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Não sei se vou deixando ou encontrando 
pedaços de mim pelo Caminho...
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Caminho de Santiago de Compostela e por 
quaisquer motivos ainda não tiveram a 
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Fica aqui o nosso desejo de que seja dado 
o primeiro passo, os passos seguintes 
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caminhar.
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PREFÁCIO

É uma honra prefaciar o livro, cujos autores rela-
tam o verdadeiro espírito do Caminho de Santiago de 
Compostela. Desde o planejamento da empreitada no-
ta-se o quanto foi desafiador tornar realidade o desejo 
de peregrinar por uma das mais concorridas rotas que 
levam ao sepulcro de Tiago Maior, o primeiro apóstolo 
a derramar seu próprio sangue pela causa cristã. 

A fé e a espiritualidade, conjugam com a solida-
riedade observada em diversos momentos. E deixa o 
legado, considerado o mais importante, quando se al-
cança o propósito da peregrinação, que é o desapego. 
Passamos a entender, que não precisamos de muitas 
coisas materiais, para estarmos felizes. 

Os autores ao mesmo tempo que contam passa-
gens hilárias, não omitem o acervo histórico e cultural 
existente no caminho.

Em suma, temos em mãos, além de um relato sin-
cero, uma leitura dinâmica e ilustrativa.

Eduardo Marangon
Presidente da ABACS

Associação Bahiana dos Amigos do Caminho de Santiago
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INTRODUÇÃO

Este nosso relato não tem a presunção de ser utilizado 
como um guia para o peregrino do Caminho de Santiago, 
tampouco de servir como um manual ou roteiro de como 
se preparar, organizar ou realizar a peregrinação.

Relatamos aqui a nossa experiência do que foi fa-
zer essa peregrinação. De como aconteceu esse nosso 
desejo de caminhar, de como foi a nossa fase de pre-
paração, de quais foram as nossas dúvidas, como nos 
organizamos e o que aconteceu no nosso processo de 
peregrinar.

A nossa intenção neste livro é partilhar com ou-
tras pessoas os momentos de alegria, emoção e satisfa-
ção aos quais vivenciamos durante nossa jornada. Diz a 
lenda que quem faz o Caminho de Santiago não volta a 
mesma pessoa. Existe também um ditado Galelo que nos 
faz pensar e agradecer pelo aprendizado do Caminho 
de Santiago. Ele não está aqui traduzido integralmente, 
mas sim colocado como o sentimento que o momento 
requer: “O Caminho se inicia após a peregrinação”.
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 É evidente que os meus, os seus, os nossos sen-
timentos não são nem serão iguais ao se experienciar o 
Caminho. Cada pessoa terá o seu jeito, suas experiên-
cias, suas vivências, suas dores, suas emoções e sua for-
ma pessoal de absorvê-las e ou externá-las. 

O que vivemos no Caminho estará marcado para 
sempre em nossa vida. E são esses momentos vividos 
e a experiência adquirida no Caminho que decidimos 
partilhar com os leitores.
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CAMINHADAS

Os velhos notívagos agora curtem o frescor da manhã
 em caminhadas intermináveis... 10 metros.

          A morena da mesa ao lado,

          passa correndo em contramão.

          A gelada, hum!  A gelada... 

          Agora é uma propaganda num caminhão.

Os velhos notívagos agora curtem o frescor da manhã
 em caminhadas intermináveis... 500 metros.

         As eternas proposituras de balcão,

         Filosofias vãs, prosopopeias mil, ideais de mesa de bar,

         Poesias, sonhos, a vida numa canção,

         E desce uma gelada, para contextualizar. 

Os velhos notívagos agora curtem o frescor da manhã 
em caminhadas intermináveis... 1 km.

        Quantas flechas cravadas ao peito: encantadas.
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        Quantas belas flores,

         E tantas mudanças de calçadas.

         Quantos desamores perdidos ao mar,

         Tantas risadas.

E desce mais uma gelada, para comemorar.
Os velhos notívagos agora curtem o frescor da manhã
em caminhadas intermináveis... 5 km.  

          Noites intermináveis de bar em bar,

          Músicas, cantoras, bêbados e sarjetas

          até o sol raiar a nós expulsar dos bares da vida.

          A lida nos espera, temos de trabalhar.

         E desce a saideira, para reabastecer os copos antes de 
zarpar.

Os velhos notívagos agora curtem o frescor da manhã 
em caminhadas intermináveis... 10 km.

         O horizonte tão distante, desejo de parar.

         As marcas do tempo presentes nos rostos, nos corpos, 

         E o sol na orla da Bahia a castigar.

         Rememorar os velhos bons momentos de jovens, de mesas 
de bar,

         ameniza a jornada, é preciso caminhar.
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Os velhos notívagos agora curtem o frescor da manhã 
em caminhadas intermináveis... 12 km.

         – Compadre!  Ufa, eu preciso parar.

Partilhando passos, dividindo sonhos, compartilhan-
do conversas, relatando casos, rememorando o passa-
do junto ao velho amigo. Sem rumo, sem vento nem 
vela, seguindo a orla escaldante das manhãs de verão 
em Salvador, iniciei os primeiros passos na caminhada. 
Três quilômetros, ufa! Eram uma eternidade. A salva-
ção, digo, o melhor da caminhada era a barraca de co-
cos, parada obrigatória ao final da caminhada. Tomar 
água de coco gelada repunha todas as minhas energias. 
Passo a passo, ia me convencendo que andar valia a 
pena, a saúde e a amizade agradeciam. Neste esforço 
duplo: do velho amigo em tentar me manter na missão, 
e o meu em tentar entender por que o ser humano ten-
de tanto aos extremos. Por que o alpinista arrisca a sua 
vida para escalar uma montanha? Por que o maratonis-
ta esgota todas as suas energias para correr quilôme-
tros a fio? Por que a nadadora se lança ao mar na Praia 
do Duro nadando longos doze mil metros até o Porto 
da Barra? Por que eu, um reles sedentário, me lançara 
numa caminhada interminável de três mil metros?

Assim começou a minha jornada “do caminhar”. 
A princípio, descrente da possibilidade de que caminhar 
poderia ser algo prazeroso, o que para mim nada mais 
era que um desgaste físico. Bem, os três quilômetros fo-
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ram se estendendo, tornando-se mais extensos, e alguns 
meses depois, meu velho amigo conseguiu a proeza de 
me arrastar por doze quilômetros. Ultrapassei a barreira 
dos dez quilômetros, maravilha! Já me considerava “o 
maratonista” do caminhar.

Influências vêm, influências vão. Eu consegui 
convencer a minha esposa a caminhar comigo por dois 
longos quilômetros. Dois que se transformaram em 
três, que se esticaram para quatro (acho que já ouvi essa 
história antes), e chegamos até o quinto quilômetro de 
caminhada. Esse foi o marco zero da nossa peregrina-
ção a Santiago de Compostela. Ao atingir essa marca, 
minha esposa afeiçoou-se pelo caminhar, tomou gosto 
pelos passos, e os sentidos foram invertidos em nossas 
caminhadas. Eu passei a ser o influenciado, minha es-
posa passou a me estimular a caminhar. Numa dessas 
caminhadas, agora já não mais um descrente, e sim um 
caminhante por prazer. Estávamos seguindo pela orla 
escaldante de uma das manhãs de verão em Salvador, 
37 ºC. O sol parecia estar direcionando todos os raios 
sob a minha cabeça. Os neurônios já não concatenavam 
mais as sinapses, meu raciocínio se perdia na inconso-
nância dos pensamentos, um pensamento se fez voz e 
eu o externei, sem atentar ao seu conteúdo:

– Caminhando desse jeito, daqui a pouco você 
chegará em Santiago. Vamos dar uma paradinha?

– Vamos.
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– Ótimo, vou comprar uma água de coco.

– Não – eu disse – vamos caminhar até Santiago 
de Compostela.

Pronto. Estava lançada a flecha. E flecha lançada 
não volta atrás. 
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CAPÍTULO I

A ESCOLHA

Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais 
por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé 

produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a 
sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza 

alguma.
São Tiago 1, 2-4

Estava escrito. Ele, São Tiago Maior, apóstolo de Jesus 
Cristo em seu relato na bíblia sagrada o fez. E inter-
pretando, à minha maneira, sua citação, compreendi 
que o Caminho já estava em curso. As provações das 
primeiras caminhadas, a perseverança parcimoniosa 
em seguir nas caminhadas, foi, aos poucos, edificando 
e fortalecendo a nossa vontade. Não de sermos perfei-
tos, mas de estarmos íntegros para concluirmos a nossa 
Peregrinação ao Santuário de São Tiago Maior. 

Chegou o momento de pensar no Caminho. Antes 
de começarmos as preparações física e espiritual, tínha-
mos de fazer o planejamento da jornada. Nada melhor 
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que a internet para nos orientar no assunto. Garimpei 
bastante informações, li muitos relatos, textos e blogs. 
Associei-me à ABACS (Associação Bahiana dos 
Amigos do Caminho de Santiago), onde recebi todas as 
informações necessárias e muito incentivo para a pre-
paração e a caminhada. Desde informações técnicas, 
livros com relatos sobre o Caminho de Santiago, guias, 
orientações pessoais, palestras e até caminhadas.

Após absorver todas as informações, iniciamos a 
formatação do percurso. Se o Caminho francês Saint-
Jean-Pied-de-Port, Roncesvalles, Caminho português 
central, Caminho português litoral, Caminho do norte, 
Caminho Aragonês etc. Foram muitas as opções, mui-
tas as sugestões, muitos os Caminhos. 

Existem centenas de rotas do Caminho para 
Santiago; na realidade, elas cruzam e cortam toda a 
Europa, partem de diversas localidades e, em deter-
minado ponto, aleatoriamente, se unem aos caminhos 
principais. 

Devido à facilidade da língua, optamos pelo 
Caminho Português. Caminho decidido, chegou o mo-
mento de optar pelo ponto de início da caminhada: 
Lisboa, Portos, Barcelos? Mais dúvidas, realmente “O 
CAMINHO” é sempre uma decisão a cada momento. 
Após inúmeras considerações, chegamos ao consenso 
de que o ponto de partida seria Valença do Minho.
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CAPÍTULO II 

PREPARATIVOS

“NO PAIN, NO GAIN”, essa foi a primeira frase que 
me veio à memória quando decidimos fazer a caminha-
da a Santiago de Compostela e pensar nos preparativos. 
Acreditava que teríamos de ser superatletas, ultrama-
ratonistas, os sobreviventes, ou mesmo Fidípides, para 
conseguir completar a jornada de caminhar até lá.  

Bem, como a nossa flecha estava lançada, não ti-
vemos outra opção a não ser seguir em frente. Iniciamos 
caminhadas de cinco quilômetros aos fins de semana e, 
com o tempo, fomos estendendo o percurso o décimo 
quilômetro; nossos pés agradeciam. Decidimos, então, 
traçar um caminho mais longo. Numa bela manhã de 
domingo partimos com amigos caminhantes do Farol 
de Itapoã ao Farol da Barra, dois monumentos histó-
ricos edificados no século XVIII na orla na cidade de 
Salvador. O percurso tinha 24 quilômetros, uma dis-
tância considerável para testarmos nossa capacidade de 
caminhar. 
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No início da caminhada estávamos eufóricos, en-
tusiasmados, caminhando a passos largos e vislumbran-
do as maravilhosas praias de Itapoã, Placafor e Piatã. 
Os banhistas a desfrutarem dos mergulhos nas águas 
mornas da Bahia, surfistas planando em suas pranchas, 
pessoas a caminhar pelas areias brancas e um sol bri-
lhante a iluminar toda aquela paisagem, que mais pare-
cia uma aquarela das marinhas de Pancetti.

