, filho de Rodrigo Borja ou Bórgia, depois Papa
Alexandre VI. Era um personagem tipicamente renascentista pela sua ambição
e pelo seu talento, pelas suas virtudes e pelas suas debilidades. Aos dezesseis
anos é nomeado bispo e aos dezoito cardeal. Precocemente veio a abandonar a
carreira eclesiástica pela das armas. Protegido pelo pai, recebe de Luiz XII, rei
de França, o título de duque de Valentinois. Casa-se com uma irmã de Juan de
Albret, rei da Navarra, e o Vaticano nomeia-o para um alto cargo militar da
Igreja. Excelente militar e político astuto, que se apodera de quase toda a
Romanha – Itália e de quase toda região. Participa nas campanhas de Luiz XII
contra o reino de Nápoles; mas a morte do pai, o papa Alexandre VI, em 1503,
arruína os seus planos. O novo papa, Júlio II, primeiro encarcera-o e
posteriormente expulsa-o da Itália. Morreu nos campos da Navarra após um
duelo de espadas com o conde de Lerín. O seu corpo jaz na cidade e pode ser
visitado no interior de sua catedral.
A passagem por essa lendária vila foi rápida e continuamos a caminhada
sempre em trecho sinuoso, monótono, através de campos, provavelmente de
cultura de trigo e cevada. Toda essa vastidão exige muito esforço do
peregrino, devido a aridez do terreno e a ausência de sombra. Ao longo podiase avistar a cidade de Logroño que, já bem próximo, pude parar na famosa
casa da dona Felícia que, num ato de emoção, confundi a sua filha como se
fosse a própria, beijando-a e a chamando de Felícia; não sabia do falecimento
dessa famosa e carismática personagem do Caminho. Contornado todo esse
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lapso, e conhecedor da tradição local tratei de fazer a minha doação com uma
pedra do Brasil – quartzo vítreo ou hialino, coletada na praia de Itaipuaçú –
Maricá que, num ato de retribuição e muito emocionada, deu-me um forte
abraço.

Fig.038 – Sombra peregrina saída de Torres Del Rio

Fig. 039 – Igreja de Santa Maria - Viana

Fig. 040 – Filha da dona Felícia entrada de Logroño

Hoje não retrata mais a sua antiga tradição, ou seja, não havia figos e a água
disponível era mineral; tinha que ser comprada. A parada foi rápida e tive que
continuar na direção pretendida – chegar o mais rápido possível em Logroño.
O trecho tornava-se ainda mais duro e dava a impressão que já estava
chegando e nada da cidade; apenas uma enorme escultura de um touro no alto
do morro indicava a proximidade da cidade, o que, inicialmente, deparamos
com uma pista pavimenta na cor vermelha – andadeiro, com fortes subidas,
castigando mais ainda esse ansioso peregrino até finalmente poder cruzar a tão
famosa ponte sobre o Rio Ebro - divisor entre as províncias da Navarra e La
Rioja e chegar em Logroño. A cidade é a segunda maior do Caminho e o seu
centro urbano confunde o peregrino; tive que prestar muita atenção, não só no
objetivo de localizar o albergue, como também no próprio trânsito – eram
carros transitando por todos os lados e quase fui atropelado quando tirava
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fotos num retorno circular – uma praça. A sua lendária ponte de pedra sobre o
Rio Ebro, construída no séc. XI a mando do Rei Afonso VI, foi obra dos
engenheiros peregrinos Santo Domingo de La Calzada e São Juan de Ortega.
Ela era conhecida como a ponte dos 12 arcos e possuía postos de observação,
tipo guaritas, para vigiar a sua entrada e protegê-la dos invasores. Atualmente
ela apresenta-se com uma nova fisionomia, fruto das obras de recuperação
ocorrida no ano de 1884. A duras penas, consegui chegar no local pretendido,
ou seja, Albergue da Associação dos Amigos do Caminho. O albergue é
confortável e, da janela do alojamento, à noite, pude tirar uma bela foto da
torre piramidal da Igreja de Santa Maria Del Palácio, erguida no séc. XII, o
que, também, pude visitar o seu interior e tirar fotos. Na ocasião haviam
moças penduradas em andaimes trabalhando na recuperação do acervo
interior; não deixando de lado o jeito brasileiro e num ato de brincadeira, pedi
que as mesmas fizessem pose para uma foto. Acho que elas não gostaram
muito dessa ousadia e continuaram com a atenção voltada estritamente para o
que faziam paciência, a intenção era de valorizar aquele importante trabalho.
Existe na cidade um variado comércio e bons restaurantes, onde em
companhia do Filipe pudemos saborear uma ótima pizza e degustar um
autentico vinho da Navarra. Após o jantar, andando pela cidade, pude observar
a grande presença de imigrantes, principalmente indianos, latinos americanos
e marroquinos, provavelmente empregados como mão de obra na construção
civil, notadamente observado em inúmeros canteiros de obra local.
Após esses passeios noturnos e cabreiros com os centros urbanos, o frio e a
chuva fina que caía; como bons cariocas e paulistanos, tratamos de nos dirigir
imediatamente para o albergue e descansar para os novos desafios que viriam
pela frente no dia seguinte.

Fig. 041 – Int. igreja S. Maria Del Palácio - Logroño

Fig. 042 – Torre Igreja S. Maria Del Palácio
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8 - Logroño a Najéra
Distancia aproximada: 32 Km
Tempo médio de caminhada: 08:00h
Altitude média: 500 metros
Ponto culminante: Alto San Antón, 610 metros
Na manhã seguinte, às 08:00h do dia 09/10/06, estávamos a caminho da
cidade de Nájera, cujo trecho mostrou-se confuso até podermos alcançar e
passar pelo parque La Grajera, ornado por um imenso bosque e magníficos
lagos e pântanos, que nos acompanharam em todo esse percurso, e ficando
para trás quando já estávamos em seu ponto mais alto. Passamos por alamedas
de abetos e matas galerias, para em seguida começarmos as descidas rumo ao
povoado de Navarrete. Passamos por uma ponte sobre a rodovia e paramos
para descansar num curioso local, que apesar de encontrar-se só nos alicerces
– ruínas do antigo hospital de San Juan de Acre, pude lavar a cabeça em uma
fonte local, sem beber a sua água; coisa que evitei ao longo de todo o
Caminho, mesmo estando sem a minha reserva naquele momento.
Aproveitando essa parada e por razões fisiológicas, deixei discretamente os
meus restos orgânicos naquelas ruínas. Já recuperado de todo o sufoco, pude
sair aliviado, ganhando velocidade até chegar ao objetivo do dia – Nájera.
Passei por extensos vinhedos e observei singelos jardins nas fachadas das
casas, compostos por curiosas roseiras, as quais se derramavam e dava um
toque todo especial nos sobrados. O dia estava muito quente, com pista em
terreno pedregoso até o Alto de San Antón que, seguindo um ritual peregrino,
peguei uma das pedras do caminho e a equilibrei num montículo de pedras,
fazendo de costume o meu pedido de graças. Esse hábito curioso de
manifestação de fé vai tomando forma nessa paisagem, criando autênticos
monumentos ao longo desse trilha, como se fossem as majestosas demoiselles
formadas pela própria natureza. O cansaço era patente devido ao forte calor e
a ausência de sombra que, mais adiante, nesse mesmo trecho, pude tirar uma
típica foto, tendo ao fundo um pastor conduzindo as suas ovelhas e, também,
nesse contexto, um grupo de peregrinos italianos, que mais tarde iriam fazer
parte do seleto grupo que o Caminho me reservou. Continuando, mais adiante,
um acontecimento inusitado; eu e meu amigo Filipe avistamos um par de sofás
abandonados e, num momento de descontração, sentamos nos mesmos e nos
sentimos lordes, mesmo diante daquela árida imensidão; essa foto fez um
grande sucesso no contexto peregrino.
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Na entrada da cidade, além de um curioso painel com poemas em várias
línguas, que não fotografei e nem decorei, também havia uma inscrição numa
construção com os seguintes dizeres – Peregrino em Nájera é najerino. A
ponte sobre o rio Najerilla divide a parte nova da antiga, onde o trajeto para o
albergue é feito acompanho as margens do rio, lado esquerdo e, ao fundo,
próximo do relevo em curiosa formação arenítica, que fica o albergue. A
cidade propriamente dita fica na margem direita do rio. O albergue que
pertence a Associação dos Amigos do Caminho fica no final da rua, numa
construção simples e com pouco conforto, onde fomos obrigados a deixar o
cajado e as botas em um corredor, fora do alojamento, o que, sabendo de
alguns episódios de furtos de calçados, deixou-me um tanto preocupado mas,
felizmente, tudo estava no seu devido lugar na manhã seguinte, que bom.
Esse foi um dos trechos e a própria estadia na cidade, que me acometeu um
grande branco; comum a muitos peregrinos, ou seja, mesmo diante de toda
grandiosidade de monumentos ao longo do Caminho e da singularidade de
cada lugar, torna-se quase que impossível detalhar nos pormenores cada
aspecto nessa empolgante senda, que justamente no trecho entre Torres Del
Rio até esse ponto, o fenômeno acorreu - parecia que estava em outra
dimensão, quase esquecendo de tudo que havia experimentado até então.

Fig. 043 – Eu e o Filipe descansando antes de Nájera

Fig. 044 – Pastor e rebanho Alto San Antón
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9 - Najéra a Santo Domingo de La Calzada
Distancia aproximada: 23 Km
Tempo médio de caminhada: 08:00h
Altitude média: 650 metros
Ponto culminante: Cirueña, 750 metros
Como de hábito, às 08:00h do dia 10/10/06, seguia para Santo Domingo de La
Calzada. Nesse trecho passei por extensos vinhedos, onde pude saborear
suculentas uvas, passando pelo povoado de Azofra. Adiante, na direção de
Cirueña, onde o percurso é longo, com áreas de cultivo intensivo e
mecanizado; observa-se o uso de técnicas modernas de proteção do solo, onde
as curvas de níveis são preservadas, como forma de evitar-se a erosão. O
trecho foi duro; sem sombra e com um tremendo calor, sendo amenizado em
declives até chegar na cidade de Santo Domingo de La Calzada. O tempo já
indicava que a chuva estava próxima, mas por sorte, ela caiu quando já estava
hospedado no Albergue da Confraria de Santo Domingo de La Calzada. As
suas instalações são dignas de um local tão emblemático que, na oportunidade,
fui recebido pelo pároco local. A minha credencial recebeu o seu carimbo, me
sendo ofertado na ocasião lindo botom na forma de vieira, que imediatamente
o coloquei no meu boné. Considero esse local um dos mais completos para
atender as necessidades do peregrino. Foi justamente aí que experimentei uma
das melhores sensações do Caminho; sentia realmente diante do túmulo do
santo padroeiro da cidade o eco das suas energias. Por curiosidade, num
acesso lateral e nos fundos desse albergue, pude conhecer o galinheiro onde
são fornecidos os galináceos para suprimento da gaiola existente na catedral
de Santo Domingo.

Fig. 045 – La Picota – cruzeiro em Azofra

Fig. 046 – Suculentas uvas; abundantes em La Rioja
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A cidade foi fundada em 1044 por Santo Domingo de La Calzada, onde ele
ergueu uma capela e um hospital de peregrinos. O rio Oja, que passa pela
cidade, é o responsável pelo nome da região – La Rioja e, ao fundo, pode-se
observa a beleza da Serra de La Demanda. Atualmente a sua população é
composta por 5741 almas.
Santo Domingo de La Calzada nasceu em Vilória de Rioja em 1019, época do
reinado de Sancho o Maior de Navarra e faleceu em 12 de maio de 1109. O
seu mausoléu é um dos melhores exemplos do estilo românico espanhol, onde
o seu corpo jaz em um relicário e, em frente, está o famoso galinheiro de
pedra, confeccionado no final do período gótico, cujo interior observei as
presenças de um galo e uma galinha brancos, que mensalmente trocados,
como forma de manter-se a tradição de um grande milagre que ocorreu nessas

Fig. 047 – Flores antes de S. Dom. de La Calzada

Fig. 048 – Curiosa torre da igreja S. Dom.La Calzada

bandas; como conta a lenda: Um casal chegou a essa cidade para venerar as
relíquias de Santo Domingo de La Calzada. Seu filho, chamado Hugonell, um
rapaz muito bonito, chamou a atenção de uma jovem onde houvera se
hospedado e, sem que o pobre infeliz percebesse, a jovem enamorou-se e ficou
furiosa por não ser correspondida, diante da indiferença do rapaz. A sua
vingança foi colocar uma peça de prata na mochila/bolsa do moço, para em
seguida acusá-lo de furto junto ao Corregedor. A pena imposta para esse tipo
de delito era o enforcamento, por força do decreto do rei Alfonso X, o Sábio;
o que acabou acontecendo para o desespero dos seus pais mas,
inesperadamente, ao retornarem do caminho, depararam com o seu filho vivo,
declarando que Santo Domingo havia poupado a sua vida. Imediatamente os
seus pais trataram de procurar o juiz da cidade e comunicar-lhe o milagre.
Incrédulo, o meritíssimo zombou do ocorrido e proferiu a célebre frase: - Seu
filho está tão vivo quanto o galo e a galinha aqui assados que vou comer.
Imediatamente os bichos saltaram do prato e puseram a cacarejar. Depois
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desse feito e libertado o rapaz, a cidade ficou conhecida onde a galinha cantou
depois de assada e, por isso, são mantidas essas aves no interior da igreja.
Pena que eles não cantaram quando da minha entrada nesse templo pois,
segundo as tradições, o seu canto pode trazer boa sorte ao peregrino que lá
entrar. Com tudo isso, o mais importante é saber que pude experimentar um
dos maiores momentos de energia e fé de toda a minha vida, por estar diante
do túmulo desse Santo tão importante e defensor da causa peregrina. Foi uma
das melhores noites de que passei, uma vez que pouco havia dormido até o
momento. Logo próximo ao albergue, pode-se dispor de um excelente local
para que o peregrino possa tomar o seu café da manhã, através de diferentes
máquinas. Também, nas imediações, existem outros locais ótimos para se
alimentar. Fui numa casa especializada em vinhos que tive uma boa aula sobre
os vinhos da região e, na oportunidade, eu, meu amigo Filipe e um outro
brasileiro pudemos experimentar um ótimo Rioja, ao preço de dez euros, não

Fig. 049 – São Sebastião – Igreja S. D. La Calzada

Fig. 050 – Albergue S. Domingo de La Calzada

lembrando infelizmente a sua marca mas, com certeza, no Brasil, custaria mais
de cem reais e, por isso, não poderia deixar de degustar esse néctar e
aproveitar ao máximo a minha estada em tão emblemático lugar, e que tanto
desejava conhecer – essa energia me contagiou e acho que melhorou muito a
minha caminhada a partir desse ponto.
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10 - Santo Domingo de La Calzada a Belorado
Distancia aproximada: 25 Km
Tempo médio de caminhada: 07:00h
Altitude média: 750 metros
Ponto culminante: Sem destaque
Às 07:30h do dia 11/10/06, com uma manhã chuvosa, estava a caminho de
Belorado. Logo na saída da cidade, ao passar pela majestosa ponte sobre o rio
Oja, construída por Santo Domingo e San Juan de Ortega, deparei com uma
cena chocante, ou seja, o leito do rio estava exposto devido à ausência de
água; embaixo dos arcos só se via pedras - seixos rolados e vegetação – o seu
leito estava colmatado/assoreado. Passando sobre ele, do outro lado da
margem, fotografei uma placa com os seguintes dizeres: Governo de La Rioja
– recuperação das Ribeiras Del Valle do Ebro. Após essa lastimável cena,
continuei o meu caminho, rumo a vila de Grañon, atravessando extensa área
de cultivo de trigo; nesse trecho passei por enormes fardos de feno, que mais
parecia, ao longe, como verdadeiras fortalezas. Continuei em frente até chegar
em Redecilla Del Camino, primeiro povoado de Burgos. Logo na entrada
nota-se um enorme marco cilíndrico de pedra – Rollo Jurisdicional Gótico,
com uma cruz em seu topo, simbolizando o início da Província de Castilla y
Leon. Nesse local fiz uma parada para descanso, próximo a um posto de apoio
ao peregrino. O local é muito confortável, dispondo de boa infra-estrutura
para atender o peregrino; foi aí que comprei o meu segundo cajado de madeira
e adquiri, também, uma segunda credencial; a que trouxe do Brasil já estava
ficando sem campo para apor os carimbos – sellos e, por esse motivo, tive que
adquirir uma outra.

Fig. 051 – Cadê o rio Oja? S. Dom. La Calzada

Fig. 052 – Passando por Grañon

Após ter feito um bom descanso, onde no local pude até fazer boas leituras de
folhetos informativos sobre o Caminho, segui em frente, rumo a
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Castildelgado. Nesse trecho peguei um desvio para Viloria de Rioja, terra
natal de Santo Domingo de La Calzada e onde está o albergue do simpático
casal Acácio e Orietta; foi emocionante poder chegar nesse pedacinho do
Brasil; a nossa bandeira estava lá ostentada na parede interna da casa, pois o
Acácio é brasileiro. Nesse ambiente cheguei até esquecer o restante do
caminho em que precisava percorrer, ainda mais como os dois brasileiros que
me acompanhavam; o papo foi longe e muito animado, onde nos foi oferecido
um ótimo café, com madalenas – bolo tipo maracanã e frutas. A Orietta, que é
italiana, foi muito solicita conosco, chegando até fazer uma massagem em um
dos nossos companheiros que estava com fortes dores musculares; adivinhem
quem é ele? pena que justamente ele não contribuiu á altura; o seu bolso
deveria estar cheio de escorpiões e, por isso, não conseguiu sacar um só níquel
e depositar na caixinha local.
Após esse descontraído encontro, seguimos em frente, deixando de visitar as
ruínas da igreja de Santo Domingo, motivado pelo pouco tempo disponível.

Fig. 053 – Entrada na Comunidade de Castilla e León

Fig. 054 – Albergue Acácio & Orietta - Vil. Rioja

A chuva era fina e parecia que o tempo iria melhorar; ledo engano, pois
faltando uns 10 km para a nossa chegada, precisamente no trecho entre
Villamayor Del Rio e Belorado, fomos pegos de surpresa por uma tempestade,
e desta veio uma forte precipitação de granizo. Para complicar a situação, o
campo era aberto e não havia sequer um local onde pudéssemos nos abrigar. O
Filipe e o outro amigo brasileiro estavam à minha frente e foi salve-se quem
puder, ou seja, um saiu em disparada, o outro parou e se protegeu com a
mochila, colocando-a na cabeça; as pedras de gelo eram arremessadas em
grande velocidade sobre as nas nossas cabeças, fazendo um forte ruído com o
seu impacto, provocando uma baita dor; parecia que iria romper as nossas
roupas, principalmente o meu frágil Anorak; minhas mãos, como estavam sem
luvas, ficaram vermelhas e muito doloridas; o chão ficou repleto de partículas
de gelo e o vento era terrível, parecendo que o mundo iria desabar sobre as
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nossas as nossas almas. Mesmo diante dessa situação inusitada e apavorante,
o Filipe conseguiu filmar a causadora da precipitação do gelo, ou seja, um
cúmulo-nimbo em forma de bigorna, que em meteorologia é um presságio que
vai cair granizo em algum ponto próximo; foi justamente o que aconteceu,
motivado pela brusca queda da temperatura na alta atmosfera e, por incrível
que pareça, só consegui mais tarde identificar tal fenômeno, após ver uma foto
tirada pelo Filipe. Confesso que tivéssemos observado essa formação antes da
precipitação, nada poderíamos fazer para nos livrar dessa situação, em virtude
das condições locais já mencionas, ou seja, quem está na chuva é para se
molhar, e foi o que aconteceu; ficamos encharcados e um baita frio nos
acometeu naquele momento até conseguirmos finalmente chegar no albergue
Quatro Cantones. A acolhida desse local foi excelente, mesmo com todo o
transtorno que causamos com os nossos corpos em pé de miséria. Foi
justamente na sua recepção que encontrei uma enorme abóbora e, mais
adiante, um oratório com uma escultura em madeira de Santiago que,
aproveitando a ocasião, fiz as minhas orações de agradecimento,
principalmente por ter conseguido chegar são e salvo nesse oásis. Os
alojamentos são dispostos em dois andares, com boa infra-estrutura; o café da
manhã era opcional e oferecido no andar térreo.
A chuva continuava torrencial mesmo à noite, o que, sem outra opção,
tivemos que enfrentá-la novamente para podermos matar a fome. A vila,
apesar de antiga e pequena, conhecida como Riojilla – região de comida de
caça, destacando-se uma iguaria famosa que é a carne de cervo, dispõe de
boas opções para esse fim e, de costume, agravado pelas agruras do tempo,
fizemos humildemente a nossa refeição trivial, dirigimos para o albergue e
sequer pudemos observar os seus arredores, pois a nossa principal finalidade
era secar de imediato os nossos calçados. A melhor forma encontrada naquele
momento foi o uso de jornais, devido a sua capacidade de absorver umidade e
poder permitir um melhor conforto para os nossos pés para o dia seguinte.
Não restam dúvidas que todos esses acontecimentos vão se incorporando ao
dia a dia de cada peregrino, de forma que ele possa superar nessa trajetória as
dificuldades futuras, até então nunca experimentadas que, confesso, mesmo
após ter feito todos os preparativos pertinentes ao enfrentamento das
adversidades que poderiam me ocorrer nessa fascinante aventura, aliado ao
entusiasmo e a vontade já impregnada nesse contexto, falou mais alto, ou seja,
parecia que o meu corpo era impulsionado por uma energia interior muito
forte, dando-me uma extraordinária coragem que só quem teve a oportunidade
de vivenciar tudo isso poderá explicar.
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11 - Belorado a Agés
Distancia aproximada: 30 km
Tempo médio de caminhada: 08:00h
Altitude média: 1000 metros
Ponto culminante: Alto de la Pedreja, 1.150 metros
Na manhã seguinte, dia 12/10/06, às 08:00h, estávamos com os pés na estrada
e, para variar, dá-lhe chuva. A máxima peregrina fomenta que devemos
sempre ir em frente, não importando com o que virá pela frente e, acima de
tudo, nunca abandonar a nossa fé. Essa premissa é que faz a diferença, ou seja,
a nossa fé interior, que muitas vezes ignoramos, constitui a nossa força motriz,
que embora oculta, nos alavanca e faz com que tenhamos toda energia para
irmos cada vez mais em frente.

Fig.055 – Trilha bosques carvalhos Alto La Pedreja

Fig. 056 – Cena lamentável antes de S. Juan Ortega

Logo na entrada de Tosantos, após a estiagem, pude fotografar uma linda cena
da natureza, manifestada através de um exuberante arco íris. Continuando,
passei pelas aldeias de Villambistia e Espinosa Del Camino, trecho esse
composto por muitas castanheiras, cuja abundancia permitiu que pudesse
encher as mãos com muitas castanhas caídas no solo.
Uma outra lição – certa feita, ao comentar com o amigo Filipe sobre o
episódio do trecho passado, quando enfrentamos aquela chuva de granizo, fui
de imediato chamado atenção, haja vista a forma com que me preocupava
pelas coisas que viriam pela frente, ou seja, acho que nem percebia, mas
sempre estava com maus presságios. Foi justamente nesse momento que ele
perguntou-me se havia lido o livro “O Sermão da Montanha” de Emmet Fox.
Tal pergunta fez-me lembrar um grande presente que o meu pai recebeu muito
orgulhoso de um antigo programa da LBV. Não sei porque motivo, mas nunca
tive a oportunidade, e talvez interesse em lê-lo; por força do destino e do
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chamamento de uma pessoa que mal acabava de conhecer, ao voltar do
Caminho, saí em campo em busca dessa obra. O primeiro passo foi ir à casa
da minha mãe; infelizmente não o encontrei. Surpresa minha foi ao passar em
uma feirinha de livros no Largo do Machado – Rio de Janeiro, e lá estava ele
me esperando. Analisando a obra, observei num de seus trechos, no capítulo V
– Tesouro do Céu, e lá estava a frase que ouvi do amigo – “(...) Lembre-se
sempre de que o único pensamento com que você precisa preocupar-se é o
presente. Os pensamentos de ontem ou do ano passado não interessam mais,
por que, se você puder tornar certo o pensamento presente, ele imediatamente
tornará tudo mais certo. A melhor maneira de se preparar para amanhã é
tornar a consciência de hoje serena e harmoniosa. Todos as outras boas
coisas se seguirão”.
Após essa lição e voltando ao relato do Caminho, num dia nebuloso e com
presságio de muita chuva, seguimos em direção a Villafranca Montes de Oca,
local temido na idade média devido à ação de salteadores, que abordavam os
peregrinos, levando os seus pertences e, em muitos casos, a própria vida. Já no
Alto de La Pedreja, segui numa linda e cansativa trilha, formada por alamedas
de carvalhos, que me levou até a aldeia de San Juan de Ortega, terra natal
desse famoso santo peregrino, engenheiro, que como Santo Domingo,
construiu hospitais e pontes para facilitar a passagem e estadia dos peregrinos.
Ao chegar no monastério que leva o seu nome, e que também guarda os seus
restos mortais em uma cripta, sentei num banco próximo existente na praça,
retirei a mochila das costas e me dirigi a um pequeno e único bar local.
Mesmo de não ter programado hospedar-me nesse local, visitei o famoso
albergue onde o peregrino é muito bem recebido pelo padre José Maria que,
com a sua gentileza, o peregrino é agraciado degustando a sua famosa sopa de
alho; pena que tive que ir em frente, não chegando a ter o prazer de conhecer
esse pároco e nem provar a sua sopa; apenas pude me contentar com um
carimbo - sello na minha credencial. A chuva continuava e, após ter tomado
um café com leite e comido um bocadillo - sanduíche, caí na estrada e pude
chegar finalmente no povoado de Agés, situado ao pé da serra de Atapuerca,
vislumbrando uma magnífica paisagem, conhecido pelos seus achados
arqueológicos e palco da batalha entre o rei Fernando I de Castilla y Leon e
Don Garcia da Navarra, que esse último veio a falecer em combate. O local
escolhido foi o albergue municipal El Pajar, cuja temperatura na chegada
estava na casa dos 3ºC; sua porta externa quando aberta, parecia um
verdadeiro frigorífico, só sendo amenizada a situação graças às boas
acomodações, o que permitiu nosso restabelecimento, para encarar a friagem e
poder jantar no restaurante El Taller, fora do local e único do povoado.
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12 - Agés a Burgos
Distancia aproximada: 24 km
Tempo médio de caminhada: 07:00h
Altitude média: 950 metros
Ponto culminante: Alto de Atapuerca, 1.050 metros
Numa manhã muito fria, às 08:00h do dia 13/10/06, estava novamente na
estrada e, para amenizar, a chuva deu trégua e possibilitou uma melhor
percepção do Caminho; as trilhas passavam pelas reentrâncias de um lindo
bosque até poder chegar no povoado de Atapuerca. Essa aldeia como já dito
anteriormente, possui um museu onde são guardados testemunhos milenares
de civilizações, habitat do Homo Antecessor mais antigo da Europa; logo na
entrada pode-se ver um monumento com o busto desse ancestral pré-histórico.
Adiante, após vencer um duríssimo trecho, já no alto da serra de Atapuerca,
passei por uma cruz de madeira envolta por pedras amontoadas e, mais à
frente, contornei uma extensa cerca de arame farpado, local de treinamento
militar e, contíguo a ela, deparei com uma curiosa espiral no solo, formada por
pedras, cujo circulo vai aumentando à medida que cada peregrino põe a sua
pedra; também fiz a minha parte e aproveitei para tirar uma foto magnífica
dessa singular obra do Caminho. Vencida essa serra, com aproximadamente
1000 metros de altitude, continuei na direção da aldeia de Villalval, situada no
fundo do vale, passando por uma trilha formada por blocos calcários – relevo
cárstico e, à direita, próximo a uma jazida desse mineral, passei por uma usina
de beneficiamento. O trecho parecia não ter fim, nos levando direto aos
povoados de Cardeñuela Rio Pico, Orbaneja Rio Pico e Villafria; nesse último
local paramos após ter enfrentado um cansativo trecho de terra e asfalto e sem
sombra. Como filhos de Deus, sentamos em um banco do lado de fora de uma
lanchonete e nos livramos do peso da mochila, deixando-as sobre o banco, não
esquecendo a preocupação de uma possibilidade de serem furtadas quando,
também, outros peregrinos que ali chegaram, adotaram o mesmo
procedimento. Diante dessa vulnerabilidade, fizemos um rodízio e tratamos de
fazer guarda a esse nosso precioso acessório, à medida que entravamos nesse
estabelecimento para suprir as nossas necessidades; começava aí o infortúnio
do progresso, ou seja, a proximidade do centro urbano. Após fazer um lanche
reforçado e saborear dois sorvetes com amêndoas, sentei novamente no banco
e observei que vários peregrinos haviam embarcado em um ônibus e zarpado
para Burgos; no local existe uma parada de ônibus, onde regularmente passa
um veículo de meia em meia hora em direção ao centro de Burgos.
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Fig. 057 – Cruz Alto Atapuerca

Fig. 058 – Sombra peregrina e curioso caracol Alto Atapuerca

Confesso que ficamos tentados e também procedemos da mesma forma mas,
com o único propósito de evitar passar por uma movimentada zona industrial,
evitando assim comprometer toda a nossa paz e o espírito peregrino;
compensamos esses quilômetros andando no movimentado centro da cidade,
após saltar próximo à praça, diante da estátua do emblemático El Cid
Campeador em seu magnífico cavalo. Na ocasião, antes de procurarmos local
para nos hospedar, eu e o amigo Filipe fomos à loja Vodafone a fim de
comprarmos um aparelho celular. O preço até nos agradou, ou seja, um
aparelho com crédito de 24 Euros poderia ser comprado pelo preço de 39
Euros. A economia iria valer muita a pena, levando-se em conta que
estávamos gastando mais de 4 Euros diários para falarmos com as nossas
famílias no Brasil. A nossa atitude, como bons peregrinos, fez-nos desistir da
idéia e continuamos a nossa caminhada sem o uso desse equipamento
tecnológico de comunicação, como forma de preservarmos os nossos
momentos de paz no Caminho. Nesse tempo, ao sermos informados por outros
peregrinos que os albergues estariam lotados, o Filipe, imediatamente, sugeriu
que fossemos para um hotel. O local escolhido foi o hotel España; o preço da
diária foi salgado, ou seja, vinte e cinco euros por pessoa mas, mesmo assim,
decidimos nos hospedar. As instalações eram muito boas, com banheiro no
quarto e roupa de cama; já estávamos ficando desacostumados com esse
conforto. Apesar de tudo isso, não consegui dormir sossegado em virtude de
muito barulho produzido por pessoas que passavam aos gritos na madrugada
em uma rua próxima ao hotel e, também, preocupado com a saúde do meu
colega peregrino, que passou muito mal à noite devido a sérios problemas
digestivo.
A cidade de Burgos é famosa por seus tesouros arquitetônicos e a Catedral de
Santa Maria, tombada como patrimônio da humanidade, destaca-se nesse
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conjunto; sua construção em estilo gótico, teve o seu início no ano 1221 e só
foi concluída no séc. XVI. As suas torres rendilhadas de gárgulas apontam
majestosamente para o infinito que, segundo observações do colega Filipe, as
sua pontas demonstram a sua imponência, como se fossem objetos fálicos - o
poder.

