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meu pai, companheiro de todas as horas, amigo  
e PAI com letras maiúsculas. Com quem aprendi que, de fato, “quem 
canta seus males espanta”. Que se orgulhava dos meus feitos e  
pouco se importava com meus defeitos. Com quem aprendi a alegria 
de viver e a viver alegremente. Vejo-o dançando, cantando e rindo!

Caminhei com ele, com sua lembrança e com sua alegria!  
A ele dedico o meu melhor abraço. O abraço que não pude lhe dar 
nos seus últimos dias de vida, e que por fim lhe dei num sonho. 
Dedico-lhe ainda o abraço que dei de uma forma tão emocionante e 
bonita no apóstolo Santiago.

A
Dedicatória
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minha mãe, a quem admiro pela sua cultura, 
por ter me ensinado a redigir textos e crônicas, começando pelas 
redações da escola. Presente nas minhas horas de estudo, mas per-
mitindo meu voo livre.  

A meus irmãos, João, Carito e Mário Ivo, exemplos que tentei 
seguir para escrever e ler mais. São mais que irmãos, são verdadeiros 
amigos! Um agradecimento especial a Carito por ter gerenciado o  
processo de transformação dos meus escritos do Caminho neste livro.

A minha avó Belita e a minha babá Dona (“Cumade” Alice) 
pelo amor e pela presença na minha infância, como meus “anjos da 
guarda”. 

A meus filhos, Daniel e Marcel, pois aprendi com eles a ser mãe 
e a ser mais feliz. São exemplos que tento seguir de sensibilidade, de 
jeito de amar, de garra, de coragem, de perseverança e de saber ultra-
passar as pedras do caminho. E eu os amo mais que tudo no mundo. 

A Santiago, por estar ao meu lado no dia a dia, e nas minhas 
viagens. Pela sua alegria contagiante e que me faz viver melhor. 

A minha amiga Adriana, que reacendeu em mim a vontade de 
fazer o Caminho.  

A minha amiga Vera, que me incentivou a escrever e me aju-
dou, com Carito, nas primeiras revisões.

A todos os peregrinos que cruzaram meu caminho, pelos  
exemplos.  

A Santiago, apóstolo, por ter caminhado por esse Caminho e 
assim pude caminhar no seu Caminho. E, em especial, pelo abraço 
emocionante que me fez lembrar meu pai.

A Deus, pela vida.
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empre quis escrever um livro. Não um livro  
técnico, nem de ficção. Um livro sobre a vida, bem real, mas ao mes-
mo tempo romântico. Pensei muitas vezes nisso, mas nunca sentei 
para escrever, até porque nunca estive bem certa sobre o tema. Como 
sou meio fantasiosa, imaginava escrevê-lo num lugar onde pudesse 
ver o mar ou uma lagoa.

 Em finais de 2008 resolvi fazer o Caminho de Santiago. Não 
todo o Caminho, mas um trecho. Estava em Madrid quando uma 
amiga, Adriana, brasileira e que morava lá, me mostrou algumas 
fotos do trecho que ela havia feito, começando de Villafranca del 
Bierzo.

 Minha primeira motivação foi simplesmente fazer uma via- 
gem diferente. As demais foram aparecendo ao longo do tempo, 
como tentar melhorar meu lado religioso (uma batalha que venho 
travando comigo mesma).

 Pensei em fazer o Caminho no fim da primavera ou começo 
do outono. Seria menos frio e não tão quente! Combinei com San-
tiago (não o Santo Tiago, ou Yago, mas meu companheiro homônimo, 
de todos os dias e de viagens) e decidimos ir em junho de 2009.

 Para não confundir Santiago, mi marido, com o apóstolo, 
chamarei sempre este último de “O Apóstolo Santiago” ou simples-
mente “O Apóstolo”.

 Iria passar meu aniversário caminhando! A partir dessa de-
cisão, comecei a pesquisar e a “viajar” no Caminho de Santiago. 
Desde então, foi um longo, agradável e divertido Caminho. 

Decidimos começar pelo “O Cebreiro”, porque, antes de tudo, 
era um lugar muito bonito. Seriam sete dias de caminhada, uma mé-

A história deste livro

S



12 13

dia de vinte e cinco quilômetros por dia. Entre os vários motivos da  
escolha em caminhar por uma semana, estava o tempo de férias de 
Santiago, que calhou com o meu medo de ficar monótono ou de me 
cansar fisicamente. Normalmente, quem faz o Caminho completo a pé 
(o chamado Caminho Francês, mais tradicional*), o faz entre trinta a 
quarenta dias... Se bem que há vários caminhos que podem ser feitos 
em mais ou menos dias, em mais ou menos quilômetros....

Paradoxalmente, como não gosto de fazer nada que seja o 
“mínimo”, optei por não começar em Sarria, onde se encontra o 
marco do km 100, o mínimo percurso que um peregrino pode fazer 
para obter a Compostela*, o certificado de peregrino. 

“O Cebreiro”, uma antiga aldeia celta, fica depois de Villa-
franca, onde começou minha amiga. Começar em Villafranca sig-
nificava subir quase novecentos metros logo no primeiro dia! Não 
encarei! 

Assim, caminhamos durante uma semana pelas províncias 
de Lugo e La Coruña, que pertencem à Galícia. Nessa comunidade 
espanhola, também chamada de Galiza, cuja capital é Santiago de 
Compostela, fala-se galego (gallego em espanhol), quase uma mis-
tura de português com espanhol! 