O sol a brilhar e seu brilho foi tomando a dimen-
são do seu potencial em emanar raios de calor, em aque-
cer e fazer arder a pele, desidratar, suar, trazendo um ca-
lor abafado onde a brisa se recusava a soprar. Em pouco 
tempo, a aquarela se desfez e o desgaste e o cansaço 
começaram a se fazer presente. Os passos diminuíram 
suas extensões e as pernas ficaram cada vez mais pesa-
das; alguns desistiram pelo caminho, outros seguiram 
em frente. Com muito esforço, conseguimos concluir o 
percurso e fincar o marco de chegada aos pés do farol 
da Barra. Creio que deixei um terço dos meus pés pelo 
caminho, mas foi válido consolidar o nosso treinamento 
de percorrer longas distâncias. 

Assim, enfrentando o sol do verão da Bahia, to-
dos os fins de semana fazíamos nossas caminhadas. 
Suados, às vezes exaustos, mas felizes em concluir to-
das elas. Com a certeza de que tudo aquilo iria nos tor-
nar aptos para fazer todo o percurso planejado para a 
peregrinação.
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Como parte da preparação, deveríamos também 
arrumar os equipamentos, as roupas, os utensílios os 
produtos básicos de higiene, os custos e a logística do 
percurso.

Iniciamos pelos equipamentos: a relação de equi-
pamentos básicos do peregrino começa pela mochila, já 
que é nela que transportamos todos os demais itens da 
peregrinação.

A MOCHILA

Existem inúmeros modelos e marcas de mochilas, de 
diversos tamanhos e cores. Decidi qual a mochila ideal 
para fazer o Caminho para nós não foi difícil, uma vez 
que já tínhamos mochila de trekking. Entretanto, quem 
deseja adquirir uma mochila para percorrer o Caminho 
deve ater-se com cuidado e minúcia na escolha; o ideal 
é a menor mochila possível, repito possível, porque 
para o peregrino a mochila é praticamente sua casa, en-
tão, tudo o que é seu, deve caber na mochila. 

Esse foi o momento de exercitarmos nosso pri-
meiro aprendizado do Caminho de Santiago. Para quem 
estava acostumado a viajar com duas malas grandes, 
uma bolsa de mão e as mãos cheias de coisas... Ter rou-
pas para a viagem, roupas para o dia e roupas para a 
noite, sapatos, tênis, sandálias, cremes para as mãos, 
creme de barbear, hidratantes, protetor solar, perfumes 
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etc., sem falar na “indispensável” almofada de viagem. 
Colocar todos esses itens numa mochila de 45 litros, 
nem por decreto. Viajar sem esses itens primordiais, 
nem pensar, para nós seria impossível. Partimos, então, 
para uma lista de eliminação. 

Listamos todos os itens e fomos cortando-os por 
prioridades. Começamos pela indispensável almofada 
de viagem. Segundo item: sapatos, depois de uma longa 
discussão de como iriamos sair para conhecer as cida-
des. Terceiro item: roupas para a noite. Mas e se conhe-
cêssemos pessoas e saíssemos para jantar? 

E, assim, fomos cortando, até decidirmos que 
iriamos levar o mínimo do mínimo, se é que o mínimo 
existe nesse caso. Nossa lista ficou restrita a três itens 
de cada vestimenta: calças, camisas, meias etc. A bota 
de caminhada e uma sandália (estilo papete), uma pe-
quena nécessaire com escova de dente, creme dental, 
desodorante, hidratante e protetor solar (todos com vo-
lumes abaixo de 50 mL), uma toalha de banho própria 
para viagens, extremante fina e pequena, e outra peque-
na nécessaire com medicamentos, e só. 

Cortando mais do nosso sentimento do apego às 
coisas, do que na lista dos itens. Desapegar das coisas 
que temos não é fácil, desapegar da comodidade de ter 
tudo à mão e viver com o mínimo necessário para o dia 
foi a primeira lição do Caminho para nós.                         
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Então, o tamanho da mochila para o peregrino está 
diretamente relacionado ao tamanho do seu desapego.

Além do tamanho, deve-se observar também os 
seguintes itens numa mochila:

Peso – O mais leve possível, considerando que 
você vai pensar no peso das coisas que você vai levar 
mais o peso da mochila. O ideal é que ao final a mochila 
já com toda as coisas dentro, pese no máximo 10% do 
seu peso corpóreo.

Resistência – As mochilas para longos percursos 
como o Caminho necessitam ser muito resistentes, no 
entanto, hoje toda mochila de marcas tradicionais tem 
muita resistência e qualidade. Além de resistentes, es-
colha as mochilas com Dry Systen na parte do lado, que 
tem contato direto com o corpo, pois esse tecido tem a 
capacidade de absorver o suor. No Caminho, você está 
sujeito a altas temperaturas e a chuvas, e tem de estar 
preparado. Alguns modelos de mochilas já vêm com 
capa de chuva, se não tem, é importante que adquira 
uma.

Ergonomia – Visando ao bem-estar durante a 
caminhada, principalmente com a coluna, é primor-
dial conhecer bem a mochila e adequá-la ao seu corpo. 
Certifique-se de que ela tenha alças acolchoadas, para 
não sacrificar os ombros; apoio para as costas; alças 
barrigueiras que a prendem na cintura e pequenas alças 
frontais que prendem as alças ao peito. Esses dois sis-
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temas são de suma importância para ajustar a mochila 
ao seu corpo e dividir o peso uniformemente em suas 
costas. 

Outros itens – Existem os reguladores das alças, 
de altura e de largura. Esses sistemas de regulagens per-
mitem que a mochila se encaixe perfeitamente ao seu 
corpo. 

Encosto, armação, bolsos, tudo tem de estar ade-
quado e de forma que facilite o seu caminhar. Quanto 
mais bolsos houver na mochila, melhor. Os bolsos fa-
cilitam o acesso às coisas sem a necessidade de tirar a 
mochila das costas. Podem ser bolsos laterais e de bar-
rigueira, mas dê preferência para colocar as coisas de 
uso corriqueiro, documentos, canivete, lanterna, celular 
e dinheiro.  

AS ROUPAS

Peregrino que se preza, peregrino raiz, peregrino que é 
peregrino não tem roupas! Como é essa história? Será 
que estou me expressando bem ou o sol da orla baiana 
já desnaturou meus neurônios e eu não consigo mais 
concatenar minhas ideias? Seguindo essa linha de pen-
samento, certamente o meu percurso será aproxima-
damente de sete quilômetros, partindo da poltrona do 
apartamento onde moro na Pituba (bairro) ao Hospital 
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Juliano Moreira, hospital psiquiátrico e de saúde men-
tal, situado na cidade de Salvador, estado da Bahia.   

Calma, calma. Eu explico: O peregrino é movido 
à Paciência e Fé. Movido pela fé de que chegará a seu 
destino, sejam quais forem os empecilhos, dificuldades 
ou provações, e movido pela paciência de trilhar um dia 
após o outro, sem pressa, sem a necessidade de anteci-
par as etapas, sem a necessidade da busca descomedida 
pela chegada. O peregrino está no Caminho, o peregri-
no vive o Caminho, o peregrino é o Caminho. Para tan-
to, ele precisa de pouco: pouca roupa, pouca mordomia, 
pouco luxo. Eu diria que para sua jornada, o peregrino 
necessita apenas do suficiente.

E a roupa suficiente para o peregrino é aquela que 
ele tem no corpo. Portanto, ele não tem roupas, uma 
mala de roupas: roupa para sair durante o dia, roupa 
para sair à noite, roupa para reunião, roupa casual, rou-
pa social etc. Por isso, o peregrino não dispõe de mui-
tas roupas. Faz-se necessário ter uma roupa extra para 
substituir a roupa suja enquanto esta é lavada. 

É claro que o relato acima seria a versão do pere-
grino raiz, do peregrino radical, do peregrino medieval. 
Vamos, então, nos ater ao peregrino tradicional. Com 
base nesse parâmetro escolhemos e decidimos quais e 
quantas peças de roupas levar, a seguir:

• Três camisas UV de manga comprida;
• Três calças estilo tactel;
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• Cinco roupas íntimas;
• Três pares de meia;
• Uma blusa de frio;
• Uma capa de chuva.

Algo mais seria excesso, e qualquer pequeno peso 
extra ao longo da jornada se torna um grande peso.

OS SAPATOS

Existem várias marcas e tipos de sapatos para cami-
nhada, desde as botas de trekking: específicas e idea-
lizadas para caminhar, tênis com amortecedores, botas 
acolchoadas internamente, calçados impermeáveis etc. 
Muitos são os tipos, marcas e modelos de sapatos exis-
tentes, com propriedades e tecnologia para amenizar o 
sofrimento dos pés durante a jornada. No entanto, o sa-
pato ideal para fazer a caminhada independe de marca; 
é claro que existem marcas especializadas no assunto, 
mas o sapato ideal é aquele que está moldado a seus 
pés, aquele que você já tem o hábito de usar há muito 
tempo e que seus pés estão acostumados.

Além das botas e tênis, existem as sandálias, que 
são muito mais leves e confortáveis para os pés, quan-
do estes já estão bastante cansados. Também existem 
várias marcas e modelos desses calçados, que são co-
nhecidos por papetes. O importante é que essas sandá-
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lias tenham na sua parte posterior um suporte para não 
deixar o pé sair.

Ademais da preparação de materiais, equipamen-
tos, utensílios, medicamentos, roupas e sapatos, deve-se 
levar em conta as preparações emocionais e espirituais. 
Estas estão interligadas entre si e não há como dissociá-
-las. Entretanto, não são itens, e sim fatores pessoais e 
individuais que são intrínsecos de cada ser humano. Não 
existe modelo, roteiro, fórmula, personal trainner ou 
coulter para preparar o peregrino quanto a esses fatores 
e como ele deve se portar emocional e espiritualmente 
durante a caminhada. E essa inexistência de padrões, 
de formas e de planejamentos modulados é que fazem 
do Caminho de Santiago de Compostela tão singular. 
É, originalmente, uma peregrinação de cristãos, inteira-
mente relacionada ao cerne da religião católica e focada 
na fé cristã desde sua iniciação no século IX seguindo 
esse parâmetro religioso até meados do século passado. 
Desde então, surgiram novos peregrinos, não católicos, 
mas que associam a caminhada à espiritualidade inde-
pendente de religião. Hoje, o Caminho de Santiago é 
amplo e receptivo a todas as religiões, credos, cultos e 
crenças, além do roteiro turístico em si.

E por ser uma ação pessoal, nossa preparação 
emocional/espiritual foi calcada em nossa crença re-
ligiosa, o Cristianismo. Durante o período das cami-
nhadas, estudos sobre o Caminho, compras de roupas, 
mochilas, botas etc. Também estudamos a história de 
Santiago Maior e seu trabalho em dar prosseguimento 
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ao que Jesus Cristo lhe ensinou e sua jornada em evan-
gelizar e pregar o Cristianismo aos povos.

Decidimos proclamar e exercitar a nossa fé cristã 
fazendo uma novena em louvor ao Apóstolo Santiago, 
o qual foi nosso guia espiritual durante a peregrinação.

Tivemos o prazer de dividir essa novena ao 
Apóstolo Santiago com amigos da nossa igreja: 
Paróquia Nossa Senhora da Luz-Salvador-Bahia e com 
o MDA (o mais influente grupo de ciclos de encontro de 
casais católicos da PNSL). O primeiro dia da novena foi 
realizado em nossa casa, um dia antes de partirmos para 
Portugal e iniciarmos a jornada de peregrinação rumo 
ao Apóstolo São Tiago.