Fig. 059 – Portão Santa Maria – Burgos

Fig. 060 - Majestosa Catedral de Burgos

Fig. 061 – Teto estelar nave principal Catedral Burgos

Fig. 062 - Vitrais teto estelar Catedral Burgos

O famoso portão de Santa Maria abre as cortinas para podermos contemplar
essa esplendida obra, a partir das belas praças de Santa Maria e do Rei São
Fernando . A visitação nesse local é muito concorrida devido ao grande
numero de turista que ali passam mas, como privilegio, nós peregrinos, ao
apresentar a credencial, somos poupados de desembolsar a quantia de três
euros – 0800 – grátis. O interior da Catedral falta-me termos para descrever a
sua grandiosidade artística e arquitetônica; pude humildemente destacar os
seus vitrais estelares azulados no alto de magníficas naves, extraordinários
retábulos, o famoso baú de madeira que pertenceu a El Cid e o local do coro,
todo talhado em madeira, parecida com o nosso jacarandá, continha gravado
os nomes das pessoas/cantores nos assentos, dispostos em patamares e em
meia lua, com um esplêndido órgão ao fundo.
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Após essa inesquecível visita, eu e os amigos brasileiros fomos dar um passeio
no centro da cidade e, a partir daí, já começávamos a nos interagir com os
demais peregrinos que gentilmente nos cumprimentavam nas paradas das
caminhadas e nos albergues – a magia do Caminho. Primeiramente foi o
encontro com o mexicano Alejandro e depois com os italianos Roberto,
Andréas Rossini e a linda Franca, enfermeira italiana residente na Suíça. Na
oportunidade, como de praxe, sentamos em um bar e degustamos uma
saborosa cerveja Stella gelada. A cerveja na Espanha é servida como o chope
no Brasil, ou seja, é retirada através de bomba, com lindas torneiras, que ficam
em cima dos balcões dos estabelecimentos; só vi cervejas em latas, nunca em
garrafas. Depois desse bom momento, após ter feito um lanche em uma
padaria, para variar um bocadilho – sanduíche, fui para o hotel e tive aquela
noite já narrada anteriormente.
Confesso que todo esse esplendor exposto aos meus humildes olhos, já
acostumado até então com tantos testemunhos históricos e épicos dessa via
milenar, mais uma vez embriagou-se diante de mais esses feitos magníficos
deixados por almas artísticas que resistiram a toda sorte de acontecimentos
sofridos por batalhas sangrentas entre os povos que habitaram essa região. È
nessa cidade que o peregrino quase se perde e chega até comprometer o seu
ritmo como caminhante, tamanha a grandiosidade dos monumentos
soerguidos nessa parte do Caminho, que és tu Burgos. Esse peregrino que vos
fala foi um dos protagonistas que se encantou diante de tanto merecimento por
ter tido a oportunidade de pisar nesse mesmo solo, já antes pisado por muitas
almas santas.
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13 - Burgos a Hontanas
Distancia aproximada: 33 Km
Tempo médio de caminhada: 08:30h
Altitude média: 900 metros
Ponto culminante: Alto de Hormata, 930 metros
Na manhã do dia 14/10/06, ás 08:00h, após ter feito o meu primeiro café da
manhã incluído na diária do hotel, pus os pés na estrada; estava apenas em
companhia do outro brasileiro, pois o Filipe havia ficado na cidade, em virtude
de um importante projeto pessoal que era encontrar os seus ancestrais em
Burgos que, segundo ele, a sua família – Lacerda, seria remanescente de
castas medievais muito importantes nessa região. Sem a companhia desse
amigo, atravessamos a ponte sobre o rio Arlanzón e seguimos pelo parque El
Parral, mantendo o rio do lado direito, observando-se muita vegetação em suas
margens e a presença de marrecos/patos selvagens nadando nas suas águas; o
andadeiro à sombra de muitas árvores agravava o frio naquela manhã, cujo
percurso era cansativo e interminável dentro do centro urbano. Após vencer
essa etapa, seguindo na direção de Villalbilla de Burgos, passamos por um
longo andadeiro – pista de terra ladeada por plátanos até a entrada de
Tardajos. Após esse povoado, numa imensidão de terras planas e numa estrada
rural pavimentada, com campos arados devido já ter ocorrido a colheita de
trigo ou cevada; novamente pode-se notar a presença de grandes fardos de
feno/palha desses cereais, superpostos como uma imponente fortaleza. O calor
era avassalador, sem sombra, até o povoado de Rabé de las Calzadas. Após
enfim termos chegado nesse povoado, coloquei a minha mochila num banco à
sombra e me dirigi para uma esplêndida fonte: sentei em sua borda; tirei
minhas botas; as meias e mergulhei os pés em suas águas frescas, para em
seguida expô-los ao sol e secá-los devidamente, como forma de revigorar a
sua circulação. Os outros peregrinos, que ao presenciarem esse procedimento,
também embarcaram nessa, assim como o amigo brasileiro e o mexicano.
Após esse relaxe e já recompostos da forte insolação, fizemos um lanche e
nos abastecemos para poder encarar novamente esse deserto.
A trilha que leva até o povoado de Hornillos Del Camino é um tremendo
suplício: corta extensas plantações de cereais; não tem sombra e o solo é
pedregoso, no chamado vale de Hormata. Esse ponto não oferece suporte
suficiente para o peregrino e, após pequena parada para descanso e
alongamentos, seguimos em frente. Nesse percurso já estávamos em
companhia do peregrino mexicano Alejandro. Daí em diante, numa atmosfera
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severa e sem sombra, a situação começava a nos causar preocupação;
estávamos em plena meseta - parecia uma eternidade e não conseguíamos
avistar uma só construção, me obrigando a tirar a camiseta e colocá-la na
cabeça - fiquei parecendo aqueles legionários do deserto; estávamos subindo
na trilha em direção a Arroyo Sambol; local considerado abandonado e
composto por pista de terra pedregosa. Foi nesse ponto que deparamos com
um cruzeiro envolto a um monte de pedras e, acompanhando o ritual, subi no
montículo e depositei lá no alto a minha pedrinha. Mais à diante, num desvio
a esquerda, observei à distancia o curioso albergue Sambol; pequena
construção isolada naquela imensidão e num oásis ornado por imensas
árvores; curiosamente havia em sua parede uma cruz templária. O local
contrastava com aquela tórrida paisagem; onde andas Hontanas? o desespero
aumentava; nada se via naquele horizonte, parecendo que estávamos diante de
um conto de fadas e que a aldeia iria surgir numa espessa neblina mas,
infelizmente, não era esse o cenário. A vastidão continuava e, repentinamente,
surgida do nada, estava lá encravado em uma depressão o tão esperado
eldorado - Hontanas. Logo na entrada, após passar por um trailer abandonado,
descemos por um trecho sinuoso e pedregoso até finalmente conseguir chegar
propriamente dito no povoado. O cansaço era notório em todos nós e, de
início, num bar próximo a igreja, sentamos nas cadeiras disponíveis e
tomamos uma cerveja. Nessa parada tive o prazer de fazer novas amizades
com um grupo de peregrinos espanhóis muito simpáticos; já havíamos feito
contato anteriormente com um deles, que era obeso e caminhava com muita
dificuldade, devido a sérios problemas nos pés causados por bolhas e que,
felizmente, também conseguiu chegar a salvo com o seu grupo. Eles eram em
4 pessoas, sendo uma mulher de nome Consuelo e um rapaz de nome Alonso;
pena que não consegui guardar os nomes dos demais.

Fig. 063 - Trilhas desérticas entre Hornillos Del Camino e...

Fig.064 - Arroyo Sambol antes de Hontanas
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Após esse momento compensador; depois de tamanha aventura; fomos direto
para o novo Albergue Municipal - Hospital de Peregrinos. A nossa afobação
foi tanta, que nem nos detemos em melhor pesquisar as acomodações; foi uma
pena pois, diante dos nossos narizes estava o bar Puntido, local esse que
também funcionava um ótimo albergue e com preço muito em conta, ou seja,
seis euros; era muito melhor do que o escolhido; paciência. Já hospedados,
após conseguimos encontrar o nosso pouso em um canto no 2º pavimento,
enfrentamos fila para podermos tomar um merecido banho pois, naquela
ocasião, só havia um ponto d’água quente, devido a problemas em sua infraestrutura. O meu colega, que tinha mais pressa, optou em tomar banho quente
em outro local, ou seja, na parte antiga e fora do prédio o que, na ocasião,
ofereci-me para ficar guarnecendo os nossos pertences. Após o seu retorno;
confesso meio sem paciência, optei por tomar banho mesmo com a água fria;
foi uma barra pois, como característica do clima desértico – inversão de
temperatura, o frio à noite falou mais alto; tremi novamente como vara verde,
e como...
Mesmo com a adversidade do clima e com a sinfonia de roncadores ao meu
lado; em uma cama improvisada no chão, dormi com os anjos.

Fig.065 – Hontanas surge do nada lá embaixo

Fig. 066 – Albergue rua principal de Hontanas
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13 - Hontanas a Boadilla Del Camino
Distancia aproximada: 30 Km
Tempo médio de caminhada: 08:00h
Altitude média: 830 metros
Ponto culminante: Alto de Mostelares, 950 metros
Na manhã do dia 15/10/06, ás 07:00h, os problemas do colega se agravaram,
culminando num grande desastre, ou seja, encontrei um vaso sanitário em
estado deplorável e, ao comentar com o colega ele, réu confesso, admitiu com
muita humildade e constrangimento a autoria do evento. Imediatamente
tratamos de dar o fora, sem que os demais peregrinos e a hospitaleira
percebessem a dimensão do estrago.
Tomamos um rápido café no bar Puntido e o colega, sem poder fazer o
mesmo, apenas ingeriu uma xícara de chá. Após esse desjejum caímos na
estrada, já sabendo que iríamos enfrentar uma etapa dura e que o colega, já
aparentando os efeitos causados pelas complicações intestinais – desidratação;
motivado pela desnutrição e perda de líquido que, naquela situação, só podia
ingerir água. Não querendo ser médico e nem curandeiro, no propósito de
desvendar a natureza do seu mal de Montezuma, sugeri que o mesmo só
bebesse água mineral; nada de água da fonte. Feito isso e com o trecho árido
que teríamos pela frente, tratamos de nos abastecer com a maior quantidade
possível de água; dava pena ver o estado do amigo, mesmo sem poder comer,
ele relutava para conseguir ingerir alguma coisinha; ficou com aquela água na
boca ao ver-me degustar um sanduíche; os seus olhos brilharam e foi
inevitável impedir que ele não pudesse dar a sua bicadinha.
Após de já termos encarado um trecho sinuoso e pedregoso, estávamos na
trilha das ruínas do Convento de San Antón; quase chegando no povoado,
passamos por um lindo trecho asfaltado e ornado por uma alameda de
imponentes plátanos e, enfim, deparamos propriamente dito com as ruínas. A
cena foi lamentável e triste ao ver o que aconteceu a esse importante convento
e hospital; nele abrigou-se a Ordem dos Monges Antoniano. Esses religiosos,
que se vestiam de preto e usavam pendurado no peito o Tao – antiga forma da
letra grega T, símbolo adotado por São Francisco de Assis e, atualmente,
também, no Brasil, pelos voluntários da Toca de Assis, grupo que vem
fazendo um belo trabalho de amparo aos necessitados, principalmente os
moradores de rua, dando o bom exemplo deixado por São Francisco de Assis.
A fama desses religiosos cruzou fronteiras na Europa devido ao tratamento
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dispensado aos doentes que contraiam a peste chamada de Fogo de San Antón
– enfermidade que gangrenava os membros dos peregrinos, podendo levá-los
a incapacidade ou a morte. O tratamento e a conduta adotada pelos monges
consistia num trabalho profilático, onde eram feitos cortes ou incisões e
cauterizações nas feridas e mantendo os doentes em quarentena; afastados das
pessoas não infectadas. O fato lamentável e responsável pelo declínio e
abandono dessa Ordem, aconteceu por ignorância por parte de pessoas
maldosas ou desavisadas, divulgando que naquelas terras os religiosos
contavam e queimavam os membros das pessoas; diante desse equívoco, o rei
Carlos III, em 1791, mandou abolir imediatamente a Ordem, deixando ao
abandono esse importante monumento arquitetônico, considerado uma das
construções mais importantes do românico espanhol na Península Ibérica, cuja
Ordem, fundada no ano de 1095, espalhou-se por quase toda a Europa nos séc.
X e XI, chegando a ter quase 400 hospitais construídos em locais ermos.

Fig. 067 – Ruínas convento de San Antón

Fig. 068 – Comendo pêras entrada de Castrojeriz

Atualmente, devido o seu estado, existe uma rua passando entre as ruínas e
nos levando até o povoado de Castrojeriz. Na estrada, antes que outros
peregrinos que ali passaram percebessem, avistei um pomar sem cerca e
repleto de belas pêras, próximo a um arroio; foi justamente aí que fiz uma
substanciosa colheita - meia dúzia desses frutos. A quantidade era tamanha
que mal conseguia segurá-las e comê-las ao mesmo tempo. Mais adiante,
quando outros peregrinos notaram o que eu trazia, imediatamente se
aproximaram e, curiosos, perguntaram onde eu as havia pegado - respondi
que havia sido há uns 500 metros atrás. Diante dessa afirmativa e como o
peregrino não gosta de recuar no caminho, apenas pude dividir com algum
deles o restante que possuía. A partilha aconteceu logo na entrada do povoado
e próximo a um cruzeiro muito antigo; monumento com três esculturas em
pedra no topo, sendo Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado ao centro.
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Chegando-se ao povoado, próximo a magnífica igreja de Nossa Senhora Del
Manzano, cuja fachada ostentava um vitral azulado estelar de notável
esplendor, fizemos uma pequena parada a fim de contemplar a sua magnífica
arquitetura que, em seu interior, funciona um museu que guarda relíquias
históricas, em destaque uma das ferraduras usadas supostamente pelo cavalo
de Santiago Mata-Mouros na sangrenta batalha defendendo os cristãos; pena
que não pude visitá-la e constatar o feito; segui para um bar próximo que
também funciona como albergue. Nesse local, com o propósito de me
abastecer, aproveitei para fazer a doação de uma moeda do Brasil; o senhor
Tonho – hospitaleiro e dono do estabelecimento, colecionava moedas e
cédulas de vários paises; fato observado pela exposição das mesmas nas
paredes local que, após esse meu ato, ele ficou muito feliz e me retribuiu com
um largo sorriso.

Fig. 069 – Igreja Virgem de Manzano – Castrojeriz

Fig. 070 – Ruínas de castelo em morro testemunho

Após essa parada para descanso, já em companhia do espanhol Pablo, do
mexicano Alejandro e de uma coreana que apelidei de princesa da Coréia, fui
em frente, deixando o grupo para traz, passando por uma vila de casas rústicas
de adobe e muito antigas; fato surpreendente: em uma casa caindo aos pedaços
havia um moderno Audi A6 estacionado na garagem, é mole. O grupo foi
ficando para traz e eu segui na direção da grande muralha granítica - Colina de
Mostelares. A trilha passa por um morro testemunho, isolado na várzea, com
vegetação de coníferas dispostas em patamares e, no seu topo, uma fortaleza
em ruínas; segundo o que pude apurar, tratava-se de um castelo de um nobre
chamado Sigerico – Castrum Sigerici, que originou o nome dessa vila e que
outrora, esse observatório, deve ter sido um ponto estratégico para controlar a
aproximação do invasor nesse vale; com certeza testemunhou as sangrentas
batalhas entre Sarracenos e Cristãos ocorrida nessas terras nos séc. IX e X,
tendo Santiago Mata-Mouros seu comandante.
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E o caminho continuava; passei por uma ponte medieval em meio a uma vasta
planície – peneplano, acompanhando extensas áreas de plantio de cereais; já
se podia visualizar a pedreira que iria enfrentar pela frente. Ao chegar no sopé
dessa muralha, estava à minha frente um trecho íngreme e um dos mais duros
que encarei em todo o caminho; parecia a subida do morro da Viração –
Parque da Cidade em Niterói; local em que fiz os meus últimos preparativos
para o Caminho. A composição do terreno nessa barreira vertical era argiloarenoso, com muitas pedras soltas e aproximadamente uns 2 km até a chegada
propriamente dita, em seu topo. Já no alto da chapada, próximo a um
monumento em ruínas, pode contemplar uma ampla vista de todo o vale e da
cidade de Castrojeriz; nesse ponto tirei uma linda foto abraçando a dócil e
simpática princesa coreana. Continuando, indo em frente nesse platô, encarei
uma forte escarpa até chegar no plano e, mais adiante, parei em um descanso
peregrino, sentando em um dos bancos de pedra e num ambiente com pouca
sombra. Nesse mesmo local, do outro lado, havia uma precária e duvidosa
fonte de nome EL Piolo; procedi como de costume e limitei-me a lavar apenas
os meus pés; foi justamente nesse momento que pude impedir que a princesa
pudesse beber aquela água, assim como outros peregrinos que se
aproximavam da fonte. Feito isso e ao perceber que a princesa estava com
sede e sem água, tratei de oferecer-lhe o que dispunha naquela ocasião; ela
aceitou e, num fraterno sorriso, agradeceu. Essa graciosa peregrina era uma
valente caminhante pois, mesmo com a sua baixa estatura, tinha uma tremenda
garra; carregava uma enorme mochila em seus paços curtos e rápidos; sempre
caminhava só e apenas era vista nas paradas ou nos albergues. Também nesse
local pude reencontrar o grupo de italianos mencionado anteriormente e fazer
uma melhor aproximação, principalmente com o Roberto e o Andréas Rossini,
que mais tarde passariam a fazer parte do meu grupo.

Fig. 071 – Vista de Castrojeriz do Alto Mostelares

Fig. 072 – Eu e a princesa da Coréia em Mostelares
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Após essa parada, continuei caminhando pelas trilhas dessa extensa planície,
com ausência de sombra e em terreno de cultura de cereais e beterrabas; só se
via ao longe a presença de matas galerias, nas reentrâncias dos pontos mais
elevados do percurso; estava a caminho de San Nicolas e, antes da chegada na
monumental ponte Fitero, belíssima construção medieval, com seus sete arcos
sobre o rio Pisuerga, entrava na Província de Palência e antiga divisa entre os
reinos de Castilla e León. Antes passei por uma pequena capela, que também
funcionava um antigo albergue. Logo na sua entrada podia-se deslumbrar uma
linda mata ciliar adornando as margens do rio, que também continha uma
placa indicativa: permissão de pesca.
Já na província de Palência, parei em um descanso peregrino e reencontrei a
turma; os italianos, o mexicano, o espanhol Pablo e a princesa coreana , além
do brasileiro; nos confraternizamos, fizemos lanche, trocando nossos víveres –
comidas e tiramos fotos juntos. Após esse bom momento, não tendo outro
jeito, caímos na estrada e seguimos o caminho Itero la Veja; encaramos aquela
pedreira, num longo trecho de terra batida, sem sombra e muito cansativa;
trecho margeado por campos de trigo que, ao longe, já se podia ver o povoado
de Boadilla Del Camino. Foi justamente aí que encontramos um casal de
paulistas que caminhavam quase parando, pois a mulher estava com sérios
problemas de bolhas nos pés. Na intenção de oferecermos ajuda, paramos
diante do casal; eles agradeceram e preferiram continuar no seu ritmo, mesmo
com fortes dores, a peregrina, decidiu continuar em frente, ou seja, chegar
também em Boadilla Del Camino. Sem muito que fazer e respeitando a
vontade dessa senhora, nos despedimos e continuamos em frente, até
finalmente alcançarmos o povoado.
A localidade é constituída de antigas e precárias construções, em destaque a
sua igreja matriz e o lendário Rollo Jurisdicional Gótico; o maior e mais
conservado de toda Castilla e também símbolo de tortura; ele outrora deve ter
sido muito usado para castigar as pessoas que burlavam a lei, principalmente
aqueles que deixavam de pagar os impostos; a pena imposta na época aos réus
era amarrá-los e açoitá-los ali mesmo; em praça publica. O Albergue El
Caminante, onde decidimos nos hospedar, fica próximo a esse local histórico e
dispõe de ótima infra-estrutura; no seu interior existe um belo jardim gramado,
tendo ao centro, sobre placas graníticas, duas interessantes esculturas
metálicas de peregrinos e uma convidativa piscina. Na nossa chegada, o local
já estava com gente saindo pelo ladrão mas, com a boa vontade e presteza do
hospitaleiro, um cara bacana e brincalhão, apelidado de Dudu, conseguimos o
nosso espaço. Esse amigo nem parecia que era espanhol, pois tinha hábitos
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muito parecidos com os nossos; usava rabo de cavalo, falava muito bem o
nosso português e como gírias, demonstrando um grande conhecimento e
apreço pelo nosso país, ou seja, declarou que sempre em férias costuma ficar
hospedado em casas de amigos brasileiros. O albergue é particular e também
funciona como restaurante, atendendo plenamente as necessidades dos
peregrinos que ali se hospedam.
Após já ter conseguido o meu cantinho, tratei de logo tomar um bom banho
para compensar a cansativa maratona do dia. O ambiente era muito acolhedor
e tive a grata satisfação de reencontrar o grupo de espanhóis; aqueles que fiz
amizade lá em Hontanas e, como forma de brindar o alegre momento,
degustamos boas goladas de cervejas.
À noite, quando já me dirigia para o jantar, pude contemplar pela primeira vez
um céu de brigadeiro; sem nuvens e com a Via Láctea deslumbrante; as
observações astronômicas a olho nu eram esplendidas; pude visualizar com
toda nitidez a lua em quadratura e a constelação de Órion – o caçador, e ver a
Betelgeuse resplandecente; minha estrela preferida e a mais brilhante dessa
constelação.
Já no saguão do restaurante, onde existia a disponibilidade de uso da Internet,
entrei na minha caixa postal e falei com a minha família e amigos no Brasil
que, em seguida, após reencontrar o casal de paulistas, sentados na mesma
mesa do jantar, foi que fiquei sabendo que eles eram donos de uma grande
rede de restaurantes em São Paulo e que também já haviam recebido o Dudu
em sua casa. O casal era muito simpático e agradável, o que prolongou a nossa
conversa noite à dentro, quase me levando a esquecer a dura caminhada do
dia. Mesmo envolvido em todo esse contexto, como peregrino, o cansaço já se
fazia presente e não me restou outra alternativa, a não ser me despedir desse
casal e rumar para a cama; eles tinham todo o tempo do mundo e pretendiam
fazer o caminho bem devagar; iriam ficar mais uns dias com o Dudu.
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14 - Boadilla Del Camino a Carrion de Los Condes
Distancia aproximada: 30 Km
Tempo médio de caminhada: 08:30h
Altitude média: 800 metros
Ponto culminante: Sem expressão - mesetas
Na manhã seguinte, dia 16/10/06, às 08:00h, estava a caminho de Frómista.
Logo na saída, por incrível que parece, nas barbas do albergue, eu e o amigo
brasileiro ficamos sem direção devido à ausência de sinalização – setas
amarelas. Com muito custo, após dar umas duas voltas na igreja matriz é que
finalmente conseguimos entrar na trilha. O sol já apontava no horizonte e pude
tirar uma magnífica foto, mesmo sabedor que teria mais uma etapa difícil para
vencer; o caminho foi feito em um andadeiro que acompanha o Canal de
Castilla até a espetacular Eclusa de Ribas, obra do séc. XVIII, que serviu de
passagem para os reis castelhanos em suas barcaças, cuja extensão é de
aproximadamente uns 200 metros. Essa emblemática obra proporciona uma
bela imagem aos olhos daqueles que tem o privilégio de passar nesse local, ou
seja, as suas comportas, dispostas em degraus e tendo ao fundo uma ponte em
arcos, refletem na lâmina d`água um lindo arco e um círculo; forma de
imagem já observado na minha passagem em Puente La Reina. Ao fundo,
adornando o canal, aparecem lindos plátanos dourados e, como de praxe, não
pude deixar de registrar esse momento, tirando fotos desse emblemático
monumento. O caminho continuava e tive que ir em frente, na direção de
Frómista.

Fig. 073- Entrada de Boadilla Del Camino

Fig. 074 - Amanhecer saida de Boadilla Del Camino
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Fig.075 – Eclusa de Ribas – Canal de Castilla

Fig.076 – Capela no caminho para Poblacion de Campos

Já na vila, numa passagem rápida, contornei a igreja de San Martin,
monumento de destaque e importante obra em estilo românico, que
infelizmente acabaram as pilhas da minha máquina e não pude registrar a sua
imagem. Na saída, novamente no andadeiro, passei por um cruzeiro; parecia
que já o havia visto em algum filme, e que, também, deixei de tirar a sua foto.
E continuava o andadeiro; eu e o brasileiro paramos em um descanso
peregrino, perto de uma pequena e antiga ermida, local esse que
reencontramos o Pablo, o Alejandro e a princesa da Coréia. O momento foi de
muita alegria e juntos continuamos o nosso caminho, passando pelo povoado
de Poblacion de Campos e finalmente parando em Revenga de Campos; e dãolhe campos, que dureza; enfim estávamos em uma bela praça, onde as árvores
eram podadas, como forma de antecipar o período da queda das folhas –
árvore de folhas caducas, que no outono perdem toda folhagem. Nesse local
fizemos uma boa parada; retiramos as botas, as meias, refrescamos os nossos
pés na fonte e deitamos nos bancos disponíveis. Nesse descanso pude tirar
uma curiosa foto, onde na torre da igreja de San Lorenzo existia um círculo
parecendo um relógio e no alto um enorme ninho de cegonhas e sem cegonha
que, segundo informações que obtive, elas migram para a África nessa época
do ano e os seus ninhos, supostamente abandonados, são intocáveis e
preservados em todos os lugares onde são construídos por essas aves; achei
muito legal saber sobre essa nobre iniciativa por parte do povo espanhol.
Estando na praça, também, outro fato curioso que observei: havia um
mercador ambulante, tipo feirante, onde os produtos que comercializava, em
sua maioria de higiene e limpeza, eram expostos em bancas, sendo o interior
do veículo, um tipo de van, que era o depósito principal. O cara tinha uma
tremenda variedade de produtos, sendo que eu, por necessidade, até consegui
comprar um frasco de sabonete líquido da Dove, pois o meu havia acabado.
Saindo dessa praça, seguimos a direção do povoado de Villarmentero de
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Campos e, no momento da saída, ao lado da igreja, tirei uma foto sentado
em um banco e ao lado de uma escultura metálica de Santiago peregrino.

Fig.077 – Igreja de San Lorenzo – Revenga de Campos

Fig. 078 - Escultura peregrina Revenga de Campos

O Caminho nos esperava e seguimos em frente; estávamos novamente na
estrada e, pra variar, mais andadeiro sem sombra, e dão-lhe campos; enfim
fazemos uma outra parada em Villalcázar Sirga. Foi nesse local que, quando
parava para o lanche, o amigo brasileiro se dirigiu ao posto médico próximo
e, nesse ínterim, me dirigi ao bar próximo e fiz o pedido de uma canja para
ele. Os postos são chamados de Atendimento Primário e existem na grande
maioria de cidades, vilas, aldeias e povoados. O amigo brasileiro foi atendido
pelo médico mas, infelizmente, não pode degustar o prato pedido por mim, ou
seja, o medico aplicou-lhe uma dieta, receitando a ingestão de água e frutas,
além de um pó para ser dissolvido na água. O cara estava péssimo e
visivelmente debilitado, mas ainda decidido a vencer os desafios do caminho.
No meu caso, antes do seu retorno, já havia feito o meu lanche, como também
amizade com peregrinos tchecoslovacos, dois senhores aparentando idades
acima dos 70 anos e que estavam em plena forma. Eles ficaram muito felizes
com a minha iniciativa ao pedir para tirar uma foto juntos; o propósito foi
deixar registrado aquele bom momento fraterno do Caminho.
Descansados e com aquele andadeiro nos esperando, cuja sua extensão era de
aproximadamente 20 quilômetros; início das Mesetas e o nosso destino
naquele dia – Carrion de Los Condes; caímos novamente na estrada e
finalmente pude tirar uma rara foto da placa na entrada da cidade, indicando
os nomes do Monastério de Santo Zoilo e da Igreja de Santiago.
Após conseguir chegar no albergue das Madres Clarissas - Santa Clara,
instalado em um mosteiro do séc. XIII, onde São Francisco de Assis
hospedou-se em sua peregrinação, tratei de agilizar as nossas acomodações,
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principalmente do amigo brasileiro, que naquele momento não tinha mais
forças para dar sequer um passo. Como não havia ninguém na recepção, os
amigos Pablo e Alejandro ali já instalados, ao nos ver, acolheram o amigo
brasileiro em seu alojamento até que o nosso espaço fosse liberado. Após ter
conseguido a nossa vaga e ter pagado a taxa exigida, nos dirigimos para o 2º
andar e nos acomodamos em um ótimo quarto com apenas três camas e tendo
como companhia uma simpática senhora peregrina francesa; pessoa muito
amável e que sempre nos agraciava com um belo sorriso. O brasileiro foi o
primeiro a tomar o seu banho e, num ato de presteza, o Pablo veio ao nosso
encontro e conduziu novamente o nosso amigo ao médico. Após ter tomado o
meu banho e preocupado, tratei logo de sair atrás dos amigos, conseguindo
encontrá-los em companhia do Pablo e da Vanessa; outra peregrina espanhola,
moradora na ilha de Mallorca, que carinhosamente apelidei de princesa de
Mallorca. Eles estavam em uma farmácia comprando os remédios receitados
pelo médico. O cara, mesmo com o receituário na mão, ainda aceitava
remédios de quem o oferecesse e relutava em gastar dinheiro para esse fim, é
mole. A Vanessa, que era enfermeira formada, foi muito prestativa e insistiu
que ele cumprisse o que estava recomendado no receituário médico pois,
também, ela se encontrava com sérios problemas gastrintestinais, o que, mais
tarde, tive notícias que o estado dela havia se agravado e que foi preciso ser
removida por uma ambulância até o hospital.

Fig. 079 - Entrada de Carrion de Los Condes

Fig. 080 - Jantar com espanhóis e Alejandro - Carrion

A cidade, embora muito antiga, como a maioria do caminho, tinha uma boa
infra-estrutura de comércio e, como estava muito preocupado com a minha
família no Brasil, utilizei um telefone público, tipo orelhão e a internet que,
graças a Deus, todos estavam bem em casa, principalmente a minha filha
Vanessa, deixando-me feliz com a notícia e também meus familiares ao saber
que tudo estava bem comigo, deixando-me mais confiante nos meus
propósitos, que era chagar na casa de São Thiago.
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Como lembrança enviei pelo correio um cartão postal com a imagem de Santa
Maria Del Camino a minha filha. Agora, por incrível que pareça, ao revisar os
texto em uma sala de espera no Hospital Santa Martha em Niterói, justamente
nessa parte do meu caminho, foi que me lembrei desse cartão e da dedicatória
que havia feito e, naquele momento, humildemente, pedi pela minha filha; ela
estava internada nesse hospital para realização de uma delicada cirurgia nos
ligamentos do seu joelho. A minha expectativa era grande e, mais ainda, a
minha fé na Mãe de Jesus era maior, fazendo com que tudo prosperasse após
as minhas orações, cujo diagnóstico médico após a cirurgia foi o melhor
possível; tudo estava bem; mais uma vez a grandiosidade da minha fé nos
momentos de maiores dificuldades amenizou a minha aflição; foi ao longo do
Caminho que pude experimentar essa magnífica força de fé e enfrentar um dos
maiores desafios da minha vida.
Voltando ao caminho, quando entrava no restaurante para jantar em
companhia do Pablo, da Vanessa e do Alejandro, tive a grata satisfação de
reencontrar o grupo de amigos espanhóis; aqueles que fiz amizade em
Hontanas. O momento foi de muita alegria e, a primeira pergunta que eles
fizeram foi sobre a ausência do brasileiro. Embora que o momento fosse
especial, a falta da presença do amigo brasileiro provocou uma certa baixa
estima no grupo, pois todos estavam preocupados com a sua saúde.
Após o jantar, chegando no albergue, encontrei o amigo e conversei muito
com ele sobre o seu estado de saúde e a importância da sua recuperação,
recomendando que permanecesse mais um dia naquela cidade e pegasse uma
condução, trem ou ônibus até a cidade de Leon e lá novamente nos
encontraríamos. Naquele momento doeu muito o meu coração pois não era
aquilo que o amigo queria, ele insistia em me acompanhar mais, devido ao seu
estado, seria suicídio. Isso eu não poderia deixar acontecer, tentando fazer ele
compreender que eu teria que seguir o meu caminho e que iríamos nos
encontrar mais adiante, retomando os nossos projetos. Após esse triste
momento, sabedor que o amigo não havia ficado desamparado, estava
medicado e com autorização medica para permanecer hospedado naquele
lugar, já que normalmente o peregrino só tem o direito de um dia para esse fim
e tem que sair bem cedo.
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15 - Carrion de Los Condes a Sahagún
Distancia aproximada: 43 Km
Tempo médio de caminhada: 08:00h
Altitude média: 850 metros
Ponto culminante: Sem expressão - Mesetas
Na manhã do dia 17/10/06, ás 06:30h e na ponta dos pés, tentei sair de fininho
para não acordar o amigo mas, surpresa minha, lá estava ele de olhos bem
abertos acompanhando todos meus movimentos. Foi uma grande barra pois,
mesmo muito debilitado, insistia em me acompanhar; não queria ficar para
traz. Naquele momento, decidido, tive que ser rígido com ele e muito franco
sobre a sua situação; o seu estado de saúde era muito delicado para aquela
empreitada e que eu teria que seguir o meu caminho, deixando bem claro o
meu propósito e a sua impossibilidade de poder me acompanhar. Que o
coração doeu, doeu mas, diante daquela situação, não tive outra opção se não
ir em frente, pedindo que mantivesse contato comigo pela internet. Feito isso,
peguei a minha mochila, dei-lhe um forte abraço e saí confiante na sua
recuperação e no nosso encontro mais adiante na cidade de León.
No momento da partida ainda era noite e caia uma chuva fina; fazia muito frio
quando pisei na estrada e, o pior, o coração partido ao ter deixado meu amigo
para trás. Atravessei a ponte sobre o rio Carrión e passei pelo monastério San
Zoilo, quase me perdendo devido a dificuldade em visualizar as famosas e
emblemáticas setas/flechas amarelas. Foi aí que fiquei feito peru dando voltas
e nada de sinalização e, por muito custo e com cuidado para não pegar a trilha
errada, estava finalmente a caminho do grande deserto Calzadilla. Esse trecho,
cujo andadeiro parecia interminável, foi um grande suplício para mim - via
Aquitania; pista de terra com pequenos plátanos dispostos em espaços
matemáticos, num tremendo descampado, com um forte vento lateral e muita
chuva. O meu ouvido doía de tanto ruído e a direção do vento, sentido sul,
meu lado esquerdo, não mudava e os meus cajados flutuavam como o que
aconteceu no alto dos Pireneus; meus pés e as roupas estavam encharcados, e
o corpo, frio e úmido, me assustava; estava no caminho Leonina e o deserto
transformou-se numa tempestade como num oceano. Além dessa tormenta,
também caminhava preocupado para não pisar em indefesos e estranhos
caracóis que cruzavam despreocupadamente no meu caminho. Molhado como
um pinto enfim, numa depressão do terreno, aparecia do nada o povoado de
Calzadilla que, num ato de desespero, consegui entrar em um bar. Já abrigado,
o meu primeiro passo foi livrar-me do encharque, tirando quase tudo que
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estava molhado, pendurando tudo nos encostos das cadeiras disponíveis, até
poder tomar um cortado - café com leite, bem quente, e aquecer o corpo
molhado e cansado, repondo dessa forma as minhas energias.
Após essa boa trégua, digo dentro do bar, sem outra opção, caí novamente ao
sabor daquela intempérie e segui numa trilha irregular de terra, com pedras,
em direção ao povoado de Lédigos. Nesse trecho pude experimentar algo
muito parecido na minha infância, quando estudava em uma escola na Ilha da
Conceição e tinha que passar em um caminho muito parecido, composto por
arbustos - mato baixo, e que, num ato de brincadeira, eu e o meu colega Juarez
(Jujú), costumávamos amarrar os galhos, formando armadilhas, cujos colegas,
que estavam atrasados para a aula, tomavam aquele tombo. Foi numa dessas
que a nossa professora, dona Geralda, percebeu a nossa desatenção na aula –
estávamos próximos à janela e de olho na armadilha, esperando a queda da
próxima vítima. O resultado dessa brincadeira nos custou um severo castigo –
boas palmadas com uma palmatória de madeira (santa férula). Voltando ao
Caminho, que sempre acompanhava a rodovia, os carros que por ali passavam,
às vezes, até buzinavam ao ver-me caminhando solitário e enfrentando aquela
tempestade; acho que as buzinas eram acionadas como forma de incentivarme a ir em frente. Passei direto por esse povoado e também por Terradillos de
Los Templários, cruzando uma pequena ponte e, por necessidade biológica
inadiável, parei em um descanso peregrino arborizado e, próximo às margens
de um pequeno arroio, fertilizei o solo. Com a alma mais leve, continuei a
minha jornada, passando pelo interior dos povoados de Moratinos e San
Nícolas Del Real Camino, indo direto, retornado a essa estrada sem fim; dei
uma tremenda volta até poder finalmente chegar em Sahagún. Acho que nessa
etapa paguei uma grande parte dos meus pecados.