Caminhamos por trilhas, estradas, bosques, montanhas e 
planícies da Galícia. Vendo uma paisagem maravilhosa com muito 
verde, carvalhos, eucaliptos, flores, córregos, vaquinhas e carneiri- 
nhos. Mas, também com pedras e lama. Ouvindo o canto de pás-
saros e sentindo o cheiro de mato, de flores, mas também o cheiro 
característico dos currais de vacas. 

Ao final da caminhada, estava muito cansada, com os pés do-
loridos, e nem tive muito tempo para sentir-me feliz na chegada 
a Santiago. Mas, no dia seguinte, olhando para a Compostela que 
recebi, me senti ótima e já pensei que faria tudo novamente.

Quando voltei do Caminho de Santiago, comecei a escrever 
sobre o “meu caminho no Caminho”. Nem tentei buscar o lugar 
idealizado das minhas fantasias, e, sem me importar com ver ou não 
o mar, as lembranças vinham à minha mente sem me dar folga, e me 
vi escrevendo sem parar.

Sei que existem muitos livros, blogs e guias sobre o Caminho 
de Santiago e muito bem escritos. Portanto, o que escrevi não tem 
intenção de ser um guia, porque não o é. É apenas mais um relato 
sobre um trecho do Caminho de Santiago, só que visto pelos meus 
olhos, do corpo e da alma. 

Escrevi para que os amigos possam conhecer mais um pou-
co de mim, para que sintam o Caminho que eu vivenciei e, quem 
sabe, se motivem a fazer o mesmo. Que seja o caminho físico ou que 
seja o espiritual. No fim, acho que todos os caminhos levam a uma  
realização de “quereres”, trazendo de volta “a leveza do ser”, mais 
sustentável.

Sempre quis escrever um livro. Aqui está ele!

*Tradicionalmente, o Caminho 
de Santiago, o denominado 
Caminho Francês, inicia 
na fronteira franco-espanhola, 
em meio aos Pirineus do país Basco. 
Um pequeno povoado francês, 
Saint Jean Pied-de-Port, é a porta 
de entrada mais utilizada pelos
 peregrinos. O outro povoado situado 
a poucos quilômetros, também 
utilizado pelos peregrinos, 
é Roncesvalles, que fica na fronteira, 
mas já do lado espanhol.

Compostela ou compostelana: 
certificado de peregrino. É dada 
àquele que fez a pé pelo menos 
os últimos 100 km do Caminho 
de Santiago ou os últimos 200 km
de bicicleta ou a cavalo.
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ário Quintana é um dos meus poetas preferi-
dos, e essa poesia veio bem a calhar. Fala da busca por rea- 
lizar sonhos, fala de estrelas. E Compostela (de Santiago de Com-
postela) significa Campo de Estrelas.  Antes da Catedral, os res-
tos mortais do Apóstolo ficavam em um campo e os antigos que se 
aproximavam diziam que viam estrelas! Com certeza a “mágica pre-
sença das estrelas” nos segue pelo Caminho, seja ou não visível aos 
nossos olhos!

Meu sonho em fazer o Caminho de Santiago começou com a 
conversa com minha amiga Adriana sobre o trecho que ela havia 
percorrido, mas a decisão só foi tomada junto com Santiago. 

  
“... Quando se sonha só, é apenas um sonho, mas 
quando se sonha com muitos, já é realidade.  
A utopia partilhada é a mola da história” 
  (Dom Helder Câmara)

Com minha visão ou meu sonho compartilhado com Santiago 
comecei a buscar formas para que se transformasse em realidade. 
Comecei a planejar!

Joel Barker, um consultor que popularizou o conceito de para-
digmas, já dizia há décadas: “Uma visão sem ação não passa de um 
sonho. Ação sem visão é só um passatempo. Mas, uma visão com 
ação pode mudar o mundo.”  

Fazer um planejamento estratégico para uma viagem 
parece loucura. Isso é coisa de “business”, claro! Mas, eu fiz. 
Não, não que eu tenha planejado fazer um plano estratégico. 

O planejamento

“Se as coisas são inatingíveis... ora! 
não é motivo para não querê-las. 
Que tristes os caminhos, se não fora 
a mágica presença das estrelas!” 

(Mário Quintana, em “Das Utopias”) 

M
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Jamás, como dizem os espanhóis. Ocorre que fui fazendo uma 
série de pesquisas para ter mais conhecimento do Caminho,  
fui sistematizando as informações e colocando em slides, a pedido 
de Santiago, que disse algo como: “Faça como suas aulas e vamos 
assistindo”. Aí, discutíamos e chegávamos a um acordo, a cada dia. 
Eu pesquisava mais, refazia, acrescentava, retirava, alterava, deixa-
va como tava, etc. e tal, até termos um “projeto pronto”.

Durante anos atuei na área de gestão estratégica. Acho que  
internalizei os conceitos e, inconscientemente, quando percebi, 
tinha um plano estratégico, com táticas e tudo mais. Vai ver que foi 
isso!

O planejamento facilitou a realizar o sonho: uma visão com 
ação, que não tinha a intenção de mudar o mundo, mas simples-
mente fazer uma viagem. Nenhuma mudança programada, muito 
menos radical. Entretanto, já era uma mudança iniciada numa nova 
maneira de viajar. 

O começo do Plano
Escolhemos 2009 e pensamos que seria melhor em junho  

ou setembro, porque não queríamos calor nem frio (isso parecia já 
com uma estratégia definida a partir de uma análise do ambiente 
externo?). Optamos por junho!