O segundo dia de nossa novena nos trouxe um 
caráter especial, que nos fez transbordar de alegria e 
emoção. Já em Lisboa-Portugal, partilhamos com nossa 
filha as orações e a leitura da novena em curso.

Seguindo dia após dia a nossa caminhada pelo 
Caminho de Santiago, levamos no peito a fé de que che-
garíamos ao nosso destino. Nas costas, a mochila com 
nossos apetrechos, digo, com o essencial para a jorna-
da: nada a mais que o necessário. Nas mãos, o cajado 
e conosco nossa novena, que foi rezada pelo Caminho 
diariamente: dia num banco do Caminho, dia debaixo 
de uma árvore, dia sentado à beira do caminho, e assim 
fomos seguindo o nosso lado espiritual.
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CAPÍTULO III

VALENÇA DO MINHO

Depois de toda essa preparação, só nos restava partir 
para a PEREGRINAÇÃO em si, a caminhada verdadei-
ra, para a hora da verdade.

Chegamos ao nosso ponto de partida às 16 horas 
de uma tarde de domingo. O céu se mostrava não muito 
amistoso para nós; fechado em si naquela tarde escura, 
comungava ou retratava o poema do patrício Fernando 
Pessoa em sua plenitude:

“Não paira vento, 
Não há céu que eu sinta. 
Chove longínqua e indistintamente, 
Como uma coisa certa que nos minta, 
Como um grande desejo que nos mente. 
Chove. Nada em mim sente...”

Ao descermos do ônibus e tocarmos os pés em 
terras valencianas, a chuva caiu torrencialmente, acre-
dito ser o toque do interruptor que ligou o sistema me-
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teorológico da cidade. Tivemos de lançar mão do nosso 
kit de sobrevivência no primeiro segundo da viagem. 
Corremos para as estalagens da rodoviária, que eram 
bastante modestas, não dispunham de elevadores, esca-
das rolantes e toda a estrutura de construções modernas; 
tinha apenas de uma área externa, um salão de recepção 
e pequenos espaços de venda de passagens.

Abrimos nossas mochilas, pegamos nossas capas 
de chuva e... Voilà! Pensando em maximizar os nossos 
espaços na mochila, em carregar o menor peso pos-
sível. Eu havia comprado uma capa plástica bastante 
compacta, digamos, compacta demais, a qual, quando 
experimentada antes da compra, vestia bem em mim, 
só que esqueci de um pequeníssimo detalhe: além de 
mim, a capa teria de cobrir a mochila para protegê-la 
também da chuva. Primeira lição! Foi aí que entendi o 
que vou intitular aqui de “COISAS DO CAMINHO”, 
as quais irei relatando ao longo da história da nossa 
peregrinação. 

“COISAS DO CAMINHO” são acontecimentos, 
sinais, fatos, milagres, vibrações, energias, fenômenos, 
magnetismo que conspiram e inspiram para a consolida-
ção da jornada do peregrino, que é chegar a Santiago de 
Compostela. O imponderável aqui é a capacidade de o 
peregrino absorver, vivenciar e confiar no CAMINHO.

Pois bem, voltando a minha capa de chuva. Em 
poucos minutos, a chuva torrencial parou, o sol se abriu 
e eu, parcialmente molhado, compreendi o sinal. Como 
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todos os peregrinos que se prezam, seguimos a pé para 
o hotel. Instalamo-nos e a primeira incursão pela cidade 
foi em busca de uma loja para comprar uma capa de 
chuva que abrigasse a mim e a mochila. Porque o reca-
do já estava dado, nos dias seguintes teríamos chuvas 
pela frente. E foi o que realmente aconteceu.

Valença do Minho, última cidade do Portugal, 
partindo pelo Caminho Central Português, ali seria o 
nosso ponto de partida rumo a Santiago.

Situada no norte de Portugal e fazendo divisa 
com Espanha pelo rio que dá nome à cidade (Minho), 
essa cidade tem o seu charme na vila medieval, com 
suas casas antigas, ruas estreitas, lojinhas de souvenir, 
restaurantes, igrejas e hotéis, local agradável para uma 
caminhada ao fim de tarde. A vila é rodeada por uma 
alta muralha de pedras. Construída em meados do sécu-
lo XIII, a vila foi uma fortaleza para defender Portugal 
dos invasores.

Acessando a Fortaleza pelo portão norte, encon-
tramos a charmosa igreja de Santa Maria dos Anjos; 
existem outras igrejas lá, mas essa tem um charme 
especial.

Após um jantar regado a vinho português, segui-
mos para o hotel, pois a excitação para iniciar oficial-
mente a caminhada nos levou para a cama cedo.
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Ao amanhecer, fomos os primeiros hóspedes a 
chegar ao salão do café da manhã. Fizemos o desjejum, 
deixamos o hotel e seguimos em busca do tão almejado 
Caminho. Botas nos pés, mochila nas costas, chapéu na 
cabeça, fé no coração e emoção no olhar, seguimos as 
ruas em busca de nossa primeira SETA AMARELA.

As setas amarelas que identificam o Caminho de 
Santiago e são reconhecidas não apenas no Caminho de 
Santiago. Hoje elas são reconhecidas também como um 
símbolo do Caminho e têm reconhecimento em qual-
quer parte do mundo. As setas amarelas começaram a 
ser pintadas no Caminho pelo padre Elías Valiña, nos 
anos 1980, com a intenção de orientar os peregrinos pe-
los caminhos da Galícia.

As ruas da cidade ainda estavam desertas devido 
ao horário, então, seguimos por várias ruas da cidade e 
encontramos nosso primeiro marco oficial do Caminho.

Seguindo as setas amarelas e o nosso coração, 
era hora de caminhar. Em poucos minutos chegamos 
a Ponte Internacional que liga Portugal a Espanha pelo 
rio Minho. É uma ponte de ferro, sua construção foi 
influenciada pelos desenhos de Gustave Eiffel, o fran-
cês construtor da torre de Paris, e foi inaugurada em 
março de 1886. Ela tem acesso para pedestres pela la-
teral; no meio da ponte, no piso, tem um marco onde se 
pode ficar com um pé em Portugal e outro na Espanha. 
Cruzamos a ponte e entramos na cidade de Tui.
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CAPÍTULO IV

TUI

Já em terras espanholas, entramos na cidade como os 
desbravadores de outrora. A cidade ainda dormia, seria 
de fácil dominação. É claro, hoje o que temos a con-
quistar e a dominar dessa cidade é a beleza de suas rue-
las, suas casas de pedras, seus monumentos incríveis e 
sua história.

A cidade de Tui foi fundada, segundo os relatos 
dos galegos, no século I a.C. e muito da história já se 
passou por essas calçadas. Seguindo pelas calçadas de 
pedras antigas, naquele clima dos livros antigos, das li-
ções de história geral, aquele ar medieval me levou a 
pensar como os peregrinos daqueles tempos. E o pe-
regrino raiz, o peregrino de séculos atrás, da época em 
que não existiam carros, trens e toda essa tecnologia, ti-
nha em seus poucos, mas indispensáveis pertences, um 
cajado. Equipamento essencial para apoio na caminha-
da por passagens íngremes, pisos irregulares e pedras 
escorregadias, para a defesa de animais e tantas outras 
situações indesejáveis: Ainda que eu ande pelo vale da 
sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu 



39

estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam 
(Salmo 23:4). 

Pois bem! Vinha eu a caminhar pelas calçadas de 
pedras da rua S. Bartolomeu, tão antiga quanto a ami-
zade de um velho amigo meu, homônimo, eis que um 
cajado atirado ao canto de uma ruela estreita, ao me ver 
passar, olhou para mim. Eu olhei para ele, ele olhou 
para mim. Eu pensei: “Já que estais aí a fazer nada, e eu 
a caminhar sem nada para apoiar, vamos comigo para 
Santiago de Compostela”. Acredito que ele tenha sido 
cunhado para mim, pois se encaixou perfeitamente na 
minha mão. E seguimos juntos desde então.

Seguindo pelo centro da cidade, deparamos com 
inúmeras construções voltadas para a religião católi-
ca: O Convento de Santo Domingo, datado do século 
XIII, em estilo gótico, construído pelos Dominicanos, 
Ordem criada em Toulouse-França, em 1216, por São 
Domingos de Gusmão, cujo objetivo principal era a 
pregação da palavra e mensagem de Jesus Cristo e a 
conversão ao Cristianismo. A Igreja de San Telmo, em 
estilo barroco, construída no fim do século XVII, no 
local onde morreu o Santo São Telmo, padroeiro da ci-
dade. O Museu Diocesano de Tui, antigo hospital de 
pobres e peregrinos. A Plaza de La Armada, o Convento 
das Clarissas etc.
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Dentre todos, destacamos a Catedral de Santa 
Maria de Tui, datada do século XII em estilo români-
co, embora tenha partes em estilo gótico. Fica situada 
na parte alta da cidade, dando uma vista maravilhosa à 
cidade. 

Havíamos passado em frente à catedral, mas 
como ainda estava cedo e ao longe vimos a porta de 
entrada fechada, ficamos sentidos por não poder conhe-
cer a catedral, que é o marco principal da cidade. Mas, 
vida que segue, caminhamos pelas ruelas desertas de 
Tui e não encontramos uma pessoa sequer no trajeto. 
Já estávamos quase na saída da cidade quando, repen-
tinamente, surgiu, de uma das ruelas, um senhor vin-
do em sentido contrário. Ao passar por nós, interrogou: 
¿Quere selo?. Não pensei duas vezes, eu estava hávido 
para carimbar meu passaporte em todos os espaços pos-
síveis. Caminhei até ele, retornando o percurso que já 
havia feito. Para minha surpresa, retornamos à catedral, 
entramos por uma porta lateral e o senhor pediu que eu 
aguardasse enquanto ele pegava o carimbo. A Catedral 
de Santa Maria, logo na entrada mostra sua suntuosida-
de, o pórtico da entrada é representado por oito estátuas 
de santos, quatro de cada lado. No seu interior, é igual-
mente grandiosa com relicários, estátuas, órgãos e o al-
tar. É um silêncio tão grande que meus passos se faziam 
ouvir. Cheguei a ficar em dúvida se seria válido quebrar 
o silêncio e caminhar até a saleta ao lado, onde o senhor 
se encaminhou para carimbar o passaporte. Preferi o si-
lêncio, fiquei ali comigo mesmo, num momento de paz 
e grandiosidade, vivenciando uma conexão maravilho-



42

sa com minha espiritualidade. Aquele silêncio cabia tão 
bem dentro de mim que por um momento me senti par-
te daquele universo. Posteriormente, recebi o carimbo, 
agradeci ao senhor e, transbordando de emoção, segui 
minha caminhada. Como chamo esse acontecimento? 
“COISAS DO CAMINHO.”

Seguindo as setas amarelas e o coração, saímos 
do centro histórico da cidade e rumamos pelos arredo-
res até alcançarmos os campos. Logo após a cidade de 
Tui, encontramos esculturas em pedra, representando O 
Peregrino. Local de parada para registro do monumento.  

Andando pelo Caminho deparamos com dois ti-
pos de marcos que se sobrepunham: o Marco Galícia do 
Caminho de Santiago e o Marco Via Romana XIX.

A Via Romana XIX data de 19 a.C, quando os 
romanos dominaram a região. Eles a construíram para 
ligar Braga, Lugo e Astorga. Hoje ela é usada em parte 
pelos peregrinos.