Fig. 081 – Passagem pelo povoado de Moratinos

Fig. 082- Limite das províncias de Palencia e León
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Quase caindo aos pedaços de tanto cansaço, mas com a proteção de Santiago,
finalmente estava hospedado no albergue municipal da igreja La Trindad.
As instalações, embora numa igreja em ruínas, foram muito confortáveis,
mesmo dormindo em um mezanino construído em madeira; apelidado por
alguns peregrinos de caixotes. A construção do prédio data do séc. XVI, com
fachada em estilo neoclássico, que abriga em uma de suas torres um grande
ninho de cegonhas e, ao seu lado, como vizinha, fica a igreja de San Juan de
Sahagún. Próximo à entrada principal do prédio, pode-se encontrar umas
esculturas metálicas de um peregrino, sendo um ótimo local para se tirar uma
boa foto; foi justamente o que fiz.
Essa minha chegada nessa cidade também foi parecida como em Carrion de
Los Condes, principalmente pelo agravo da chuva; cheguei encharcado como
uma esponja e, aquelas botas que tanto fiz elogios logo no início da minha
caminhada, tornaram-se um suplício, ou seja, a costura de uma delas abriu-se
e a sua impermeabilização - Waterproof, foi para o brejo; meus pés ficavam
seriamente encharcados, e não tive bolhas por milagre.
Após ter novamente me livrado de todo o fardo úmido, uma coisa de positivo
tenho que destacar, no caso da mochila pois, conforme orientação que recebi
de uma peregrina no Brasil, cujo conselho foi que colocasse um saco de lixo
em seu interior, fez a maior diferença, evitando que as minhas roupas ficassem
molhadas, e que deu uma baita proteção em tudo que havia em seu interior,
graças a um saco plástico que recebi quando estava hospedado no albergue de
Santo Domingo de La Calzada.

Fig.083 – Albergue igreja La Trindad – Sahagún

Fig. 084 – Igreja de San Juan de Sahagún

Já com um teto sobre a cabeça, finalmente pude tomar um bom banho quente,
comer um bocadillo - sanduba e filar um pouco de macarrão feito pela
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princesa da Coréia, que também se encontrava hospedada naquele local. A
grande barra, mesmo com fome, foi difícil digerir aquela comida típica
coreana. Os ingredientes eram muito picantes e fizeram-me lacrimejar quando
da primeira garfada mas, por questões da diplomacia brasileira, tive que
mandar tudo para dentro e agradecer gentilmente a princesa. Foi e essa a
última vez que pude ver tão lindo e gracioso sorriso dessa peregrina que
jamais vou esquecer. Confesso que fiquei muito preocupado por não tê-la mais
visto mas, com a graça de Santiago, fui informado que ela conseguiu com
sucesso concluir a sua caminhada e que até visitou o Pablo em sua casa.
A noite estava muito fria e a chuva fina continuava mas, como peregrino, tive
que aproveitar o tempo disponível para dar um passeio na cidade e poder
conhecer a sua milenar arquitetura, em especial a igreja de San Tirso. Essa
construção possui uma torre retangular ornada com inúmeras janelas ou
portinholas, tendo a sua base arredondada no térreo, revestida com tijolos
maciços de argila, também em arcos, mas sem janelas. Todo o corpo do
edifício é revestido em tijolos maciços de argila e também ornado com
inúmeras portas em arcos. Do outro lado do prédio existe uma fachada
diferente, onde uma pequena torre ostenta um sino ao centro e, na base, uma
grande porta em madeira e vidro com a seguinte inscrição: Confraria de Jesus
Nazareno, sendo que esse majestoso monumento arquitetônico foi o mais
estranho e diferente que pude ver até aqui.

Fig. 085 – Parte frontal e torre igreja San Tirso

Fig. 086 – Fachada lateral igreja de San Tirso - Sahagún

Foi no momento em que visitava esse monumento, que reencontrei o TGVaquele peregrino japonês pequeno e muito rápido que o ciclista português
João, na subida dos pireneus, o apelidou dessa forma - TGV - trem muito
rápido francês. O cara sempre era simpático e sorria quando era
cumprimentado e chamado por esse apelido mas, no seu particular, reservavase a caminhar rápido e só. Surpresa minha quando o encontrei nesse local e, o
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mais fantástico, ele era um tremendo artista, estava desenhando com
perfeição o mosteiro – parecia um xerox. Naquele momento, para não
desconcentrá-lo, limitei-me a apenas cumprimentá-lo e ir em frente. Não mais
o vi a partir desse último encontro e espero que tenha concluído com êxito a
sua caminhada.
Após esse curto e oportuno passeio, aproveitei para comprar o meu
suprimento para o dia seguinte e entrar na internet para falar com a minha
família. Feito isso, tratei de voltar imediatamente para o albergue, tamanho era
o frio que começava a castigar naquela ocasião. A entrada do albergue, a
noite, era feita pela lateral do mosteiro, pelo fato da hospitaleira ter fechado
tudo quando da sua saída apressada para ir para casa. A jovem hospitaleira
tinha uma voz muito engraçada e muito parecida com a de uma criança.
Já de volta ao albergue e confortavelmente deitado na cama, observei com
maior atenção as suas ruínas internas, cujo trabalho de reforço estrutural no
teto, feito com vigas de madeira e tirantes de aço, conseguiram sustentar parte
do que sobrou, possivelmente do abandono e desmoronamento dessa
esplendida obra, permitindo o seu funcionamento seguro. Confesso que fiquei
tão fascinado com esse magnífico trabalho, que lancei mão de papel e caneta e
reproduzi o desenho dessa estrutura, cujo propósito seria orientar um amigo no
Brasil para que pudesse reforçar a estrutura de um galpão, cujo teto, mal
projetado, apresentava sério comprometimento e risco de acidente. Feito isso,
cansado e vencido pelo sono, entreguei o corpo para mais uma fascinante
viagem astral nesse fabuloso mundo de sonho e realidade jamais
experimentado em toda a minha vida.
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16 - Sahagún a Reliegos
Distancia aproximada: 32 Km
Tempo médio de caminhada: O7:00h
Altitude média: 850 metros
Ponto culminante: Sem expressão - mesetas
Na manhã do dia 18/10/06, às 07:30h, ainda escuro e com uma chuva
torrencial, após tomar o café da manhã retirado de uma máquina, ultrapassava
o Arco de San Benito e, mais adiante, a ponte medieval Del Canto, construída
sobre o Rio Cea, sob ordens de Afonso VI, ponto esse de passagem para a
região de campos da meseta e onde ocorreu uma das batalhas mais sangrenta
entre os exércitos de Carlos Magno e do rei mouro Algolando que, segundo a
lenda, cada lança dos cristãos tombados floresceu nessas terras. Então, mais
uma emoção ao pisar nesse épico solo e entrar nos intermináveis andadeiros,
em direção ao povoado de Calzada Del Coto e, continuando, dá-lhe chão;
sempre acompanhado por pequenos plátanos ao longo dessa via, paralela a
estrada, que ao olhar para frente e para trás, o cenário era o mesmo - a
vastidão e mais andadeiros. Passei por dentro do povoado de Bercianos Del
Real Camino e, retornando ao andadeiro, fotografei um estranho cruzeiro,
parecido com um túmulo, cuja coluna granítica continha em seu topo a
imagem de Jesus crucificado e, mais abaixo, esculpido também nessa coluna,
as imagens de Santa Maria e de Santiago, contendo na sua base a seguinte
inscrição: A La Memória de Los Niños - Mº Montserraty que, no meu
entendimento, acho que se tratava de uma dedicatória a morte dos filhos dessa
família. Continuando, passei pela ermida de Nossa Senhora de Perales construção perdida naquela imensidão, indo em frente, passando pelo povoado
de El Burgo Ranero. O corpo já todo encharcado, com fome e, surpresa
minha, nenhuma alma na rua e tudo fechado; a siesta me perseguia
impiedosamente. Não tendo outra opção, tive que ir em frente e retornar ao
andadeiro. O sufoco aumentava ainda mais; tinha que me manter calmo e
encarar com coragem e determinação aquele desafio. Num ato de tentar
amenizar aquele percurso, com a chuva intensa, o vento que não parava e a
fome me castigando, entrei num desvio, passando no meio de um campo e fui
parar no povoado Villamarco. A cena se repetiu e novamente nenhuma alma
na rua. Também, não tendo o que fazer, tive que retornar de onde me desviei
do caminho, ou seja, mais ou menos dois quilômetros. Cruzei a linha férrea e
estava de novo no interminável andadeiro; finalmente consegui chegar a salvo
em Reliegos, após ter andado mais de 20 quilômetros e enfrentado as
intempéries, sem descanso e nesse fim de mundo.
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Chegando no albergue municipal Reliegos de las Matas, que também funciona
como escola e, mais morto do que vivo, todo encharcado, com frio e uma
fome demolidora, decidi que dali não passaria; era o único hóspede naquele
dia pois, no momento em que fazia o meu registro de entrada e carimbava a
minha credencial, um grupo que encontrei naquele local, já estava de saída;
haviam decidido ir em frente até Marsila de las Mullas, me deixando órfão
naquele lugar. Até o hospitaleiro despediu-se de mim, dizendo até amanhã;
mas antes que saísse, pedi-lhe informação sobre onde poderia comer ou fazer
compras; prontamente orientou-me como chegar a uma tienda próxima,
enfatizando que aguardasse até às 17:00h, pois o estabelecimento só abriria a
partir desse horário; o cara queimou chão – saiu fora. Sem o que fazer e
decidido a não arredar pé, tratei de subir com as minhas tralhas para o 2º
andar, onde se encontravam dois amplos alojamentos; havia banheiros, uma
ótima cozinha, e com todos os acessórios. Já em um dos alojamentos, cuja
disponibilidade de leitos era grande, uns 20 beliches, novamente dirigi-me ao
1º andar com o propósito de tomar um bom banho. No local havia espaço para
lavanderia, chuveiros, a recepção e um amplo salão que funciona como escola
e espaço para reuniões comunitárias, tendo um computador à minha
disposição para acesso livre à Internet.

Fig. 087 – Interminável andadeiro depois de Sahagún

Fig. 089 – Estranho cruzeiro antes El Burgo Ranero

Fig. 088 – Mais andadeiro depois de Bercianos

Fig. 090 – Ent. de Reliegos e casa sob a terra à direita
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Após ter tomado um bom banho e bem agasalhado, saí à procura do que
comer na tal tienda; não fosse a advertência de uma única alma na rua, uma
senhora de uns oitenta anos, que me informou para que tocasse uma
campainha para que a atendente da loja aparecesse pois, mesmo no suposto
horário para abertura, a casa continuava fechada, o que poderia deixar-me de
mãos vazias. Feito isso, eis que apareceu uma simpática senhora e abriu as
portas de um mercadinho. O local era bem abastecido de variedades, o que,
para mim, foi como encontrar água no deserto – que felicidade, enfim, estava
a salvo. Comprei tudo o que precisava naquela ocasião e retornei ao albergue.
A grande surpresa foi que encontrei na recepção duas peregrinas bascas de
nomes Estela e Maria. Foi uma tremenda festa que, da mesma forma, também
fiquei muito feliz ao encontrá-las, uma vez que havia deixado a porta do
albergue encostada, na esperança de conseguir companhia naquele possível
ermitério.
Essas peregrinas eram muito brincalhonas e amáveis que, ao saberem da
minha nacionalidade, o ambiente ficou mais descontraído. Imediatamente
assumi as funções do hospitaleiro, até parecendo que era a minha casa. Levei
as meninas aos seus aposentos, logicamente com cavalheirismo, do outro lado,
ou seja, um outro alojamento no mesmo andar – formou-se o clube da
lulúsinha. Feito isso, como elas também estavam precisando de suprimentos,
ofereci-me em ajudá-las; acompanhei a Estela até a tienda, para que pudesse
fazer suas compras. Na oportunidade, ao ter manifestado que era um grande
apreciador de uma boa tortilla, essa amiga, também cozinheira profissional,
prontificou-se em atender o meu desejo e as compras foram reforçadas. Na
oportunidade, ao saber que ela era apreciadora de um bom vinho,
imediatamente tratei de fazer um agrado, comprando uma garrafa de um litro,
isso mesmo, um litro. Feito as compras, retornamos ao albergue e fomos
diretamente para a cozinha. Nessa empreitada, também, entrou a Maria e eu.
Como não entendia do assunto, tratei de abrir a garrafa do vinho, brindando e
bebendo com elas enquanto o prato era confeccionado. Foi um dos momentos
de maior descontração desde que pisei no caminho; elas eram pessoas muito
animadas e brincalhonas, que até tiraram muito sarro comigo; como bom
brasileiro, também entrei na dança, e dei corda nas provocações, sempre
mantendo o respeito e a boa cordialidade do nosso povo.
Enfim saiu o tão esperado prato; foi um manjar dos Deuses e, com a fome que
me consumia, caí dentro, só parando quando tudo já havia acabado;
logicamente a minha parte e, como de praxe, encarreguei-me para lavar toda a
louça.
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Quando tudo já estava em ordem, e a garrafa ainda com vinho sobre a mesa,
continuamos a sua degustação, fazendo daquele momento um ambiente
amistoso, descontraído e mágico, numa motivação que fez com que
pudéssemos esquecer todo o sufoco daquele dia.
Aproveitando a grande disponibilidade encontrada no uso da Internet, matei a
saudade com a família; vi pela primeira vez as imagens, via webcan, da Gilda,
Vanessa e do Piquito. Que emoção poder ter a oportunidade desse bom
momento e poder transmitir para casa tudo o que estava acontecendo comigo
naquele momento; fiz parecer a todos que estava bem, e que certamente
chegaria são e salvo na próxima parada.
Após essa oportunidade e sabedor que tudo estava bem em casa, fiquei cheio
de animo e voltei ao encontro das amigas. A conversa continuava animada
mas, com o passar das horas e o cansaço, tive que antecipadamente me
despedi pois, no dia seguinte, teria que sair cedo e elas parariam ali mesmo;
fariam o restante do Caminho de ônibus até a cidade de León e depois para as
suas casas. Confesso que foi mais uma grande emoção e que ficará guardada
em minhas lembranças até os meus últimos dias.
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17 - Reliegos a León
Distancia aproximada: 29 Km
Tempo médio de caminhada: O7:00h
Altitude média: 800 metros
Ponto culminante: Alto Del Portillo, 900 metros
Na manhã do dia 19/10/06, às 07:30h, ainda escuro, pude perceber com mais
detalhes a singularidade dessa cidade, ou seja, muitas construções em baixo da
terra – sob pequenos montes que, mais tarde, fui informado que as mesmas
eram adegas particulares. As suas fachadas, a primeira vista, davam a
impressão de tratar-se de residências subterrâneas, haja vista a severidade do
clima local.
O dia estava muito frio, inicialmente com uma chuva fina até a cidade
fortaleza de Marsilla Las Mulas. Nessa cidade parei em um albergue e conheci
o hospitaleiro Lobo, um senhor aparentando uns 70 anos, muito simpático e
solicito, não dando para saber a sua nacionalidade, apenas que era um grande
admirador do Brasil, cuja parede local pude ver as cores do nosso pavilhão,
fotos com brasileiros e uma faixa da cidade de Saquarema, município do
Estado do Rio de Janeiro. Ele me deu um grande abraço ao saber que era
brasileiro e, orgulhoso, abriu um álbum com inúmeras fotos tiradas com
peregrinos brasileiros, o que também fiz questão de registrar a minha e, num
gesto de amizade, ele mandou que eu escolhesse uma carta, num tipo de
baralho, para que eu pudesse tirar sorte, o que fui agraciado com a seguinte
mensagem: “Nunca se te otorga um deseo, sin que se te de la fuerza para
realízarlo”. Todas as cartas tinham em comum no verso a imagem do planeta
terra e, no caso da que tirei, além da mensagem, havia a figura de um
peregrino empurrando a sua bicicleta morro acima. Fiquei muito feliz com
essa atitude do hospitaleiro e aproveitei a oportunidade para comprar dois
bótons, um de León e o outro da Cruz de Ferro, que os fixei no meu boné e me
despedi dando um forte abraço nesse amigo.
Ao sair desse albergue, passei pelo centro do povoado e cruzei a ponte sobre o
rio Esla, entrando mais uma vez no andadeiro em direção ao povoado de
Villamouros de Mansilla. Antes de chegar nesse local, junto a uma placa
indicativa, encontrei um senhor de idade, provavelmente lavrador, que
carregava um velho cão na coleira. Esse senhor chamou à minha atenção pela
sua simplicidade que, naquele momento, pedir para tirar uma foto sua, sendo
prontamente autorizado e recebendo de presente um meigo sorriso.
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Nesse ponto, virando á direita, entrei no acostamento da estrada e segui em
frente até alcançar uma placa em um descanso peregrino, que indicava o nome
do povoado de Puente Villarente de Villaturiel, e que estava faltando 4,5 km
para a chegada nesse povoado. Passei por uma pequena via na ponte sobre o
rio Porma, que como a maioria dos mananciais que observei no caminho, a
água era escassa e o leito do rio estava exposto, devido ao processo de
assoreamento, fruto da devastação da vegetação original, já mencionado no
capítulo referente aos aspectos geográficos.

Fig. 091 – Seu Lobo – alberg. Marsilla de Las Mulas

Fig. 092 – Ponte medieval saida M. de Las Mulas

Chegando no centro desse povoado, atravessei a estrada e entrei em um bar,
onde pude tomar um rápido café, comprar água e retornar ao caminho,
seguindo em direção ao povoado de Arcanueja. Parei num dos melhores
descansos peregrino, cujo local, além de bem tratado e coberto, tinha em suas
instalações bancos de concreto e uma linda fonte com duas adutoras, com
placas contendo os seus respectivos nomes e uma outra indicando que
faltavam 307 km para chegada em Santiago.

Fig. 093 – Típico camponês com seu cão

Fig. 094 – Descanso peregrino Arcanueja
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Após um bom descanso, tive que cair na estrada e encarar logo de início uma
rampa até o ponto mais alto desse percurso, indo em frente, até o povoado de
Valdelafuente, passando por uma ermida com um grande ninho de cegonhas
em sua torre e um cemitério, onde na descida, tive que pegar um desvio,
passando pelo pátio de uma empresa, tipo atacadista, reencontrando as setas
amarelas impressas no piso, e levando-me à estrada, para em seguida ter que
atravessar a pista, passando pelo centro comercial, com grandes
concessionárias de automóveis, lugar esse denominado de Alto Del Portillo.
Aí já se podia ver ao longe a cidade de León e encarar uma longa descida pela
estrada, passando por uma passarela, contornando um clube espanhol, com um
enorme touro na entrada, até entrar em um percurso urbano acompanhado de
castanheiras até o centro da cidade. As pilhas da minha máquina haviam
descarregado e deixei de registrar essa entrada e tão pouco o chão que estava
repleto de lindas castanhas; as maiores vistas até o momento. Lamentei muito
esse vacilo, como também não poder ter enchido a minha mochila com toda
essa fartura, haja vista a minha condição de peregrino.
O percurso foi complicado e muito cansativo até a chegada no albergue
Municipal da cidade, onde a chuva fina, para variar, apressou os meus passos
e direcionou-me para essa acertada opção, diferentemente dos os outros
peregrinos que foram para o albergue Del Monastério de Las Benedictinas
(Santa Maria de Carvajal), onde havia também marcado de encontrar o amigo
brasileiro.
Hospedado confortavelmente no albergue municipal, cujas instalações
surpreendeu-me por sua infra-estrutura, local esse que também funcionava
como hotel para estudantes, sendo um andar exclusivamente destinado aos
peregrinos. O prédio é dotado de Circuito Interno de TV - CFTV, elevadores,
quantos individuais com quatro beliches e chaves da porta principal, banheiros
amplos com todo o conforto, lavanderia, copa, internet, etc. Esse albergue
funciona com hospitaleiros 24 horas e dão toda a atenção necessária ao
peregrino, cobrando a ínfima taxa de três euros.
Satisfeito com essa acertada opção, após um banho confortável, tratei de
aproveitar o tempo para fazer as compras e conhecer o centro urbano,
principalmente a Catedral de León. A chuva era insistente, o que em muito
dificultou essa exploração, por estar calçando papete, pés molhados, devido o
estado precário em que se encontravam as minhas botas mas, mesmo assim,
consegui dar uma boa volta na cidade, conhecer sua monumental arquitetura e
a Catedral com seus 1790 m2 de fantásticos vitrais - León, que maravilha. Só
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estando diante desse colosso, autentico remanescente do mais fiel estilo gótico
espanhol, construída no séc. XII, também sobre as ruínas de um antigo templo
românico, é que se pode sentir toda a sua magnitude e perceber a importância
desse maior centro peregrino da antiguidade.
Essa cidade capital que outrora chegou a possuir 16 hospitais peregrinos,
sendo os mais famosos os de San Froilán, San Marcelo e San Marcos, sendo
esse último transformado em um luxuoso hotel e conhecido nos primórdios
como o local onde os peregrinos recebiam pão. Conheci a espetacular Casa de
Botines, obra genial de Antonio Gaudi, construída no final do séc. XIX, com
ar medieval, parecendo um autêntico palácio em estilo gótico. Também pude
contemplar a Basílica de San Isidoro, construída sobre as ruínas de um templo
romano, que fora destruído a mando do rei muçulmano Almanjor, local esse
predileto e muito recomendado por Aymeric Picaud no séc. XII e, por fim,
circulei na Plaza Mayor, conhecida como a praça das panaderias - padarias,
devido a concentração desse tipo de comércio em suas imediações e que
outrora foi palco de grandes touradas.

Fig. 095 – Catedral de León

Fig. 097 – Casa Botines (Gaudi) León

Fig. 096 – Vitrais interior da Catedral de León

Fig. 098 – Vitrais interior Catedral de León
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Mesmo com as adversidades do clima, pude aproveitar bem o tempo
disponível e fazer uma ótima refeição, copiar as fotos para um cd e, o
principal, comprar novas botas. Essa compra foi providencial e por acaso, pelo
fato de naquela ocasião não ter em mente a idéia de poder substituir tão
delicado e importante acessório peregrino. Essa compra foi um tanto inusitado
pelo fato de ter entrado na loja apenas para dar uma olhada, principalmente
nos agasalhos impermeáveis, haja vista a pouca proteção que o meu Anorak
estava me proporcionando até aquele momento na caminhada. Existiam na
loja vários modelos, mais os preços não eram lá tão convidativos mas, por
iniciativa do vendedor e de um policial que se encontravam na loja, foi me
sugerido um modelo de botas. A princípio fiquei meio confuso diante dessa
oferta e, por educação, concordei em prová-las, não me importando naquele
momento com o preço da mercadoria. Foi amor a primeira vista e elas ficaram
ali mesmo incorporadas aos meus sofridos pés. O preço, que estava em conta,
foi decisivo para fechar o negócio. Essas novas companheiras são da marca
Chiruca - trekking, sem costura, impermeáveis - gore-tex, que proporcionaram
um maior conforto aos meus pés e, de lá mesmo, alegre, sai com elas rua afora
na tentativa de poder amaciá-las e oportunamente substituí-las ao longo do
Caminho. Feito isso, já com os pés mais confortáveis e protegidos da chuva e
da umidade, procurei andar ao máximo que pude nesse dia, indo até o
albergue, também conhecido como das irmãs Carvajallas, local esse que
supostamente encontraria alguma pista do meu amigo brasileiro. Após insistir
em informações que pudessem dar o seu paradeiro, no caso algum registro no
livro local, nada de concreto, o que me deixou mais apreensivo sobre o
paradeiro desse amigo. Sem nada poder fazer, a não ser rezar, já cansado de
tanto andar, retornei ao albergue, retirei essas minhas futuras companheiras e
as enchi de jornais, na tentativa de poder melhor adaptá-las aos meus sofridos
pés, evitando assim o infortúnio das ampolas – bolhas e caí no sono.
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18 - León a Hospital de Órbigos
Distancia aproximada: 33Km
Tempo médio de caminhada: 08:30h
Altitude média: 850 metros
Ponto culminante: Sem expressão
Numa manhã chuvosa do dia 20/10/06, às 07:30h, ainda escuro e, como de
costume, fiz os devidos alongamentos em baixo de uma frondosa castanheira,
para em seguida cair na estrada, seguindo um trajeto por uma grande e
movimentada carretera, diferentemente do habitual para saída da cidade e
passando próximo a uma praça de touros; a chuva aumentava a cada passo e
obrigando-me a buscar abrigo em baixo de um viaduto. Após uma pequena
estiagem, ainda chovendo, tive que encarar a natureza e seguir o meu
caminho; aliás, que caminho; as tão abençoadas flechas/setas amarelas não
apareciam. Parei em um entroncamento com a N-120 - sentido Virgem Del
Camino e Trabajo Del Camino; fiquei novamente feito peru tonto sem saber
que rumo seguir. A chuva não permitia que eu sequer conseguisse sacar o meu
guia, que aquela altura, estava todo encharcado e quase se despedaçando.
Numa tentativa desesperada, sem poder contatar uma viva alma, abriguei-me
sob uma marquise de uma loja e tentei novamente conferir o mapa. Mesmo
após a sua consulta, continuei com dúvidas; não sabia realmente que rumo
seguir mas, o meu instinto de geógrafo foi capital - margeei a N-120, sentido
oeste - Virgem Del Camino e fui em frente. Foi dureza enfrentar essa auto
estrada, com precários trechos para uma caminhada segura e, o pior, suportar
também as borrifadas dágua dos veículos que trafegavam em alta velocidade,
ensopando-me mais ainda. Depois de tanto sufoco, finalmente apareceu a tão
desejada indicação Jacóbea - a primeira seta/flecha amarela do dia; enfim, que
alegria, o milagre; estava no caminho certo com a benção de Santiago. Daí
para frente às coisas melhoraram e até a chuva deu trégua e, melhor ainda, tive
a felicidade de reencontrar os dois italianos; o Roberto e o Andréas. Foi uma
grande comemoração naquele momento pois, como eu, eles também estavam
desorientados. Após esse grande acontecimento e muito felizes, tratamos de
entrar no primeiro bar que encontramos e fizemos um reforçado lanche, para
depois cairmos novamente na estrada.
Preocupado por não ter encontrado pistas do amigo brasileiro e em conversa
durante o trajeto com os amigos italianos, tive a grata notícia ao saber que
eles o haviam visto; enfim uma boa notícia – o amigo estava bem e
caminhando à nossa frente e em companhia dos outros italianos pois, também,
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um deles, estava com sérios problemas nos pés. Já aliviado ao saber do amigo,
e que o mesmo não havia desistido, ganhei mais forças para atingir o meu
intento; o desejo de chegar na casa de São Thiago ficou ainda mais forte.
A chuva ainda era fina e os italianos estavam muito bem equipados; suas
vestimentas garantiam-lhes um ótimo conforto e os seus corpos estavam longe
de ficarem encharcados como o meu, paciência, cada um com o que merece.
Continuamos em frente e sempre margeando a N-120, até finalmente
chegarmos no cruzamento dessa rodovia com a A-66; foi justamente nesse
local que fizemos um contorno, seguindo a esquerda, e entrando sem querer na
rota alternativa. Ficamos um pouco confusos logo de início devido a falta de
sinalização, mas também, por instinto, entramos no rumo certo; estávamos em
uma pista precária e na direção de Chozas de Abajo. Logo de início e próximo
a uma grande indústria, colhi exuberantes ramos de alecrim; o achado foi uma
boa novidade, o que, por iniciativa própria, saquei duas partes da planta e as
coloquei nas alças da minha mochila, próximas ao meu nariz, como forma de
sentir o seu agradável aroma; outros peregrinos que estavam próximos
também gostaram da idéia e seguiram a maluquice desse peregrino. A trilha
continuava e foi lama e chuva até a entrada do povoado. Já na localidade, no
desvio à esquerda, passamos em frente a capela de São Roque e, mais adiante,
uma outra cena inusitada, ou seja, havia um grande ninho de cegonhas
equilibrado na ponta de um poste elétrico; não me perguntem como isso pode
ter acontecido; ele estava lá e foi devidamente fotografado. Na saída desse
povoado encontramos um grande bar, tipo aquelas lanchonetes de beira de
estrada que, com o andar das horas, a chuva e a fome, a melhor opção foi cair
dentro. Essa iniciativa não poderia ser melhor, enfim, reunia-se nesse local
todo o meu grupo. Foi uma grande festa esse reencontro; estava até
acrescentado de uma nova pessoa – um simpático e alegre peregrino japonês.
O cara era um jovem muito cativante e parecia que já havíamos nos conhecido
a tempo. Ele nos acompanhou até Hospital de Órbigo e de lá não mais o vi;
infelizmente tinha sérios problemas nos seus pés, provocado por gigantescas
bolhas. A Vanessa, enfermeira formada, deu-lhe toda a atenção, tratando os
seus ferimentos com muito carinho, não sabendo se o seu caso havia piorado;
ele ficou para trás e não nos acompanhou no dia seguinte; foi uma pena termos
perdido a companhia desse inesquecível peregrino.
Após esse reencontro estava formado o meu grupo - Alejandro, Vanessa,
Pablo, Roberto e o Andéas. Começava aí a magia do Caminho e essa trupe
chegaria comigo na casa de São Thiago. A chuva caía lá fora e seguimos os
nossos caminho em direção a Villar de Mazarife. Grande parte desse trecho
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foi acompanhada por um vasto milharal – maiz. Foi aí que fotografei um dos
maiores cães já visto na vida; o bicho parecia um bezerro e a sua aparência
não era lá das boas – ele era uma fera e felizmente estava do outro lado da
cerca, ou seja, fora do nosso alcance. Um dos amigos chegou até viajar na
maionese, dizendo que se defenderia da fera com a ajuda do seu rígido cajado.

Fig. 099 – Que fera – prox. Villar de Mazarife

Fig. 100 – Bela sacada Villar de Mazarife

O trecho a partir desse povoado era em pista de terra, com muita lama e
margeando um arroio ou canal de irrigação. O solo era argiloso- argila e
ensopado - lama. Foi terrível vencer esse mingau, mesmo tentando-se
contornar por terreno lateral gramado; atolava mais e os nossos calçados
ficaram com uns quase cinco quilos a mais cada. Saindo um pouco desse
lamaçal, deparamos com uma interessante elevatória perto do povoado de
Villavante. Essa engenhoca era responsável pela derivação de um canal de
irrigação que, nesse mesmo local, passamos por uma pequena ponte sobre o
manancial que alimenta esse canal. Já estávamos quase chegando enfim a
Hospital de Órbigo; vencemos mais um árduo trecho do Caminho pois,
mesmo tendo que encarar aquele mingau, serviu como experiência. Já
podíamos avistar com muita emoção a monumental ponte sobre o rio Órbigo.
Logo que chegamos, na entrada da vila, avistamos o maior número de ninhos
de cegonhas em uma única igreja, ou seja, quatro enormes ninhos, sendo que
três em sua torre, levando-me a registrar essa espetacular cena em mais uma
fotografia.
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Fig. 101 – Elevatória canal de irrigação Villavante

Fig. 102 – Ponte medieval sobre o rio Órbigo

Foi uma grande emoção poder pisar finalmente em tão emblemática e épica
ponte do Passo Honroso. Conta a história que ela foi fendida a ponta de lança
pelo valente cavalheiro Don Suero, filho de Don Diego de Quiñones,
cavalheiro do rei Juan II e poeta da corte que solicitou consentimento para
realizar um torneio, originando-se à época as Ordenanças do Passo Honroso.
Esse fato histórico ocorreu em conseqüência desse cavalheiro, enamorado pela
linda dona Leonora de Tovar, ter proposto enfrentar 300 lanças para defender
essa ponte em nome do seu amor, o que o fez com bravura em janeiro do Ano
Jacóbeo de 1434. Essa épica batalha é comemorada na vila com toda a pompa
e originalidade e durante todo o mês de julho; quem tiver a oportunidade de
conhecer essa fantástica vila, poderá ver logo na sua entrada um grande painel
em homenagem a essa batalha, assim como, em vários estabelecimentos,
inclusive no albergue em que fiquei, vi muitas fotos das festividades,
parecendo que essa vila ainda vive nos tempos medievais; pena que passei
atrasado, ou seja, no mês de outubro. Essa esplendida ponte deve ter mais ou
menos uns duzentos metros de extensão, sendo que em apenas um pequeno
trecho passa o rio Órbigo; grande da parte da sua estrutura serpenteia em
terreno totalmente seco que, provavelmente, outrora, fora navegável.