Em Madrid, ainda em 2008, havia comprado um livro, “Guía 
del Camino de Santiago”, de Antón Pombo. Escolhi porque, entre 
várias publicações existentes na livraria do El Corte Inglés, essa 
incluía hotéis, hostales, casas rurais e não somente albergues.  Meu 
interesse não eram os albergues. Não tenho mais saco pra ficar  
dividindo quartos nem banheiros com estranhos. Isso pode soar 
pouco “peregrino”, mas é verdade. Além disso, queria aproveitar 
também a gastronomia e os bons hotéis rurais da Galícia. 

Tinha também informações sobre o que ver em cada cidade 
ou pueblo do Caminho e dicas, além de um resumo da história do 
Caminho e do Apóstolo e mapas. Ótimo livro!

Em fevereiro de 2009, comecei a agir mais concretamente.  
Li o referido “guia”, que serviu de base para aprofundar-me em outras 
leituras. Não tinha certeza ainda por onde começar o Caminho, mas 
sabia que não queria fazer mais do que Adriana fez. Assim, continuei  
e-conversando com Adriana.  

Como sou ansiosa e não gosto de esperar, Adriana ia me 

respondendo por e-mail, mas ao mesmo tempo eu ia pesqui-
sando na internet. Encontrei vários sites interessantes, blogs 
e relatos de peregrinos. Entre esses, estava o site do Cami- 
nho de Santiago (www.caminhodesantiago.com) e o da Associa-
ção dos Amigos de Santiago do Brasil (www.santiago.org.br).  
Excelentes!

Depois que voltei e já estava escrevendo meus relatos, li um óti-
mo texto de Oriza Martins (http://www.culturalivre.net/2009/06/08/
o-caminho-de-santiago/) que parecia descrever a minha experiên-
cia. Pensei: “Será que todos devem fazer planos de forma similar?” 
O texto dizia:

“Hoje em dia, quando alguém me indaga por onde se 
começa a fazer o Caminho de Santiago? fico tentada 
a responder: Pela internet! Mas, melhor refletindo, o 
primeiro passo é sempre dado pela nossa vontade de 
realizar a peregrinação. E o passo seguinte: pesqui-
sar os meios para se alcançar tal objetivo. Nesse caso,  
não há dúvidas de que a web é um instrumento  
inestimável, eficiente, motivador. Inúmeros relatos de  
experiências nos colocam diante das diferentes possi-
bilidades: dicas, mapas, fotos, dificuldades, meios…
Quanto mais se pesquisa a respeito do assunto, tanto 
mais cresce em nós o desejo de vivenciar a mágica 
peregrinação...”

E o meu plano? Vamos lá. Fiz, então, uma pesquisa geral  
(livro e internet) e comecei a copiar o que mais me interessava.  
Em princípio, sem muita organização. Depois descartei algumas 
coisas e guardei outras. A cada dia me aprofundava mais e mais nas 
pesquisas. Foi nesse meio tempo que percebi que estava fazendo um 
plano estratégico (e até pensei que deveria levar um dia para meus 
alunos verem essa minha “aula prática”, que tem até slides!).

 
A Missão, os Valores, o Ambiente Externo e o Interno
Inconscientemente fiz um levantamento de tudo que tinha a ver  

com os ambientes externo e interno e, ao final, tinha um diagnóstico.  
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O objetivo principal era realizar um trecho do Caminho de Santiago. Havia 
algumas “condições” desejadas (seriam os valores?). Iríamos a pé (podem-
os dizer que era um dos valores). 

Com nossos valores, poderíamos ter traçado uma Missão, algo 
como: “Fazer um trecho do Caminho de Santiago a pé, buscando a 
melhoria dos valores espirituais, o encontro com o próximo e con-
sigo mesmo; e ao mesmo tempo curtir as paisagens, a natureza, a 
gastronomia da Galícia e divertir-se”. Ufa, era muita coisa! Mas, 
nunca a descrevemos “no papel”, embora a tívessemos “na cabeça”!  
Pensando bem, acho que era um pouco invertido. No duro, no começo 
pensei nas paisagens, no vinho, na comida espanhola e no desafio. 
O lado religioso vinha na minha cabeça, não sei se por culpa ou por 
vontade de ter esse lado realmente mais forte mesmo.

O “ambiente externo” era o Caminho em si, as cidades, o cli-
ma, as trilhas, etc. O “ambiente interno” éramos nós, nossa saúde, 
as roupas que deveríamos levar, etc. A análise dos ambientes veio 
quase que espontaneamente. Alguns dos pontos “internos” depen-
diam do diagnóstico do ambiente externo, como por exemplo, a es-
colha da roupa dependeria se fosse chover ou fazer sol... Assim, 
algumas escolhas foram feitas e decisões tomadas.  Pesquisei “as 
ameaças e oportunidades”, mas não utilizei em nenhum momento 
essa nomenclatura. Levantei pontos fortes e fracos, também sem dar 
esses nomes e sem ter consciência de que fazia um plano. Mas,  
estava delineado um planejamento estratégico. 

Comecei o planejamento partindo do ideal (coincidentemente 
é assim que começa um plano estratégico). O que nós realmente 
queríamos fazer, onde queríamos dormir e comer, o que queríamos 
visitar e ver, etc. Só depois fiz o orçamento. Sorte nossa que nosso 
ideal era compatível com nosso orçamento! Nesse ínterim, toma-
mos algumas decisões para melhorar os “pontos fracos”, como,  
por exemplo, comecei a fazer atividades físicas que pudessem  
melhorar um problema na minha coluna, diagnosticado no começo 
de 2009. 