Seguindo a chuva, ou a chuva nos seguindo, 
marchamos rumo ao norte. Nosso primeiro dia de ca-
minhada foi assim molhado, encharcado, ensopado. O 
que para nós significava lavado, enxaguado, renovado. 
A natureza se encarregara de lavar nossos medos, nos-
sas aflições e nossas dúvidas sobre o Caminho. Mesmo 
quando a jornada nos presenteava com a dúvida de qual 
caminho seguir.
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CAPÍTULO V

O PORRIÑO

Após 22 quilômetros de caminhada, chegamos à nossa 
primeira parada, a cidade de O Porriño.

A poucos minutos de caminhada pelas ruas da ci-
dade, encontramos uma pequena capela, que passa des-
percebida para muitos, por sua simplicidade e tamanho. 
Ela foi construída pelo espanhol Juan Alonso em 1640. 
É uma capela de pedra, composta de apenas um vão. 
A porta de entrada é em formato de arco semicircular, 
sendo a porta um portão de ferro. Acima da porta, está 
escrito na pedra da fachada: “Esta obra mando hazer 
Juan Alonso Foxeomundo i Dominga Carreira su mu-
ger. Ano 1640�. Também existe um pequeno orifício 
redondo na fachada. Ao nível do telhado, tem um arco 
com um pequeno sino em seu interior e, acima, uma 
pequena cruz. 

A peculiaridade dessa pequena capela, chamada 
CAPELA DA VIRXE DA GUIA, dentre inúmeras ca-
pelas existentes no Caminho de Santiago, é que ela foi 



46

construída há exatos cem quilômetros de distância da 
Catedral de Santiago de Compostela.

O Porriño. É uma cidade de aproximadamen-
te vinte mil habitantes, tem sua atividade econômica 
atrelada a indústria e pedreiras de granito. Chegamos 
no horário em que os estudantes saíam do colégio, e as 
ruas estavam cheias de jovens em trajes escolares, colo-
rindo a cidade com sua alegria e energia esfuziantes. O 
que contrastava com o nosso visível cansaço. 

A primeira providência era encontrar uma hospe-
dagem. E para dar um clima de mais emoção para o 
primeiro dia, o hotel que reservamos ficava fora da rota 
do peregrino. Tivemos de caminhar por mais uns três 
quilômetros até o hotel. Após um longo e delicioso ba-
nho, demos aos nossos pés o descanso merecido.

O centro da cidade tem bastante prédios de ar-
quitetura antiga e vários monumentos. Destacam-se a 
fachada do prédio da Câmara Municipal; o prédio do 
Ayuntamiento, cartão postal da cidade; a Paróquia de 
Santa Maria de Concepcion e a Capela de San Benito. 
Sob a minha cabeça, uma escultura de Suso Balado, um 
monumento em bronze representando o Canteiro, pro-
fissional artesão que remonta da época dos romanos. A 
cidade é conhecida por suas pedreiras de granito, expor-
tadas para todo o mundo.

À noite, saímos pela cidade para jantarmos e co-
nhecermos um pouco da culinária local. Fica aqui regis-
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trado um momento de NÃO coisas do Caminho, e sim 
coisas de desconhecimento do idioma. Entramos em 
um lindo restaurante do centro e decidimos que íamos 
pedir o prato da casa para apreciar os sabores da comi-
da típica da cidade. Após aguardarmos uns minutos por 
uma mesa, a garçonete nos encaminhou para o fundo do 
restaurante, ao lado de uma janela, o que nos proporcio-
nou uma vista maravilhosa da cidade. 

Expressando o melhor do meu “portunhol�, in-
terroguei a garçonete: “Qual o prato mais gostoso ser-
vido aqui neste restaurante? Queremos provar a comida 
que é especial da cidade”. Com a expressão de quem 
realmente não estava entendendo nada do que eu falara, 
mas entendendo tudo do por que de eu estar ali, ela res-
pondeu de pronto: “jamón, salmón”.

– Gracias, dos, por favor! 

Assim, degustando uma boa taça de vinho, fica-
mos a esperar a nossa escolha: Salmão. Após uma jor-
nada de mais de vinte quilômetros, saborear um salmão 
grelhado seria o �manjar dos deuses�. Como o restau-
rante estava lotado, o nosso pedido demorou a chegar. A 
princípio foi ótimo, deu mais tempo para saborear o vi-
nho. O tempo foi passando, o vinho acabou, a fome au-
mentou e a garçonete não parava em nossa mesa. A nos-
sa refeição não chegava. Após aproximadamente uma 
hora de espera, a garçonete conseguiu olhar para nós. 
Já desesperado acenei, tocando os dedos da mão direita 
no punho da esquerda, alegando o excessivo tempo de 
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espera. A fome já estava no limite do desespero quando 
o nosso pedido chegou.

– Su jamón, señor.

– Hã! O que é isso? Eu pedi salmão – a essa altura 
minha fome já tinha degustado até o meu portunhol, e 
falei em português claro.

 – Eu pedi salmão, isso aqui é presunto de porco.

A garçonete fez menção de pegar o prato de volta, 
mas a fome falou mais alto. Eu não iria me dispor a es-
perar mais uma hora para outro prato. Comemos o pre-
sunto mesmo. Depois de aplacada a fome, fomos ava-
liar a situação. A garçonete me falou jamón, eu entendi 
salmón. Assim foi o nosso jantar típico em O Porriño.
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CAPÍTULO VI

REDONDELA

Às seis e trinta da manhã, já estávamos no salão do café 
da manhã. Para variar, fomos os primeiros hóspedes a 
chegar e também os primeiros a sair. Após o café da 
manhã, encerramos nossa conta no hotel, colocamos as 
mochilas nas costas e seguimos adiante. Como o hotel 
ficava no alto da cidade, fora da rota do peregrino, tive-
mos de descer por várias quadras até encontrarmos uma 
seta amarela. Agora sim, encontrada a seta amarela, fi-
camos seguros e tranquilos. Após um dia de caminhada, 
já havíamos incorporado totalmente o espírito peregri-
no, o caminho era nosso quintal, as mochilas nossa casa 
e as setas amarelas nossa confiança no Caminho.

Seguindo as setas amarelas e o nosso coração, co-
locamos literalmente o pé na estrada em busca da próxi-
ma cidade. A trilha para a cidade seguinte, Redondela, 
era mais acentuada. Havia momentos de subidas acen-
tuadas e descidas íngremes. Nesse trecho do Caminho, 
o peso das mochilas e as inconsistências do piso acen-
tuavam o esforço dos joelhos e dos pés. Tivemos de pa-
rar algumas vezes para descansar e aliviar um pouco os 
pés. 
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No Caminho de Santiago de Compostela não po-
deria ser diferente, a solidariedade é característica prin-
cipal do peregrino. Como a maioria dos peregrinos ini-
ciam o percurso sozinhos, ao longo da caminhada vão 
encontrando e reencontrando outros peregrinos diaria-
mente. Por terem um intuito em comum, acabam crian-
do laços.  

Enquanto estávamos sentados no caminho em um 
de nossos momentos de descanso, A Canadense, uma 
peregrina do Canadá parou para nos assistir, oferecen-
do ajuda, preocupada por estarmos ali sentados. Ciente 
de que estávamos bem, ela seguiu seu caminho, com a 
saudação tradicional do peregrino:

– BUEN CAMINO!

E assim seguiu em frente, retomando sua jornada. 
Após alguns minutos de descanso, também retomamos 
nosso caminhar. 

Ao longo do tempo, foram incorporadas ao per-
sonagem do peregrino do Caminho de Santiago, algu-
mas expressões que o caracterizam e o identificam em 
qualquer lugar do mundo. 

Quando ainda estávamos no aeroporto de Salvador, 
cidade onde residimos, na Bahia, nos preparando para 
embarcar para Portugal, sentados com nossas mochi-
las no colo, fazendo uma última checagem de nossos 
aparatos da viagem, retiramos alguns itens e com eles 
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as nossas vieiras, colocando-os na cadeira, para melhor 
organizá-los. Um casal passou e ficou observando furti-
vamente nossos objetos e seguiram em frente, fato que, 
para nós, com nossa atenção voltada inteiramente para 
as mochilas, sequer notamos. Posteriormente, retorna-
ram e, ao passarem por nós, entoaram:

– BUEN CAMINO!

Estupefatos, nos erguemos e, num misto de ale-
gria, surpresa e emoção, prontamente respondemos em 
uníssono:

– BUEN CAMINO!

Pronto, esse foi o login de nossa conexão. 
Iniciamos ali uma longa conversa do Caminho de 
Santiago, de nossas histórias de preparação e do dese-
jo de iniciá-lo. O casal estranho/amigo, nos relatou sua 
caminhada a Santiago e tantas outras pelo mundo. Eles 
estavam embarcando rumo a Portugal, iriam fazer, des-
sa vez, outro caminho. Sairiam de Lisboa e percorre-
riam cerca de 150 quilômetros até o destino, a cidade de 
Fátima. Assim, mesmo antes de iniciarmos a caminha-
da, já estávamos partilhando as coisas boas que aconte-
cem na peregrinação. Eu diria que são: 

“COISAS DO CAMINHO!”.

BUEN CAMINO – expressão usada pelos peregri-
nos, que gramaticalmente significa apenas a saudação: 
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bom caminho, uma boa vigem. Para o peregrino, em 
sua caminhada, é um código não secreto, mas que reve-
la o desejo e a satisfação em dividir com o outro parte 
de seus sentimentos, suas buscas e sua jornada rumo a 
Santiago de Compostela.

Ultreia e Suseia também são saudações, ou me-
lhor, são uma saudação antiga entre os peregrinos, as 
quais os identificavam, assim como hoje o identificam a 
expressão Buen Camino. Essas saudações em latim são 
relatadas e datadas por volta do século XII no guia mais 
antigo do Caminho de Santiago, o Codex Calixtinus.   

Ultreia – Significa uma saudação entre peregri-
nos quando se encontram. É utilizada para dar incenti-
vo e motivação ao caminhante que segue para Santiago 
de Compostela. Traduzida para o português quer dizer: 
Siga em frente, com fé e perseverança, não desista.

Suseia – Significa a resposta à saudação Ultreia 
expressada pelo peregrino, e quer dizer: E vamos mais 
além.

Rumo ao nosso próximo destino, a cidade de 
Redondela. Caminhávamos por entre as árvores altas 
em uma região de vegetação densa. Esse percurso era 
bastante íngreme, não havia casas pelo caminho, mas 
existiam muitas vias que dificultavam o Caminho. 
Nesse trecho, a atenção às setas amarelas era fundamen-
tal, porque a todo momento surgia uma encruzilhada, e 
seguir pelo caminho errado era muito fácil. 
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Em todas as manhãs a concentração de peregri-
nos é grande, basicamente ao raiar do dia, período em 
que eles deixam os albergues e seguem o destino. 

Assim, no início dessa manhã, conhecemos três 
brasileiras que estavam rumo a Santiago. Duas minei-
ras faziam o Caminho juntas, e uma paulista ia sozinha. 
Formamos por alguns minutos o pequeno grupo de bra-
sileiros. Seguíamos o Caminho trocando informações 
e detalhes sobre o Caminho e a vida de cada um. Num 
determinado momento, a paulista se desgarrou do gru-
po, seguindo à frente. Fato corriqueiro no Caminho de 
Santiago, apesar de em alguns momentos os peregrinos 
estarem juntos, não quer dizer que seguirão assim. Cada 
um segue seu destino, seu ritmo, seu passo. Todos estão 
ligados e separados ao mesmo tempo, a única certeza 
que têm é que irão se encontrar na praça do Obradoiro.