Fig. 103 – Igreja com ninhos de cegonhas H. Órbigo

Fig. 104 – Eu e o Andréas na ponte de Hosp. Órbigo
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Como sempre costumo proceder, registrei em foto a passagem por esse
monumento emblemático, inclusive ao lado do amigo Andréas. Continuamos
em frente e a procurara da merecida acomodação, haja vista a pedreira
enfrentada até poder chegar nessa vila. O albergue escolhido foi San Miguel
em Hospital de Órbigo. O local é confortável e possui boa infra-estrutura;
tinha até uma lareira para secar roupas molhadas e os calçados. O hospitaleiro,
embora jovem e exótica; meio pintor e meio dama; usava um chalé feminino e
era muito estranho, ou seja, sempre sugeria que nós peregrinos
expressássemos a nossa arte numa tela, utilizando um pincel e uma aquarela
que se encontravam a nossa disposição. O local também era exótico; parecia
uma galeria de arte, cujas paredes ostentava várias obras peregrinas –
algumas de revelado talento. O valor da diária foi de sete euros, incluído o
café da manhã. A minha falta de sorte e acredito dos demais peregrinos,
aconteceu por descuido ou má vontade do hospitaleiro, ou seja, o rapaz deve
ter dormido direto à noite, esquecendo-se de fazer o rodízio dos nossos
materiais e alimentar o fogo. A lareira esfriou, sendo que as roupas e as botas
não ficaram devidamente secas. O jovem provavelmente deveria estar
ocupado com os anjinhos nas profundezas do seu sono.
Após um café da manhã muito conturbado, motivado pela falta de mau humor
do jovem hospitaleiro, fez com que fossemos servidos com parcos pedaços
dormidos de pães e em migalhas; provavelmente foi o que restou e sequer
lembrou-se que havia outras pessoas, paciência, coisas do Caminho.
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19 - Hospital de Órbigo a Santa Catalina de Somoza
Distancia aproximada: 27 Km
Tempo médio de caminhada: 08:30h
Altitude média: 870 metros
Ponto culminante: Vert. orit. Monte Irago - Sta. Catalina Somoza, 975 metros.
Na manhã do dia 21/10/06, às 08:00h, com o tempo nublado, estávamos outra
vez na estrada, deixando para trás essa lendária vila. Logo na saída, numa
sinalização confusa, eu e os italianos decidimos seguir a trilha à direita após
cruzar a estrada. Sendo que os demais, liderados pelo Pablo; que sempre
portava pendurado no pescoço os mapas dos percursos, decidiram pegar a
trilha da esquerda; o citado guia assinalava essas duas opções. Sem
questionarmos as decisões tomadas; cada grupo seguiu o trajeto escolhido, ou
seja, eu fui com os cinqüentões. Essa trilha iria nos levar na direção de
Santibáñez de Valdeiblesias, passando por terreno encharcado até alcançarmos
a estrada, seguindo à sua esquerda, até chegarmos em uma curiosa passagem
feita no barranco, que nos conduziu para baixo de um viaduto sobre a estrada,
levando-nos em direção a uma bifurcação; decidimos seguir à esquerda, e
depois, em outra bifurcação, seguir á direita, encarando uma pista de terra
irregular e em aclive, com arbustos, gramíneas e muita lama. Após termos
atingido o platô, continuamos no mesmo tipo de trilha e, inesperadamente, do
outro lado, avistamos o grupo liderado pelo Pablo. A princípio tentamos nos
ocultar entre a vegetação, no propósito de chegarmos primeiro no Cruzeiro de
Santo Toríbio. O Alejandro, muito mais esperto, percebeu o nosso intento e
acelerou os passos; foi literalmente uma grande correria e, por incrível que
pareça, chegamos juntos, mostrando que os cinqüentões estavam em forma.
Foi uma grande farra e os italianos davam brados em sua língua, proferindo o
nome cinqüentones. O momento foi muito divertido e marcante, onde um
francês que nos observava atentamente, ofereceu-se para tirar as fotos do
grupo nesse local emblemático.
Já avistávamos do alto San Justo de La Vega e a cidade de Astorga, encarando
forte descida em terreno pedregoso, passando por San Justo, cruzando a ponte
sobre o rio Tuerto, abandonado a estrada e seguindo um caminho à direita. Foi
nesse trajeto que fotografei uma curiosa plantação de gigantescas abóboras à
beira da estrada; mais adiante, atravessamos uma outra pequena ponte
romana, também sobre o rio Tuerto, passando por uma estação ferroviária e,
antes de uma forte ladeira que levava ao centro da cidade de Astorga, colhi
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suculentas maçãs que se encontravam à minha espera, debruçadas sob um
muro ao lado desse percurso e formando um tapete amarelo na sua calçada.

Fig. 105 – Chegada no Cruzeiro de Santo Toríbio

Fig. 106 – Abóboras gigantes San Justo de La Vega

Logo na chegada e exaustos, tratamos de procurar um bom local para
fazermos a refeição do dia e provar o cozido e os famosos bizcochos
maragatos -biscoitos amanteigados da região. Já acomodados em uma ampla
mesa de um chique restaurante, tivemos a grata satisfação de reencontrar os
dois jovens peregrinos franceses, que eram irmãos e andavam muito rápido e,
também, nessa mesa, fizemos amizade com um estranho peregrino de nome
Carlos Rodriguez Alvarez, que orgulhosamente se dizia um maragato, nome
esse oriundo dos hábitos culturais dos habitantes dessa região, devido a uma
especialidade da sua culinária, um tipo de cozido forte e substancioso , que
era consumido como a única refeição do dia, de forma que mantivesse
alimentado esse povo viajante que percorria toda região ocidental e oriental
da Espanha, principalmente para vender os seus produtos artesanais. Esse
peregrino nômade, como realmente posso chamá-lo assim, viajava pelo
mundo afora, sem residência fixa, fato confirmado pelo cartão pessoal que
recebi dele, ou seja, continha apenas o seu telefone celular e e-mail; não
percebi quando ele se referiu a sua casa mostrando-me uma imagem no cartão;
fiquei bolado, não havia casa e sim uma cachoeira e aos poucos a ficha caiu e
pude entender melhor o seu propósito.
Foi um grande momento poder unir todo esse pessoal numa mesa e, quase de
barriga cheia, havia mais um espaço para os manjares da cidade - os
amanteigados. O Alejandro comprou uma caixa com vários tipos de biscoitos
amanteigados e ofereceu ao grupo. Todo mundo caiu dentro e devorou a caixa
inteira e sentados no banco da praça.
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O centro urbano, um dos mais importante do Caminho e referencial por seus
tesouros históricos e arquitetônicos, guarda em sua Plaza Mayor o prédio do
Ayuntamiento - governo, o famoso Palácio Episcopal de Gaudi, uma das obras
mais geniais desse arquiteto modernista e a sua Catedral, erguida nas ruínas de
uma construção pré-românica, cujo monumento atual congrega os estilos
gótico, renascentistas e barrocos, e que levou mais de trezentos anos para a
sua conclusão.
Por não dispormos de muito mais tempo para conhecer toda a cidade,
inclusive do museu do Palácio de Gaudi, apenas tiramos fotos na praça,
inicialmente junto a um chafariz em forma de taça, das muralhas e da
Catedral, que estava fechada ao público, como o museu Romano de Astorga,
que guarda relíquias de sua origem românica e deixamos para trás um dos
maiores centros peregrinos de todo o Caminho e ponto de encontro do
Caminho Francês com a Via de la Plata, que em seu esplendor, chegou a
possuir mais de 20 hospitais para atender a uma grande demanda peregrina.

Fig. 107 – Palácio Episcopal de Gaudi – Astorga

Fig. 108 – Catedral de Astorga

O tempo estava ficando curto e tínhamos que prosseguir o caminho planejado
pelo grupo que era pernoitar em Santa Catalina de Somoza, também terra
maragata e pertencente a Comarca de Astorga. Logo na saída, com a chuva
fina que insistia durante todo o dia e que começava a aumentar, o Pablo, ao
atravessar a estrada, paramentou-se de suas vestimentas um tanto exótico, ou
seja, colocou uma capa de chuva, tipo cogumelo, toda vermelha, parecendo
um vaga-lume, o que, diante dessa cena engraçada, o apelidei de pirilampo.
Foi um momento de muitos risos e descontração, o que também patentearia
mais um apelido no caminho. O caminho levava ao povoado de Valdeviejas e
Murias de Rechivaldo, cujo trecho de terra deparamos com dois curiosos
cruzeiros juntos e uma lápide com as inscrições dos povoados à frente. Nesse
trecho segui acompanhado do amigo peregrino nômade, que me contou
curiosas histórias do caminho, não sabendo precisamente quantas vezes teria
ido a Santiago de Compostela e a outros cantos da Espanha. Ao passarmos
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nessa trilha que era ladeada por extensa rede elétrica, deparei com um
povoado distante e fora do nosso percurso que, ao consultar amigo, fui
informado que se tratava de um antigo povoado chamado Castrillo de
Polvazares, que já teve seu tempo áureo e que fora passagem obrigatória de
peregrinos e que hoje se encontra quase que abandonado. O seu interior,
segundo ele, guarda importantes palácios medievais, não me lembrando
precisamente tudo o que ele me contou, pois a chuva não me permitia que
pudesse anotar em meu diário. O caminho continuava em pista de terra e
estreita devido ao avanço dos arbustos, num sobe e desce, antes de podermos
efetivamente chegar no povoado. Adiante, nesse mesmo trecho, já em
companhia do Roberto, do Andréas, da Vanessa e do Pablo, pois o Alejandro
já havia se adiantado à nossa frente, o Carlos Rodriguez - o nômade, seguiu
em frente e deixou-nos em Santa Catalina de Somoza.
Logo na entrada do povoado o Pablo telefonou para o Alejandro, já que o
mesmo havia se adiantado, com o propósito de escolher um bom local e
reservar a nossa vaga em um albergue local; ele sempre se antecipava nessas
tarefas, haja vista o seu bom preparo físico de atleta e faixa preta de caratê e
campeão mexicano nesse tipo de esporte. O local escolhido foi o albergue El
Caminante, um centro de turismo rural, com ótima infra-estrutura e todo o
conforto, apesar do pouco espaço disponível entre os beliches. No seu pátio
interno havia um belo jardim e um ótimo restaurante que, com os olhos mais
atentos, notei a sua descaracterização jacóbea, ou seja, não havia sequer uma
referência peregrina, nem em fotos e nem na própria decoração local mas,
mesmo assim, foi muito bom e o preço ótimo; cinco euros, com café da manhã
e tudo. Após um bom banho e o frio se fazendo presente, eu e o Andréas
fomos dar uma volta no povoado e deu-nos a impressão que estávamos no fim
do mundo, ou seja, a maioria das casas eram de adobe - estrutura em blocos
de argila e aparentado estar em ruínas, inclusive a pequena capela de San
Brás.

Fig. 109 – Vista distante Castrillo de Polvazares

Fig. 110 – Santa Catalina de Somoza
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Já era noite quando havíamos retornado ao albergue e o frio mostrava como
seria a nossa estada naquele planalto. Assim que chegamos, encontramos um
casal de americanos que acabavam de chegar, acompanhados de dois filhos
jovens, meninos na faixa dos 13 aos 15 anos, que estavam apavorados diante
de tanta chuva e do frio que enfrentaram no percurso, cujos corpos molhados
mais agravava mais a situação. Deu pena ver o sofrimento daqueles garotos e
a preocupação da sua mãe pois, além de todo o transtorno, ela era uma pessoa
muito presente e paciente, e procurava da melhor forma possível sempre
auxiliá-los naquele difícil momento. O desespero deles era tanto, que largaram
tudo espalhado no chão do alojamento, obrigando a sua mãe a recolher tudo e
providenciar novas mudas de roupas secas, necessárias para as trocas após o
banho; eles estavam de tal forma cansados, que resolveram ir direto do banho
para cama e não se importaram, naquela ocasião, de se alimentar.
Após ter conseguido telefonar e mandar e-mail para a minha família no Brasil;
fiquei muito feliz em saber que todos estavam bem e, após uma ótima refeição
regada a um bom vinho, tratei também de logo me recolher para poder estar
bem preparado para enfrentar a pesada caminhada do dia seguinte, rumo à
Cruz de Ferro.
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20 - Santa Catalina de Somoza a Riego de Ambrós
Distancia aproximada: 36 Km
Tempo médio de caminhada: 10:00h
Altitude média: 1300 metros
Ponto culminante: Estação Militar, 1520 metros
No dia 22/10/06, numa manhã muito fria e com chuva fina, após o café, já
estava todo o meu grupo na estrada, rumo a tão esperada Cruz de Ferro. O
percurso era em andadeiro asfaltado e em trilhas de terra, sempre subindo e
acompanhados de vegetação arbustiva - gramíneas e pequenos tufos arbóreos,
em direção ao povoado de El Ganso que, ao chegarmos nesse local, tivemos
que ir direto; não havia uma viva alma e nem um local para tomarmos um café
quente para amenizar o frio que era patente. O trecho que levava até a entrada
do caminho para Rabanal Del Camino, também seguia em andadeiro e
paralelo a uma estrada asfaltada, em pista irregular de terra, com valas
pronunciadas, oferecendo risco de queda, até enfim chegarmos próximos da
placa que indicava a direção pretendida. Nesse trecho, também em trilhas de
terra irregular, sempre subindo e acompanhado de vegetação de carvalhos e
pinheiros de baixo porte, encontrei novamente uma longa cerca com tela, onde
os peregrinos que ali passaram fixaram suas cruzes na trama de arame,
utilizando-se de pequenos galhos caídos ao longo desse caminho; tal
procedimento já foi narrado em outros percursos e que, da mesma forma,
também fixei a minha cruz, assim como os demais colegas do grupo, até a
chegada na Roble Del Peregrino - um imenso carvalho secular e indicativo da
entrada do povoado de Rabanal. Chegando no povoado e como o Alejandro
havia se adiantado, aconteceu uma situação inusitada; o cara sumiu e quase
partimos sem a sua companhia, não fosse o seu aparecimento repentino. Após
o seu retorno, entramos no bar e juntos fomos tomar o merecido café antes da
esperada subida à Cruz de Ferro. Nesse ponto inesquecível, precisamente em
um banco em frente ao hostal restaurante El Refúgio, deixava definitivamente
as minhas antigas botas, que só vieram comigo, porque estavam de suporte até
o ajustamento definitivo da que adquiri em León. Foi um ritual emocionante e
que rendeu várias fotos no momento em que eram abandonadas e que
possivelmente poderiam ser usadas por outros pés mais necessitados. As
novas botas assumiam aí definitivamente a incumbência de proteger os meus
pés até Santiago.
Logo na saída desse povoado, encontrei novamente aquele peregrino
maragato, e que também estava de partida, pois havia pernoitado nesse
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povoado, local esse, também, onde são servidas especialidades maragatas.
Novamente ele se juntou ao grupo e nos acompanhou até o povoado
abandonado de Foncebadon. A trilha era de terra, caminho lá vai um, em
aclive forte e com vegetação arbustiva, tipo samambaias, em meio a uma
frigida neblina que castigava os nossos corpos e, depois, em trecho também de
terra, ladeado por vegetação arbustiva, coníferas e carvalhos; passamos por
uma fonte duvidosa, parecida com um coche de água para animais, com lodo e
em péssima aparência; nenhum de nós se atreveu em sequer a tocar em suas
águas; seguimos em frente, sempre subindo, em trilhas irregulares e solo
pedregoso, até finalmente avistarmos o enigmático cruzeiro e passarmos por
entre as ruínas desse povoado fantasma, que outrora foi um importante centro
peregrino, cuja decadência, segundo a lenda, deu-se por uma praga jogada por
um cigano, que estando nessas terras, foi hostilizado e banido pela população,
negando-lhe abrigo, o que, desta feita, o mesmo proferiu as palavras de que
tudo iria acabar em ruínas; foi justamente o que aconteceu. Não vi os tão
falados e temidos cães abandonados até chegarmos ao único bar do povoado, a
taberna Gaya; parecia um oásis nesse fim de mundo que, logo na entrada,
tratei de me despojar dos apetrechos molhados, lançando mão de folhas de
jornais para absorver a sua umidade. O bar foi muito aconchegante, cujo dono,
também maragato, fez uma grande festa ao encontrar o nosso amigo peregrino
maragato. A casa parecia uma loja de artefatos medievais e o seu proprietário,
pessoa prestativa e simpática, também era apreciador de músicas clássicas;
fomos recebidos ouvindo uma bela sinfonia de Mozart.

Fig. 111 - Adeus as minhas botas Rabanal Del Camino

Fig. 112 – Ruínas entrada de Foncebadon

Já restabelecidos e após termos tomado um reforçado lanche, caímos
novamente no caminho; já estávamos nos sentido bem próximos a tão
esperada cruz e na magnífica região do Bierzo, área de transição entre as
províncias de Leon e Galícia. O trecho até esse ponto não foi muito duro como
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imaginávamos, apesar do frio, da chuva e do terreno, finalmente chegávamos
na emblemática Cruz de Ferro. Essa cruz, segundo a lenda, foi fincada pelo
monge eremita Gualcelmo, para que os peregrinos fossem orientados quando
da chegada nessas inóspitas e desérticas terras. Logicamente o mastro de
madeira atual não é o mesmo, que segundo o Jesus Jato, teria doado essa
última peça, e que hoje encontramos sustentando a cruz. A chegada foi muito
emocionante e comemorada no grupo, onde cada um, em seus rituais,
manifestou as suas obrigações; no meu caso, depositei as pedras que trouxe do
Brasil, pedindo proteção para os meus filhos, esposa, amigos e parentes e,
num ato de muita emoção, onde as lágrimas chamaram a atenção dos meus
amigos, foi no momento em que pedi pelas almas do meu pai e da minha
sobrinha Aline, colocando as suas fotos nos sulcos da cruz. Poucos momentos
foram tão fortes como esse, além do acontecido em Saint Jean Pied-de-Port,
cuja emoção experimentada mostrou a grandiosidade do amor e da fé nesse
lugar de tanta energia espiritual. Junto ao mastro da cruz, existe um enorme
acúmulo de pedras e outros objetos deixados pelos peregrinos que passaram
por esse local, crescendo a cada ano, numa demonstração de fé e esperança.

Fig. 113 – Chegada emocionante na Cruz de Ferro

Fig. 115 – Cruz de Ferro

Fig. 114 – Emoção e choro na Cruz de Ferro

Fig. 116 – Capela de Santiago - Cruz de Ferro

99

O local, além da cruz, apenas existe a pequena capela de Santiago e um abrigo
próximo, onde nos protegemos da chuva até poder ganhar fôlego para
continuar a nossa caminhada. A próxima parada seria também um local muito
emblemático, ou seja, o albergue do Tomás. O trecho até chegar nesse
objetivo, a princípio, foi em pista de terra ondulada – sobe e desce, chegando
em uma estrada asfaltada e até Manjarín; endereço da casa do Tomás. A turma
não gostou muito da aparência do local, sendo que apenas eu, a Vanessa, o
Pablo e o Alejandro tomamos a iniciativa de conhecer o interior desse local
emblemático, e dando um forte abraço no Tomás mas, mesmo com a chuva
intensa que caía lá fora, o Andréas e o Roberto preferiram não se arriscar e
continuaram caminhando.
O local era um tanto confuso, estranho e em ruínas, com várias placas
indicativas, inclusive a do Caminho do Sol, no Brasil. Logo na entrada
existem objetos curiosos, como um tipo de oratório que o Tomás colocou a
inscrição Capilla – capela, cujo arranjo continha uma linda gema de cristais de
ametistas, com um cálice na frente e, ao fundo, uma bandeira templária, assim
como uma outra do lado de fora desse altar. Ainda na entrada podiam-se ver
vários tipos de sinos e uma talha no portal de entrada com a simpática
inscrição “Manjarim una luz em el Camino”. O interior, mais exótico ainda,
encontrei várias pessoas muito descontraídas, convivendo com gatos, cães,
etc., num ambiente de grande energia e solidariedade. Inesperadamente surgiu
à minha frente o Tomás e, naquele momento, não podendo conter a emoção,
dei-lhe um grande abraço. Segundo a lenda ou declarações desse personagem
emblemático do Caminho, o próprio seria o último descendente dos
Cavalheiros Templários; acreditem quem quiser! No interior do albergue
existia uma aconchegante lareira, e que, além de outras pessoas que estavam à
sua volta, esse peregrino se acochou e também entrou na disputa por um
cantinho aquecido. O ambiente era extremamente solidário, o que fez
esquecer-me dos colegas italianos que ficaram lá fora; estava numa baita
tranqüilamente, tomando um café quente, comendo biscoitos e aquecendo o
pobre corpo úmido; aproveitando a ocasião também para comprar um bóton
da cruz de ferro e fazer uma discreta doação, despedindo-me em seguida de
todos, inclusive do Tomás.
Nota: As medidas oficiais desse ponto mais alto do Caminho geraram
conflitos após o Roberto ter feito as suas aferições, ou seja, o seu altímetro
registrava a altitude de 1800 metros e os nossos pedômetros – medidores de
passos, também registravam diferenças de mais de 15%, mesmo sendo de
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fabricantes diferentes; acho que as medidas apuradas foram muito próximas
das distancias percorridas, diferentemente do registrado pelo altímetro, que
notoriamente demonstrou que se apresentava variado.

Fig. 117 – Detalhe da entrada albergue de Manjarin

Fig. 118 – Vista albergue Templário de Manjarin

O percurso a partir desse ponto foi muito duro que, a principio, parecia que
íamos descer até chegarmos em Riego de Ambrós, ledo engano pois, até a
Estação Militar, uma torre de comunicações da polícia espanhola, encaramos
uma forte subida em trilha de terra e pedras soltas, com a chuva constante em
nossos corpos, para com muita dificuldade contornar esse ponto culminante de
todo o caminho e encarar também outra trilha do mesmo tipo e mais pedras,
num sobe e desce, até o povoado de El Acebo. A vista do alto da montanha
proporciona uma linda imagem desse povoado, talvez o mais lindo, parecendo
uma construção recente , cujos telhados em ardósia, escondiam uma outra
fisionomia interna, totalmente diferente, com prédios de aspectos muito
antigos, nos levando a pensar que estávamos em um outro local. Esse
povoado, talvez o único que não acabou em ruínas, que manteve a sua
sustentação devido ao privilégio que recebeu, ficando isento dos impostos por
encarregar-se em manter as sinalizações ao longo desse difícil trecho
montanhoso, colocando 500 cruzes de madeira para orientar os peregrinos.

Fig. 119 – Bela vista Monte Irago após Est. Militar

Fig. 120 – Monte Irago e vista do Vale do Bierzo
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Como o nosso objetivo era chegar no povoado de Riego de Ambrós ainda com
a luz do dia, apenas demos uma rápida parada em um bar que também era
albergue. O ambiente era confortável, aquecido e nos proporcionou um bom
descanso, após termos tomado um merecedor café e poder conhecer outros
peregrinos que lá se encontravam, inclusive duas brasileiras e uma mexicana,
que o Alejandro ficou muito feliz ao ver uma sua compatriota. Após esse
momento de descontração, novamente estávamos na estrada, loucos para a
chegada em nosso objetivo. O percurso ainda que duro, proporcionou imagens
deslumbrantes de um relevo montanhoso, tendo em seus cumes a ocorrência
da floresta de coníferas – pinus, envolta a uma espessa bruma, que faziam da
caminhada um cenário como se fosse daqueles filmes de exploradores de
montanhas. O Alejandro, que me acompanhou nesse trecho, recebeu vibrantes
aulas de geografia e geologia, coisa que ele gostava muito, e eu, parecendo
um papagaio, não parava de falar, tamanha era a minha empolgação.

Fig. 121 – Trilha pesada chegando em El Acebo

Fig. 122 – Linda imagem da aldeia de El Acebo

Na entrada do povoado, por um descuido meu, afastei-me do grupo e passei
direto do local onde ficava o albergue, quase saindo do povoado, não fosse ter
encontrado uma única viva alma, que me orientou e fez com que conseguisse
finalmente encontrar o grupo já hospedado no Albergue de Riego de Ambrós,
ao lado de uma pequena praça e próximo da Ermida de San Sebastián.
O albergue era muito confortável e suas instalações eram bem diferentes dos
que até então havia experimentado, ou seja, a área dos alojamentos, tipo
mezanino, era toda em madeira, com armários individuais e reservados com
quatro camas, que poderia ser privatizado fechando-se portas corrediças
laterais. No térreo além da recepção, tinha um jardim, internet e um reservado
com lareira, onde as pessoas poderiam fazer as suas refeições, secar e lavar as
roupas e bater um bom papo. Como estávamos com as roupas molhadas,
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tratamos logo de pendurá-las próximas à lareira, como forma de
aproveitarmos ao máximo o calor e secá-las para o dia seguinte. Foi
justamente nesse ato que aconteceu um lamentável acidente com o Alejandro,
que teve uma séria queimadura em uma das mãos, quando tentava pendurar as
suas roupas, apoiando-se na chaminé da lareira. Foi muito triste o ocorrido,
deixando todos nós preocupados com a situação do amigo, que apesar da forte
dor que sentia, soube enfrentar com dignidade aquele sofrimento. Todos que
estavam no local e que presenciou o seu acidente, se dispuseram de imediato
em ajudá-lo, sendo que cada um nas melhores intenções, fez o melhor que
podiam para ajudar o amigo. Como eu tinha boas noções de primeiros
socorros, imediatamente o conduzi para a torneira mais próxima e submergi a
sua mão em água fria, o que aliviou a dor e impediu maiores danos à sua
derme. Uma outra peregrina apareceu logo com uma pomada especial que
também ajudou muito, aliviando mais ainda o seu sofrimento. Já com as coisas
sobre controle e necessitados de colocar alguma coisa no estômago, nos
dirigimos ao bar e restaurante Ruta Santiago, com o Alejandro, embora ainda
com dores, em baixo de uma forte chuva, conseguimos encontrar a casa e
estava aberta. Na hora em que estávamos esperando a janta, havia uma
televisão ligada onde era transmitido o Grande Prêmio de Fórmula 1 do
Brasil. Todos nós estávamos atentos aos últimos instantes da corrida e, quando
o Felipe Massa chegava na frente e recebia a bandeirada, fizemos uma grande
farra no estabelecimento, quase derrubando uma divisória de madeira entre o
local das refeições e a sala de estar, deixando a filha do dono do restaurante
furiosa. Com muito jeito e pedindo desculpas, voltamos à mesa e fomos jantar.
Terminada a ceia, e após termos consumido boas goladas de vinho, já
estávamos preparados para encarar de novo as intempéries; a chuva
continuava a nos esperar, o que, não tendo outra opção, tivemos que botar a
cara de fora e voltar direto para o albergue, como forma de fazermos um bom
descanso e nos preparar para enfrentar os desafios do dia seguinte.
Novamente o fator climático e as pilhas da minha máquina fotográfica
impediram que pudesse registrar em foto os detalhes desse povoado,
principalmente o seu núcleo urbano e as instalações diferenciadas desse
confortável albergue acima descrito.
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21 - Riego de Ambrós a Villafranca Del Bierzo
Distancia aproximada: 35 Km
Tempo médio de caminhada: 09:00h
Altitude média: 570 metros
Ponto culminante: Vert. ocidental do Monte Irago - R. de Ambrós, 920 metros
Numa manhã fria e chuvosa do dia 23/10/06 já estávamos na estrada, caminho
abaixo, em terreno irregular e pedregoso ao longo das cristas montanhosas,
passando por vertentes ao longo de vales profundos, em forma de v, com o
Arroyo Prado Manga lá no fundo e, mais adiante, o rio de La Pretadura na
direção do vale do Bierzo. Antes da chegada ao povoado de Molinaseca,
passamos por uma monumental ponte medieval, em estilo românico, sobre o
rio Meruelo, que se apresentava caudaloso devido as fortes chuvas ocorridas
em sua montante nos montes Irago. Enfim paramos para o café no restaurante
chamado Casa Ramón, um dos preços mais salgados do Caminho. Nesse
ponto ficamos aguardando o Roberto e o Andréas que haviam ficado para
trás. A forma encontrada para orienta-los ao nosso encontro foi o uso dos
cajados colocados à frente da porta de entrada do estabelecimento e juntos
fazermos um bom lanche. Com a chegada desses amigos, tratamos de sentar
em uma grande mesa e penduramos as nossas vestimentas de chuva para
escorrer a umidade em um cabide disponível. Já restabelecidos, demos as
caras novamente no tempo, passando por dentro do centro urbano e seguindo
uma calçada ao lado da via principal até definitivamente deixar para trás esse
belo povoado.

Fig. 123 – Ponte românica sobre o rio Meruelo

Fig. 124 – Entrada de Molinaseca

Esse novo trecho assumiu uma outra fisionomia, diferentemente do trecho
encontrado nas colinas anteriores, apesar de ainda em descida e em terreno
pedregoso, encontramos novamente a presença dos campos e vinhedos, ao
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passar pelo povoado de Poblácion Campo em direção a Ponferrada. Cruzamos
uma ponte sobre um arroio e entramos no povoado de Puente de Boeza, onde
avistei uma frondosa figueira, carregada de figos amarelos que, como de
costume, pude degustar esses frutos, como também, mais á frente, outro
achado, nesse caso todos paramos e nos empapuçamos com as nozes caídas
no acostamento da estrada. Já com a barriga cheia, continuamos a caminhada,
atravessando a ponte Mascarón sobre o rio Boeza, entrando no perímetro
urbano.

Fig. 125 – Cidade de Ponferrada ao Fundo

Fig. 126 – Castillo de Ponferrada em obra

A história dessa cidade, antiga vila de importância peregrina e sede templária,
remonta à época da ocupação romana na Península Ibérica e nessas terras,
cujo nome teve origem na sua ponte de ferro sobre o rio Sil – pons ferrata ou
puente ferrada, que o bispo Osmundo de Astorga mandou reforçá-la em
estrutura de ferro, no período de 1082 a 1096, em substituição a que era em
madeira, como forma de possibilitar a passagem segura, principalmente do
grande numero de peregrinos que passavam por ela e ingressavam na vila.
Em 1178, por ordem do rei Fernando II de León, os monges cavalheiros
passaram a guarnecer a cidade e concluíram em 1282 um dos castelos mais
famosos e importantes do caminho – Castillo de Ponferrada. O lamentável
início da decadência desse patrimônio histórico aconteceu com o declínio da
Ordem do Tempo.
Nessa parte do meu relato não poderia deixar de registrar a presença e a
importância dos Cavaleiros de Cristo no contexto histórico e a causa do seu
declínio.
A Ordem dos Pobres Cavalheiros de Cristo e do Templo de Salomão;
atualmente conhecida como Ordem dos Templários, teve suas origem nas
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terras de Jerusalém no ano de 1118, para que esses bravos cavalheiros
pudessem dar proteção aos peregrinos na Terra Santa. Como destaque entre
um de seus primeiros cavalheiros foi o Grão Mestre francês Hugo de Payens.
Um dos símbolos e lema mais conhecido dessa Ordem foi “Não a nós,
Senhor, não a nós, mas ao Vosso nome daí a glória”, chamamento esse
extremamente importante e capaz de legar a esses bravos soldados a divina
incumbência de proteger todos Cristãos em suas missões de fé. Com o
crescimento da Ordem, mesmo que tivessem feito o sagrado voto de pobreza,
inevitavelmente o seu poder se fazia presente, principalmente por terem
recebido do Papa Inocêncio II poderes ilimitados, ficando isentos de
jurisdição episcopal, com autonomia independente de qualquer interferência,
política e religiosa, que à época os tornaram poderosos, principalmente
financeiramente, formando uma espécie de banco forte na idade média, que
chamou muito à atenção dos poderosos e invejosos, que segundo a lenda, além
dessas vantagens, eles possuíam misteriosos tesouros guardados em suas
fortalezas, fruto de achados em escavações e que, também, poderiam estar
guardando o Santo Gral.
Precisamente numa sexta-feira 13, considerado o dia do azar, todo esse
esplendor despencou pela ira e a cobiça do rei Filipe IV da França e do Papa
Clemente V que, esse último, numa carta secreta e mentirosa enviada a todo o
reino da Europa, acusou a Ordem da prática de heresia, adoração ao demônio,
homossexualidade, desrespeito a igreja, sodomia e outras práticas, que
covardemente foi enviada em envelope fechado e a sua abertura sugerida que
fosse feita simultaneamente no dia fatídico, alegando que recebera de Deus a
missão de purificar a terra. Feito isso, estabeleceu-se o terror nas mãos da
igreja e todos os cavalheiros foram presos, torturados e queimados na
fogueira, sendo o seu último grão mestre templário, Jacques de Molay, levado
à prisão e posteriormente queimado mas, antes disso, amaldiçoou os seus
perseguidores, numa praga que levaria para acontecer no prazo de um ano,
sendo confirmada nesse período as mortes do rei Filipe IV, do Papa Clemente
V e de Guilherme de Nogaret, guarda do Selo Real, mergulhando a França na
dramática guerra dos Cem Anos.
Também segundo a lenda, os protetores dessa ordem, aqueles que
conseguiram escapar desse holocausto, migraram com as riquezas que havia
nos cofres secretos das fortalezas, inclusive o Santo Gral, e rumaram para
terras além mar; supostamente a Inglaterra e a Escócia, reinos esses que
poderiam protegê-los temporariamente naquela ocasião.
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Após esse acontecido, o castelo foi doado ao conde de Lemos e Sarria em
1340 pelo rei Afonso XI de Castela e sucessivamente a outros nobres, quando
finalmente os reis católicos o incorporaram ao patrimônio da coroa em 1486 e,
a partir de 1558, passou definitivamente às mãos do marquês de Villafranca
que, das obras implementadas em sua estrutura de mais de 8.000 m2 de área
construída, a mais relevante foi a torre Del Portillo.
Todo esse esplendor à época foi drasticamente desfigurado com o uso de
explosivos, como forma de impedir o avanço e estabelecimento das tropas
napoleônicas que invadiram a Península Ibérica e, conseqüentemente,
pudessem se apoderar dessa fortaleza. O mais lamentável disso tudo, após a
demolição de grande parte do seu acervo arquitetônico pela explosão, com as
suas pedras lançadas a distancia, foi a população ter feito proveito da situação;
muitos às utilizaram em muros de arrimos e nas estruturas das suas casas,
assim como, também, a sua utilização em obras públicas da própria cidade.
Mesmo com tudo que a fortaleza passou e outros monumentos históricos em
toda a Europa, como monastérios, pontes, etc., destaco o grande esforço do
povo espanhol em resgatar esses testemunhos da humanidade; fato confirmado
através de observações que fiz em várias obras ao longo do caminho,
parecendo que esse roteiro fora transformado em um imenso canteiro de
obras; havia inúmeras placas dos órgãos financiadores, principalmente da
União Européia, fruto esse gerado pela inteligente iniciativa da Espanha em
aderir a esse bloco; ficou muito difícil tirar uma boa foto desse castelo sem
que aparecessem os guindastes e tapumes envolvidos em sua monumental
obra.