Como não podíamos controlar as ameaças, nos preparamos  
para elas - por exemplo, compramos roupas apropriadas para as  
chuvas, ou mudamos algum ponto de dormida para cidades com uma 
melhor infraestrutura hoteleira. Vale salientar que todos os hotéis  
foram reservados desde o Brasil. Além disso, podíamos fazer com que 
algumas ameaças se transformassem em oportunidades, desde que 
preparados. As chuvas seriam então uma oportunidade de caminhar  

com climas variados (sol, chuva, nuvens...) e, em especial, ver  
a Galícia com suas famosas chuvas!

Ah, e a decisão de começar pelo “O Cebreiro” e não por  
Villafranca teve a ver também com a longa e inclinada subida desde 
Villafranca até “O Cebreiro”. Uma dura subida no primeiro dia foi  
o fator número 1 da desistência. Eliminada, assim, uma ameaça, 
continuei o planejamento. Mas, “O Cebreiro” não poderia ficar de 
fora. Uma antiga aldeia celta, com mágicas colinas e casas fantás-
ticas de pedra! Então, estava decidido o ponto de partida: “O Ce-
breiro”, uns vinte e poucos quilômetros após Villafranca!

O cumprimento do Plano
Como todo plano, o mesmo deveria ser seguido e, a cada  

imprevisto, adaptado. Como ouvi um dia desses um personagem  
de um filme dizer: “Por mais que se planeje, esteja sempre preparado  
para improvisar”. Não houve quase nenhum imprevisto e, que eu  
lembre, o principal foram meus pés. Pés que não se adequaram às 
duras descidas com pedras, “dentro” das botas, e tive que comprar 
umas sandálias. Um pequeno ajuste no plano!

O corpo, cansado ou não, nunca cedeu à preguiça nem às 
dores. Foram comandados pela vontade de chegar Lá!

Dessa forma atingimos nosso objetivo, nossa visão e nossa 
missão. Caminhamos sete dias e chegamos à Catedral de Santiago 
no domingo, 07 de junho de 2009, conforme planejado. Fomos à 
Oficina dos Peregrinos, entramos numa pequena fila e conseguimos 
nossa Compostela! Na segunda-feira estávamos assistindo à Missa 
dos Peregrinos, onde pudemos compartilhar com uma grande quan-
tidade de peregrinos (vários deles que tínhamos encontrado pelo 
Caminho) a alegria de ter chegado a Santiago de Compostela.





23

hegamos em Madrid no sábado, 30 de maio 
de 2009, ao meio-dia. De metrô fomos até nosso hotel (Hostal Per-
sal, um hotelzinho legal, bonitinho, bem simples, mas limpo e muito 
bem localizado, no centro). Alguns quartos dão de frente para uma 
animada rua “peatonal” (em frente à Plaza del Angel) com varandi- 
nhas bucólicas. Tivemos sorte e pegamos um desses.  

Lá, eu e Santiago nos encontramos com três amigas:  
Sakina, uma animada argelina que mora em Madrid e que foi cole-
ga de meu irmão Carito, na Universidade Politécnica, há uns vinte  
anos. Ficaram amigos até hoje e de uns anos pra cá também virou 
nossa amiga.  E Pilar e sua filha Alexia, que as conheci quando 
morei em Madrid, época em que fiz meu doutorado, em finais dos 
anos 80. Fomos os cinco almoçar num lugar legal e brindamos ao 
encontro e à nossa caminhada!

No domingo, dia 31, saímos pela manhã do hotel direto para a 
Estación Sur de Autobuses, para pegar um ônibus para Piedrafita do 
Cebreiro (cidadezinha que fica embaixo de “O Cebreiro” de onde 
começaríamos a caminhar). Chegamos em Piedrafita por volta das 
5h30 da tarde (deveríamos ter chegado antes, mas nosso ônibus 
quebrou, blá blá, blá...). Lá desceram também mais quatro “futuros 
peregrinos”. 

De táxi subimos até lá, em busca de nossa hospedagem.  
“Ei, de táxi, é?”. É, de táxi sim, a proposta era começar a caminhar  
a partir de “O Cebrero”, e não subir a pé até lá! Lembrei de um 
blog que li antes de viajar, onde a “peregrina” dizia algo como:  
“Não ando nem um metro a mais fora do Caminho, afinal não joguei 
pedra na cruz”! Nem eu!

Capítulo 1    ANTES DE CAMINHAR

Em Madrid

C
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Cebreiro” é um pueblo fantástico. Esse é um 
lugar que não se pode deixar de ir! Quando vi as fotos pela internet 
e soube que era uma antiga aldeia celta, cheia de palhoças, casas 
de pedras, ruas de pedras, tudo isso no topo de uma montanha, disse 
pra mim mesma: “Tenho que ir lá”! Esse negócio de “povo celta” 
me dá a maior curiosidade. E tem mais: de lá se vê uma maravilhosa 
paisagem. Tive a sensação de ter o mundo aos meus pés! 

Em “O  Cebreiro”
Na véspera da caminhada

As montanhas, vistas do Cebrero

Apesar de os relatos sempre dizerem que era um lugar com 
muita névoa e frio, para nossa surpresa e também dos moradores 
(que disseram ser isso uma raridade), chegamos lá num dia de sol 
e calor, com muita luminosidade. E, como nessa época do ano o sol 
por lá se põe bem mais tarde, tivemos bastante tempo para curtir 
a cidade de dia, embora já fosse noite (até as dez da noite estava 
claro!).