Após algumas horas de caminhada, surgiu de 
uma das variantes da estrada uma caminhonete que pa-
rou a nossa frente. Seguimos sem entender o que estava 
se passando, qual o motivo daquele veículo parar ali, 
num caminho que não passava carro. Ficamos tensos 
e temerosos. De repente, desceu do carro a peregrina 
paulista com um sorriso no rosto. Assim como veio, a 
caminhonete se foi.

A peregrina paulista nos relatou sua saga. Ela ha-
via seguido na frente e, envolta em seus pensamentos, 
numa das tantas encruzilhadas, não observou as setas 
amarelas e seguiu o caminho errado. Mesmo assim, 
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sem ver nenhum peregrino, imaginou estar a frente de 
todos e seguiu adiante com seus pensamentos. Após 
longo tempo de caminhada e de ausência de peregrinos 
ou quaisquer pessoas, surgiu aquele carro e parou na 
sua frente. Sem cerimônia, o casal que estava no carro 
disse-lhe que ela estava no caminho errado e que a leva-
riam de volta. Durante o percurso, eles lhe disseram que 
eram de Redondela, que estavam indo para outra cidade 
e que não costumavam seguir por aquele caminho, mas 
que, ao saírem de casa, tomaram aquela rota sem ne-
nhum objetivo e que, por sinal, aquela rota era mais lon-
ga para eles. Assim encontraram a peregrina perdida e 
a levaram para o caminho correto até nos encontrar. Eu 
lhe pergunto: Eram anjos? “COISAS DO CAMINHO!”

Após os sustos, caminhamos juntos até a cidade 
de Redondela e demos muitas risadas do ocorrido.

A cidade de Redondela estava em festa, foi uma 
agradável surpresa para nós. As ruas cheias, as pessoas 
alegres e famílias caminhando pelas praças com suas 
crianças. Várias barracas com comidas típicas e com 
souvenirs locais. Como ficamos no centro, aproveita-
mos para conhecer melhor a cidade. Estava ocorrendo a 
XXXIII Festa do Choco, uma festa tradicional da cida-
de, onde eram servidos pratos como o cefalópode, que 
havia mais de três séculos era pescado e consumido na 
cidade, e pratos de todos os tipos e formas: choco na 
tinta, choco no ensopado, choco com arroz, empanada 
de choco etc.



57

Enquanto caminhávamos pelas ruas da cidade, fo-
mos abordados por um peregrino, o conterrâneo Baiano 
que me reconheceu no meio dos transeuntes. Ele havia 
partido da cidade do Porto e já estava no Caminho havia 
mais tempo que nós. Desbravamos as ruas antigas da 
cidade e firmamos uma boa amizade.

Após cumprirmos as honras da casa, saboreando 
o prato típico da cidade, decidimos seguir para o hotel e 
nos prepararmos para a jornada do dia seguinte.

Seguindo as setas amarelas e o nosso coração, às 
seis horas da manhã colocamos o pé na estrada com 
a certeza de que Santiago de Compostela estava mais 
próxima e de braços abertos a nossa espera.

A manhã desse dia estava um pouco mais fria 
que as demais; eu não tinha levado termômetro, mas 
acredito que a temperatura àquela hora estava em torno 
dos seis graus Celsius. O que, de certa forma, era uma 
vantagem para nós. Nos primeiros minutos realmente 
sofremos com o frio, mas, após algum tempo de cami-
nhada, com o corpo já adaptado à temperatura, isso nos 
deu a vantagem de uma caminhada mais agradável, sem 
o calor e aconchego do sol da Bahia, postergando, as-
sim, o cansaço iminente de nosso corpo.

Mais uma vez, a natureza conspirava a nosso fa-
vor. O percurso era cheio de ladeiras, trechos de pe-
dras soltas, com um terreno bastante irregular e algu-
mas encostas, o que tornava a caminhada muito difícil 
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e cansativa. Se pegássemos esse percurso com sol forte, 
certamente iriamos sentir muito o desgaste físico pelo 
esforço da subida.

E, assim, subimos, caminhando, meditando, re-
fletindo e vivendo aqueles momentos maravilhosos que 
estávamos vivenciando. Como forma de agradecimen-
to, Els tomou o terço em suas mãos e seguiu sua cami-
nhada rezando o Terço da Divina Misericórdia.

Enquanto seguíamos rumo à próxima cidade, 
num trecho de uma subida bastante inclinada, chama-
do Caminho do Loureiro do Viso, ultrapassamos uma 
peregrina num ritmo muito lento. Ela andava com uma 
vara de madeira, provavelmente arrancada de uma ár-
vore local, a qual fazia de apoio, não como uma muleta, 
mas como um cajado, que a ajudava a andar, pois era vi-
sível a dificuldade que ela tinha de colocar o pé direito 
no chão. Parte de seu tênis estava envolto em uma fita 
adesiva larga, na cor cinza. 

Nesse momento, o espírito de peregrino se fez 
presente:

– BUEN CAMINO!

– BUEN CAMINO!

– Can we help you?
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Nesse colóquio, percebi a bandeira brasileira no 
botton fixado na mochila da peregrina. E a interjeição 
mais citada em todos os cantos do mundo, de pronto, 
ecoou em minha boca:

– BRASILEIRA?

– Simmm!

Estávamos em casa agora. Pezinho foi o codino-
me dado por nós a essa peregrina paranaense. Tínhamos 
o hábito de nomear as pessoas pelas situações nas quais 
as encontrávamos pela primeira vez. Por exemplo: 
Dona Ana era uma peregrina alemã que encontramos 
no primeiro dia, lhe demos esse nome porque ela se 
parecia bastante com uma vizinha nossa chamada Ana. 
Todo Duro, um senhor de aproximadamente 70 anos 
que caminhava com dificuldades, mas não ficava com 
o corpo curvado, sua coluna era ereta como se estives-
se marchando. A canadense, uma peregrina de perfil 
longilíneo, esguia e alta que nos reportou a mulheres 
do Canadá. E a Contadora de Histórias, uma peregrina 
de Minas Gerais que levava pendurado na mochila um 
bule e uma boneca de pano. 

Pezinho nos relatou que saíra de Porto e estava 
fazendo o percurso sozinha. Estava tendo dificuldades 
por ter bolhas enormes nos dois pés, o que tornava seu 
caminhar difícil. No último albergue em que estivera, 
alguém a ajudou colocando aquela fita adesiva no tênis 
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que já estava abrindo, mas que pressionava o pé e dimi-
nuía a dor ao pisar.

Resolvemos, então, seguir o caminho com ela. 
Após alguns minutos, Pezinho nos pediu que seguísse-
mos o nosso caminho, pois não seria justo interromper 
nossa caminhada por causa dela. Ela iria seguir até onde 
desse no ritmo dela.

Com o coração apertado, a contragosto, sem po-
der prestar a ajuda necessária para ela, retomamos nos-
sa jornada. Caminhamos cerca de trinta minutos, em 
pleno silêncio, não proferimos uma única palavra. Cada 
passo dado foi um aperto no coração, como se girásse-
mos um parafuso dando uma volta a cada passo, aquela 
situação nos atordoou, deixar aquela moça ali, quase se 
arrastando, caiu como uma bomba no nosso dia lindo. 
A cada passo dado, olhávamos e o que víamos era um 
semblante com um misto de sentimento de tristeza e 
impotência que nos angustiava bastante.

Repentinamente, Els parou, virou de costas e pe-
diu para eu tirar a “papete”, a espécie de sandália de 
plástico que tem a frente fechada e uma proteção na 
parte de trás. Estas foram citadas anteriormente, como 
um dos calçados que devemos levar para o Caminho, no 
capítulo dos preparativos. A papete era a sandália que 
Els usava quando chegávamos às cidades para descan-
sar os pés que ficavam o dia inteiro com as botas.
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– Vamos voltar lá e dar essas papetes, vai ser mais 
fácil para ela andar.

Assim, iniciamos o Caminho de Santiago ao in-
verso, com as papetes na mão, seguindo na contramão 
de todos e de tudo. Os peregrinos que cruzavam conos-
co no Caminho nos olhavam estupefatos, com cara de 
surpresa, sem entender por que estávamos indo na di-
reção contrária depois de tanto tempo de caminhada. 
Dona Ana, ao passar por nós, apenas ergueu um pouco 
os braços e, coitada, não teve nem tempo de receber 
uma saudação de Buen Camino. Andávamos a passos 
largos para espanto dos demais caminhantes, com um 
único pensamento, encontrar novamente com Pezinho.

Dito e feito, lá vinha ela no seu passo sofrido.

– Voltamos!

Assim como os demais peregrinos, sua cara foi de 
espanto e surpresa ao nos novamente.

– Voltamos para te ajudar.

– Mas eu estou bem, podem seguir a viagem de 
vocês.

– Trouxemos algo para você. Que número você 
calça?

– Trinta e sete, por quê?
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– Porque vamos fazer um teste. Você vai calçar es-
sas papetes para ver se fica melhor para você caminhar.

Ela relutou bastante, mas estávamos determina-
dos e não houve outro jeito a não ser aceitar a nossa 
tentativa. Como seus pés estavam praticamente pre-
sos no tênis envolto em fita adesiva, ela temia tirar o 
pé e não conseguir calçar mais o tênis e ter de desistir 
totalmente de seguir viagem. A primeira tentativa foi 
frustrada, a dor não lhe permitiu tirar o tênis. Decidi eu 
mesmo fazer o serviço. O que foi hilário, mesmo num 
momento trágico como aquele, pois aqueles que passa-
vam não entediam bem o que estava ocorrendo. Devido 
à circunstância, em pleno caminho, me pus em genu-
flexão e, assim como o príncipe da Cinderela, coloquei 
o pé de Pezinho sobre a minha perna, não para calçar-
-lhe um sapatinho de cristal, mas para, com bastante 
cuidado, retirar a fita adesiva, depois o tênis, a meia e 
os curativos aplicados nas bolhas dos pés. Feito isso, 
fizemos novos curativos, colocamos as meias e as pape-
tes. Bingo! Nossa paciente respirou mais aliviada, ficou 
menos dolorido pisar dessa forma. Mais aliviados fica-
mos nós. Aquele aperto no coração tinha se dissipado. 
Assim, seguimos em frente com o coração palpitante de 
alegria e satisfação em tê-la ajudado. A cada passo que 
dávamos à frente, aquele parafuso dava uma volta em 
sentido contrário, abrindo em nós mais espaço para o 
nosso contentamento.

E, assim, caminhando mais levemente, consegui-
mos vencer aquele trecho de subida e, para o deleite do 
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peregrino, estrategicamente após todo esse trecho difí-
cil tinha um café. Parada providencial dos peregrinos, 
para o devido descanso e também para comer e beber 
algo. Ficamos ali por um longo tempo; primeiro, para 
aliviar o cansaço; segundo, porque estava lotado e a fila 
de atendimento era longa e lenta, pois todos os peregri-
nos pararam lá, exceto um. Enquanto tomávamos nosso 
café e saboreávamos umas tortilhas, vimos, pela janela, 
Pezinho passar ao largo, seguindo o seu passo sem nem 
parar para um café.



65

CAPÍTULO VII 

PONTE SAMPAIO/ARCADE

Descansados, alimentados e encantados pelas coisas do 
Caminho, seguimos as setas amarelas e o nosso cora-
ção e retomamos a caminhada rumo a Arcade e Ponte 
Sampaio, nossa próxima parada.