Fig. 127 – Entrada principal Castillo de Ponferrada

Fig. 128 – Igreja Templária N. Sra. La Encina

Saindo da cidade, pude registrar em foto, próximo ao castelo, a igreja de San
Andrés; obra de origem medieval e acabamento já em estilo barroco, cujo
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interior guarda a imagem de Cristo que pertenceu ao castelo. Mais adiante,
indo em frente, passei pela igreja de Nuestra Señora de la Encina, padroeira de
Ponferrada e da região do Bierzo. Essa monumental obra ostenta em sua
fachada lateral um belo pórtico e a estampa da cruz templária em alto relevo;
símbolo vivo da passagem épica dos cavalheiros templários nessa
emblemática cidade.
Ainda no perímetro urbano, devido só ter uma cédula de 500 euros, tive quer
entrar em um banco para trocá-la e facilitar os pagamentos até o fim da minha
peregrinação. Entrado no banco, fui gentilmente atendido pelo gerente, pessoa
essa que se prontificou de imediato a trocá-la, e ainda da melhor forma que
precisava. Feito isso, agradeci e saí ao encontro dos amigos que já estavam me
esperando em uma pizzaria. Não sei se foi a fome ou a pizza que escolhi, mas
posso dizer que foi uma das melhores massas que experimentei até hoje.
Com a fome saciada, caímos na estrada e seguimos em direção ao povoado de
Camponaraya, passando inicialmente por trecho asfaltado, para depois entrar
em uma trilha de terra, ornada por vegetação arbustiva e plátanos, onde
seguimos direto, esquecendo de parar em sua famosa adega, que por tradição
oferece uma parcela de vinho para o peregrino consumir com pão, caso
deseje. O trecho, também em trilha de terra, podia-se notar novas culturas de
uvas, responsável pela produção de vinhos brancos de Cacabelos; néctar muito
apreciável na região e famoso em outras terras, cuja vila tem o seu sustento
basicamente nesse tipo de monocultura. Já logo na entrada desse povoado,
paramos em um descanso peregrino, todo gramado e com cobertura, e
encontramos sentado em um banco, um simpático senhor, morador local, que
ao tomar conhecimento da minha nacionalidade, ficou muito emocionado e
me deu um forte abraço, declarando que gostava muito do Brasil; disse que
havia trabalhado no Rio de Janeiro até a sua aposentadoria e que teria vendido
a sua parte em um comércio que possuía no Largo de São Francisco. O nome
desse senhor era Rodrigues e o mesmo pediu-me que levasse lembranças aos
seus sócios brasileiros, que por descuido não pude gravar os seus nomes;
apenas guardei as referencias do local do seu antigo comércio, que segundo
ele, tratava-se de uma lavanderia. Esse amigo, muito conversador,
compartilhou conosco parte das barras de chocolate que trazíamos, e que era
um alimento muito comum no consumo do grupo, chamado momento
chocolate.
Após esse amistoso encontro, seguimos em frente, passando direto por esse
povoado, visto os seus habitantes estarem no gozo do sono e com tudo
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fechado. Passamos por uma ponte sobre o rio Cua e seguimos numa pista ao
lado da estrada e sempre subindo, na direção do povoado de Pieros; esse
trecho foi muito cansativo, que embora sem as fortes subidas, obrigou-nos a
encarar incomodas depressões e exigindo um maior esforço para vencer esses
obstáculos do terreno. Mais adiante, num desvio e em pista de terra, também
com subidas, passamos por vegetação arbustiva, com pequenos carvalhos e
curiosas frutas silvestres; uma delas, já vista e desejada em outros trechos do
caminho, chamava a minha atenção e despertava uma grande curiosidade para
saber se eram comestíveis. A sua fisionomia era muito parecida com uma
árvore de restinga existente nas ilhas da Baía de Guanabara - Rio de Janeiro,
pois as suas ramas com espinhos eram as mesmas, apenas os frutos eram
diferentes em tamanho e coloração; os do Brasil são menores e negros, e dessa
região azul escuro, parecidos com uvas pretas e aparentemente apetitosos. Foi
nesse momento que me lembrei do Jesus Jato; colhi vários frutos na intenção
de consultá-lo, uma vez que esse famoso amigo dos brasileiros é um
experiente conhecedor do acervo precioso do Caminho. Com a posse dos
frutos e em baixo de uma chuva insistente e muito frio, fiquei para trás nesse
trecho; tive que acelerar os passos, pois já avistava do alto e deitada no vale
uma das vilas mais importantes do caminho – Villafranca Del Bierzo. No seu
topo, entrada da vila, um grande destaque soergue nessa senda - a igreja de
Santiago, cuja tradição, segundo dados históricos, acolhia os peregrinos
enfermos e impedidos de continuar a sua caminhada, concedendo-lhes as
indulgências como em Santiago de Compostela, graças ao decreto do Papa
Calixto III. A sua portada - entrada principal, também chamada de Porta do
Perdão, era o marco consignatório oficial para o cumprimento desse ritual.
A fundação dessa vila, por volta do séc. XI, no reinado de Afonso VI, surgiu
estrategicamente na confluência dos rios Burbia e Valcarce e teve o seu
esplendor pela passagem de peregrinos, a fixação de famílias nobres e as
fundações do convento de São Francisco, fundado pelo próprio Santo, O
Colégio de Jesuítas, a igreja de San Nicolas, cinco Hospitais Peregrinos e a
Colegiata de Santa Maria, entre outros monumentos, geograficamente
encravada num belíssimo vale na região do Bierzo.
Chegando no ponto alto dessa vila, reencontrei os amigos já na entrada do
albergues Ave Fênix, local marcado para o nosso pernoite; a princípio os
italianos torceram os narizes e quase não ficaram conosco, não fosse a minha
insistência em frisar que o local era aconchegante e muito emblemático; foi o
bastante para convencê-los e, mais ainda, disse que o hospitaleiro e dono era
uma pessoa amiga e fantástica. Feito isso e logo na entrada, estava lá o Jesus
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Jato nos esperando; fomos recebidos com caloroso abraço e um largo sorriso
e, maior ainda, ao saber que eu era brasileiro e sócio da AACS do Brasil; aí o
cara faltou beijar os meus pés e fez o que pode para nos agradar, inclusive
reservando um local para que ficássemos juntos e confortáveis.

Fig. 129 – Igreja de Santiago Villafranca Del Bierzo

Fig. 130 – Castillo dos Marqueses Villafranca

Logo após o banho, fui ao encontro do Jesus que, na oportunidade já levando
nas mãos os frutos colhidos no caminho, tratei de consultá-lo sobre os mesmos
e ele, categórico, afirmou que eram comestíveis e que continham alto teor de
vitaminas, principalmente a C; salientou que apenas o seu paladar era um
pouco forte. Após essa confirmação, de água na boca, comi de imediato os
frutos; confesso que a vontade visual foi maior que a experimental, ou seja,
realmente o sabor era forte, coincidentemente igual ao da nossa maçaranduba.
Os colegas peregrinos decidiram jantar em outro local e eu permaneci na casa
do Jesus, como forma de conhecê-lo melhor e bater um bom papo a respeito
do seu vasto conhecimento sobre o Caminho e das suas andanças pelo Brasil,
que segundo ele, na inauguração do Caminho do Sol, quando esteve no Brasil
a convite, trouxe uma imagem de Santiago e que a mesma foi colocada no
ponto de partida desse caminho. Mesmo atribulado com afazeres do seu
albergue, não deixou de me dar atenção e até convidou-me para jantar com
ele, chegando até oferecer o seu telefone celular para que eu pudesse ligar para
a minha família no Brasil; coisa que jamais iria aceitar e nem tampouco comer
de graça; sei que pode ser um grande defeito da minha parte, mas, com
certeza, com a educação que recebi dos meus pais e de ser um pouco
envergonhado, acho que vacilei naquele momento. No meu íntimo considerei
que já estava sendo por demais privilegiado por sua atenção, e que,
sinceramente, era eu quem estava recebendo toda a Graça; sabia muito bem
da grande dificuldade dele para manter funcionando essa casa peregrina e do
lamentável incêndio que quase acabou com o seu sonho e, também, da ajuda
voluntária recebida da grande irmandade de peregrina. Naquele momento a
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coisa que mais queria, repito, era vivenciar ao máximo a minha estada naquele
local emblemático do Caminho e, essa foi uma ousadia, pedi que ele fizesse o
ritual do Conjuro da Queimada, mesmo sabendo que naquele dia não estava
previsto, segundo informações do seu filho Carlos. O Jesus olhou firmemente
para mim, e sem hesitar, confirmou o ritual para às 11:00h. Imediatamente,
logo que os meus colegas peregrinos chegaram do jantar, tratei de informá-los
sobre o evento, que a princípio, principalmente os italianos, não deram muita
importância, mas se animaram diante da minha insistência, ao dizer que seria
mais um momento muito emblemático; eles achavam muito engraçado a
minha forma de eleger esses locais e eventos, o que, de imediato, concordaram
em esperar, mesmo estando aparentemente cansados.
Um outro fato, que até poderia deixar de registrar nesse meu relato, mas como
já afirmei que sou envergonhado, aconteceu de forma deveras inusitada
quando o Jesus tentava me localizar para participar da sua ceia; ele me
chamava insistentemente de brasileiro, em bom tom, para que eu pudesse
participar da prometida ceia; eu, sentado de costas para o Jesus, em um dos
bancos da grande mesa no hall da recepção, fiquei muito atrapalhado e preferi
silenciar, ficando na minha, já que naquele momento estava fazendo um
lanche acompanhado de uma simpática alemã, justamente no momento em
que dividia uma parte do meu jantar com ela, tamanha era a sua curiosidade ao
ver-me preparar um saboroso bocadillo. O Jesus insistia em tentar me
localizar, chegando até chamar o meu nome do lado de fora desse ambiente.
Foi aí que fiquei mais envergonhado ainda e percebi que até a alemã havia
notado que eu estava todo sem jeito. Passado o susto, fiquei mais à vontade ao
perceber que o Jesus havia desistido de me procurar. Peço mil desculpas ao
amigo leitor por essa minha forma de ser mas, de todo o coração, jamais tive a
intenção de esnobar a quem quer que seja, principalmente a pessoa do Jesus
Jato, uma pessoa de uma bondade grandiosa e muito amiga dos peregrinos
brasileiros.
Já quase chegando a tão esperada hora do ritual da Queimada, com os italianos
impacientes e com uma tremenda cara de sono, finalmente o famoso bruxo
entrou em cena e começaram os preparativos; jogou num caldeirão estranhos
líquidos contidos em vários potes que recebia das mãos do seu filho Carlos; as
luzes foram apagadas e o Jesus, transformado no personagem alquimista,
ateou fogo no interior do caldeirão e dele emanaram chamas azuladas que,
numa espécie de transe, proferiu estranhas palavras de iniciação – bruxaria ou
expurgo, como forma de limpar o ambiente e trazer proteção para a nossa
caminhada. Dentro desse emocionante ritual, onde todos nós, em coro,
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entoávamos sinistros cânticos sugeridos pelo bruxo, que dava a impressão de
estarmos em uma autêntica cerimônia medieval da tradição Galega; nunca
havia presenciado e nem experimentado tamanha emoção. O caldo preparado,
chamado de orujo, é uma bebida alcoólica forte, e que foi servida em
pequenas canecas pelo próprio bruxo e, dando prosseguimento ao ritual,
sugeriu que ficássemos em circulo; foram passadas de mão em mão as devidas
doses, até que todos recebessem e degustassem o estranho líquido. Confesso
que foi inesquecível e muito gratificante o privilégio de poder humildemente
ter recebido tamanha graça.
Terminado o ritual, o Jesus veio ao meu encontro e perguntou onde havia me
metido e, num sorriso meio sem graça, confessei que fiquei com vergonha de
fazer a ceia com ele, e que não reparasse essa minha atitude; sei que ele
entendeu tudo isso e, mais ainda, teve a certeza dos meus propósitos, e do
respeito por ele e pelo seu trabalho. Feito isso, com muita alegria, o cara me
deu um grande abraço.
Mais tarde, como cortesia, o Jesus ofereceu os seus serviços para quem
precisasse de transporte para as mochilas até o Cebreiro, oferta essa que
aceitei de imediato, assim como o resto do grupo, menos o Alejandro e o
Pablo, que eram mais preparados, preferindo encarar nas unhas a grande
dificuldade que iríamos enfrentar no dia seguinte.

Fig. 131 – Cojuro da Queimada com Jesus Jato

Fig. 132 – Eu e Jesus Jato no alberg. Ave Fênix

Todo o meu grupo zarpou fora e foram direto para a cama, sendo que preferi
continuar nesse local e procurar fazer novas amizades. Novamente voltei para
a mesa e, de imediato, uma turma que os apelidei de beberrões, me ofereceram
uma caneca de vinho; prontamente aceitei e entramos numa animada
conversa, facilitada pelo bom galego que falavam, língua essa muito parecida
com o nosso português. Um dos presentes, já meio sóbrio, entornava o vinho
que se encontrava em uma bolsa feita de couro, fluindo diretamente do nariz
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para a sua boca; cena tradicional e muito praticada na Espanha. O clima era
de grandes amigos e, como exemplo, tive a honra de abrir uma outra garrafa
de aguardente de uva, tipo bagaceira, que segundo eles, era uma das melhores
da região. O pior de tudo isso foi ter que jogar para dentro aquela bebida, haja
vista a insistência dos amigos e a preocupação de cometer qualquer tipo de
indelicadeza capaz de desagradá-los.
Como o cansaço já era patente, infelizmente tive que me despedir de todos,
deixando bem claro a grande honra de poder ter compartilhado com todos eles
aquele inesquecível momento; agradeci e pedi licença para me ausentar, mas
antes, tirei uma foto com esses simpáticos, gentis e alegres peregrinos, para
em seguida definitivamente cair na cama e poder recarregar as energias para
mais um grande dia – subir rumo ao Cebreiro.
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22 - Villafranca Del Bierzo a O Cebreiro
Distancia aproximada: 32 Km
Tempo médio de caminhada: 08:00h
Altitude média: 700 metros
Ponto culminante: O Cebreiro, 1300 metros
Numa manhã fria do dia 24/10/06, com aquela chuva fina e um pouco escuro,
estávamos novamente na estrada; sabíamos que o dia não seria moleza,
mesmo sem o peso das nossas mochilas que ficaram a cargo do Carlos para
serem transportadas de carro até o Cebreiro, .
No momento da nossa saída, fomos recepcionados novamente pelo amigo
Jesus Jato que, novamente, deu-me um forte abraço, desejando-me um buen
camino e informando onde poderíamos reaver as nossas mochilas. Feito isso,
deixando para trás esse local inesquecível e levando no coração os bons
momentos vividos ali, fomos em frente. Logo na saída encontrei um casal de
cavalheiros retirando os seus animais do estábulo do albergue e se preparando
também para entrar na estrada, cuja amazonas, em seu traje típico, foi uma das
peregrinas mais lindas que pude ver em todo Caminho. Como a viajem era
longa para o caminhante a pé, fui em frente e pude observar com maiores
detalhes o Castillo dos Marqueses de Villafranca, antigo palácio da família
Osório, construído no séc. XIV, que lamentavelmente encontra-se em ruínas,
principalmente pelos conflitos ocorridos na região e do seu próprio abandono.
A sua arquitetura é bem diferenciada da do Castillo de Ponferrada; as
fachadas, compostas por torres arredondadas, destacando-se magnificamente
na paisagem local; bela imagem até então não vista nessas terras do Caminho.

Fig. 133 – Colegiata de Santa Maria – Villafranca

Fig. 134 – Vista inteira do Castillo dos Marqueses

O percurso até a saída dessa vila é feito numa ruela chamada Calle Del Água magnífico conjunto histórico-artístico-arquitetonico, composto por casarões
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dos séc. XVII e XVIII, com brasões das antigas famílias que construíram
riquezas e se estabeleceram nessas terras. Após passar por esse pitoresco local,
já estava na entrada da ponte sobre o rio Burbia. Logo de início encontrei uma
interessante escultura estilizada de um peregrino, na cor branca, não dando
para ver com detalhes o tipo de rocha. Ela ostentava a cruz de Santiago no
peito e um cajado, ambos em ferro e na cor preta, como se estivesse
guarnecendo esse importante acesso da rota jacóbea.
Ao ter passado para o outro lado do rio, cujas águas corriam com volume e
grande velocidade, fruto do alto índice pluviométrico nessa região, vindo da
sua montante. Esse cenário, até então só visto nesse vale, contrasta com as
paisagens anteriores, cujos rios, na sua maioria, apresentaram-se com os seus
leitos expostos, ocasionados principalmente pela aridez do terreno e dos
desmatamentos para o avanço das plantações e das cidades; diferentemente
das condições geográficas dessa região, em virtude do seu acervo orográfico e
florestal, responsável por esse considerável índice pluviométrico no Bierzo; a
chuva se fez presente e foi a companheira inseparável também nesse percurso.
A vista do outro lado do rio descortina a beleza de todo o conjunto
arquitetônico da vila lá do alto, destacando-se a Colegiata de Santa Maria e o
Castillo dos Marqueses. Com todo esse esplendor ficando para trás, decidimos
seguir a rota alternativa Pereje – Trabadelo, evitando-se o difícil trecho
passando por Pradela que, segundo alguns peregrinos, “é coisa para cabritos
da montanha”. O perfil do relevo é apelidado de corcova de dromedário e
constitui um esforço desnecessária aqueles que almejam chegar em Santiago
de Compostela. Essa via alternativa, apesar de ser em andadeiro e ao lado de
uma carreteira, que serpenteia às margens do rio Valcarce, proporciona aos
olhos e ouvidos do peregrino uma sensação indescritível, ocasionado pelo
fluxo turbilhonar das suas águas e a da mata ciliar, produzindo uma baita
sensação de paz interior e nos enchendo de ânimo para podermos prosseguir
com mais vigor e determinação as etapas difíceis à nossa frente.
No trajeto até Pereje tive a companhia dos colegas italianos, sendo que o
restante do grupo nos ultrapassou e foi em frente. Essa etapa ocorreu pela
antiga pista, passando por um povoado com velhas construções, num bosque
com centenárias castanheiras; infelizmente, nesse local, pude presenciar
indícios de um grande desmatamento, ou seja, haviam várias toras amontoadas
ao longo do Caminho. A chuva era insistente e obrigou-me a abandonar um
par de luvas, devido o rompimento das costuras, facilitando que ficassem
muito encharcadas; foi uma pena deixar essas boas companheiras até então,
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haja vista a sua importante proteção contra as intempéries proporcionada as
minhas mãos. Passado esse trecho, estava novamente na carreteira. O caminho
era em pista pavimentada e demarcada em sua extensão até a aldeia de
Trabadelo e local de encontro com o percurso alternativo por Pradela.
Seguimos em frente e novamente entramos em um desvio, voltando para a
estrada, indo em direção a aldeia de Portela de Valcarce. Após essa aldeia,
deixamos para traz a incomoda estrada e entramos em uma via vicinal,
chamada pelos espanhóis
de comarcal, chegando ao
povoado de
Ambasmestas, cujo nome originou-se pelo encontro das águas dos rios Balboa
e Valcarce – águas juntas. Passamos direto até Vega de Valcarce, maior
povoado desse trecho e, uma grande decepção, o albergue Nossa Senhora
Aparecida do Brasil estava fechado; fiquei de cara grande, ao ter prometido ao
grupo que iríamos experimentar uma tipicamente comida brasileira, com
feijão e arroz e tudo, coisa que o meu bico não via desde a saída do Brasil; só
foi possível ver estampado em um painel na sua fachada o Cristo Redentor,
um jogador de futebol parecido com o Ronaldinho e a imagem da Nossa
Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. A compensação desse
fiasco foi ter a companhia de um simpático e faminto cão, que me
acompanhou desde o povoado anterior. Passada a decepção e as gracinhas que
tive que escutar, toda atenção voltou para o faminto cão que continuava ao
meu lado; tinha que dar algo para saciar a fome do amigo que me olhava
fixamente; pareciam os olhos do meu falecido pai encarnado naquele animal e,
procedendo como ele, saquei da minha pochete o único alimento que dispunha
no momento, ou seja, uma barra de cereal. O bichinho, sem hesitar, mandou
tudo para dentro. Inconformado com o pouco que dei ao animal, fui mais
adiante, na intenção de melhorar a dieta do bicho. Incrivelmente, quando já
estava de posse de um substancioso bocadillo, o bicho sumiu. Foi para mim
uma baita decepção e tristeza. Tentei localizá-lo nas proximidades e o meu
amigo sumiu; acho que o seu único propósito era chamar a minha atenção –
coisas do Caminho.

Fig. 135 – Lindo caminho ao lado do Rio Valcarce

Fig. 136 – Simpático amigo Vega de Valcarce
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Após um bom lanche, onde o grupo novamente se juntou e, antes de cairmos
na estrada, o Alejandro foi até à única farmácia que havia no povoado e a
última no percurso até o Cebreiro, a fim de comprar um analgésico para as
dores que sentia nos ligamentos e, após adquirir o remédio, continuamos
novamente na estrada, já sabedores da pedreira que viria à nossa frente nesse
percurso; a tão esperada subida até O Cebreiro.
O trecho até Ruitelán era muito bonito e estando no outono, onde as árvores
começam perder as suas folhas – floresta caducifólia, as castanheiras e os
carvalhos proporcionaram um brilho a parte; as copas das árvores davam um
tom dourado na paisagem, com inúmeras castanhas e seus ouriços, misturados
às folhas caídas no solo, formando um belo tapete ao longo do caminho. No
alto da encosta e esquecido na mata, observei que havia um antigo castelo em
ruínas, que facilmente poderia ser despercebido aos olhos daqueles que
simplesmente caminham e sequer se dão conta das maravilhas ao seu redor.
Esse belo bosque levou-me a um pequeno aglomerado urbano e em seguida a
um novo encontro com o rio Valcarce. Nesse trecho pude passar por sobre
uma ponte romana, deixando para trás esse bravo rio e seguindo para Las
Herrerias.

Fig. 137 – Belos bosque e trilhas com castanheiras...

Fig. 138 – entre Ruitelán e Las Herrerias.

De Las Herrerias até La Faba foi chumbo grosso, ou seja, enfrentei sozinho
uma forte torrente dentro de bosques fechados por mata de carvalhos e
castanheiras; as águas desciam pelas valas encravadas no terreno rochoso e
escorregadio, assim como, a partir de La Faba, numa altitude considerável e a
chuva insistente, quase me levando ao desespero, consegui parar para
recompor as forças. Foi próximo a esse local que fotografei as maiores
beterrabas já vistas, ou seja, elas eram do tamanho de um balde de 20 litros e
estavam já colhidas e jogadas no chão, próximas a uma estrebaria, local esse
que exalava um forte cheiro provocado pelos excrementos das cabeças de
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gados confinados. O frio era terrível e a chuva cada vez mais forte, obrigandome a procurar abrigo; entrei no único bar que encontrei aberto, chamado de El
último Rincón de El Bierzo. Foi aí que pude reencontrar os meus amigos e
juntos tomarmos um café quente e acompanhado com bolo de milho; esse
lanche recarregou as nossas baterias e nos deu mais forças para encaramos
aquela adversidade do tempo. As subidas continuavam até Laguna de Castilla,
seguindo uma trilha no descampado; a neblina era espessa e formava uma
cortina que ocultava as belezas desse belo vale. Nesse ponto, com o coração
na boca, quase empaquei, tamanha era a dificuldade do terreno; embora
gramado e ladeado de pequenos arbustos, era feito em uma trilha de terra que
serpenteava as cristas montanhosas, fazendo parecer que a subida era
interminável; passado o sufoco, enfim, consegui alcançar o marco simbólico
da Galícia - fronteira entre as províncias de León e Lugo. Já nesse local, com a
chuva e a neblina na cara, consegui tirar uma foto junto a esse monumento;
lamentei não ter podido fotografar também as belezas geográficas dos Montes
Gauleses e a chegada na emblemática aldeia Celta – O Cebreiro. As
características climáticas dessa região são de predominância oceânica, onde o
frio, as nevascas e os nevoeiros são freqüentes, tornando esse lugar ímpar,
com fisionomia tipicamente de montanha, terror para uns e encanto para
outros.

Fig. 139 – Beterrabas gigantes em La Faba

Fig. 140 – Marco entrada da Galícia

Já na aldeia, com um forte nevoeiro ocultando quase que tudo do lugar e
dificultando localizar o nosso objetivo, já que mal podíamos ver um palmo à
frente do nariz, impediu que fosse registrada em foto essa chegada e, o pior,
poder localizar o albergue municipal. Com alguma dificuldade e orientados
por outros peregrinos, enfim chegamos ao nosso objetivo. Logo na entrada do
prédio, que se encontrava em reforma, deparamos com um grande alvoroço,
cujo ator principal era um peregrino espanhol que reclamava das péssimas
condições de higiene local e da ocorrência das temíveis chinchas; aquele
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inseto comentado em Estella. O cara estava com os ânimos exaltados devido a
hospitaleira ter ignorado o seu achado, o que, em bom tom, ele proferiu a
engraçada frase – vocês estão querendo esconder um elefante! O estopim
disso tudo ocorreu precisamente no primeiro andar e, naquele momento, os
italianos, o Pablo e a Vanessa, caíram fora e hospedaram-se em um hostal nas
imediações. Eu e o Alejandro, não intimidados com o incidente, tratamos de
subir para o segundo andar; encontramos melhores condições e decidimos nos
hospedar. Feito isso e sem a minha mochila, tive que sair em campo para
tentar localizá-la; ela havia sido despachada para um outro endereço, à beira
da estrada, onde o frio, a neblina e a proximidade da noite se aproximavam,
quase me levando para uma outra direção, não fosse ter lembrado das imagens
que costumava ver pela internet, via câmera ao vivo, o que, decisivamente, me
orientou para seguir a direção certa e finalmente encontrar o tal bar e a minha
mochila.
Essa aldeia, testemunho da presença dos povos pré-romanos, notadamente
observado pelas suas palhoças - pallozas, foi um dos primeiros locais de
acolhida de peregrinos e singular no Caminho. Sua pequena capela rústica de
Santa Maria, erguida no séc. IX, ainda preservam indícios dos seus
primórdios, a mais de 1500 anos antes de Cristo; algumas pallozas celtas que
resistiram ao passar dos tempos, ainda encontram-se de pé. A aldeia serviu de
passagem para as tropas romanas rumo a Galícia e ao fim da terra – Finisterre.
O rei Afonso VI entregou essa vila aos cuidados dos monges franceses de
Cluny em 1072 e, mais tarde passaria para as mãos da Ordem dos Beneditinos,
num período aproximado de 800 anos, não se sabendo ao certo se foram
expulsos ou simplesmente abandonaram essa aldeia no de 1854, deixando-a
entregue a própria sorte; felizmente ela conseguiu resistir ao tempo e preservar
os seus tesouros que hoje admiramos e veneramos.
O fato mais importante de todo o Caminho deu-se no séc. XIV, quando um
camponês de nome Juan Santín, estando nessa aldeia num dia de severa
intempérie e determinado a assistir a missa na capela local, foi ignorado e
desprezado pelo pároco por ser a única pessoa presente naquele dia e ter
manifestado o desejo de assistir a missa e se confessar. O sacerdote chegou até
a caçoar desse pobre homem, ao pensar que o seu objetivo era receber a
esmola do pão e do vinho. Foi no momento em que esse fiel recebia a
consagração que aconteceu o milagre tão famoso, ou seja, a hóstia havia se
transformado em carne e o vinho em sangue, que transbordou do cálice diante
dos olhos atônitos desse incrédulo religioso e de outros peregrinos que haviam
chegado também para assistir a missa naquele momento. Esse milagre
119

consagrado por obra de Santa Maria La Real, rapidamente foi espalhado as
sete bandas e em toda a Europa, vindo inclusive chegar aos ouvidos do rei
Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que na volte de sua peregrinação a
Santiago de Compostela trouxeram na bagagem um precioso relicário em
prata para guarnecer a bandeja – patena e o cálice - cádiz que até hoje
guardam os testemunhos desse milagre. Esse cálice ficou conhecido em todos
os reinos e inspirou muita gente importante, inclusive o meu compositor
favorito, Richard Wagner que compôs a célebre ópera Parsifal – Cavalheiro do
Santo Grall, drama a partir de 3 lendas: Percival lê Galois, ou Conte du Grall e
Parsifal; manuscrito do séc. XVI, denominado Mabinogion. O Santo Grall, a
taça em que Jesus bebeu na Santa Ceia, foi confiado à guarda de Titurel e seu
grupo de cavalheiros cristãos. Para defender-se dos ímpios, contam eles com a
sagrada Lança, arma com que o soldado romano feriu o Salvador e, para tanto,
Titurel ergueu um castelo nas montanhas selvagens da Espanha arabizada.
Esse drama foi desenvolvido na busca dessa peça sacrossanta e um dos
maiores prodígios acontecidos no mundo Cristão, assim como Lohengrin,
filho de Parsifal, cavalheiro que também tinha a incumbência de defender o
Santo Grall, tal como a relíquia do milagre acontecido nessa aldeia. Quero
dizer que, em toda a minha peregrinação, esse compositor foi o que mais se
fez presente em minha memória, mesmo não sendo um bom cantor, sempre
assobiava trechos das áreas de suas óperas importantes, principalmente
Parsifal, Lohengrin, Tannhäuser, Tristão e Isolda, as Valkirias e, de sobra,
como gosto muito de ópera - acho que já deu para perceber, assobiava também
trechos das áreas das óperas de Verdi, como: Aida, Nabuco, La Traviata e uma
bem divertida, O Rigoletto e, também, uma outra de Puccini, Turandot.
Todos os anos, no dia da festa de Corpus Christi, no dia 15 de agosto e no dia
8 de setembro, as Relíquias do Prodígio e a Estátua de Nossa Senhora saem
em procissão. Os testemunhos desse Milagre são retratados nas Bulas do Papa
Inocêncio VII do ano de 1487 e do Papa Alexandre VI do ano de 1496 e um
resumo do padre Yepes.
Confesso que toda essa emoção de ter o privilégio de estar nesse local tão
especial e testemunho da fé Cristã, encheu-me os olhos d`água, principalmente
no momento em que acendia uma vela e pedia por todos os meus familiares e
pela saúde da minha filha. A minha prece, mesmo com a presença de
repórteres que estavam filmando o relicário, encheu me coração de forças e
esperança na certeza de conseguir a graça pretendida – o melhor tratamento e
a cura da doença da minha filha; a emoção foi tamanha, que me faltam
palavras para expressar tudo àquilo que senti no interior dessa fantástica
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capela. Já na saída, aproveitei a oportunidade e adquirir uma outra credencial,
já que havia preenchido as duas que possuía e que necessitava de mais uma
para apor os próximos carimbos – sellos até a catedral de São Thiago.
Já deixado esse templo e com compromisso marcado com os meus amigos,
fui ao seu encontro num restaurante próximo e local onde seria comemorado o
aniversário do Andréas; ficou difícil localizá-lo, tamanha era a escuridão, a
neblina e o frio mas, com sorte, cheguei no endereço certo e reencontrei o
grupo numa grande animação. A festa ficou mais animada quando introduzi
uma modinha cantada nos aniversários no meu bairro e acredito em todo o Rio
de Janeiro, que era assim: há, há, hú, hú, Andréas vão comer seu bolo; todos
que se encontravam no bar formaram um só coro; o Andréas, sem saber de
nada, achava também muita graça, não sacando que se tratava de uma
tremenda e sadia sacanagem. O cara ficou tão feliz com a homenagem que
sacou o cartão de crédito e bancou tudo, inclusive uma deliciosa torta – tarta
de Santiago.