Assim que chegamos ao nosso hotel (uma linda casa rural: 
Casa Valiña), tomamos nossa primeira taça de vinho. Aproveitamos 
e provamos também a famosa Tarta de Santiago (uma torta de amên-
doas com o desenho da cruz de Santiago em cima). Depois, subi-
mos para deixar nossa pequena bagagem no quarto e nos deparamos 
com uma vista mágica das varandas. Realmente é um pueblo lindo!  
Na varanda da frente, uma visão: montanhas e casas de pedra!  
Na vista da lateral do quarto, estava a Igreja com um pequeno cemi-
tério (e eu, que morro de medo de cemitério, achei bem legal a vista, 
parecia uma paisagem de cartão postal).

Casas em “O Cebrero” O Cebrero (palhoças)

Tortinhas de Santiago

O Cebrero (a vista frontal da janela do 
nosso quarto no hotel)

“
O
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Como a cidade é realmente muitíssimo pequena (tudo está 
juntinho), em pouco tempo a conhecemos. Mas, ficamos um tempo 
a mais rondando, porque era muito gostoso caminhar por lá. Visita-
mos a Igreja de Santa Maria a Real, muito linda e que ficava vizinha 
ao nosso hotel. Dizem que lá se encontra um cálice do Santo Graal 
(o Santo Graal gallego, de acordo com uma lenda local da Idade 
Média), que vi e fotografei. Uma cidade bonita cheia de lendas e 
histórias bonitas! 

Como já falei, dentro do terreno da Igreja há um cemitério. 
Não como aqueles antigos da Inglaterra (dos lugarejos), mas um 
que, apesar de antigo, parece mais moderno (não gosto muito, me dá 
um certo medo). Bom, prefiro aqueles da Inglaterra, são mais bucóli-
cos. Imaginem que na Inglaterra eu até passeava pelos pequenos.  
Aliás, é bom frisar que as Igrejas que encontramos no Caminho, 
todas elas, têm um cemitério. Ou será que são elas que estão dentro 
dos cemitérios? 

Num bar-restaurante chamado Venta Celta, com vista privi-
legiada para as montanhas, comemos um delicioso pulpo a cachelo  
e tomamos vinho. Isso tudo ao som de uma bandinha, tocando 
animadas músicas celtas, com uma gaita de fole e um bumbo.  
E, para completar a cena, um bêbado, habitante do pueblo, tentava  
“invadir” a banda. Num dado momento conseguiu que uma alemã, 

que estava por lá, dançasse com ele! Muito divertido. Lá pras tantas, 
a bandinha tocou uma música conhecida e todos no bar cantaram 
alegremente o refrão “Que Viva a Espanha”!

Depois dessa divertida noite (que parecia dia), fomos dormir 
na nossa casa-hotel maravilhosa, como todas as casas do lugar. 

Capela de Santa Maria a Real

Pulpo a CacheloA bandinha e o bêbado

O Santo Graal gallego
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om um despertador preparado para as sete 
horas, acordamos. Nem adiantava acordar antes porque na maio-
ria dos lugares na Galícia, o café só começa às 07h30, ou mais.  
Comecei meu ritual de alongamentos, preparação de mochilas, etc., 
e às 08h00 estávamos desayunando um bocadillo enorme de jamón 
serrano que dividimos entre nós dois (eu e Santiago), com um suco 
de laranja natural e um café com leite. 

Pagamos a conta do hotel e saímos às 08h45, já começan-
do nosso primeiro dia de caminhada. Uma paisagem de tirar o 
fôlego, apreciávamos desde o topo do Cebreiro! Perfeita escolha  
para nosso primeiro dia! Assim, descendo inicialmente pela  

Capítulo 2    O 1º DIA DE CAMINHADA
         De “O Cebreiro” a Triacastela

Saindo de “O Cebrero” Os primeiros minutos da caminhada

C



30 31

carreteira, começamos a caminhar. Do outro lado já caminhava outro 
casal. 

No início só queríamos apreciar a beleza do lugar e assim 
fomos fotografando, filmando e caminhando. Depois de Linha- 
res, a primeira cidadezinha que passamos, começamos a entrar  
numa trilha, deixando de lado a carreteira. Encontramos muitos  
casais e alguns peregrinos sozinhos. Numa pequena subida, onde 
havia uma bifurcação, topamos com um grupo de uns oito peregri-
nos, talvez o único grupo grande que vimos a pé.  

No Alto de São Roque, como não podia deixar de ser,  
sacamos fotos junto ao monumento ao peregrino. Passamos por  
outros povoados, como Hospital de La Condessa, onde paramos para 
um café e ir al baño. 

Mais adiante, acho que em Padornelo, encontramos uma fonte 
onde três alemãs se refrescavam. Santiago, com sua animação pe-
culiar, aproveitou e resolveu imitá-las. E eu, sentada num batente 
de uma pequena igreja em frente (sem as botas, numa tentativa de 
aliviar os pés), admirava o espetáculo dos “banhos” na fonte. 

Logo depois, nos deparamos com uma subida um tanto  
cansativa para o Alto do Poio. Subimos acompanhados de outros 
peregrinos, todos a dizer “ufa” cada qual na sua língua ou com seu 
semblante. Assim que acabamos de subir... Surpresa! Um café-bar 
já repleto de cansados peregrinos, descansando e matando a sede 
com deliciosas cervejas geladas. Fizemos o mesmo, claro!

Saímos, de novo por uma trilha que beirava a carreteira, justo 
no lugar onde encontramos Alexia, uma francesa. Também passou 
por nós uma dinamarquesa, caminhando “por perto” por alguns me-
tros, e de vez em quando trocando algumas palavras conosco. Vários  
outros peregrinos cruzaram nosso caminho (a maioria alemães), sem-
pre nos saudando uns aos outros com um enfático Buen Camino!