Entramos na cidade. Arcade é uma vila também 
medieval, com muitas casas de pedra e ruas estreitas. 
Seu destaque está nas ostras que têm fama internacio-
nal. No entanto, não paramos para saborear a iguaria 
local, preferimos seguir em frente, visto que havíamos 
feito um lanche a pouco no Caminho.

Ponte Sampaio se destaca por sua ponte, tanto 
pelo charme quanto pela história. É uma ponte com-
prida e estreita, toda em pedra e composta de dez arcos 
sob o rio Verdugo. O fato histórico é que em 1809 os 
espanhóis locais enfrentaram e resistiram às tropas de 
Napoleão, não permitindo que Napoleão avançasse pela 
Galícia.
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O Caminho após Ponte Sampaio continuou ín-
greme, com muitas pedras escorregadias e trechos es-
treitos. Considerando o esforço da subida, suponho eu, 
um grupo de espanhóis vestidos a caráter, com roupas 
típicas da época medieval, montaram numa das clarei-
ras uma barraca improvisada, onde vendiam lanches, 
café, água, refrigerantes e alguns souvenirs aos cansa-
dos peregrinos.

Após muita subida e descida, chegamos ao 
Concello de Vilaboa, destaque aqui para a Capela de 
Santa Marta, datada de 1617, a qual entramos para vi-
sitar. Durante o percurso do Caminho de Santiago, en-
contramos, visitamos, assistimos missas, oramos em 
várias capelas, igrejas e catedrais. Cada uma delas com 
suas características únicas. Algumas com momentos es-
peciais, que marcaram minha memória. Uma delas foi 
a Capela de Santa Marta. Era extremamente pequena, 
com aproximadamente cinco metros de largura por oito 
de comprimento. Toda em pedra, com apenas uma porta 
em arco; no topo de sua pequena fachada tinha um arco 
com um pequeno sino e em seu interior, acima, uma cruz 
de mesma proporção em tamanho. Ainda no interior, 
pequenos bancos em madeira, três imagens de santas 
e um minúsculo altar com uma toalha branca rendada 
nas bordas. Tudo disposto com simplicidade e harmo-
nia tão grandes, que me tocaram a alma. Aquele espaço 
tão pequeno, tão singelo tinha uma dimensão espiritual 
tão grande que me fez menor. Era como se aquela pe-
quenina capela estivesse me envolvendo, me abraçando 
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e me fazendo sentir parte integrante daquele lugar. Eu 
diria que são: “AS COISAS DO CAMINHO!”.

Seguindo as setas amarelas e o nosso coração, 
rumamos em direção a Pontevedra. O Caminho ago-
ra era em terreno plano e passava por várias vilas. Ao 
meio-dia paramos num chafariz para tomar uma água e 
fazer um rápido descanso, visto que o sol estava muito 
forte e o calor incomodava. Nesse momento, parou ali 
um policial local, que estava correndo em sua atividade 
física, e nos informou que logo adiante estava o vilare-
jo de O Pobo. À esquerda, tinha um itinerário alterna-
tivo ao principal, que seguia pelo bosque e a margem 
do rio, evitando o Caminho pela rodovia urbana, que 
era bastante movimentada e tinha um trânsito grande 
de caminhões. No entanto, esse percurso alternativo 
era dois quilômetros mais distante que o tradicional. 
Devido ao adiantado da hora, já passava do meio-dia e 
a fome já se fazia presente, optamos pelo caminho tra-
dicional que, embora fosse mais agitado e demandasse 
mais cuidado devido ao trânsito de veículos, nos faria 
economizar dois quilômetros e chegaríamos mais cedo 
a Pontevedra.
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CAPÍTULO VIII 

PONTEVEDRA

Dito e feito, entramos em Pontevedra num sol escaldan-
te, o qual pouco notávamos. O que mais nos incomo-
dava era a fome. Desta feita, não estávamos em busca 
de monumentos históricos, igrejas, praças ou hotéis. 
Nosso desespero era encontrar um restaurante, o mais 
breve possível, para aplacar a fome.

Encontramos o primeiro restaurante, estrategica-
mente localizado próximo à entrada da cidade, acredito 
eu que, com conhecimento de causa, era chamado de 
Restaurante Albergue. Estava lotado de peregrinos. Tão 
logo entramos, a garçonete observou nosso semblante e 
não precisou ler nossa mão como as ciganas ou nosso 
pensamento como telepata, tampouco ouvir meu portu-
nhol fazendo o pedido no cardápio. Como uma perita 
da CIA especializada em linguagem facial, nos recebeu 
com um sorriso largo e a pergunta: Menu do peregrino? 
A resposta foi óbvia: Sim. Nem sequer procuramos sa-
ber de que compunha o menu. Queríamos, desejávamos 
e necessitávamos nos alimentar urgentemente. 
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A cidade de Pontevedra, para nós, é a cidade mais 
linda do Caminho Português partindo de Valença do 
Minho. Primeiro, por sua história, que relata, segundo a 
lenda, um dos heróis da Guerra de Tróia (Teucro), per-
sonagem da Ilíada de Homero, isso remonta a cerca de 
1.000 a.C. 

Segundo, por seus monumentos históricos, suas 
belas e muito bem cuidadas praças e um clima agra-
dável. Por merecimento, essa cidade já recebeu inúme-
ros prêmios internacionais por sua qualidade de vida 
urbana. 

Após nos alojarmos no hotel, saímos para explo-
rar a cidade. No centro histórico, deparamos com várias 
praças que, muitas vezes, se interligavam; muitas ruas 
com as calçadas em pedras e limitadas ao trânsito de 
pessoas. Na praça da Herreria encontramos o Convento 
de San Francisco, construção em estilo gótico, cons-
truído no século VIX. Conhecemos a Praça Curros 
Enríquez e outras. Seguimos então para a praça mais 
famosa da cidade: a Praça Peregrina, parada obrigatória 
do peregrino de Santiago. Nela, encontramos a Iglesia 
de la Virgen Peregrina de Pontevedra, edificação datada 
de 1778, com sua cúpula em estilo barroco. A igreja tem 
o formato de uma vieira e, em seu interior, uma estátua 
da Virgem Peregrina.

Depois de explorar a cidade e sua história, ain-
da nos restou tempo para degustar o sorvete tradicional 
de Pontevedra antes de voltar ao hotel para o descanso 
merecido.
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CAPÍTULO IX

CALDA DE REIS

Seguindo as setas amarelas e o nosso coração, saímos 
do hotel ainda na escuridão da madrugada. Nesse dia, 
não fizemos o desjejum no hotel, tínhamos um percurso 
longo a cumprir e resolvemos não arriscar. Cruzamos a 
ponte do Burgo, sobre o rio Lérez, ainda sob crepúsculo 
do dia...

Quando o dia se fez claro, já estávamos fora do 
percurso urbano, caminhando por entre as árvores por 
caminhos estreitos e de terra batida. Apesar de ser um 
dos trechos mais longos, essa parte do Caminho é bas-
tante agradável, visto que a maior parte dele se faz en-
tre bosques, fazendas e vinhedos. É possível até coletar 
cachos de uvas no caminho. Fato que não ocorreu, para 
nós, é que estava na entressafra. No entanto, encontra-
mos muitas pessoas trabalhando nas parreiras.

Nessa região, cultiva-se a uva Albarinõ, que, se-
gundo os amantes do vinho, produz os melhores vinhos 
brancos da Espanha.
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Apesar do caminho pelos bosques, existe um tre-
cho em que seguimos pela via férrea e a cruzamos pos-
teriormente. Passamos por vários vilarejos, e em todos 
eles encontramos, no mínimo, uma igreja católica. O 
destaque nessa região, para nós, foi a Igreja de Santa 
Maria de Alba, datada do século XII.

Considerando que havíamos saído sem o des-
jejum, já estávamos na estrada havia umas três horas, 
meu estômago rosnava. A hiperatividade dos movimen-
tos peristálticos em meu abdome se ouvia ao longe. E 
seus reclames foram ouvidos; entramos num vilarejo e 
deparamos com um agradável café, parada também es-
tratégica para os peregrinos. Sentamos numa mesa sob 
uma elegante videira que nos brindou com uma exce-
lente sombra e uma brisa agradável. Assim, degustamos 
uma saborosa tortilla no café da manhã.

Como todos os cafés, restaurantes e albergues 
do Caminho são pontos de encontro dos peregrinos, 
encontramos o conterrâneo Baiano e a Paulista e des-
frutamos o Caminho a Caldas de Reis juntos, aprovei-
tando para nos conhecermos melhor e também para 
externarmos uns aos outros os motivos que nos leva-
ram ao Caminho. É evidente que estamos partilhando 
nesses relatos nossos motivos e objetivos. Cada pessoa, 
em particular, faz a peregrinação por um motivo pes-
soal, seja ele de cunho religioso, cultural, turístico, de 
conhecimento pessoal, espiritual ou simplesmente por 
curiosidade. O que temos certeza e que podemos relatar 
é que o Baiano, a Paulista, Dona Ana, Pezinho, nós e 
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todos os demais peregrinos temos um objetivo em co-
mum: entrar na praça do Obradoiro e chegar à Catedral 
de Santiago de Compostela. 

Chegando em Caldas de Reis, despedimo-nos dos 
companheiros de viagem e seguimos rumo à hospeda-
ria. Antes de chegarmos ao hotel, paramos para o almo-
ço. Desta vez, fugindo do ritmo peregrino, almoçamos 
num restaurante local e saboreamos a iguaria da casa: 
Truta. Muito gostosa por sinal, no entanto, com valor 
elevado para o perfil do peregrino. 

Depois de nos alojarmos e descasarmos, saí-
mos para conhecer a cidade. Caldas de Reis tem suas 
características próprias. As fontes termais, com suas 
propriedades terapêuticas, são utilizadas desde a épo-
ca dos romanos. Hoje existem fontes públicas de água 
medicinal, onde as pessoas podem mergulhar os pés na 
água quente, em torno dos 45 ºC. Existem também vá-
rios Spas e hotéis com piscinas de água quente. Embora 
o hotel que ficamos também dispunha de uma piscina 
com água térmica, preferimos abrir mão do banho para 
conhecer um pouco a cidade. Caminhamos por alame-
das, ruas e praças. Visitamos a igreja de Santo Tomás 
Becker, a qual pela idade das igrejas da Galícia não é 
uma das mais antigas, no entanto, tem uma peculiari-
dade em sua construção que faz parte da história es-
panhola. Ela foi construída em 1890 com as pedras da 
fortaleza onde nasceu o rei espanhol Alfonso VII, que 
estava em ruínas na época.
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Não conhecemos o centro da cidade, pois nos 
deslocamos ao hotel para o devido descanso, visto que 
no dia seguinte estaríamos novamente com o pé na es-
trada seguindo para o nosso penúltimo dia no Caminho.

No dia seguinte, nos demos ao luxo de iniciar a 
caminhada às sete e trinta da manhã, após um delicioso 
desjejum. Deparamos com Dona Ana e a Canadense no 
salão do café da manhã. O hotel estava repleto de hós-
pedes peregrinos, os quais iniciaram a caminhada no 
mesmo horário que nós.
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CAPÍTULO X

PADRON

Seguindo as setas amarelas e o nosso coração, nos lan-
çamos novamente ao prazer do caminhar. De estar co-
nosco mesmo fazendo o Caminho sem depender de veí-
culos, trens ou aviões para nos levar ao nosso destino, 
porque o destino está anos nossos pés.