Fig. 141 – Interior da capela Santa Maria – O Cebreiro Fig. 142 – Relicário e Cálice Milagroso - O Cebreiro

Terminadas já as tantas da noite essa comemoração, sem muita opção, tivemos
que encarar o mundo lá fora; estávamos confortavelmente num ambiente
aquecido, diferentemente do que iríamos encontrar no trajeto de volta para os
nossos alojamentos, principalmente eu e o Alejandro. A escuridão e a neblina
eram tenebrosos, mas teríamos que prosseguir mesmo assim. Foi depois de um
baita sufoco que conseguimos achar o caminho de volta e chegar finalmente
no local pretendido. Feito isso, imediatamente tratei de me preparar para
dormir, trocar de roupa e arrumar a mochila para facilitar a saída no dia
seguinte, e em seguida cair no merecido sono.
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23 - O Cebreiro a Samos
Distancia aproximada: 31 Km
Tempo médio de caminhada: 09:00h
Altitude média: 900 metros
Ponto culminante: Alto do Poio, 1337 metros
Dia 25/10/06, ainda escuro, com a chuva insistente, a neblina e o forte vento
nos esperando, finalmente deixávamos para trás esse local fantástico que,
como falei anteriormente, as imagens da internet serviram outra vez para
nortear o rumo certo a tomar. Inicialmente encaramos uma forte descida pela
carreteira até Liñares, local de confluência com outro trecho, em trilha de
terra, onde paramos para nos proteger do vento. Foi justamente aí que
avistamos, vindo por um outro trecho, um dos amigos que conheci no albergue
do Jesus Jato, pertencente ao grupo dos beberrões, que estava com muita
dificuldade para chegar onde estava o nosso grupo. O vento era muito forte e
dificultava a sua aproximação, justamente no ponto em que ele chegou – canal
intermontano, cujas rajadas eram ainda maiores, chegando a rasgar a sua capa
de chuva e quase o derrubando; o cara era valente e, por incrível que pareça,
passou direto; apenas nos cumprimentou com um aceno de mãos e um largo
sorriso e foi ladeira abaixo. Vendo também que a tempestade não dava trégua,
também, tivemos que seguir a ladeira pela estrada, pegando um desvio em
trilha de terra em terreno irregular, sobe e desce, passando pelo alto de San
Roque, local esse simbolizado com um monumento em homenagem ao
peregrino. O forte vento continuava, nos castigando até o povoado de Hospital
de La Condesa. Foi nesse local que o Adréas tirou uma foto minha em frente à
porta de entrada de uma antiga igreja de pedra, obra do séc. IX, cuja torre
também em pedra, ostentava em seu topo a cruz de Santiago. A chuva era
insistente, mais aos poucos o nevoeiro cedia e descortinava uma linda
paisagem do vale; reapareciam os majestosos plátanos e os carvalhos, dando
um tom dourado, assim como, também, o verde dos campos, proporcionando
um magnífico show da natureza aos meus humildes olhos, antes ofuscados
pelas pelo rigor das intempéries. A trilha era guarnecida por muros de pedras
que delimitavam as propriedades rurais. Foi nesse entorno que colhemos do
chão algumas maçãs e muitas nozes. O sobe e desce, provocado pelas picadas
do relevo, continuava ainda mais cansativo, sendo agravado pela ocorrência de
uma chuva gélida que ressurgia, quase nos levando ao completo desespero e
fazendo com que passássemos direto pelo povoado de Padornelo.
Encontramos nesse trecho mais uma outra capela muito parecida com a
anterior, ou seja, a diferença entre elas estava nas suas torres - uma ostentava
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dois sinos e a outra um. Novamente tivemos que encarar uma forte subida em
pista de terra, com lama e pedras até atingir o seu ponto mais alto – Alto do
Poio. Os aspectos morfoclimáticos dessa região traduzem os efeitos causados
pelas baixas temperaturas no inverno; os efeitos da neve, morro abaixo, são
evidenciados nessa parte do relevo – erosão glacial, que em muito dificulta o
acesso do peregrino pelas trilhas de terra na entrada e saída dessa aldeia. Já no
ponto mais alto, precisamente no bar El Puerto, encontramos os valentes
beberrões mortos de frio e secando os seus corpos encharcados à beira da
lareira. Eles, para variar, já estavam com o gargalo na boca e enchendo o
tanque com a mais forte bebida da casa. Foi uma grande farra, apesar do nosso
estado precário naquele momento, onde a magia quebrou o gelo e fomos
contagiados pela recepção calorosa por parte desses amigos, nos juntando a
eles, no mesmo propósito, que era achar um espaço para aquecer nossos
corpos e parte das roupas encharcadas.
O ambiente não poderia ser melhor naquela situação, onde pudemos
descansar, fazer um bom lanche, carimbar as nossas credenciais e nos preparar
para cair de novo no tempo e seguir o nosso caminho.
Restabelecidos do frio e com as roupas menos encharcadas, não podíamos
esquecer o tempo que nos esperava lá fora e, sem muita opção, o negocio foi ir
em frente e cair na estrada; seguimos num acostamento até o povoado de
Fonfria. Novamente encontramos mais uma outra igreja muito parecida com a
ultima que mencionei e, numa trilha à direita da estrada, em descida forte,
passamos por Viduelo, num trecho também protegido por cordão de pedras,
contornando o Monte Ouribio até o Alto de Filloval; dessa vez numa pista de
terra muito mais acidentada, com forte descida e em picadas; as imagens
descortinadas da paisagem foram deslumbrantes, principalmente os carvalhos
e os prados. Já estando nesse povoado rural, deparamos com enormes
propriedades muito bem cuidadas, onde as pastagens e o vigor do gado galego
eram o principal destaque. O trecho daí para frente, chamado as passantes, era
ainda mais bonito, em trilha no meio da mata, com destaque os imponentes
carvalhos até a entrada da cidade de Triacastela. Fui o primeiro a chegar nesse
ponto, tendo que aguardar os demais amigos, para em seguida procurarmos
um bar próximo. Foi o que fizemos e nos abastecemos, ficando mais bem
preparados, para encararmos a cansativa chegada em Samos.
Triacastela – origem do nome por possuir três castelos. Sua ascensão
aconteceu devido o conde Gatón de El Bierzo ter mandado construir no séc.
IX o mosteiro fortaleza de São Pedro e São Paulo nas encostas do monte
123

Seiro. Nesse trajeto, passamos em frente a um prédio que serviu de presídio
para os peregrinos fora da lei. Uma outra tradição local e que a fez famosa por
suas jazidas de calcário, era o hábito de muitos peregrinos chamados
petríferos, assim cognominados, por terem levado pesados pedaços dessa
rocha para os fornos de cal de Castañeda; material esse manufaturado e usado
na construção da Catedral de Santiago de Compostela, haja vista a sua
escassez nessa cidade.

Fig. 143 – Antiga capela em Hosp. de la Condesa

Fig. 144 – Bela paisagem Monte Ouribio - Fonfria

O tempo era precioso e tínhamos que sair o mais breve possível e foi o que
fizemos; caímos na estrada, literalmente no acostamento à beira da carretera,
trecho esse também muito bonito, principalmente com os jorros d`água que
saiam das diáclases – sulcos nas rochas calcarias, formando até cascatas. A
chuva não parava e estava nos castigando muito e, no acostamento do desvio
da estrada próximo ao povoado de Sancristobo, fomos tentados ao
encontramos um microônibus parado, onde o motorista nos abordou e
ofereceu transporte até Samos. Naquele momento, com a chuva que
aumentava cada vez mais, quase não resistimos, não fosse o pé firme meu, do
Pablo e do Alejandro que, mesmo castigados pelo tempo, decidimos
heroicamente ir em frente, passando por trecho de belas paisagens, com muito
verde e pequenas vilas, sempre descendo, até enfim chegarmos em um
emblemático e moderno descanso peregrino, já bem próximo de Samos. A
entrada desse povoado pertencente a Comarca de Sarria é muito bonita e a sua
calçada é protegida por guarda corpo em estrutura metálica, cujas grandes tem
impressas as emblemáticas vieiras de Santiago, num traçado circular, onde
pode-se observar do alto a beleza do vale e as suas construções até a passagem
por uma ponte de pedras sobre o rio Ouribio, que nesse dia estava com uma
forte correnteza devido às chuvas em sua montante, para enfim entrarmos logo
à frente no albergue do Monastério de Samos, cujo frio, a chuva e a noite se
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aproximando, acelerou a nossa entrada desesperada nesse abrigo peregrino. As
condições de higiene local foi uma das piores que encontrei, cujo ambiente era
sombrio, com cheiro de mofo e outros agentes não identificados, salvo apenas
a simpatia de uma bela hospitaleira que nos recebeu e que infelizmente saiu
assim que nos atendeu, apenas nos informando o horário de uma espécie de
terço chamada de vísperas, que seria cantada às 19:00h pelos monges e a visita
ao monastério, que seria o último horário daquele dia. Tivemos muito pouco
tempo para nos situarmos sobre tudo naquele momento; nos apressamos para
escolher de imediato as camas menos precárias, pois o abrigo estava lotado e
havia poucas opções. Os colchões, parecendo encardidos e feitos de crina ou
de palha, causavam espécie e até nojo; a opção naquele momento era ficar ali
mesmo; escolhi o meu canto e tratei de me preparar para o banho. Feito isso,
já um pouco mais situado no contexto, decidi fazer as visitações guiadas com
o grupo, pois já estava em cima do horário; pagamos a quantia de 5 euros para
um dos monges nos acompanhar e mostrar todo esplendor da milenar Basílica
de Samos e o Monastério de San Julián e Santa Basilisa. O cara era muito
simpático e divertido e falava um bom galego e, quando soube que eu era
brasileiro, deu o maior sorriso, dizendo conhecer o nosso país e que no
monastério havia um monge brasileiro da cidade de Salvador – Bahia. As
histórias contadas por esse religioso, a que mais assimilei foram as grandes
tragédias sofridas por esse templo, com episódios lamentáveis de incêndios
nos anos de 1558 e 1951, essa última, data do ano do meu nascimento. Nesses
sinistros as perdas documentais foram de valor inestimável; imaginem
também outros tesouros - as obras de arte que arderam nas chamas, podem ser
vistas observado-se os estragos causados nas pinturas dos painéis das paredes
no segundo pavimento. Esse templo milenar foi fundado no séc. VI e nos seus
primórdios foi administrado pela Ordem dos Monges de São Frutuoso. No séc
IX acorreram também para esse monastério os monges fugidos da invasão
árabe em Andaluzia, e que foram acolhidos pelo rei Alfonso II, o Casto, de
Astúrias, que passou a sua infância e adolescência nessa clausura. Essa abadia
veio ter maior influencia no contexto europeu na idade média e sobre
inúmeras vilas e aldeias a parti do ano de 934, quando passou à administração
dos monges beneditinos, sob as ordens do rei Ordoño II de Leon. Segundo
esse guia, a catedral até hoje não foi concluída, haja vista uma de suas torres
ainda encontra-se inacabada.
Após toda essa aula de história, no andar da carruagem, fome já era patente;
decidimos reforçar o estômago e, antes disso, tive que enfrentar novamente o
frio, a chuva e a escuridão para chegar em uma tienda, do outro lado do rio e
distante do monastério, para poder comprar os suprimentos necessários para o
125

café da manha e a etapa do dia seguinte. Já com as compras feitas, reencontrei
o grupo que já estava me esperando no restaurante. O menu do dia foi muito
bom, com direito a torta de Santiago e vinho, como de costume. Terminada a
refeição, acompanhada por uns 15 peregrinos à mesma mesa, a conversa e as

Fig. 145 – Das poucas imagens de Samos...

Fig. 146 – Ponte medieval ent. mosteiro de Samos

brincadeiras animou a todos, mais ainda com a presença de um peregrino
francês que era motorista de táxi na França; ele sempre aparecia do nada e os
italianos brincavam com ele pedindo um táxi. Ele achava muita graça e
sempre que nos via se aproximava e sentava na nossa mesa. Foi justamente
nesse local que começamos a formar o grupo maior que chegaria ao Monte do
Gozo e finalmente a Catedral de Santiago de Compostela, ou seja, quatro
franceses, um alemão, uma argentina e duas espanholas, além do meu grupo
em si. Com o passar das horas, o frio e o cansaço eminente, não tivemos outra
opção se não retornar para o mosteiro e encarar aquela noite, já sabedores das
suas péssimas condições que nos esperava, principalmente a umidade e a
ausência de calefação.
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24 - Samos a Portomarin
Distancia aproximada: 36 Km
Tempo médio de caminhada: 09:00h
Altitude média: 550 metros
Ponto culminante: Ferreiros, 660 metros
No dia 26/10/06, deixando para trás esse povoado encravado no fundo de um
vale intermontano, que ainda era noite, fez com que a qualidade das fotos que
tirei fossem obscurecidas e ocultasse todo esplendor arquitetônico de Samos,
tanto na chegada como na saída desse povoado, motivado pela chuva
torrencial que caia; tal situação impediu até mesmo que pudesse retirar a
máquina fotográfica da sua capa protetora. Diante desse fato inusitado, e não
tendo o que fazer naquele momento, a opção foi ir em frente e entrar no
primeiro bar aberto para poder fazer o café da manhã e em seguida meter os
pés na estrada, ladeira acima, em pista comarcal asfaltada, rumo a Portomarin.
Logo que deixamos esse povoado, seguindo à beira da estrada e
acompanhando o rio Ouribio, antes do povoado de Teiguín, deparamos com
uma triste cena, ou seja, encontramos uma linda raposa, que os espanhóis a
chamam de zorro, atropelada e morta há poucos minutos, cuja perícia visual,
até dava a impressão que estivesse viva, em virtude do sangue que ainda fluía
da sua boca. Sem nada que pudéssemos fazer naquele momento, a não ser
deixar o seu corpo protegido no acostamento, continuamos o nosso caminho,
acometidos da triste lembrança do destino desse pobre animal silvestre, quase
que extinto nessas terras galegas e em todo a Europa.
O trecho até a vila de Sárria é feito em descidas, mais ou menos aplainadas,
descortinando belos campos cultivados, tendo ao fundo, acompanhamento do
relevo movimentado, novamente a citadas matas galerias, supostamente de
carvalhos. Logo de início, na entrada dessa vila, fotografei uma placa que
tinha a seguinte inscrição: Benvindo a vila de Sarria, capital da Comarca,
escrita essa, diferenciada apenas pela palavra bem-vindo, muito parecida com
o nosso português; aliás, na galícia, não só a escrita, como os linguajares, nos
dão a impressão que estamos no Brasil ou em Portugal. Nesse local, que
apenas paramos para um ligeiro lanche, não deixei de observar o seu
importante centro financeiro e comercial, assim como a sua iminente malha
ferroviária e rodoviária. Já na saída dessa vila, parei rapidamente diante da
capela de San Lázaro e fiz uma oração em intenção da alma do meu pai e pedi
proteção para o meu cão Piquito.
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Fig. 147 – Lamentável cena – raposa morta - Samos

Fig. 148 – Pirilampo sem a sua capa em Sárria

Atravessei a Puente Áspera, que há época corria sob ela um filete do rio
Celeiro, e segui a trilha em direção ao bosque Michaellis. A partir desse ponto
só se ouvia o canto dos pássaros e podia-se sentir na alma todo o frescor do
campo e, melhor ainda, com a chuva deixada para trás, todo esplendor da
natureza manifestado já nas terras da Galícia. O percurso foi feito em
alamedas formadas por carvalhos seculares, contenções em muros de pedras,
não só desenhando o Caminho, como também, servindo de limites para as
propriedades rurais dessa região. As subidas fortes persistiram até a aldeia de
Barbadelo que, antes da entrada, tirei uma magnífica foto de um majestoso
plátano dourado que se encontrava em uma curva à beira da estrada, cujo
esplendor chamava à atenção até dos mais despercebidos transeuntes. Tal
cena marcou os humildes olhos deste geógrafo defensor da natureza, em
especial pela sua forma exuberante e harmoniosa, retratado em um belo
exemplar da flora galega. O caminho continuava ao lado de uma pista
pavimentada e, em pleno asfalto, fotografei uma estranha criatura parecida
com uma salamandra - meio sapo e meio peixe, que deve ter se arrastado do
arroio próximo e não conseguiu atravessar a estrada; adiante ainda podia-se
deparar com mais anfíbios dessa mesma espécie e prostradas nas mesmas
condições. Chegando já nas imediações das aldeias Mercado-Rente, a fome
era avassaladora, haja vista o aproximar das quatorze horas. A sorte estava ao
nosso lado e conseguimos parar em um confortável bar de nome Mesón
O´Xestelo. O estabelecimento era muito chique para aquela localidade,
parecendo uma área de lazer de fazenda, com cadeirinhas à vontade na sua
parte externa e um belo vale à nossa frente. A grande sensação a parte ficou
estampada na exótica beleza da sua atendente, a filha do dono. O queixo da
turma masculina caiu, deixando a rapaziada tonta; digo literalmente o nosso
amigo mexicano, que caiu com cadeira e tudo, fazendo com que
esquecêssemos o tempo e a fome. Pena que o local não tinha hospedagem e
permitisse que pernoitássemos naquele paraíso. Foi nesse bar que fotografei as
cabeças de dois ferozes javalis que, nas minhas deduções, outrora, esses
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animais eram em grande número nessa região, e que, nesse caso, acredito, a
sua caça teria acontecido ha muito tempo. Pena que não poder ter confirmado
essa minha hipótese, simplesmente por ter deixado de perguntar a donzela;
que pena. O dia estava maravilhoso, o que nos facultou tirar os nossos
calçados e colocar os pobres pés expostos ao sol enquanto o lanche era
preparado. A nossa expectativa era muito maior que a fome para reaver a
moça; digo a turma masculina. O lanche foi servido e o mexicano quase caiu
da cadeira ao receber um lindo sorriso daquela deusa enquanto nos servia; é
mole. Então, como tudo na vida não são flores, infelizmente, tivemos que
seguir o nosso caminho e deixar para trás aquele mundo de fantasias.

Fig.149 – Colhendo castanhas em Barbadelo

Fig. 150 – Majestoso plátano em Barbadelo

No trecho antes da aldeia de Brea paramos em um bar chamado Casa
Morgade, mesmo nome da localidade, que pela primeira vez consegui
encontrar pistas daquele brasileiro que ficou em Carrion de Los Condes; fato
constatado através de um registro seu deixado no livro do bar, um dia antes da
minha passagem; certamente o cara já estaria na minha frente. A localidade é
tipicamente rural e produtora de leite, notadamente percebido pelo forte cheiro
exalado pelos excrementos dos animais, que aliás, nos perseguiu por quase
todas as áreas rurais galegas. O percurso, mesmo subindo suavemente, foi
feito num altiplano com uma magnífica paisagem, parecida com as imagens
que já havia visto em fotografias, filmes e, acho, nos meus próprios sonhos.
Na maioria do trajeto constatei a presença dos castros pré-românicos contenções feitas de muros de blocos rochosos, que demarcavam as trilhas e
formavam as divisas das propriedades rurais, descortinando verdejantes
campos de pastagens – prados e a presença de lindos rebanhos bovinos, tendo
como pano de fundo, nas cristas do relevo, um lindo penteado multicor
formado principalmente por carvalhos. Todo esse esplendor serpenteava
grande parte das trilhas de Peruscalo e Cortiñas, e até a entrada da aldeia de
Brea. Foi justamente aí que pude fotografar uma cobra viva e muito agitada,
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parecendo que queria escalar o muro de contenção da trilha; não me parecia
venenosa. Só eu e o Pablo presenciamos esse acontecimento inusitado que, na
ocasião, apenas nos limitamos a fotografá-la, permitindo que seguisse o seu
caminho. Já no ponto mais alto do trecho, passamos por pista com calçamento
em pedras e água corrente sob os nossos pés, como se fosse o leito de um rio,
até poder entrar num verdejante bosque com belos túneis arbóreos,
principalmente de carvalhos e castanheiras, cuja beleza, naquela ocasião e
que agora retratando nesse texto, faltam-me palavras para descrever.

Fig. 151 – Tentou atravessar a pista – salamandra

Fig. 152 – Que fera – cabeça javali M. O`Xestelo

Passado esse lindo altiplano, começaram novamente as subidas; elas não
foram muito percebidas até a chegado no ponto mais alto do trecho, ou seja, o
povoado de Ferreiros. A partir daí foi que começam as descidas até a aldeia de
Vilacha. Nessa aldeia pode-se destacar o Monastério de Loio, importante
monumento dedicado a Santa Maria, que no séc. XII pertenceu à ordem de
San Agustín, e que sofreu sua primeira reforma no ano de 1529, passando para
a administração dos monges da Ordem dos Cavalheiros Santiaguista. Existe
atualmente em seu interior uma relíquia artística do séc. XVII pintada por
Francisco Ricci, pintor de câmara de Felipe IV e Carlos II , onde é retratada a
imagem de Santiago montado em um cavalo branco combatendo os
muçulmanos. Atualmente a sua manutenção e reforma esta sendo feita pela
Junta de Castilla – La Mancha, a mesma Ordem de Santiago. Foi nas
proximidades de entrada e saída dessa aldeia que fotografei curiosas casinhas
de madeira e pedra, tipo palafitas, chamadas de hórreos, ostentadas em
plataformas de pedras, onde eram armazenadas espigas de milho – maiz,
cuidadosamente empilhadas em prateleiras para a sua correta secagem e
proteção contra o ataque de ratos. Todos esses silos eram em formato
retangular, com aproximadamente uns três metros de cumprimento, um de
largura e uns dois de altura, com teto de duas águas e sempre com uma ou
duas cruzes no seu topo. Daí para diante, até a entrada de Portomarin, as
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descidas são mais fortes e em pista irregular e escorregadia. A paisagem era
surpreendente; avistei do alto a Embalse Belesar, uma represa no rio Minho e,
sobre ela, a moderna e monumental ponte, em cuja entrada encontramos uma
placa com a seguinte inscrição: Encoro de Belesar.

Fig. 153 – Trilha com pedras e córrego prox. Brea

Fig. 154 – Entrada do povoado de Ferreiros

Para mim foi uma forte emoção em poder ver pela primeira vez, ao vivo e a
cores o famoso rio Minho. Essa imagem jamais sairá da minha memória e nem
tampouco a passagem por sua ponte; fotografei as nuvens refletidas no
espelho d`água do rio. Antes da nossa passagem sobre a ponte e a entrada na
vila de Portomarin, ensaiamos e entramos cantando uma paródia da musica
Submarino Amarelo, dos Beatles, assim cantada: peregrinos vão, pra
Portumarin, pra Portumarin, pra Portumarin. Foi muito divertida e
emocionante essa nossa brincadeira nesse momento tão especial.
Infelizmente no dia em que passei pela ponte não pude ver o que restaram da
antiga vila, principalmente as ruínas da ponte romana, devido ao aumento do
nível das águas da represa. A antiga ponte foi destruída por ordem de Doña
Urraca, de León e Castela quando em luta contra o seu ex-marido Afonso I, rei
de Aragão e Navarra. Anos mais tarde, em 1121, ela foi reconstruída por um
peregrino de nome Pedro. Em 1960 a cidade antiga foi inundada pelo
represamento das águas do rio Minho mas, antes disso, toda estrutura
arquitetônica foi removida pedra por pedra até o ponto mais alto da vila e
remontadas as igrejas de San Juan, que mais tarde passou a se chamar San
Nícolas, San Pedro, os palácios do Conde de La Maza e dos Pimenteles e por
fim a capela de Las Nieves. Ficaram também sob as águas as ruínas do antigo
Mosteiro de Santa Cruz de Loyo, que pertenceu aos Cavalheiros Templários.
Essa ordem tinha como tradição o preparo de uma aguardente especial, feita
com as uvas plantadas à margem do rio e que, anualmente, dia de Páscoa, era
feita uma festa dessa bebida, chamada “dia da aguardente”, e que era
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comemorada em sua desaparecida praça principal. Ainda hoje essa bebida é
produzida na região e é conhecida como aguardente de Portomarin, um
fermentado a base de uvas e mais forte do que a nossa marvada cachaça.

Fig. 155 – Ponte sobre a rep. Belezar – Portomarin

Fig. 156 – Nuvens nas águas da represa Belezar

Logo na entrada da vila escalamos uma escada com forte inclinação, que dava
acesso a um tipo de pórtico, para finalmente estarmos acolhidos num dos mais
lindos locais que fiquei do Caminho. O local escolhido não poderia ser
melhor, ou seja, como sempre, o Alejandro, se adiantou e reservou os nossos
últimos lugares no Albergue O Mirador. Toda a turma ficou no mesmo quarto,
cujos aposentos eram dispostos em quatro beliches. Apenas tivemos como
companhia uma peregrina alemã, que já se encontrava dormindo e envolta em
seu saco. A vista desse local era maravilhosa, com uma varanda panorâmica
no segundo pavimento, onde se podia ter uma visão panorâmica espetacular
do lugar, inclusive da represa Belesar. Nesse mesmo ambiente funcionava um
amplo e confortável restaurante, com cervejaria e salão de jogos. O local dos
dormitórios era muito limpo e confortável, assim como toda a sua infraestrutura. Posso dizer que atendeu plenamente as nossas necessidades, cujo
preço cobrado na ocasião foi bem em conta, ou seja, 8 (oito) euros.
Todos já com as energias recuperadas e confortavelmente instalados,
resolvemos subir para o segundo pavimento, local da cervejaria e onde
brindamos com boas goladas de cerveja, para em seguida, no mesmo plano,
tomar outro acesso e sair próximos a uma praça e a capela de Las Nieves,
subindo ladeira acima e chegando no ponto mais alto que é a igreja de San
Nicolas. Essa igreja fortaleza foi erguida inicialmente no séc. XII pelos
monges cavalheiros da Ordem de San Juan de Jerusalém e posteriormente
remontada na parte alta, devido à inundação da vila. Foi muito emocionante a
minha entrada nesse magnífico templo e poder contemplar e rezar aos pés da
imagem de Nossa Senhora, coberta por um lindo manto azul claro, e pedir
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principalmente pela saúde da minha filha Vanessa e dos meus familiares.
Terminada essa minha manifestação de fé, como sempre fazia em minhas
paradas e principalmente dentro desses tesouros da humanidade, saquei a
minha credencial e solicitei um cello – carimbo, que na ocasião foi gravado a
imagem desse monumento com o nome da Ordem. O conjunto arquitetônico
do alto da vila nem parece que sofreu qualquer tipo de intervenção, haja vista
a harmonia de todo o acervo nas imediações e, do alto da vila, em destaque, os
corredores em arcos nos acessos de ambos os lados na ladeira, formando um
belo conjunto de todo o centro desse local emblemático. Um outro momento
que jamais vou esquece e que aconteceu precisamente ás 18:00h, foram
melodias entoadas pelo magnífico carrilhão desse templo, que começou com
uma Ave Maria e prosseguiu com outras obras que não consegui identificar,
ficando apenas admirando todo aquele esplendor e agradecendo a Deus e a
Santiago tudo aquilo que humildemente o meu coração estava recebendo,
presente esse que jamais, repito, vou esquecer. Fiquei nesse local aguardando
o encontro com os meus amigos, ao som angelical nos meus ouvidos, não
percebendo o exato momento em que eles haviam chegado nas proximidades,
em virtude do transe que me acometia naquela ocasião.

Fig. 157 – Igreja fortaleza de San Nicolas

Fig. 158 – Centro urbano de Portomarin

Reencontrado a turma e em companhia do Roberto e do Andréas entrei em
uma loja, tipo magazine, e comprei um bastão - cajado regulável para dar de
presente para a minha filha e uma capa de chuva para melhor proteger-me da
chuva. O bastão custou 10 (dez) euros e a capa 4 (quatro) euros; comparado
com os preços praticados no Brasil, posso dizer que foi uma pechincha, e que,
naquela ocasião, nas condições de peregrino, foi uma pena não ter condições
de ter enchido a cesta, ou seja, comprar muito mais coisas. Feito isso, a hora
do jantar se aproximava e com todo o grupo fomos para o restaurante Mesón
Rodriguez. O jantar foi ótimo e, com o passar das horas, não tendo outra
alternativa a não ser seguir para o albergue, cujo propósito era de nos
restabelecer e estarmos preparados para os novos desafios do dia seguinte.
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25 - Portomarin a Palas de Rei
Distancia aproximada: 24 Km
Tempo médio de caminhada: 08:00h
Altitude média: 600 metros
Ponto culminante: Alto de Ligonde, 756 metros
Logo pela manhã do dia 27/10/06, quando nos preparávamos para sair,
tivemos um aborrecimento com a peregrina alemã, que num resmungar
reclamou do nosso barulho. Todo o grupo também se revoltou com a postura
daquela peregrina, que sequer mostrou a cara, que muito pelo contrário, já
eram 07:00h, horário normal para que todos os peregrinos estivessem já de pé
e se preparando para a jornada do dia. Ficamos sim indignados e fomos firmes
naquele momento, demonstrando que a errada era ela, que se isolou e ignorou
a nossa presença, permanecendo oculta em seu casulo. Feito isso, a mesma
botou a viola no saco e continuou na cama, paciência, mais num ambiente
coletivo as vontades e os direitos das pessoas acabam quando o dos outros
começam. Lugar de preguiçoso é em casa e não naquele lugar. Se ela estivesse
doente teria toda solidariedade do grupo e com certeza não agiríamos dessa
forma.
Passado todo esse estresse, aliás, o que é isso minha gente, logo no Caminho,
longe disso; pé na estrada que é o melhor remédio e, numa manhã também
muito fria e com o orvalho caindo, parecendo uma chuva fina e com o café já
dento do estômago, descemos a ladeira em direção a uma ponte suspensa e
estreita sobre um braço da represa do rio Minho. Tal momento me fez lembrar
a trilha sonora “Marcha Bogey” do filme “The Bridge Over The River Kwai”
– A Ponte Sobre o Rio Kwai, onde a tropa inglesa capturada pelos japoneses
marchava sobre uma ponte envolta na neblina, muito parecido com esse
ambiente, e que, num gesto emotivo, comecei assoviando essa canção quando
passava pela mesma. A turma, também em coro, acompanhava o meu solo e
deu àquela sinfonia . Após toda essa emoção, à nossa frente, estava uma forte
subida, em trilha de terra com lama e pedras, que tivemos que encarar, com
muito pouco refresco, sempre subindo até chegar num altiplano na aldeia de
Gonzar. Foi no trecho do Monte San Antonio, perto de Portomarin, até Toxibo
e Gonzar, que pude ver o maior número de exemplares de hórreos em estilo
barroco. No percurso saindo de Portomarin até Gonzar, tive o privilégio de
conhecer e trilhar um dos locais mais fantásticos da vida. Comecei por uma
espécie de túnel formado por majestosos pinheiros e depois por lindas
pastagens refletindo uns tons esverdeados claro e brilhantes, tendo ao fundo,
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meio encobertas pela névoa, o verde escuro da procissão de coníferas e, nos
pontos mais altos, nas cristas movimentadas do relevo, a presença de pinheiros
salpicados, compondo harmoniosamente essa fantástica paisagem, mesmo
agredida pelo homem, mas resistente em seus propósitos naturais, cuja magia
permitiu que tudo se organizasse e encantasse os olhos desse humilde e
fervoroso defensor da natureza; nessa o geógrafo se inspirou e quase virou
poeta.

Fig. 159 – Trilhas após Portomarin e um show...

Fig. 160 – da natureza; típica paisagem européia

Novamente, após a saída dessa aldeia, encaramos um trecho com subidas
fortes até o povoado de Castromayor. O nome dessa aldeia originou-se em
decorrência dos antigos castros que foram moldados por rochas e distribuídos
nessas terras. A localidade possui poucas construções e as mesmas encontramse distantes umas das outras, como foi o caso da foto que tirei de uma casa
com estrutura em pedra, com uma bela arquitetura, construção típica e muito
comum na Espanha, que comparada as nossas residências, poderia classificála como uma mansão.

Fig. 161 – Belo hórreo prox. Castromayor

Fig. 162 – Os prados em seu esplendor
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Quase no ponto mais alto do percurso, na aldeia de Ventas de Narón, parei
para uma foto em frente da capela de Santa Maria, antiga construção em
pedra, em estilo românico rural, cujo interior, que não consegui ver por estar
fechada, guarda importantes relíquias do séc. XVI, a destacar uma talha –
imagem em madeira da Virgem, ponto esse de maior destaque e importância
local.
O trecho a partir desse local foi em trilha acompanhada por pequenos
carvalhos ao lado da estrada e em descida, que chegando na parte mais baixa,
espécie de depressão intermontana, caminhei num trecho aplainado, passando
pelo albergue Ventas o Cruzeiro, local esse muito simples e bem cuidado, com
um belo jardim na frente, onde encontrei o meu grupo parado e, como de
praxe, carimbei a minha credencial. Nesse local encontrei hospedado um casal
de brasileiros da Bahia que ficaram muito felizes com a nossa chegada,
pensando que iríamos fazer companhia a eles; eles eram os únicos hospedes
no albergue. O casal foi muito solicito e deu uma tremenda força para que
ficássemos mas, como o nosso propósito era parar em Palas de Rei,
agradecemos a acolhida desse simpático casal e fomos em frente.
Antes da chegada na aldeia de Ligonde, alcancei o local onde se encontrava o
emblemático Cruzeiro de Lameiros; parada obrigatória para uma reflexão
nesse enigmático lugar. Foi aí que encontrei um carvalho secular que, em um
buraco no seu tronco, pude ocultar todo o meu cajado. Essa arvore, além de
proporcionar um conforto sob a sua copa, possui um muro de contenção de
pedras na sua base, que serve de banco para descanso dos peregrinos e local
estratégico para melhor apreciar esse magnífico monumento do séc. XVII. Sua
fácies retrata cenas macabras do calvário de Cristo, sendo considerado um dos
cruzeiros mais importantes na rota jacóbea; para algumas pessoas é até
chamado de assombroso – isso eu confirmo. O lugar é realmente sinistro e tem
um ar de mistérios – confesso que não teria coragem de permanecer ou
simplesmente passar por lá á noite, a menos que fosse acometido por
problemas de força maior.
No alto de Ligonde, na entrada do povoado, encontrei uma senhora em trajes
típicos de camponesa galega, onde ostentava sobre o ombro uma macabra
foice, parecida com aquelas usadas nos filmes de terror e, mais adiante,
também, uma outra senhora sentada ao lado de porções de castanhas dispostas
em um pano estendido no chão. Algumas já estavam descascadas, dando a
impressão que seriam secas com a ajuda sol. Esses encontros, de uma certa
forma, foram um tanto raro, em virtude das pessoas estarem sempre dormindo
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– siesta, como acontecendo até aqui, ou seja, a maiorias dos povoados estavam
no mais profundo silêncio, sem uma só alma na rua, a não ser o caminhar e o
ruído dos cajados dos peregrinos, principalmente nos horários compreendidos
entre as 12:00h e 16:00h.