Caminhamos depois em trilhas afastadas da estrada, tri- 
lhas de verdade. De vez em quando passando por outros povoados.  
Enfim, chegamos em O Biduedo, mais ou menos metade do caminho 
do dia. 

Em O Biduedo, a primeira coisa que vimos foi um espaço de 
descanso para peregrinos, uma espécie de um jardim com mesas 
e bancos longos de cimento. Antes de lanchar, resolvi me alongar 
nesse espaço. Coloquei o colchonete em cima de um dos bancos e 
comecei. Quando estava já no final dos alongamentos, passam três 
jovens peregrinas que me perguntaram como faziam para alongar Santiago no café-bar no Alto do Poio

A fonte em que as alemãs 
e Santiago tomaram um “meio” 
banho (as fotos dos banhos são 
“proibidas”)

Alto de São Roque
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as costas. De aluna passei a professora de alongamentos! O que o 
Caminho não faz?

Aproveitamos e tiramos as botas para dar um descanso nos 
pés. Achei uma pequenininha bolha, ou algo que se parecia. Fiquei 
um pouco chateada, mas percebi que era num lugar que não iria 
atritar na bota. Aí passei mais cremes (tipo vaselina) nos pés para 
prevenir as famosas bolhas e troquei as meias por umas mais se-
cas. Depois de todo esse ritual, fomos fazer nosso lanche-almoço.  
Un bocadillo de chorizo gallego con una copa de vino! 

Recomeçamos nossa caminhada e, ainda lá, encontramos uma 
das menores capelas do Caminho. Saindo de O Biduedo começamos 
a caminhar por uma trilha cheia de pedras soltas e, ladeira abaixo, 
prosseguimos. Foi aí que meus pés começaram a reclamar. Não, não 
era uma pequena ladeira, foram uns seis quilômetros ou mais de 
descida e de pedras. Ufa! Tortura para meus dedos, dedões e dedi-
nhos dos pés.

 No começo era novidade e tudo ia bem, mas depois... Parecia 
não acabar nunca e as pedras a rolar. Nem me lembrei dos Rolling 
Stones e suas músicas, com tamanha dor. De vez em quando, no 
Caminho, eu me lembrava de alguma música que combinava com 
o trecho ou com o que via no momento e às vezes cantava, mesmo 
desafinada, cantava. 

Avistávamos Triacastela, do alto dos montes, e essa não chega-
va! Por fim, acabam (ou diminuem) as descidas ”fortes” e chegamos 
a Ramil, um povoado tão pegado a Triacastela, que não se sabia onde 

A paisagem: campos verdes, 
montes, vaquinhas...

um terminava e o outro começava, a não ser por uma carreteira que 
aparentemente os separava. Lá, conhecemos os velhos carvalhos e o 
“velho” Anselmo com suas rosas (contarei mais na parte 2).

Na entrada de Triacastela, encontramos uns ingleses que re-
comendaram um albergue a Alexia, a francesa, que ia conosco nesse 
trecho, e nos indicou como chegar à rua principal (só havia pratica-
mente duas ruas). Passamos pela igreja, entramos (para isso tivemos 
que passar pelo seu cemitério), rezamos e carimbamos nossas cre-
denciais de peregrinos*. Sentados numa mureta em frente, estavam 
um casal de alemães, esperando um táxi para ir “não sei aonde”. 

Às 16h50 em ponto sentamos no Café Xacobeo, em frente ao 
Café Rio, que nos pareceu também simpático, mas se encontrava do 
lado do sol.  Tomamos uma cerveja gelada e telefonamos para a casa 
rural onde iríamos nos hospedar, avisando que havíamos chegado. 

A cerveja veio, além de geladíssima, em copo de vidro “fino”, 
parecia cristal! Lembrei-me de meu tio Du (Darce), que não gostava  
de beber nada, nem água, em copos que não fossem “finos”. Tinha 
toda razão, copo fino é outra coisa! 

O caminho e suas indicações, perto de Triacastela

*Para ter direito a receber 
a Compostela ou Compostelana, 
o certificado de peregrino (Certi-
ficado de conclusão do Caminho 
de Santiago), é preciso colocar 
um carimbo (“sello”) numa 
espécie de passaporte ou creden-
cial em cada cidade que 
passarmos. Isso para provar que 
se cumpriu o trajeto mínimo 
(100 km). O “passaporte” 
manda-se buscar em São Paulo
(acacs-sp@santiago.org.br), 
ou se pega na cidade onde 
for iniciar o Caminho, no 
albergue ou igreja. O carimbo
pode ser feito em albergues, 
igrejas, museus e até bares. 
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Uma coisa leva a outra e, lembrando de Du, lembrei-me  
também de meu avô Estevam. A conversa então girou em tor-
no dele e de sua vida avançada ou moderna demais para  
o seu tempo. Gostava de esportes e incentivava os filhos a se  
exercitarem. Saudável, até os seus noventa anos praticava ioga  
e caminhava muitos quilômetros por dia. Sempre foi adepto às  
coisas naturais. Tinha um livro chamado “A cura pelo limão”  
que com certeza o seguia ao pé da letra. Seguramente teria feito o 
Caminho de Santiago numa boa. 