O trecho Caldas de Reis a Padrón também passa 
por várias vilas, alguns trechos pela rodovia, mas em 
sua maioria é realizado por bosques, de muitas árvores 
grandes e vegetação fechada, dando-nos a dimensão de 
estarmos realmente isolados, na natureza. Isso nos le-
vou a algumas vezes fazer paradas estratégicas para dis-
sipar os caminhantes e ter o prazer de estar a sós com a 
natureza. Como iniciamos a caminhada um pouco mais 
tarde, no mesmo horário em que grande parte dos pe-
regrinos também iniciou, o Caminho estava lotado de 
pessoas, e a aquela presença não nos permitia desfrutar 
da grandeza do momento. Por isso, parávamos e sentá-
vamos numa pedra ou num tronco de árvore e ficáva-
mos ali até que nos restasse apenas o som dos pássaros 
e o silêncio da floresta.
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Já passava do meio-dia quando cruzamos a ponte 
do rio Ulla e entramos na cidade. Esfomeados e cansa-
dos, precisávamos chegar ao hotel para almoçar, tomar 
um banho e descansar. No entanto, seguimos o trajeto 
e nada de encontrarmos o hotel, um restaurante, uma 
lanchonete, tudo estava fechado. Decidimos seguir em 
frente, mas quanto mais andávamos, mais a cidade fi-
cava vazia, não encontrávamos ninguém. Com o deses-
pero, a fome e o cansaço formou-se uma situação na 
qual ainda não havíamos passado. Els, minha esposa, se 
transformou num outro ser. Dizia que estávamos no ca-
minho errado, que deveríamos voltar; noutro momento, 
que deveríamos parar, que as setas estavam erradas, que 
estávamos perdidos etc. Até que conseguimos chegar 
a um posto de gasolina e o frentista nos informou que 
estávamos em Pontecesure e que Padrón estava a três 
quilômetros à frente. Morremos!

Essa foi a chegada, digo, o percurso mais difícil 
de nossa peregrinação. Chegar a Padrón. Eu diria que 
são: “AS COISAS DO CAMINHO”.

Falar sobre Padrón não é tão difícil quanto a nossa 
chegada. Ademais porque a cidade tem a maior relação 
com a tradição histórica do Caminho de Santiago de 
Compostela. Aqui é marco inicial de toda a história. No 
ano 44 d.C., os discípulos do Apóstolo Santiago chega-
ram em um barco, navegando pelo Rio Sar, vindos de 
Israel, trazendo com eles os restos mortais do apóstolo 
que havia sido decapitado pelo Rei Herodes em perse-
guição aos cristãos. Ao atracarem o barco, eles o pren-
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deram numa pedra. Essa palavra pedra traduzida para a 
linguagem local à época denominou-se Padrón, o que 
deu o nome atual da cidade. Esse “padrón” encontra-se 
hoje no altar da igreja Santiago de Padrón.

O hotel ficava fora do percurso sinalizado do 
Caminho. Na verdade, estava afastado do centro da 
cidade. Tivemos de andar bastante para encontrá-lo. 
Estava localizado ao lado da via férrea, em frente à es-
tação de trem. Em decorrência da localização e do can-
saço, preferimos almoçar nas redondezas, já que o hotel 
não dispunha de almoço. Por indicação da recepção do 
hotel, seguimos para o restaurante do Manolo, o qual 
realmente nos serviu um almoço delicioso. A peculiari-
dade é que, apesar de o restaurante estar lotado, a única 
mulher no recinto era minha esposa. Situação esclareci-
da posteriormente, próximo ao restaurante existia uma 
fábrica. 

Para não perder o hábito, no fim da tarde saímos 
para desbravar a redondeza e ir ao supermercado ga-
rantir o lanche do dia seguinte. Vistamos praças, monu-
mentos e o Jardim Botânico, com várias árvores cente-
nárias e algumas espécies de plantas exóticas. 
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CAPITULO XI 

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Seguindo as setas amarelas e o nosso coração. No dia 
seguinte, acordamos cedo e não fizemos desjejum no 
hotel. Ansiosos pelo último dia de caminhada, às seis 
horas da manhã já estávamos na estrada em contagem 
regressiva dos vinte e cinco quilômetros restantes a 
Santiago. A cada quilômetro vencido, aumentava a an-
siedade, a emoção e a vontade de chegar.

O percurso era formado por diversos vilarejos, a 
cada três ou quatro quilômetros de caminhada chegáva-
mos a uma vila diferente, Romaris, Anteportas, Tarrio, 
Villar, Picaraña, Faramelo, Milladoiro, entre outras 
que não me recordo os nomes. Por um longo trecho, 
o caminho era plano. Com a proximidade de Santiago, 
o relevo local mudou, havia muitas subidas e descidas, 
muitas ladeiras, além de várias vezes termos de passar 
nos fundos das casas. Mas, a natureza, com toda sua 
sapiência e delicadeza, nos parabenizava pela jornada 
percorrida, nos brindava semeando flores pelo caminho.
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E, entre subidas e descidas, atingimos o point 
do percurso: o Monte do Gozo do Caminho Português 
de Santiago, a aproximadamente 260 metros de altu-
ra. Parada obrigatória para o peregrino, momento de se 
emocionar com a primeira vista, ao longe, bem ao lon-
ge, das torres da Catedral de Santiago de Compostela. 
Estávamos agora distantes seis quilômetros e meio da 
Catedral.

Na força da emoção, seguindo as setas amarelas e 
o nosso coração, o passo se alargou, a mochila nas cos-
tas já não pesava mais, o peso das botas eram insigni-
ficantes, o cansaço das pernas ficaram para trás e o co-
ração batia num ritmo intenso a cada metro avançado.

Chegamos à cidade e a primeira coisa que perce-
bemos é que as setas amarelas desapareceram. Não sei se 
porque já haviam cumprido sua missão de nos levar até 
o destino, ou se a emoção nos deixou desatentos. Mas, 
a essa altura, não tínhamos tempo, razão ou motivo para 
nos perdermos. Era só seguir o fluxo. Assim o fizemos. 
E sem saber ao certo por onde andávamos, a quantidade 
de pessoas na rua se avolumava e foram surgindo lojas 
de souvenirs, restaurantes, peregrinos sorridentes, gen-
te para todo o lado e, ao fundo, o som de uma gaita que 
ia aumentando ao passo que avançávamos. Estávamos 
na rua do Franco. Seguindo o som daquela gaita, pros-
seguimos mais alguns passos e nos deparamos com um 
clarão, uma praça enorme e, ao lado, A CATEDRAL 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.



84

Ainda com um misto de emoção e incredulidade 
com o feito realizado, nos abraçamos e agradecemos ao 
Apóstolo Santiago a nossa chegada ao fim da jornada.
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CAPITULO XII 

A CIDADE

A praça do Obradoiro é o centro de Santiago de 
Compostela. É uma praça totalmente aberta, não existe 
nenhum monumento, árvore ou objeto em sua extensão, 
apenas o piso de pedras, o que dá uma dimensão de 
amplitude ao ambiente. Nas laterais da praça estão dis-
postos os monumentos que a compõem. De um lado, a 
Catedral de Santiago, em estilo barroco, que começou a 
ser construída no século XI, onde está sepultado os res-
tos mortais do apóstolo. De frente para a catedral, está o 
Pazo do Raxoi, um palácio em estilo neoclássico onde 
fica a sede do governo da Galícia. Do lado esquerdo, 
o Colexio de San Xerome e, do lado direito, o Hostal 
dos Reis Católicos; todas as construções são datadas de 
meados do século XVI.

E o que há no meio da praça? No meio da pra-
ça há o mundo, avaliando sob o prisma da origem das 
pessoas ali presentes. São peregrinos de todas as partes 
do mundo, de todas as nacionalidades. A cada passo, 
encontramos pessoas falando idiomas diferentes. A pra-
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ça do Obradoiro seria a definição acertada do que seja 
cosmopolita.

E todos os peregrinos se encontram ali, no 
Obradoiro. Essa é a magia do lugar. Durante o caminho, 
a cada dia, a cada momento, em todo o percurso co-
nhecemos muitas pessoas. Só que cada pessoa tem seu 
ritmo, suas necessidades, sua forma de conduzir-se pelo 
Caminho. Por isso, cada um segue seu próprio caminho, 
pessoas se vão ou ficam para trás. Nós, peregrinos, se-
guimos o Caminho sem nenhum sentimento de apego 
ou abandono. Porque, no fundo, sabemos que aqui na 
praça do Obradoiro nossos caminhos irão novamente se 
cruzar. Desta feita para dividir a alegria de ter concluí-
do o Caminho. E assim se fez, saudamos Dona Ana, a 
Canadense e Todo Duro. Chegaram também a Paulista 
e o conterrâneo Baiano, com os quais firmamos uma 
boa amizade e dividimos bons momentos em Santiago.

Sentados na calçada, nos refazendo aos poucos 
do cansaço e da emoção que ainda fluía num turbilhão 
de sentimentos de alegria e gratidão, fomos retomando 
gradativamente o senso da realidade e quais seriam os 
próximos passos a seguir. 

O primeiro passo é visitar o sepulcro do Apóstolo 
Santiago. O interior da catedral encontra-se parcial-
mente interditado devido a uma reforma. No entanto, 
isso não foi empecilho para a visita. No interior da ca-
tedral, seguimos por uma pequena escada estreita e des-
cemos até a cripta onde está a urna com os restos mor-
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tais do Apóstolo Santiago. Em sua entrada, está escri-
to: Sepulcrum Sancti Iacobi Gloriosum. Sobre a cripta 
está a estátua do apóstolo, de costas para nós. Quando 
a abraçamos, temos uma visão ampla do interior da ca-
tedral. Seguindo em fila indiana, visto que o número 
de peregrinos é grande, demos o tradicional abraço a 
Santiago e seguimos nosso Caminho.

Esse ato de abraçar o apóstolo é um ritual an-
tigo e quase uma obrigação ao peregrino. Esse ritual 
é executado pelos peregrinos que vão a Santiago de 
Compostela desde a conclusão das obras da catedral, no 
ano de 1128.

O segundo passo é documentar o feito. Saímos da 
praça e seguimos para o órgão responsável (Oficina do 
Peregrino), onde recebemos a Compostela, documento 
que oficializa perante a igreja católica, o percurso feito 
pelo peregrino. Nele, consta o local de partida, a data, a 
distância percorrida e o dia da chegada. Como todos os 
peregrinos pretendem obter o documento, a fila é enor-
me. No entanto, ficamos tranquilos, já sabíamos que 
esse seria o trâmite.

Após o longo tempo na fila, já de posse da nossa 
Compostela, deixamos a Oficina do Peregrino e saímos 
em busca de um restaurante para almoçar. Enquanto 
caminhávamos pela calçada, ouvimos gritos ao longe 
e uma jovem correndo em nossa direção. A princípio, 
imaginamos que os gritos fossem dirigidos a outras 
pessoas, já que estávamos numa cidade diferente, em 
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um país que pouco conhecíamos. Continuamos nossa 
caminhada. Os gritos se intensificaram e realmente a jo-
vem estava vindo em nossa direção. Um tanto constran-
gidos, resolvemos parar. Somente com a proximidade 
da jovem foi possível visualizar seu rosto e fazermos a 
identificação de quem se tratava. 

Estáticos, sem entendermos o que estava aconte-
cendo e como aquela jovem surgira assim do nada pe-
las ruas da cidade, embora com certa dificuldade, con-
seguindo correr em nossa direção. Não houve sequer 
tempo de pensar numa explicação para aquele aconte-
cimento. A jovem se lançou em nossos braços gritando 
de alegria. Fiquei sem palavras, mas radiante pelo que 
estava acontecendo. A jovem, emocionadíssima, nos 
agradeceu por Deus ter nos colocado em seu caminho 
e disse que fomos seus anjos da guarda, que surgimos 
num momento em que ela sofria bastante para caminhar 
e que sem a nossa presença ela não teria conseguido 
chegar à Catedral de Santiago de Compostela.