Fig. 163 – Capela de Santa Maria -Ventas de Narón

Fig. 164 - Sinistro Cruzeiro de Lameiros

Passado o povoado, daí para frente, em pista de terra e sempre descendo e
novamente na reentrância do relevo, até a aldeia de Airexe, passei novamente
por um lindíssimo trecho, a começar pela abundância de maçãs maduras
caídas no solo, quase preenchendo as valas laterais do Caminho e, o mais
espetacular, a aquarela de cores estampadas nas flores das dálias, quer
misturadas na relva ou cuidadosamente expostas nos canteiros das residências,
além das flores silvestres, compondo harmoniosamente todo o esplendor
dessa inesquecível paisagem dos campos galegos.
Após a chegada do grupo no povoado, onde paramos no bar Mesón Airexe,
ponto esse que fizemos um ótimo lanche e comemos amendoins gentilmente
oferecidos pela proprietária do bar. Nesse local de parada, pertencente à aldeia
de Ligonde, pode-se observar as ruínas que outrora fora um hospital peregrino
e que teria hospedado o rei Carlos I e o seu Filho Felipe II, quando em
peregrinação a Santiago de Compostela no séc. XVI. A partir desse ponto, até
a vila de Palas de Rei, o trecho esteve sob a proteção da Ordem dos
Cavalheiros de Santiago durante séculos, desde o ano de 1184.
Continuando em frente, alcancei o Alto Del Rosário através de trilha
acompanhando a estrada. Parei diante de uma cruz de madeira, cuja base
estavam muitas pedras depositadas pelos peregrinos que ali passaram. Nesse
local existe uma ruína que supostamente poderia ter sido um antigo hospital
peregrino. A vista desse ponto é muito bonita, podendo-se ver as belezas do
relevo e o conjunto formado pela serra de Ligonde. A parada para o descanso
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foi rápida e apenas pude cumprimentar dois casais de jovens franceses que se
encontravam descansando sentados em partes das ruínas e, logo atrás, vieram
os restantes do meu grupo, que juntos chegaríamos na vila de Palas de Rei.

Fig. 165 – Velha macabra – aldeia Alto Ligonde

Fig. 166 – Autentica simbiose - aldeia de Airexe

Os limites da vila atingem uma extensa área, predominando as grandes
propriedades criadoras de gado, deslumbrando lindas paisagens dos campos de
pastagens - prados, amarradas em seus limites por frondosos carvalhos,
envoltos por epífitas e tendo como pano de fundo a presença dos pinheiros. As
bordas do Caminho, mesmo estando no outono europeu apresentou-se
majestosamente em diferenciadas florescências de exemplares campestres,
com destaque os dentes de leão – flor inspiradora no seriado Cosmos, onde
Carl Sagan viaja numa nave imaginária com a sua forma, rumo ao infinito.
Todo esse cenário era adornado por um tapete amarelado formado pelas
gramíneas, dando um toque todo especial nessa paisagem.

Fig. 167 – Show da natureza – dente de leão

Fig. 168 – Bosque de carvalhos com epífitas

Já entrando na vila, passei por uma linda construção, tipo de casa de cultura,
com arquitetura parecida com uma fazenda, possuindo no jardim gramado
uma carroça como decoração, dando um toque todo diferenciado nessa vila.
138

Foi a partir daí que começam a surgir os marcos metálicos em formas de
esculturas, com curiosas impressões gravadas nos sulcos do metal,
demarcando o trecho de entrada do povoado. A igreja de San Tirso foi o
marco oficial de entrada na vila. Essa linda igreja, com sua portada românica,
tem gravado na sua fachada frontal duas cruzes de Santiago e, próximo ao seu
pátio, pude fotografar, além de todo o prédio, uma linda escultura em
mármore branco da Virgem com o menino Jesus no colo. Na oportunidade, o
pároco local, estando na frente da igreja, nos convidou para que entrássemos
no templo e pudéssemos contemplar o acervo interno e apor o selo da
paróquia, o que, com muito gosto, foram gravadas na minha credencial as
imagens da igreja e do Santo padroeiro.
A poucos passos já estávamos no centro do povoado, passando uma escadaria
e um beco estreito, com albergue municipal na esquina, á esquerda e, à frente,
do outro lado da rua, um belo prédio municipal com a inscrição Palas de Rei.
Como estávamos muito cansados e o albergue municipal lotado, atravessamos
a rua e seguimos mais um pouco em frente, chegando finalmente no albergue
privado Buen Camino. O local escolhido pertence a uma rede de albergues
privados existe em um folheto do Caminho que, como a maioria, as
instalações são muito boas. Logo na entrada existe uma ampla e ótima
recepção, conjugada com um confortável bar, que curiosamente ostentava em
uma das paredes internas, inúmeras moedas de diferentes lugares, o que, na
oportunidade, também, deixei a minha moeda de vinte e cinco centavos do
Brasil. Feitos os registros de entrada e carimbado as credencias, tratamos de
subir para o segundo pavimento e nos alojar. As instalações eram amplas,
limpas e confortáveis, com uma bela vista da praça próxima ao prédio e
grande parte do centro da vila. O nome dessa vila, segundo diz a tradição, teria
sido dado por Aymeric Picaud, o qual a chamava de “Palacium Régis”.

Fig. 169 – Igreja de San Tirso – Palas de Rei

Fig. 170 – Prédio municipal - Palas de Rei
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Já estávamos quase em Santiago, ou seja, a menos de 70 quilômetros da
Catedral de Santiago e o penúltimo trecho do Caminho, segundo o Codex
Calixtinus. È a partir desse conhecimento que o coração do peregrino começa
a se apertar, não só pela aproximação da chegada da realização do seu grande
sonho, mas ao saber que está quase terminando tudo aquilo que tanto planejou
em seu projeto de vida, deixando a dúvida se teria uma outra oportunidade
para tanto merecimento. Foi nessa premissa que chamei a atenção de outros
amigos que caminhavam comigo, cujo argumento meu era justamente em
procurarmos curtir ao máximo aqueles momentos, não deixando de observar e
nem registrar tudo à nossa volta, como forma de colhermos as mínimas
impressões vividas naquele mundo fantástico, cujas forças Divinas tanto
conspiraram para que tudo desse certo, e que nossos corações saíssem mais
fortalecidos e crentes na magia do Caminho.
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26 - Palas de Rei a Arzúa
Distancia aproximada: 30 Km
Tempo médio de caminhada: 09:00h
Altitude média: 450 metros
Ponto culminante: Palas de Rei, 560 metros
Na manhã do dia 28/10/06, com o tempo já estabilizado, embora um pouco
frio, saímos com o grupo completo em direção a vila de Arzúa, mas antes
disso, em um bar em frente ao albergue, tomamos um bom café da manhã e pé
na estrada. Logo na saída, seguindo em trecho asfaltado da N547,
encontramos uma moderna escultura branca simbolizando o encontro de dois
peregrinos, majestosamente ostentada sobre uma base rochosa. Mais adiante
deparamos com duas enormes abóboras sobre os pilares de um portão de
garagem de uma residência, não dando para entender o real motivo desses
totens; como assim posso chamar. Continuando, passamos pela ponte sobre o
rio Roxán e entramos novamente nos bosques, na trilha em direção a aldeia de
Riba, com extensos prados, além de belos exemplares de cabeças de gado da
região e o incomodo cheiro de adubo orgânico, que alias, se manteve presente
nessa região leiteira galega. Foi nesse percurso, nos pântanos de San Xulián,
que fotografei uma das mais lindas imagens do Caminho, deixando
boquiaberto esse humilde geógrafo e os demais peregrinos que me
acompanhavam, tamanha eram as manifestações da natureza naquela
paisagem, cujo brilho da luz solar refletida na lamina dágua e o verdejante
organismo verde, fizeram desse lugar um ambiente mágico, parecido com
aqueles dos contos de fadas. Após ter deixado para trás esse fantástico local,
seguimos na direção do povoado de San Xulián do Camiño que, após passar
pelo centro do lugar, encontrei um outro antigo cruzeiro. O caminho fluía para
a trilha Coserta, onde passei pelo povoado de Pontecampaña, deixando para
trás esse lugar, após ter passado pela ponte sobre o rio Pambre, sempre
envolto no frescor dos bosques e entre a espetacular exuberância do verde,
compensando o forte calor que aquela época ainda era patente. Esse percurso
embora numa subida suave, descortinou belos exemplares de carvalhos e
pinheiros, formando um corredor arbóreo e proporcionando uma paz
indescritível, até que, num momento inusitado e sublime, parecendo que já
estava sendo esperado, deparei com um pássaro a beira da estrada chamado de
mirlo comum – Turdos Merula, justamente a ave que mais tentei fotografar e
não tive sucesso que, inexplicavelmente, justamente naquele lugar, estava á
minha espera; com muito cuidado e carinho, peguei-a nas mãos e fiquei com
ela o suficiente para que o Pablo, de olhos arregalados, tirasse a foto tão
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desejada; o momento foi muito emocionante e acho que foi mais um sinal da
presença do meu pai ao meu lado, pois o animal portou-se de forma tranqüila,
diferentemente do comportamento normal das aves perante a proximidade do
ser humano.

Fig. 171 – Estranho totem saída de Palas de Rei

Fig. 172 – Bela escultura – Palas de Rei

Após ter ficado o tempo suficiente com ele, abri as mãos e o mesmo voou
graciosamente para o seu mundo de liberdade, parecendo ter cumprido alguma
missão; deixando o meu coração peregrino saltitando de tanta emoção. Os
colegas peregrinos que iam mais a frente só acreditaram no ocorrido após
terem visto a foto no visor da máquina, coisas do caminho...
A partir desse acontecido e na oportunidade de estar acompanhado do Pablo,
lembrei de um texto contido no livro “A Outra Margem” de J. J Benítez, um
famoso escritor espanhol e meu predileto, que fala do seguinte: “Dois homens
decidiram pôr-se a caminho. Tinham o mesmo destino, por isso optaram por
viajarem juntos. O primeiro pôs às costas toda sorte de utensílios e
mantimentos. O outro, ao invés, quis partir sem bagagem. Antes, porém, de
iniciar a longa jornada, ajoelhou-se à beira de um rio e lavou os olhos. O
companheiro, intrigado, perguntou-lhe por que fazia aquilo. Ao que o homem
lhe respondeu:
- O que devo ver é muito mais do que aquilo que devo possuir”.

Fig. 173 – Lindo pântano em San Xulián

Fig. 174 – Forte emoção
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Foi aproveitando esse momento, já tendo observado o modo com que o meu
amigo caminhava, que pedi para que não olhasse só para frente, e sim para o
mundo a sua volta, focando as lentes da sua câmera, como forma de registrar a
real beleza oferecida pelo Caminho, pois era sempre eu que notava as coisas
despercebidas que o grupo nem se tocava, pelo fato de andarem com pressa,
não percebendo a complexidade das coisas nesse incrível Caminho Santo e
milenar; seus objetivos do dia a dia eram simplesmente chegar no próximo
ponto.
Acho que esse estalo foi primordial para que o meu amigo espanhol entendes
se tudo isso, passando a observar com olhos mais atentos as coisas á sua volta
e caminhando comigo até o final do trajeto.
Outra situação que me ocorreu quando rascunhava justamente essa parte do
meu percurso do caminho, deparei com um casal de rolinhas em plena sala da
minha casa, não percebendo o momento em que essas aves haviam entrado no
ambiente pois, fato incrível, apenas tinha aberto uma parte das portas da sala e
estava sentado justamente naquele ponto e não vi a passagem das mesmas,
apenas as percebi pelo barulho que fizeram ao bater nos vidros da porta, na
tentativa desesperada de sair do ambiente e voltar à liberdade. Naquele
momento do ocorrido a minha reação foi de susto diante daquela cena
inusitada e, também, pelo fato de estar justamente escrevendo sobre o episodia
do tordo; acho que novamente só poderia ser uma outra manifestação da
presença do espírito do meio pai que, ainda assustado, levantei-me e com
muito cuidado facilitei a saída segura dos pássaros.
Voltando ao Caminho; os bosques eram cada vez mais envolventes e, ainda
mais, com um fundo sinfônico produzido por um pássaro invisível, presente
quase que em toda a galícia, que por muito custo, só consegui fotografá-lo
sobre um fio da rede elétrica, uma vez que ele sempre se ocultava em meio à
vegetação, impossibilitando sequer uma simples visualização da sua forma.
Nessa rara aparição do pássaro, pude observar que ele era o cartaxo comum –
saxicola torquata, parecido com o nosso coleiro, com cabeça e bico pretos,
peito ocre e um colarinho branco. O seu canto, muito parecido com o do
rouxinol, produziu uma paz indescritível nessas sendas galegas, fazendo da
caminhada um momento único; dádiva celestial a todos aqueles que receberam
o chamado do Caminho e tiveram o privilégio de realizar esse grande sonho.
E os bosques continuavam, em descidas até o vale do rio Villar, sempre com a
presença dos prados até a fronteira entre as províncias de Lugo e La Coruña
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sinalizada por um marco nas imediações de Mato-Casanova, pequeno núcleo
de casas e último povoado de Lugo. Foi nesse lugar que também aconteceu
umas das inúmeras batalhas ao longo do Caminho, onde num duelo sangrento
entre Enrique de Trastamara e o conde de Lemos, Fernán Ruiz de Castro,
culminando com a derrota por parte das tropas do conde e de don Pedro o
Cruel. O Caminho prosseguiu na direção do povoado de Leboreiro, onde
passei por um trecho com um calçamento romano, composto por placas
rochosas e adornado por castros, além do esplendor colorido da vegetação
silvestre, onde pude fotografar lindas florescências de dálias e roseiras até o
centro do povoado, que logo de inicio deparei com um antigo cruzeiro, muito
parecido com os anteriores já vistos na Galícia, obra do genial escultor Mateo
e, mais adiante, passei em frente à capela da Virgem de Las Nieves,
construção em estilo românico, cuja porta encontra-se a imagem de Virgem.
Nesse mesmo povoado fotografei um pastor conduzindo belas cabeças de
gado leiteiro, cuja vila de casas construídas em pedras, continha na fachada de
uma das casas uma seta com vieiras amarelas, indicando o caminho a seguir,
que era Disicabo. Nesse povoado fotografei o mais estranho hórreo
encontrado no meio do caminho, chamado de cabeceiro, cujo formato era
cilíndrico, confeccionado com uma fibra parecida com o cipó, extraída do
salgueiro, tipo cesto e teto cônico de palha, ostentado em uma base rochosa.
Esse negócio mais parecia um galinheiro do que um silo para secagem do
milho.

Fig.175 – Hórreo cabeceiro em Leboreiro

Fig. 176 - Capela N. Sra. Las Nieves - Leboreiro

Antes da chegada na ponte, o trecho apresentou-se cuidadosamente calçado
por blocos rochosos e delimitado por castros até a entrada da ponte Magdalena
sobre o rio Seco, obra essa com um só arco e em estilo românico, que não
pude deixar de tirar uma foto sobre ela. A trilha continuava entre os bosques já
nas jurisdições do povoado de Furelos que, num costume que adotei e que foi
seguido pelos meus amigos peregrinos, parei no marco 55.5, minha idade,
144

com a inscrição Magdalena e tirei uma foto ao seu lado. Esses marcadores dos
percursos, dispostos de 500 em 500 metros, que começaram a ocorrer a partir
da entrada na Galícia; são chamados em espanhol de mojones, que nada mais
é do que um bloco cônico retangular feito em concreto e sempre com uma
vieira gravada em alto relevo; testemunhos esses já mencionados em outros
trechos como orientadores dos percursos até aqui.
Logo que chegamos no povoado, nos dirigimos à igreja de San Juan de
Furelos, onde fomos recebidos por um simpático padre que carimbou a nossa
credencial com dois selos paroquiais e me presenteou com um livreto sobre a
vida de São Josemaría Escrivá de Balaguer, que teve passagem como
peregrino nessas terras e que dedicou um importante á frente desse templo. E
Como a nossa jornada teria que continuar, nos despedimos do padre e fomos
em frente que, mais adiante, que pude tirar uma foto da Vanessa e do Pablo
juntos, e também a minha em frente à Cruz de Furelos, monumento esse
formado por um bloco rochoso de uns 3 metros de altura, com uma cruz
metálica de Santiago em seu topo, medindo aproximadamente hum metro. O
percurso nos levou a uma outra ponte romana maior, com quatro arcos e sobre
o rio Furelos, cujas águas encontravam-se encachoeiradas devido à velocidade
de vazão do rio e do seu leito por apresentar-se com obstáculos rochosos.
Como os meus amigos haviam se adiantado para a chegada no restaurante em
Melide, solicitei a gentileza de um casal de franceses para que tirassem uma
foto minha passando nessa ponte, o que agradeci e fui encontrar-me com a
turma no restaurante A Garnacha, cujo objetivo era saborear o tão esperado
prato típico da região, os famosos pulpos - polvo. Confesso que não estava
muito propenso a degustar essa iguaria, uma vez que a minha preferência
sempre foram os calamares - lulas e, para não decepcionar a turma, fiquei na
minha até ver qual era realmente essa especialidade. Logo que o tal prato
chegou e que o mesmo não continha um outro acompanhamento a não ser o
próprio molusco marinho, foi notória a minha repulsa ao torcer o nariz, dando
a perceber a todos a minha reação, devido não ter conseguido disfarçar o meu
desagrado. O meu grande sufoco aconteceu logo na primeira garfada e todos
viram a minha dificuldade para empurrar goela abaixo aquela esponja
mergulhada no azeite. Confesso que foi um tremendo suplício, se tratando dos
meus hábitos ortodoxos com respeito a pratos sofisticados, complicados e
muito temperados. Foi após a eminente constatação de todos que me foi
sugerido pedir um outro prato, o que prontamente pedi lulas à espanhola, no
caso com batatas. Foi show de bola e todos ficaram com água na boca e
também pediram reforço nessa opção. Terminada a refeição e como de praxe,
carimbamos as nossas credenciais e recebemos um lindo selo com o maldito
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Fig. 177 – Vanessa e o Pablo – Cruz de Furelo

Fig. 178 – Ponte romana sobre o rio Furelo

pulpo sustentando em seus tentáculos vários utensílios da culinária galega e
uma simpática peregrina estilizada, já vista em muitas placas desde a entrada
na Galícia.
Depois de todo essa minha mancada e num final feliz, tivemos tempo de
conhecer um pouco desse importante centro geográfico do Caminho e ponto
de encontro com os Caminhos Primitivos, cujo repovoamento dessa vila
medieval aconteceu sob as ordens de Afonso IX no séc. XIII. Atualmente o
seu centro urbano guarda autênticos tesouros artísticos, etnológicos e
arqueológicos, a destacar a igreja de Sancti Spiritus, fundada em 1375 pelos
franciscanos, o templo românico de Santa Maria de Melide, a igreja de San
Roque com fachada frontal em estilo românico e o Museu Terra de Melide,
que como importante centro de comercio na idade média, essa vila muito
prosperou, possuindo atualmente um importante pólo de comércio e serviços.
Como peregrino e com a missão que era seguir o meu caminho, encaramos de
inicio a subida da ladeira urbana que, no início, pode-se ver um jardim bem
cuidado, cujo nome da vila encontra-se no solo gramado, em alto relevo,
formado por letras recortadas nos arbustos e, no mesmo espaço, jorrando água
pelos quatro cantos, existe um belo chafariz. À medida que íamos subindo o
centro urbano ficava para traz e novamente estávamos com os pés na estrada e
mais adiante passar pela ponte sobre o rio Lázaro e entrar mais adiante no
povoado de Carballal de melide e entrando novamente num bosque muito
frondoso, que lamentavelmente além da exuberância dos carvalhos, um outro
domínio verde passa a integrar essas paisagens, no caso do eucalipto, espécie
invasora, oriunda da Austrália. Esse tido de vegetação que não é autóctone na
região, contrasta com as belezas do que resto da mata original nos prados
galegos e, a sua inserção, que seriamente não sei como aconteceu o seu
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surgimento nessas terras, apenas posso lamentar esse tipo de cobertura vegetal
no caminho, uma vez que, no caso do Brasil, essa espécie é plantada em
grande escala pelas industrias de celulose e que tem causado grandes estragos
ao nosso meio ambiente. Para se ter uma noção desse tipo de floresta, no caso
do Brasil, até os pássaros são afugentados pelo cheiro da essência exalada pela
fotossíntese dessa espécie, e do seu domínio por ser de grande porte, impede o
desenvolvimento de outras espécies e empobrece o solo, com suas raízes
pivotantes que vão buscar a água nos estratos mais profundos do solo e
conseqüentemente fazendo-o mais árido, contribuindo também para o
processo de degradação da mata ciliar e o desaparecimento da extensa rede
hidrográfica galega, notadamente observada pela riqueza e fluidez dos seus
mananciais e da quantidade de pântanos, arroios, riachos e rios encontrados
em grande numero na Galícia.

Fig. 179 – Linda praça em Melide

Fig. 180 – Igreja de San Roque com fach. românica

Embora tenha colocado a minha opinião a esse respeito, uma força maior e
organizadora sempre irá resistir a tudo isso, a menos que o homem procure
viver em harmonia com a natureza e permita que ela se reorganize, sem toda
essa falácia de falsos ecologistas sobre preservação do meio ambiente, que
como geógrafo dou muito mais relevância a um estudo de maior abrangência
fitozoogeográfico dos biomas ou biocenoses dessa região, onde nitidamente dá
para se perceber na cobertura viva do solo, elementos que foram introduzidos
pela ação do homem e o seu resultado na mudança da fisionomia dessa
paisagem que, no meu entendimento, alguma coisa deverá ser feita para
interceder de forma correta nesse mundo organizado que é a natureza. Um dos
destaques nesse bosque foi a ocorrência de exóticos e graciosos cogumelos
chamados amanita muscaria, cuja forma e coloração, pareciam com aqueles
dos contos da Branca de Neve e os Sete Anões e Chapeuzinho Vermelho.
Eles eram de diâmetros de uns 15 centímetros, cor avermelhada e pigmentos
brancos; outros alaranjados e forma diferenciada desses primeiros, mais que
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encantou não só a mim, mais os demais amigos que me acompanhavam nesse
mágico caminhar.
Os bosques continuavam majestosos e envolventes que, nas proximidades de
Raido, ou seja, já sentados nas pedras do Raido Barreiro ou passadeira sobre o
regato Catasol, pusemos os nossos pés nas águas límpidas, frias e apressadas
desse manancial e, num merecido descanso, descarregamos todas as energias
negativas e ganhamos muito mais forças para pisar com maior firmeza nas
terras sagradas do Caminho. O ambiente nessa parte do bosque era
extremamente envolvente e apaziguador, que proporcionou momentos
gratificantes de harmonia, companheirismos e irmandade em todo o grupo.

Fig. 181- Bosques galegos – parece conto de fadas

Fig. 182 – Refrescando os pés – regato Catasol

Como não tínhamos o tempo todo para poder desfrutar mais ainda daquele
paraíso, encaramos a principio uma ligeira subida, continuando o Caminho
nos bosques de Paradiso e A Peroxa até Boente. Nessas paisagens os
eucaliptos são ainda mais presentes, formando uma floresta secundária; aquela
que já foi dominante nessas terras, ou seja, as coníferas e os carvalhos.
Embora esse trecho, apesar de acidentado, tipo tobogã, não tenha oferecido
grandes dificuldades, comparado àqueles já enfrentados desde Saint Jean Piedde-Port, mais adiante, numa descida até o vale do rio Boente; atravessamos
uma ponte e tornamos a subir, fazendo uma pequena parada em um descanso,
para fotografar e observar as belezas às margens do rio. Após esse outro
momento gratificante e com o tempo e a natureza conspirando a nosso favor,
continuamos trilha acima, em direção ao povoado de Rio, e mais adiante, até
Ribadiso de Baixo. Foi justamente antes da chegada propriamente dita que
atravessamos uma antiga ponte medieval sobre o rio Isso e, à direita, entramos
no emblemático albergue de Ribadiso de Baixo, local esse em uma antiga
construção do hospital de San Antón de Ponte de Ribadiso, último ponto que
permaneceu aberto no Caminho Francês e que foi recentemente restaurado e
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transformado em albergue. A sua localização é privilegiada. O peregrino pode
facilmente banhar e refrescar os seus pés no rio, sentando em uma escada à
beira de sua margem. O grupo permaneceu recuado e apenas eu entrei no
recinto e fui gentilmente recebido pelo hospitaleiro, que carimbou a minha
credencial e deu-me explicação sobre o funcionamento e as instalações da
casa que, para nossa surpresa, as duas jovens peregrinas espanholas de nomes
Myrian e Carmem, que sempre nos faziam companhia no Caminho, e que nos
últimos trechos eram mais presentes, decidiram hospedar-se nesse local,
deixando a turma triste, já que havíamos planejado parar em Arzúa. Com toda
a classe, os seus admiradores mais chegados não perderam a linha e
conseguiram segurar a onda, sendo que sómente eu percebi a frustração de
todos com a atitude das meninas, e aproveitei para tirar mais um sarro com os
seus admiradores.

Fig. 183 – Eis quem apareceu – o cartaxo

Fig. 184 – As belezas dos bosques próximos de Arzúa.

Fato consumado, o grupo original continuava intacto e decidido a chegar o
mais breve possível no objetivo do dia. Os bosques ficaram para traz e
finalmente estávamos encarando uma ladeira asfaltada chamada Ribadiso da
Carretera, para enfim chegarmos no perímetro urbano da vila e, mais adiante,
no albergue particular Via Láctea, já que inicialmente havíamos tentado nos
hospedar no albergue municipal e o mesmo encontrava-se lotado. Esse
albergue teve um dos preços mais salgados do Caminho, ou seja, 10 euros. A
nossa chegada foi apressada, e nem deu o tempo suficiente para a minha
devida acomodação, em virtude da necessidade de poder comprar os alimentos
necessários para a caminhada do dia seguinte, pois se tratando do domingo,
teríamos garantir o suprimento para o nosso almoço, já que iríamos encontrar
quase que tudo fechado. O tempo disponível estabelecido para cada dupla do
grupo, no caso eu e o Roberto, foi o suficiente para encontrar uma tienda e
fazer uma rápida compra. O fato interessante e inusitado em tudo isso foi não
ter tido a oportunidade de ver o hospitaleiro local, nem na hora em que
cheguei da caminhada, e tão pouco da volta das compras e a saída do dia
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seguinte, unicamente motivado pela pressa desse cidadão. Tal atitude deixoume com uma certa preocupação, pois nem o meu nome foi aposto no livro e
tão pouco tive a oportunidade de fazer o devido pagamento da minha parte.
Confesso que foi a primeira vez na vida que isso me ocorreu e deixou-me
muito preocupado com a situação, principalmente pelo fato de ser brasileiro.
Os meus colegas, únicos presentes naquele momento, fizeram uma tremenda
chacota comigo, tamanha era a minha preocupação para saldar a minha dívida,
já que o hospitaleiro não havia visto a minha cara e nem eu a dele. Com muito
custo, não tendo outra opção para fazer o devido pagamento, tive que ir
embora, mesmo diante dessa incomoda situação inusitada. Olhando o fato de
uma outra forma, mesmo preocupado, me ocorreu uma ligeira desconfiança de
que alguém do grupo teria se encarregado do referido pagamento, tendo em
vista a minha insistência em querer ficar num outro local mais barato. Como
nunca gostei de levar qualquer tipo de vantagem, a menos que seja merecida e
coerente, aproveitei o momento oportuno em uma parada mais adiante e
comprai sorvetes para todos do grupo, gastando exatamente a quantia que
deveria pagar ao referido albergue.
A vila de Arzúa, embora tivéssemos pouco tempo para conhecê-la, é famosa
pela fabricação de queijos finos e importante zona pecuária, com um
diversificado centro comercial, vários indícios jacóbeos, como a rua do
Camiño, a igreja de Santiago e a capela gótica de A Magdalena, em cuja
proximidade ainda existe as ruínas de um convento Agostino do séc. XIV, que
serviu de hospital dos pobres. Mesmo com o pouco tempo disponível para
conhecer esse importante local do Caminho, limitei-me apenas passar por
esses monumentos, e em seguida entrar na tienda para comprar frutas e depois
jantar num bar próximo à igreja de Santiago. Essa vila também é importante
por estar na rota do Caminho do Norte, fator esse que a faz mais próspera
devido ao grande numero de peregrinos que passam por ela vindos de
diferentes cantos da Espanha.

150

28 - Arzúa a Monte do Gozo
Distancia aproximada: 36 Km
Tempo médio de caminhada: 10:00h
Altitude média: 350 metros
Ponto culminante: Alto de Santa Irene, 410 metros
Dia 29/10/06, ainda escuro e numa manhã fria e com neblina, todo o meu
grupo já estava nas ruas. Seguimos por vielas até poder atingir um ponto mais
elevado e admirar as belezas dos prados, envolta a uma espessa bruma, cujo
brilho solar, apontando para o horizonte, dava um extraordinário efeito visual
sobre a paisagem, que aos poucos foi ficando para traz.
Nesse novo trecho o Caminho faz um vai e vem entre os bosques e a N-547,
rodovia essa que serpenteia grande parte dos trajetos peregrinos na Galícia. Os
bosques continuavam ornados por carvalhos, pinheiros, eucaliptos e
verdejantes prados, cujos tapetes verdes eram o reflexo do fator climático, de
predominância úmida, característico dessa região.
Como havia dito anteriormente, por tratar-se de domingo, a minha turma
estava na estrada um pouco mais pesada, ou seja, no meu caso, onde carregava
uma sacola com os suprimentos para o almoço do dia, assim como, também, o
restante do pessoal. As trilhas continuavam em meio aos bosques, que
inicialmente passamos por Salceda, Calle, Brea, que nesse último povoado,
nome já visto em outros trechos, começou o domínio dos eucaliptos e a bela
presença da vegetação arbustiva composta por samambaias. As subidas nos
levaram até o alto de Santa Irene e mais adiante ao povoado. Foi passando por
baixo de um viaduto que encontrei uma curiosa fonte, cuja fachada construída
em pedras, mais parecia com uma capela. Mais adiante pude parar em frente à
pequena capela de Santa Irene, também construída em pedras e de aspecto
românico, cujo monumento não passou despercebido e foi devidamente
fotografado como de praxe.
Novamente alcançamos a estrada, passando por entre um bosque de eucaliptos
e um ginásio de esportes, atravessando a rua para enfim parar num
estabelecimento à beira da estrada que, pelo carimbo em minha credencial,
tratava-se do povoado Arca – O Pino, cujo nome da casa era café e bar Miras,
que também funcionava como livraria e papelaria. Foi justamente nessa
parada que os fardos dos víveres foram abertos e compartilhados entre todos
do grupo, logicamente com a permissão do proprietário, uma vez que
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precisamos utilizamos utilizar as suas cadeiras e mesas para a nossa
acomodação em um espaço lateral do estabelecimento. Estava à mesa a
refeição do dia, ou seja, atum Claro, fromage - queijo, pão, presunto - jamón.