Nesse dia e nesse café-bar ainda conversei sobre minha  
infância e adolescência. As dormidas na casa de meu avô Estevam 
e ele nos acordando quase de madrugada para fazer “exercícios”... 
Rádio e TV ligados ao mesmo tempo, “Jerônimo o Herói do Sertão” 
no rádio a se ouvir... O silêncio na hora das comidas... As “tro-
cas” exigidas para conseguirmos alguns “trocados” (arrancar erva 
daninha da grama por um dinheirinho para um picolé...). Também  

me lembrei de outras coisas que tinham a ver com jogos de rua  
na infância, brincadeiras, bicicletas, meus irmãos, amigas... Etc.  
e tal! Santiago a me escutar e a cerveja geladinha como nossa  
companhia.

Deixando de lado as reminiscências, chegamos na casa rural  
(muito legal) e começamos nosso ritual de lavar roupa e tomar  
um bom banho. Mais tarde voltamos ao centro de Triacastela, ao  
Xacobeo, para jantar (o Xacobeu parecia ser famoso, pela quanti-
dade de gente que encontramos no jantar).

Lá pras dez da noite ou mais, de volta à Casa Rural (Casa 
Pacios), eu tentava dormir com a janela aberta, vendo uma linda 
paisagem rural, com verdes campos e o sol ainda rondando. Foi difí-
cil pegar no sono nesse dia. Não sei se era ainda o fuso horário,  
o cansaço ou o sol...

A Igreja de Triacastela

Carimbando as credenciais 
(El sello no pasaporte)
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epois de um fantástico despertar no meio do 
campo, começo meu ritual de alongamentos diário. Descemos para 
um café da manhã, com suco de laranja natural e queijo do Cebreiro 
com mel e marmelada (que não se pode deixar de experimentar). 

Elba, a taxista, nos deixou no ponto de início da caminhada do 
dia. Às 8h45 de uma  manhã de sol, a partir de uma bifurcação, começa-
mos a caminhar seguindo pelo trecho que passa por San Xil. 

De Triacastrela a Sarria existem dois caminhos. Optamos por 
esse trecho porque li em vários lugares que era mais bonito do que o 
que ia por Samos (embora haja controvérsias). Uns diziam que, exceto 
pelo Monastério de Samos, as trilhas que vão por San Xil são bem mais 
agradáveis e belas. Como não fui por Samos, não posso ter certeza, mas 
sei que por San Xil o caminho era realmente maravilhoso! 

Capítulo 3    O 2º DIA DE CAMINHADA
         De Triacastela a Sarria

As trilhas no começo 
do 2º dia de caminhada

D
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Iniciamos o nosso caminhar por uma ponte sobre um rio.  
O trecho já era bonito desde o princípio. Ainda um pouco frio, ten-
távamos nos esquentar nos trechos com sol, mas as sombras teima-
vam em aparecer num bosque que já começava a se formar. Surgi-
ram algumas subidas e forçosamente começamos a nos esquentar.  
De vez em quando um córrego, de vez em quando água pelo caminho.  
E os pássaros sem parar de cantar... Que dia!

Passamos pelo primeiro povoado, sem identificação, onde um 
cachorro mansamente tentou nos seguir (desistindo nos primeiros 
metros) e onde não se via “vivalma” (só na saída apareceu um  
senhor numa espécie de celeiro). Além disso, com um cheiro dana-
do de caca de vaca. Logo depois encontramos a famosa fonte de San 
Xil, pelo que deduzimos ser aquele o povoado de San Xil. A fonte 
era bem bonita, com a concha de vieira, como mostravam as fotos 
que havia visto antes, e bem no meio de árvores... Bebemos água, 
trocamos a água da garrafa e sacamos fotos! 

Mais na frente encontramos um espaço de descanso para o 
peregrino totalmente automatizado. Ficamos pasmos! Uma espécie 
de uma garagem com várias máquinas de sucos, refrigerantes, água, 
sanduíches... Até o sello (carimbo) para a credencial estava lá a 
disposição dos passantes. E com câmeras tomando conta do local. 
Modernidade total no meio de um caminho de siglos.     

Andamos mais um pouco e vimos máquinas similares numa 
calçada. Acho que é uma forma de compensar os locais fechados na 
hora da siesta.

Os bosques

A Fonte de San Xil

Local automatizado, com bebidas, 
comidas e até o “sello”

Máquinas no meio da rua
(água e refrigerantes)

Os carvalhos que encontrávamos 
a “toda hora”
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Subimos um pouco até o Monte Santa Irene, e outra vez a 
descer, como na véspera! Apesar das descidas “chatas”, a paisa-
gem continuava fantástica, com muitas árvores, flores e córregos...  
E, para não dizer que era tudo perfeito, logo depois de Montán, 
apareceram vários trechos com muita lama!

No meio de tanta beleza, e respirando mais fundo para captar 
o cheiro das plantas, tentei pegar numa delas... Droga, era uma  
urtiga! Ainda bem que só pegou de leve num dedinho da mão, que 
ficou meio “ardido” por um tempo.

Na entrada para Furela, depois de quase onze quilômetros de 
caminhada, paramos num café na estrada, já lotado de peregrinos, 
para nosso “almoço”: tortilla de batatas e cerveja! Foi lá que reen-
contramos Aléxia, a francesa, e conhecemos Juama, um espanhol. 

Pelo caminho, nesse dia, encontramos ainda um casal  
de suíços, Mirjan e Floriano, e um casal de espanhóis, Enrique  
e Begoña. Mais tarde, em Sarria, iríamos encontrar os dois casais no 
mesmo hotel em que ficamos. 