Passado o furor das emoções, ela nos contou sua 
saga. Depois que lhe colocamos as papetes, seus pés de-
sincharam e as bolhas diminuíram, permitindo que ela 
firmasse mais os pés no chão. Desde então, ela impri-
mira um ritmo mais forte em sua caminhada. Saía dos 
albergues mais cedo do que os outros peregrinos e não 
parava nos cafés, como todos faziam para descansar os 
pés, seguia sempre em frente. 
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Para nossa agradável surpresa e para contextuali-
zar os acontecimentos, os fatos, as ocorrências, os mi-
lagres, as magias, os sinais, os prodígios, os fenômenos 
ou quaisquer outras denominações que queiramos dar, a 
jovem Pezinho conseguiu concluir sua jornada: chegar 
a pé na Catedral de Santiago de Compostela.  

Agora, a cereja do bolo: Pezinho chegou a 
Santiago de Compostela antes de nós. Eu diria que são: 
“AS COISAS DO CAMINHO”.

Ficamos mais dois dias na cidade para nos recupe-
rarmos do esforço imprimido ao corpo durante a jornada 
e para desfrutarmos um pouco mais do local. Apesar de 
caminharmos pela cidade por suas ruas, de visitarmos 
museus e monumentos, todos os caminhos nos levavam 
ao Obradoiro. Sempre voltávamos para a praça e ficáva-
mos ali sentados, observando os peregrinos chegarem. 
Mesmo não os conhecendo, partilhávamos da alegria 
e emoção de cada um deles quando entravam na praça 
e se sentavam ou deitavam no chão. Muitos chegavam 
visivelmente debilitados, as expressões de dor, fadiga 
e exaustão eram visíveis. Outros chegavam tranquilos, 
como se tivessem andado dois metros. Ali, todos eram 
vencedores, ali, era o pódio da consagração. E todos 
comemoravam, cada um a seu jeito: uns erguendo os 
braços e expressando a vitória; outros se abraçando; 
muitos orando ou chorando. A forma de expressão não 
importa. O que é imperativo é que a Praça do Obradoiro 
é um local especial e singular no mundo.
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No dia seguinte à nossa chegada, seguimos para a 
Igreja de São Francisco. Uma linda igreja em estilo bar-
roco que teve sua construção concluída no século XVIII. 
Fomos para assistir à Missa do Peregrino, que seria o 
fechamento com chave de ouro da nossa peregrinação.

Todos os dias, ao meio-dia, é rezada uma mis-
sa exclusiva para os peregrinos. A missa desse dia foi 
celebrada por seis padres, sendo o idioma principal o 
espanhol; no entanto, em alguns momentos, eles fala-
ram vários idiomas, principalmente quando foi proferi-
da uma saudação especial aos peregrinos de cada país, 
que haviam chegado a Santiago de Compostela nas úl-
timas vinte e quatro horas, mencionando as localidades 
de onde cada um viera.

Como chegamos cedo, escolhemos um local que 
achamos privilegiado por sua visão do altar; ali nos sen-
tamos e ficamos no silêncio a aguardar a chegada dos 
demais peregrinos, momento este de plena entrega ao 
silêncio. Parei para refletir com emoção os momentos 
vividos desde a chegada a Valença do Minho, onde de-
paramos com nossa primeira seta amarela, nossos pri-
meiros passos, nossas incertezas do Caminho, a chuva, 
o caminhar, a possibilidade de em algum momento ter 
de interromper o percurso, os acontecimentos, os mo-
mentos de dificuldades, o apoio que nos demos um ao 
outro, a perseverança em caminhar por tantos dias, as 
coisas que aconteceram no caminho e a emoção da che-
gada. Todos esses acontecimentos, ali, naquele momen-
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to, tinham sua significância e, com especificidade, a seu 
modo, preencheram minha alma.

Foi quando o silêncio, repentinamente, foi que-
brado ao som de um coral formado por crianças que en-
toaram em uníssono a canção Aleluia, do cantor e com-
positor canadense Leonard. As vozes ecoaram por toda 
a nau da igreja e reverberaram em meu peito, fazendo 
rolar em minha face lágrimas de emoção.

E por que não dizer, são: “AS COISAS DO 
CAMINHO”.
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CAPITULO XIII 

O QUE FICOU DO CAMINHO?

Essa é a pergunta que todos me fazem quanto relato so-
bre a peregrinação a Santiago de Compostela. Acredito 
que todas as pessoas que já o fizeram, também, de certa 
forma, foram interrogadas com esse questionamento: O 
que ficou do Caminho para você?

Resumindo, ficaram reflexões, avaliações, análi-
ses e sentimentos vividos nesses poucos e longos dias 
de caminhada, os quais são difíceis de compilar e exter-
nar a terceiros, porque o Caminho é intrínseco de cada 
um. O meu Caminho não foi, não é, e não será o mesmo 
que o de outrem. Mesmo que eu o refaça, certamente 
sentirei outras emoções, outros sentimentos, outras re-
flexões sobre a vida, sobre a religiosidade, sobre a espi-
ritualidade, sobre mim, sobre nós.

Eu diria que foram as “COISAS DO CAMINHO”. 
Esses e outros acontecimentos aqui não retratados, es-
ses sinais, esses momentos em que nos desprendemos 
de valores materiais, do desgaste físico, e abrimos uma 
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porta para um caminho interno, no qual trilhamos em 
busca de nós mesmos.

Apesar de termos caminhado juntos, passarmos 
todos os momentos juntos, vivenciado os mesmos 
acontecimentos, os sentimentos e emoções são especí-
ficos de cada ser, portanto, segue o relato do que ficou 
do Caminho para a amada pessoa que divide não só o 
Caminho, mas a vida comigo.

Não sei ao certo o que nos despertou para enca-
rar essa aventura/vivência. Tínhamos o hábito de cami-
nhar na orla nos fins de semana e, de repente, surgiu a 
pergunta de Amauri e a resposta foi instantânea, mes-
mo não tendo conhecimento ou noção do que seria o 
Caminho.

Quando fizemos a primeira caminhada acima dos 
vinte quilômetros, foi uma vitória excepcional, quase 
não acreditei que tínhamos conseguido iniciar aquela 
caminhada no Farol de Itapuã seguindo a pé até o Farol 
da Barra. Cheguei esgotada fisicamente, mas com o ego 
elevadíssimo. Fizemos essa caminhada com outras pes-
soas que já haviam feito e que estavam se preparando 
para fazer ou tinham interesse em fazê-lo. Durante o 
percurso todo o assunto era Santiago de Compostela, 
os caminhos, a distância percorrida etc. Essa primeira 
caminhada de longa distância foi “despertadora” para 
mim. O mundo se abriu para essa possibilidade. 

Caminhos, rotas, distâncias, peso da mochila, 
sapato ideal, cidades visitadas, truques de como evitar 
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bolhas nos pés... Uma gama de informações que nunca 
havia imaginado.

Corremos para a internet, livros, Youtube etc. 
Encontramos fotos, paisagens, relatos e testemunhos... 
Pronto! A veia de peregrino já estava pulsando forte.

Começamos os estudos: Qual caminho escolher: 
francês, português etc. Era uma série de medidas a se-
rem tomadas. Nossos amigos estranharam muito nosso 
empenho e determinação.

Ao longo da preparação sempre batia um medo/
ansiedade. Será que consigo chegar? Sou capaz? E se 
eu não aguentar? Mas o gostinho de tentar, de provar do 
Caminho, de aceitar o desafio foi aumentando.

Após planejamentos, revisões dos itens a serem 
levados, palestras e muita ansiedade chegou o momento 
da partida. O desafio estava no auge.

Chegamos a Lisboa, seguimos para Porto e, de 
lá, para Valença do Minho. Para variar, chegamos numa 
tarde de domingo, com uma chuva fria e o tempo fe-
chado. A primeira coisa que me veio à cabeça foi o de-
sespero. Perguntei ao meu companheiro: Isso realmente 
está acontecendo?

E assim o Caminho começou... Passei a depender 
de uma seta amarela, que me levaria ao desconhecido. 
Eram setas no chão, setas no muro, setas na árvore... 
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E os mistérios do Caminho se iniciaram: 

CONFIANÇA – Acreditar que uma seta amarela 
te levará a algum lugar.

DESAPEGO – Analisar, revisar e decidir o que 
levar para o Caminho. O menos pode e vai ser mais. O 
peso da mochila é essencial para o sucesso da jornada, 
e ele revela que na vida valorizamos tantas coisas que 
muitas vezes não são necessárias para nossa sobrevi-
vência. Na vida podemos ser mais leves, podemos nos 
desfazer de muitas coisas supérfluas que, com o tempo, 
vamos agregando ao nosso convívio.

ADMIRAÇÃO – A natureza à nossa volta nos 
remete ao passado, percorrendo um caminho feito há 
séculos por outros peregrinos.

DETERMINAÇÃO – Dores nas costas, nos pés, 
vento, sol, chuva... De tudo acontece, mas na sua frente 
há pessoas de todas as idades, culturas, religiões e luga-
res, que seguem seu Caminho, continuam a caminhar, 
independentemente das limitações. Ao fim do dia, ao 
sentir o cansaço do esforço, me perguntava: Com todas 
essas dificuldades, onde essas pessoas conseguem força 
e determinação para continuar a seguir o Caminho? 

A experiência com a peregrina Pezinho foi uma 
das mais marcantes em meu Caminho. Pois um “peso” 
em minha mochila serviu como um pêndulo na balança 
de sua viagem.
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Confesso que algumas vezes o cansaço e o medo 
do desconhecido me apavoraram durante o Caminho. 
Mas a chegada, a imagem da Catedral a minha fren-
te foi fantástica, compensou todos esses sentimentos e 
momentos passados pelo Caminho. E a sensação mais 
forte no meu peito, naquele momento que valeu todo o 
esforço, veio com a frase: EU CONSEGUI!

Rever alguns peregrinos que encontrávamos dia-
riamente ao longo do Caminho foi muito reconfortante. 
A alegria de sentir e reconhecer que, além de mim, eles 
também conseguiram completar, mesmo com suas difi-
culdades, o Caminho, foi gratificante.

No dia seguinte, outro prazer que tive foi ficar 
na praça para ver os peregrinos chegando. Nossa, que 
energia maravilhosa!

Esse misto de sentimentos foi o Caminho para 
mim. Se eu o faria outra vez? A resposta é: SIM. Quero 
voltar a sentir o Caminho, ouvir a saudação a cada 
encontro com outro peregrino de países próximos ou 
longínquos:

– BUEN CAMINO.

– BUEN CAMINO.
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O cabido desta Santa Apostólica Metropolitana Igreja 
Catedral Compostelana, zelador do selo do altar de 

Santiago Apóstolo, para todos os fiéis e peregrinos que 
chegam desde qualquer parte do orbe terrestre com 

atitude de devoção, ou por causa de voto ou promessa, 
até o túmulo de Santiago, nosso Patrono e Protetor 
das Espanhas, acredita ante todos os que observam 

este documento que (o nome do peregrino) visitou 
devotamente este sacratíssimo Templo com sentido cristão 

(pietatis causa). Em favor do qual lhe entrego o presente 
documento referendado com o selo desta mesma Santa 

Igreja. 

A certificação é assinada pelo secretário capitular 
da igreja compostelana.
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