Fig. 185 – Amanhecer saindo de Arzúa

Fig. 186 -Capela de Santa Irene – aldeia Santa Irene

pane de higo – pão de figo, manjarinas - tangerinas, plátanos – bananas, suco
mediterrâneo, etc., sendo que apenas compramos no bar refrigerantes e
cervejas. Esse banquete reuniu outros peregrinos além do meu grupo, no caso
um alemão, o francês taxista e a mulher maravilha, uma francesa de meia
idade, baixa e com muita disposição, que sempre usava um chapéu tipo cowboy. Foi o ultimo almoço antes da nossa chegada em Santiago e muito
comemorado, principalmente pela oportunidade de estarmos compartilhando
entre irmãos os nossos alimentos, cuja fartura era tanta, que deu para alimentar
satisfatoriamente a todos. A conversa era a mais descontraída possível, nem
parecendo que tínhamos mais estrada à frente; não estávamos nem aí com o
tempo, diferentemente com o que acontecia nas etapas anteriores. Foi
justamente por tudo isso que propiciou o reencontro com o meu amigo Filipe,
que havia ficado para traz em Burgos. Foi uma grande emoção, não só para
mim, como para o grupo em geral – ele era um grande cara. Nessa chegada,
também, o Filipe trazia em companhia outros dois brasileiros; o gaúcho Tiago
que eu já havia feito contatos pela internet e, um outro de Campinas, cujo
nome não me lembro e que não era nada simpático. Esse momento do
encontro foi muito comemorado com fortes abraços, parecendo que éramos
irmãos ou que já nos conhecíamos há muito tempo, sendo que no caso dos
outros dois brasileiros, foi diferente, ou seja, o tratamento não foi lá muito
caloso, nos restringindo apenas a um aperto de mãos, dando a entender que os
caras haviam ficado com algum tipo de ciúme com a nossa amizade. Mais
alguns quilômetros à frente, precisamente no marco 12 – Monólito Peregrino
de Labacolla, o Filipe decidiu ficar com o nosso grupo e pernoitar no Monte
do Gozo, sendo os brasileiros haviam resolvido ir em frente até Santiago, não
aceitando o nosso convite para continuarmos caminhando juntos e
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pernoitarmos no Monte do Gozo – eles queriam chegar nesse mesmo dia em
Santiago. A permanência do Filipe no grupo foi um momento de muita alegria
e virou festa.
Foi justamente nesse ponto que o Caminho assumiria duas vertentes, ou seja,
uma pela estrada e a outra seguindo uma trilha num bosque abaixo do
aeroporto, seguindo um riacho que outrora teve a fama de servir para que os
peregrinos se banhassem em suas águas antes da chegada na Catedral de
Santiago, como forma de melhor se apresentarem ao Santo. As trilhas seguiam
entre o ultimo bosque, também chamado de San Paio. A partir desse ponto
surgiu um cansativo andadeiro de Villamayor até San Marcos, onde pude
fotografar o prédio da rede de TV da Galícia e da TV Cultura, continuando
sempre subindo, até enfim chegar no emblemático monumento peregrino de
São Francisco de Assis, havendo nele uma placa metálica comemorativa com
a imagem do Papa João Paulo II dando um abraço pelas costas em Santiago.
Foi uma grande festa a nossa chegada nesse monumento que, num momento
de muita descontração, apesar do forte frio que fazia, não nos impediu que
deitássemos no gramado e tirássemos as devidas fotos nesse ponto
emblemático, marco esse que é muito comemorado por aqueles que tiveram a
graça de atingir essa acrópole e poder contemplar a Catedral de Santiago,
principalmente nos tempos antigos, onde os perigos eram maiores, não só
pelos obstáculos naturais, como também pelas guerras entre os reinos na
península no período medieval, os salteadores, animais selvagens, etc. Hoje,
com o crescimento da área metropolitana de Santiago, já não podemos ter a
mesma imagem que outrora se permitia visualizar a torre principal da casa de
São Thiago. Finalmente, em pleno séc. XXI estava eu pisando nesse solo, um
latino americano, filho de um trabalhador brasileiro humilde e honesto, que
com certeza, jamais irá apagar da memória esse dia tão memorável. Toda essa
emoção teve que ser contida, pois ainda teríamos que encontrar o nosso
espaço na cidade peregrina – local com magnífica estrutura de hospedagem,
composta de 500 leitos, para acolher confortavelmente os peregrinos, e
também turistas. Somente os peregrinos ficam isentos do pagamento de taxa e
recebem tratamento vip por parte de simpáticos hospitaleiros; parecia que
estávamos num hotel 5 estrelas. Realmente pode-se chamar esse local de
cidade, haja vista a sua ampla infra-estrutura, onde o peregrino pode contar
com dois ótimos restaurantes, supermercado, lavanderias, boutique, posto
médico, etc.
Cumprida essa importante etapa e já hospedados confortavelmente, eu e o meu
amigo Filipe fomos procurar a lavanderia e fazer a devida faxina nas nossas
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roupas, como forma de melhor nos apresentarmos na Catedral de Santiago.
Realmente essa cidade albergue estava à altura, não só dos peregrinos mais
simples, como dos mais exigentes. Tudo foi facilitado e até deu para
tomarmos uma boa cerveja antes de encontrar com o grupo para o nosso
último jantar antes do grande dia, que era receber a Compostela e pisar no solo
sagrado da casa de São Thiago.

Fig. 187 – Monólito Peregrino de Labacolla

Fig. 188 – Prédio da TV Galícia

Na hora e local marcada, estávamos com o grupo nos dirigimos ao restaurante,
subindo novamente pelo acesso que entramos no albergue, cujo caminho era
num terreno gramado, escuro e sem sinalização que, não fosse a esperteza do
Pablo ao sacar a sua lanterna e iluminar a trilha, a coisa ficaria muito mais
complicada, até podermos chegar enfim ao centro do povoado de San Marcos.
A casa escolhida foi o restaurante Suso´s, onde além do meu grupo, outros
peregrinos também fizeram parte da nossa mesa, ou seja, as espanholas que
ficaram no albergue de Ribadiso, uma linda Argentina de olhos verdes de
nome Pilar e o alemão, um cara bacana que sempre se chegava ao grupo e que
tinha o hábito de tomar cerveja naquelas canecas com quase hum litro. Esse
encontro foi bastante amistoso e comemorado com muita alegria,
acompanhado por farta e ótima comida e regada a boas goladas de cerveja e
vinho.
Embora essa penúltima etapa tenha sido muito cansativa, não sei se pela
expectativa de já estar próximo ao grande objetivo ou por perceber que o
sonho estava preste a se realizar e acabar ao mesmo tempo; posso afirmar com
toda a propriedade que o meu maior tributo aconteceu justamente nessa
província, onde o clima apresentou-se ameno, sem chuva e num magnífico
esplendor da mãe natureza, até parecendo que as forças positivas dos meus
amigos espanhóis haviam conspirado para que tudo isso acontecesse, a
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exemplo dos amigos que conheci no caminho e os que ficaram no Brasil, no
caso da família Barcia Barcala, que eu e a minha família tivemos o privilegio
de fazer amizade, assim como a própria afinidade com a língua galega,
parecendo também que estava falando com os meus amigos e parentes
portugueses no Brasil. Foi com essa experiência que pude realmente entender
o porque dos brasileiros os chamarem de galegos.

Fig. 189 – Enfim; Monumento Monte do Gozo

Fig. 190 - Cidade albergue - Monte do Gozo

Após essa emocionante reunião com amigos que o destino ofereceu-me no
caminho e que supostamente não mais os verei juntos dessa forma depois de
cumprida a minha missão, foi que extravasei ao máximo as minhas emoções
naquele momento, dando calorosos abraços naquelas pessoas como se fossem
partes da minha família.
O caminho de volta até o albergue, embora curto, não sabendo também se foi
pelo efeito da bebida, das nossas cantorias e da despreocupação, quase nos
perdemos na pequena trilha, sendo que uma parte do grupo foi para o lado
certo e outra pro errado, gerando uma grande algazarra quando nos
reencontramos, e os errados, como os que me acompanharam, foram os mais
que sofreram com a gozação.
Já na tranqüilidade dos aposentos e confiantes no sucesso eminente da
jornada, não nos restava uma outra opção a não ser dormir uma noite com os
anjos e a benção de Santiago.
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29 - Monte do Gozo a Santiago de Compostela
Distancia aproximada: 5 Km
Tempo médio de caminhada: 01:30h
Altitude média: 280 metros
Ponto culminante: Monte do Gozo, 380 metros

Numa manhã fria do dia 30/10/06 e com muita expectativa, já estava vestido
com a camisa estampada com o nome e a foto da minha filha Vanessa, como
havia prometido que o faria assim que estivesse nessa última etapa e poder
entrar na Catedral de Santiago com essa vestimenta, como forma de
agradecimento pela minha peregrinação e a esperança de conseguir a graça
para a recuperação da saúde da minha filha.
Nesse dia, apesar da grande expectativa, permanecemos sem pressa na ampla
lanchonete do complexo a fim de tomar um reforçado café com o grupo e
poder melhor gozar do conforto oferecido naquele estabelecimento.

Fig.191 – Cavalheiro Templário - Santiago

Fig. 192 – Monumento peregrino per. urbano de Santiago

Cumpridos todos os procedimentos para seguir confiantes até o grande
objetivo que era de todos, ou seja, chegar enfim na casa de São Thiago. O
trajeto já no perímetro urbano de Santiago de Compostela é inicialmente feito
numa descida e o restante quase no plano e em pista pavimentada com asfalto
e pedras até a Catedral. Apenas nesse trajeto, apesar de urbano e muito
movimentado, pude fotografar uma interessante escultura metálica de um
cavalheiro templário e mais adiante um majestoso monumento em estrutura de
concreto armado, sustentado por uma coluna cilíndrica e uma outra retangular,
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com 20 gravuras metálicas nos quatro lados de importantes personagens
peregrinos e santos do Caminho.
Confesso que foi muito difícil enumerar os importantes monumentos que
passei até finalmente chegar na praça do Obradoiro e ter a felicidade de ver
pala primeira vez, ao vivo e a cores, a Sagrada Catedral de Santiago de
Compostela que, mesmo entrando em festa com o grupo ao entrar nesse solo
milenar e Santo, a emoção invadiu o meu coração e as lágrimas caíram em
abundancia, tamanha e sublima era a graça que humildemente estava
recebendo naquele momento. As lágrimas não paravam de cair e o meu
descontrole e nervosismo eram patentes diante dessa grandiosa conquista que
acabava de realizar na vida, ou seja, ter forcas e saúde para chegar até onde
cheguei, sem uma só dor que pudesse atrapalhar essa conquista de fé e
esperança, numa causa sem egoísmo, que era conseguir a graça pela saúde da
minha filha e o bem estar da minha família e de um melhor relacionamento
com as pessoas mais próximas.
Nessa ultima e sublime etapa do Caminho vou apenas limitar-me a expressar
as emoções sentidas quando da minha chegada na cidade e na Catedral, não
me detalhando nos pormenores sobre o precioso patrimônio histórico de todo
esse contexto, uma vez que a sua magnitude e grandiosidade já sejam do
conhecimento de grande parte da humanidade, e que, como peregrino, me
faltaram palavras para descrever tudo isso, mas na minha humilde visão e
como ritual peregrino, a princípio, não poderia deixar de registrar as minhas
emoções quando da entrada nesse Templo Sagrado e, de praxe, coloquei a
mão direita no Postiço da Glória para agradecer o êxito da peregrinação. Esse
pilar representa a arvore genealógica de Cristo e é o símbolo da origem
humana de Cristo. Sobre esse capitel existe a imagem de São Thiago e, sobre a
sua base, a escultura da cabeça do escultor Matteo, onde o peregrino deve
bater a cabeça, de leve e enfiar as mãos em dois orifícios , como forma de
absorver a sabedoria desse mestre. Por incrível que pareça, apesar do pilar ser
em mármore, os contatos das mãos de milhões de peregrinos ao longo de
séculos, formou um sulco com a impressão da mão humana na rocha, devido
ao simples gesto em toca-la.
Finalmente já estava no interior da majestosa Catedral onde, em passos
cautelosos, continuei caminhando com os olhos atentos, admirando toda
aquela beleza concebida pelas mãos divinas de arquitetos que trabalharam
nessa magnífica obra. Continuei firme no propósito de cumprir um dos mais
importantes rituais, ou seja, dar um abraço em São Thiago; foi o que fiz e com
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muito respeito, fé e emoção, para em seguida, descendo até a Sua cripta,
adorar a urna que guarda os Seus restos mortais e, na oportunidade, agradecer
e rezar pela saúde da minha filha, meus familiares e amigos.

Fig. 193 – Consegui meu pai! Catedral de Santiago

Fig. 195 – Cumprindo ritual – cabeça de Matteo...

Fig. 197 – São Thiago no Altar Mor da Catedral

Fig. 194 – Reunião com todo o grupo Pça. Obradoiro

Fig. 196 – Mão na coluna do Pórtico da Glória

Fig. 198. Eu, a foto da minha filha e a Compostela
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Cumpridos esses rituais, e como a missa do peregrino só iria acontecer às
12:00h, tratei de me apressar para cumprir mais um outro ritual, que era
receber a Compostela e, para tanto, teria que me deslocar até a Oficina do
Peregrino e apresentar as minhas 3 (três) credenciais, como forma de provar o
meu feito e poder ter a graça de receber esse certificado. Foi justamente no
momento em que era recebido por uma simpática atendente, que as lágrimas
tornaram a cair, tamanha foi a emoção quando me foi perguntado o motivo da
peregrinação e a quem dedicaria esse diploma, o que, em prantos, mencionei o
nome da minha filha. A atendente consultou um grande livro e localizou o
meu nome em latim - Hyginum e o da minha filha Vanessium. A emoção foi
tamanha que naquele momento até a atendente chorou comigo.
Embora esse diploma tenha sido todo escrito em latim, inclusive o meu nome,
tive a sorte de encontrar a tradução do mesmo, que é a seguinte:
“O capítulo desta Venerável Igreja Apostólica e Metropolitana Compostelana,
guardião do selo do Altar do Bem-aventurado Apóstolo Thiago, que a todos os
Fiéis e Peregrinos vindos de todo o Orbe terrestre, por sentimento de devoção
ou por motivo de promessa, à morada de Nosso Apóstolo Patrono dos
Espanhóis, São Thiago, fornece autêntico certificado de visitação, a todos e a
cada um que vier examinar esta presente, faz saber que Higino Pereira Muniz
visitou devotamente este sacratíssimo Templo por motivo de fé. A ele confiro
o presente documento como testemunho, munido do selo desta mesma Santa
Igreja.
Data de Compostela, dia 30 do mês de outubro do ano do Senhor 2006.
Secretário Capitular”
“Selo do Capítulo de São Thiago de Compostella”
Já com grande parte dos rituais cumpridos, tratei de deixar nesse mesmo local
sob custódia a minha mochila, por ter sido informado que não seria
recomendável assistir a missa portando essa bagagem. Feito isso,
imediatamente eu e os meus companheiros nos dirigimos a Catedral e fomos
assistir a missa do peregrino. Foi um dia de sorte conseguirmos assistir a
missa com tudo de direito, inclusive o som do magnífico órgão e o ritual do
botafumeiro, por tratar-se de uma segunda feira, já que atualmente somente
aos domingos é dispensado todo esse cerimonial. Mesmo sabedores que não
podíamos contar com esses rituais, o grupo já estava mobilizado de antemão
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para pagar a quantia de 260 euros, valor esse cobrado para esse dia mas, por
sorte, quando o Pablo se dirigia à secretaria da Catedral, foi informado que a
missa já havia sido encomendada por uma nobre família japonesa, o que nos
poupou de desembolsar essa quantia. A missa posso dizer que foi divina, cujo
canto de uma freira, acompanhada pelo majestoso órgão, dava a impressão
que estávamos em outra dimensão. O ápice da missa aconteceu quando o
pároco que presidia a cerimônia mencionou o nome do Brasil e felicitou os
brasileiros que haviam caminhado desde Saint Jean Pied-de-Port. O meu
orgulho naquele momento não foi pessoal e sim pelo meu pais, entendendo
que a mensagem foi justamente por sermos de um outro continente ou que
esse religioso tivesse alguma admiração especial pela minha pátria. O fato é
que valeu demais tudo isso e, mais ainda, a cerimônia do botafumeiro, quando
um grupo de religiosos carregava nos ombros e atava numa corda um lindo
relicário de prata, cujo interior continha incenso e que foi aceso, jogando
fumaça perfumada no ar e, mais ainda, quando o mesmo era arremessado no
espaço, num movimento de vai e vem, em alta velocidade; dava a impressão
que iria se desprender e cair sobre as nossas cabeças; fora de pensar nisso,
pois esse ritual já é feito há séculos com excelente maestria.
Ao fim de todo esse ritual e após ter recebido a comunhão e a benção do padre
no rosário que trouxe especialmente do Brasil, me despedi de São Thiago e
agradeci por tudo que tive a graça de receber, saindo daquele Santo Templo
cheio de esperanças e mais convicto da grandiosidade da minha fé.
Cumprida essa minha importante missão e um grande sonho de vida, limiteime a conhecer um pouco do centro próximo a Catedral e, à noite, num
encontro marcado com o grupo e mais outros peregrinos que fizemos amizade,
tiramos uma linda foto em frente a Catedral de Santiago de Compostela,
trocamos endereços, principalmente e-mail, como forma de mantermos os
contatos daqui para frente quando estivermos em nossos paises. As despedidas
foram muito calorosas e, adivinha que apareceu do nada, foi justamente o meu
amigo brasileiro, aquele que teve todos aqueles problemas já mencionados
anteriormente, que numa forte emoção nos abraçamos e comemoramos esse
acontecimento com todo o grupo. Confesso que naquele momento já havia
esquecido tudo e que o mais importante para mim era saber que ele havia
conseguido completar a sua peregrinação com êxito, deixando-me muito feliz.
Terminada toda essa farra e as tristes despedidas; cada um seguiu o seu rumo,
sendo que o meu grupo tornou a se reunir em um ótimo restaurante;
acrescentado com as presenças das espanholas, do alemão e do Filipe. Foi um
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jantar para não ser esquecido, não só pelo sabor dos excelentes frutos do mar,
como também do preço salgado, ou seja, 20 euros por cabeça. Como era final
de festa e a presença daquelas pessoas espetaculares se fizeram necessárias,
tudo foi de muito bom grado; jamais será esquecido em toda a minha
existência.

Fig. 199 – Grande despedida peregrina

Fig. 201 – Catedral de Santiago à noite

Fig. 200 – Catedral de Santiago à noite

Fig. 202 – Jantar de despedida do grupo

Após esse ultimo encontro com os meus amigos, irmãos e pessoas que jamais
serão esquecidas, fizemos as despedidas de praxe e cada um foi para o seu
canto e seus mundos, ficando apenas eu e o Filipe, que já havíamos nos
hospedado em um hotel ao lado da Catedral, e que, no dia seguinte, também
iríamos tomar os nossos rumos, ou seja, o Filipe ficaria em Santiago
aguardando um primo que mora na Espanha e que iria continuar o Caminho
com ele até Finisterre. Já no meu caso, que tinha um outro grande sonho para
ser realizado, ou seja, conhecer as minhas origens lusitanas que, para tanto, o
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tempo estava no seu limite e não poderia permanecer mais um dia nessa
cidade, o que, logo pela manhã, tomei o café e fui direto para a estação
ferroviária e zarpei para Portugal, pegando o trem Alpha Pendular, que mais
parecia um avião, tamanho era o seu conforto e velocidade, deixando para trás
uma fantástica cidade peregrina e levando no coração um dos momentos mais
emocionantes acontecido em toda a minha vida.

Fig. 203 – Igreja de São Francisco de Assis

Fig. 204 – Outro sonho; indo de trem para Portugal...
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VII - Considerações Finais
Terminado esse meu relato, já longe de todo o ambiente vivido nessa
emocionante missão de determinação e fé, uma coisa posso afirmar com muita
certeza e propriedade: os obstáculos encontrados em cada trecho do Caminho
foram singulares, propósito esse com a finalidade de testar a capacidade de
cada peregrino para poder enfrentar as adversidades, não só do clima, como
também da própria topografia do terreno e, também, dos novos costumes em
terras que nunca havia pisado, principalmente eu, aos 55 anos de vida,
fazendo-me mais forte e confiante na minha capacidade de vencer os
obstáculos da vida: quer partindo do desconhecido, saindo à noite e seguindo a
rota de Napoleão rumo aos montes Pireneus; quer enfrentando as fortes
subidas e a tempestade de vento que quase me fez precipitar no abismo; quer
da tempestade de granizo que enfrentei a céu aberto no trajeto entre Santo
Domingo de La Calzada e Belorado, onde o meu corpo foi bombardeado por
partículas de gelo, cuja dor foi terrível; quer nos 20 dias de chuva que
caminhei com o corpo úmido e frio; quer nos 43 quilômetros que caminhei
solitário nas mesetas entre Carrion de Los Condes e Sahagún; quer perder o
medo e quase dormir em um cemitério para fugir da tempestade entre Sahagún
e Reliegos, que confesso - tinha um tremendo medo de até passar próximo da
cidade dos mortos; quer andar nos obscuros bosques sem sentir o medo de
assombração; quer do momento em que tive que abandonar a minhas botas em
Rabanal Del Camino e o branco em que me acometeu na memória, quase que
esquecendo de importantes lugares que passei, como Logroño e Nájera.
Também tenho a destacar as maravilhas que tive o prazer de ver e
experimentar, como: ter pisado pela primeira vez em solo francês; dormir em
Saint Jean Pied-de-Port; seguir a trilha de Napoleão; observar “in loco” as
maravilhas dos montes Pireneus; atravessar a pé a fronteira da França com a
Península Ibérica; dormir em Roncesvalles; chupar muitas uvas da Navarra até
La Rioja; comer muitos figos em quase todo o Caminho, assim como
amêndoas nos desertos de La Rioja até Burgos, nozes também até León e
pêras em Castrojeriz; ver e pegar muitas castanhas em quase todo o Caminho;
comer muitas maçãs também em quase todo o Caminho, principalmente na
Galícia; passar por trilhas ornadas por oliveiras, carvalhos, pinheiros, plátanos,
etc.; ver os magníficos vitrais da Catedral de León; sentir uma forte energia
diante do túmulo de Santo Domingo de La Calzada; passar por sobre pontes
romanas e ver a fortaleza Templária de Ponferrada; chorar na Cruz de Ferro;
observar as belezas do Monte Irago e o Vale do Bierzo; abraçar o Jesus Jato;
ver as Relíquias Sagradas no interior do Santuário de Nossa Senhora em O
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Cebreiro; ver pela primeira vez o Rio Minho e dormir em Portomarin; ser
seguido por um gracioso cão em Vega de Valcarce; ter o privilégio de segurar
um pássaro nas mãos; chegar no Monte do Gozo; fazer muitos amigos no
Camino e chorar outra vez, orar e agradecer a São Thiago pelo merecimento
de tamanha graça de poder estar no interior da sua casa.
Então, antes do término desse meu relato, não poderia deixar de anexar um
grande presente recebido da minha amiga poeta peregrina goiana Lady Foppa,
ou seja, uma linda poesia que tem tudo a ver com que acabo de escrever.
Coração Peregrino
Lady Foppa – Poeta Goiana
“Uma feição especial sinto pelos caminhos que atraem meus passos.
Percorro as sendas sem ponderar o passo seguinte como se antevisse cada curva, cada
reta, absorvendo a beleza das flores ali plantadas para o meu deleite, como um troféu da
natureza para o caminhante solitário.
Reparo às árvores que não estão organizadas por ordem de tamanho, não há distancia
igual entre elas e também não existem disputas.
Não opõem objeção alguma ao vento, não resistem, não lutam, movem-se com cadencia e
se entregam como quem aceita uma carícia.
As sombras das nuvens tecem incríveis bordados de sobre a terra, são formas que lembram
a confecção de um trabalho feito por mãos de fadas, ornamentando minha trilha para
desviar a atenção do calor para o gozo da beleza, cuja perfeita estética mãos humanas
jamais criaram.
Vez por outra, surge em meio ao nada uma simples e humilde capela erguida por almas
que nunca conheceram o luxo porque bastava a fé. Que nunca tiveram idéias de mágoas,
misérias ou de diferenças sociais, porque os sinos chamavam todos à prece, sem distinção
de toques.
Passo a passo, dia-a-dia o meu espírito vai se acomodando às emoções.
Talhando a afeição despertada por peregrinos que umedecem a terra com o suor do rosto,
e por vezes com lágrimas que na verdade são cantos, porque não carregam fados que
pesem e nem levam saudades que sangram.
O ouro dos trigais revela ao caminhante uma nova dimensão de riqueza...
Acompanhado da sombra amiga que também tem um coração peregrino.
Armazenam na mochila estrelas que anjos espalham pelos vales e montes, e pedem ao
Criador que aumente a distancia e retarde o repouso final!”
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Tudo isso caros leitores e futuros peregrinos é que faz a diferença; não estou
aqui em meus relatos querendo ser um herói, mais sim, mostrar a minha
fragilidade humana que, acima de tudo, com determinação, o sonho pode se
transformar em realidade e a vida ter um melhor sentido. Seja também um
peregrino e não se esmoreça diante dos desafios impostos no dia-a-dia da
nossa caminhada na terra.
Buen Camino
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- Via Láctea – Pelos Caminhos de Santiago de Compostela - Guy Veloso
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IX – Glossário.
Aldeia – pequeno povoado de categoria inferior à vila, sem jurisdição e nem
administração própria. A palavra é originária do Árabe aD-Daí’ã.
Aluvião – acumulação ou depósito de areia, argila e cascalho, que se forma
junto à foz ou às margens dos rios, trazido pelas enchentes ou enxurradas.
Arenito – Rocha sedimentar formada pela consolidação de grãos de areia por
um cimento, o qual pode ser argiloso, calcário ou silicoso; possui 99%de
quartzo. È muito usado nas construções.
Argila – é uma rocha sedimentar formada de silicatos de alumínio. Devido à
plasticidade que apresenta, ao formar pasta com a água, o que permite a sua
amoldação; é uma importante matéria prima na indústria cerâmica. Possuí
variadas colorações em decorrências dos minerais presentes em sua formação;
a mais clara e branca, ou argila pura, chama-se caulim; outras formas, no caso
das amarelas e vermelhas, estão associadas ao óxido de ferro, e assim por
diante.
Betelgeuse – Alpha Orionis (mag. 0,5), estrela mais luminosa da constelação
de Órion – o caçador. Ela apresenta uma coloração avermelhada e faz parte do
ombro direito de Órion e é 250 vezes maior que o nosso sol.
Calcário – rocha sedimentar constituída principalmente de carbonato de
cálcio. É usada principalmente na produção de cimento e cal.
Carvalho – quercus; designação comum de várias centenas de espécies de
árvore do gênero quercus da família Fagaceae; nativa do hemisfério norte,
onde é caducifólia – as folhas ficam amarelas no outono e caem no inverno.
Castanheira – oriunda da Ásia, produz frutos capsulares – ouriços, que
contém geralmente três aquênios, as castanhas. Castanheiro-da-Europa –
Castanea Sativa; perdem as suas folhas no inverno - caducifólia.
Cidade – Sede municipal, ou seja, localidade com o mesmo nome do
município a que pertence, e onde está sediada a respectiva prefeitura.
Geograficamente, para que um aglomerado humano constitua uma cidade, é
necessário que existam certas condições, tais como: população de alguns
milhares de habitantes, atividades bem definidas, tanto econômicas como
culturais, função comercial e financeira (representada pelos bancos) ativa,
indústrias que ultrapassem o fornecimento às da população local. O seu
nascimento pode ser natural ou espontâneo, surgindo como povoado,
transformando-se em vila e evoluindo depois para cidade, ou pode ser criada.
Clivagem – corresponde a esforços de compressão sofridos pelas rochas
sedimentares. Os planos de clivagem dão textura semelhante aos planos de
xistosidade.
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Colmatagem – processo biológico em que a vegetação vai tomando espaços
nos lagos, lagoas e rios, ocasionado pela própria degradação do seu manancial
e conseqüentemente represando sedimentos e expondo o seu leito. O
fenômeno também pode ocorrer por forças da própria natureza, principalmente
em lagoas, onde o seu fluxo de correntes internas, forma diques e ilhas. Esse
processo também pode ser chamado de assoreamento.
Comunidade Autônoma – é uma entidade territorial que, no ordenamento
constitucional da Espanha, é dotado de autonomia legislativa e competências
executivas, bem como da faculdade de se administrar mediante representantes
próprios. A estruturação do Estado Espanhol em Comunidades Autônomas
baseia-se na Constituição de 1978 – reconhece e garante o direito à autonomia
das nacionalidades e regiões que compõem o Estado; exemplo de
Comunidades que são cortadas pelo Caminho Francês: Navarra; La Rioja;
Castilla y León e Galícia.
Constelação de Órion – também chamada de o gigante caçador, é facilmente
reconhecida no céu, através das três marias – cinturão do gigante e centro da
constelação.
Crista – é a resultante da união de duas vertentes pela parte superior do relevo
– linhas de cristas.
Cuesta – é uma forma dissimétrica do relevo, constituída por uma sucessão
alternada de camadas com diferentes resistências de desgastes e que se
inclinam numa direção, formando declive suave no reverso, e um corte
abrupto ou na chamada frente de cuesta.
Cúmulos-nimbo – massas imponentes em forma de montanhas, de torres ou
de bigorna e coloração acinzentada; presságio de chuva de granizo.
Demoiselle ou Dames Coiffées – pirâmide de fada; pirâmide de terra ou
chaminé encastelada, formada pelo arrasamento do solo, em cujo topo sempre
se encontra em equilíbrio uma rocha mais resistente.
Epífitas – plantas sobre plantas ou plantas que vivem sobre outras plantas.
Erosão eólica – é o efeito das ações do vento no relevo.
Erosão fluvial – É uma das mais importantes na formação do solo; o seu
trabalho destrutivo processa-se através do escavamento dos leitos dos rios e de
suas vertentes.
Erosão glaciária - é o trabalho destrutivo realizado pelas geleiras, importante
nas regiões polares e nas montanhas; nesse último caso dão origem aos vales
em forma de U.
Erosão pluvial – também chamada de pluvierosão, representa o trabalho
destrutivo executado pelas águas da chuva na superfície do relevo.
Fácies – conjunto de caracteres de rochas de decomposição; exemplo: solo de
aluvião.
168

Folhelhos – argila muito fina e endurecida formando estratos finos e
paralelos.
Foz ou embocadura – local onde o rio deságua ou que simplesmente termina;
no caso o mar.
Granizo – precipitação formada por grãos semitransparentes, redondos ou às
vezes cônicos, cujo diâmetro aproximado é entre 2 a 5 mm.
Mata- galeria – o mesmo que ciliar, que acompanha os córregos, riachos e as
reentrâncias do relevo
Matacão – blocos rochosos em decomposição esferoidal – esfera, que se
apresenta isolado ou agrupado – soltos.
Meseta – terreno elevado e plano – planaltos de extensão variável, recortado
por vales. O termo foi usado primeiramente na Espanha.
Montante – parte superior de um rio ou de sua nascente.
Monte – parte da superfície terrestre que se eleva, de modo mais ou menos
brusco, acima do solo que a rodeia.
Morainas ou morenas – acumulação em determinadas zonas de fragmentos
de rocha arrancados e transportados pelas geleiras das montanhas.
Morro testemunho – é uma colina de topo plana, mantida pela camada
resistente, que foi atacada pela erosão por todos os lados; tendem a perder o
coroamento da camada dura e apresentam formas de peões.
Peneplano/pediplano – arrasamento de rochas de resistências diferentes e na
construção de superfícies aplainadas. O clima e a hidrologia consagram o
nome desses aplainamentos - fase final do ciclo de erosão fluvial. As raras
elevações que resistiu a erosão são chamadas de morros testemunhos.
Plátano – Árvore do gênero Platanus da família Platanaceae, nativa da Eurásia
e América do Norte. São ornamentais e que podem chegar a mais de 30
metros. Suas folhas são semelhantes as do bordo; ficam avermelhadas no
outono e caem no inverno.
Povoado – localidade que não tem a categoria de sede de circunscrição
administrativa, mas onde há aglomeração de residências, geralmente com
vínculo religioso, em torno de uma igreja ou capela.
Prado – terreno coberto de plantas herbáceas, próprias para forragem ou pasto
dos animais.
Província – é uma entidade territorial de muitos estados; tanto atual como
historicamente. Em geral é uma divisão do nível superior, ou seja, a principal
divisão territorial do estado. Na Espanha, no entanto, corresponde à divisão
secundária, sendo a principal as Comunidades Autônomas
Quartzo – sílica cristalizada muito dura, chamada também de cristal de rocha.
Encontra-se muito espalhada na natureza, em numerosas variedades.
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Quartzo vítreo ou hialino – podemos também chamá-lo de cristal de rocha
devido a sua pureza/transparência; popularmente é o próprio vidro ou como
alguns também o chamavam de pedra de gelo; pensavam que era o gelo.
Quartzito – rocha metamórfica composta essencialmente de quartzo.
Relevo – conjunto de todas as desnivelações da superfície terrestre, como
montanhas, vales, planícies, depressões, etc., que exibe a paisagem física ou
natural.
Relevo cárstico – tipo de relevo formado em regiões calcárias, e devido à
dissolução causada por águas superficiais e subterrâneas.
Rocha magmática – é a rocha que resultou da consolidação por resfriamento
de material em estado de fusão que se encontra no interior da terra; também
chamada de ígnea ou eruptiva.
Rocha metamórfica – é a rocha que se originou das modificações que
sofreram as rochas magmáticas e sedimentares preexistentes, devido às novas
variações de temperatura e pressão que foram submetidas.
Rocha sedimentar – também chamada estratificada, é a rocha de origem
externa ou exógena, resultante da destruição, desagregação ou decomposição
de outras rochas, ou de outros minerais preexistentes e da posterior
sedimentação ou deposição em camadas ou extratos, dos detritos oriundos
dessa destruição.
Riacho – rio pequeno; ribeiro; regato; arroio.
Rio – curso d’água natural de considerável extensão, que devido à ação da
gravidade se desloca de um nível elevado para outro mais baixo.
Rio Ebro – maior rio da Espanha e da Península Ibérica; nasce na Cordilheira
Cantábrica – Península da Cantábria, com 928 Km de extensão; deságua num
delta no mar Mediterrâneo, Província de Tarragona; foi palco da Guerra Civil
espanhola – 1936 a 1939 – Batalha do Ebro.
Seixos rolados – fragmentos de rocha transportada pelas águas pluviais,
marítimas ou geleiras, do tamanho de cascalhos arredondados, fruto do seu
carreamento – transporte, ocasionando a perda das arestas, ou seja, são aqueles
blocos que parecem com batatas.
Via Láctea – faixa esbranquiçada, composta de inúmeras aglomerações
estelares formada por centena de milhões de estrelas, na borda da qual o nosso
sistema solar está situado. O mesmo que Galáxia e Caminho de Santiago.
Voçoroca – desmoronamento das camadas do solo, resultante do trabalho das
águas da chuva, podendo atingir dimensões assustadoras.
Vila – sede distrital ou local onde está sediada a autoridade distrital; na
Espanha é chamada de Comarcal.
Xisto – rocha metamórfica em que os minerais orientados pela pressão
produzem uma textura laminar, como a ardósia/quartzito.
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