Em Aguiada, povoado que é o “ponto de encontro” dos dois 
trechos (o que vai por San Xil e o que vai por Samos), vimos uma 
casa bem legal, quase uma mansão, e seu proprietário, Ferdinando, 
no portão. Mais adiante, encontramos Dolores, uma senhora com 
uns oitenta anos, que não quis ser filmada, mas conversou bastante. 
Encontramos ainda dois brasileiros...

Nesse percurso, ainda tive que suportar algumas descidas 
(depois de Furela e até Sarria quase tudo era descida) que acabaram 
por acabar meus pés! 

Esse foi o dia de menor trajetória, um pouco menos de vinte 
quilômetros. Assim, apesar das descidas, com os pés “em deses- 
pero” e debaixo de um sol causticante (como diria meu pai, imitan-
do sua tia Sinhazinha Rocha), chegamos mais cedo em Sarria, em 
torno das três da tarde! Quer dizer, em Vigo, que é quase “colado” 
com Sarria, tivemos uma alegria precoce equivocada. Andamos ain-
da mais um quilômetro e alcançamos (apenas) a entrada de Sarria.  
Ali havia uma oficina de turismo e carimbamos as credenciais. 

Para meu desespero, acompanhando o de meus pés, ainda  
andamos um bocado até o centro da cidade e ao hotel. A gente via 
a placa do hotel, e mais outra placa indicativa, e outra mais... Ufa! 
Mas, lá para as quatro horas, chegamos de verdade!  

Já no quarto do hotel, percebi que tinha as unhas dos pés 
horríveis, todas roxas. Pedi um balde com gelo e meti meus pés 
nesse gelo! Depois passei gel, coloquei “salompas”, etc. (coisas 
que usaria nas minhas costas e acabaram nos pés!).  Em seguida,  

Uma mansão 
no meio dos pueblos

Em Aguiada, Santiago filmando,
como sempre!

Minhas sandálias novas

Igreja em Sarria
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com as sandálias confortáveis que levei para usar nas noites, fomos 
conhecer a cidade! 

Na primeira loja em que paramos, Santiago me mostra umas 
sandálias próprias para caminhada (das boas) sugerindo que as 
comprasse, para aliviar os dedos dos pés no caminho. Acabou que 

ele me deu de presente de aniversário antecipado (era a véspera do 
meu birthday)! Na tal loja encontramos também o casal suíço, que 
nos cumprimentou bem simpático.

Com o “pacote” das sandálias na mão, percorremos a cidade, 
que tem um centro histórico bem bonito e que fica no alto. Na Igreja  
principal, vimos que ia começar a missa dos peregrinos, e lá ficamos. 
Eram 19h30.  Assistimos à missa e comungamos. Foi lá que avis-
tamos Carmina, uma “verdadeira peregrina”, pela primeira vez.  
Ela se vestia e andava como uma peregrina dos “tempos antigos” 
(na segunda parte do livro, falo mais sobre os personagens que en-
contramos pelo caminho).

Passeamos um pouco pelo “malecón”, um passeio de pedes-
tres, beirando o rio, e depois sentamos na Cafeteria Santiago, ao 
ar livre, para jantar. Atendidos por um garçom também chamado 
Santiago, pedimos o menu do dia. E, claro, o vinho a que tínhamos 
direito! Vale destacar que o menu do dia ou o “menu do peregrino” 
sempre vem acompanhado de três pratos (entrada, prato principal e 
sobremesa – postre) além de vinho, e custava entre oito e onze euros. 
Uma boa pedida!

Nas calçadas, nos bares e restaurantes, além dos peregrinos, 
muitas famílias locais com crianças brincando, casais de todas as 
idades e famílias completas cenando! Cidadezinha legal, Sarria.

Atravessamos a ponte que nos levava ao nosso hotel (NH  
Alfonso IX) e fomos dormir. 

O rio em Sarria,
ao lado do passeio de pedestres 

(onde ficam bares e cafés)

Eu no Malecón
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esse dia, dia do meu aniversário, tomamos  
um café da manhã muito bom no hotel. (Passei meu aniversário no  
Caminho. Fazia parte do plano!) Quando nos dirigimos para o 
café, vimos o casal suíço já saindo para caminhar. Havia vários 
peregrinos no café da manhã do hotel. Como sempre, muitos com 
mais de sessenta anos e todos no maior pique!

Depois de pagar a conta e pegarmos as mochilas, saímos 
do hotel pela parte histórica. Já na saída, bem mais na frente, 
passamos pelo Convento da Madalena, que não havíamos visto 
na véspera. O Convento era vizinho a um colégio de crianças e 
adolescentes e tivemos certa dificuldade em passar rápido por 
esse trechinho, devido aos carros dos pais que estavam deixando 
seus filhos. Em frente havia um cemitério e caminhamos ao lado 
dele na saída da cidade (e haja cemitérios!).

Cruzamos uma ponte medieval, a Ponte Áspera. Linda, com 
lindo rio, formando uma maravilhosa paisagem para começar o dia 
de meu aniversário! Duas jovens peregrinas espanholas vinham 
caminhando ao mesmo tempo em que nós. Em seguida, avistamos 
muitos outros peregrinos, mais do que nos dias anteriores. Encon-
tramos Juama, o espanhol, também nesse trecho.

Logo depois várias bicicletas passaram por nós. A partir 
desse dia vimos mais peregrinos de bike. Nos primeiros dias 
só avistamos uns dois, e sempre na estrada, nunca nas trilhas, 
talvez porque as trilhas anteriores eram mais difíceis para as 
bicicletas, não sei. Ao cruzar um rio eles desceram das bikes e as 
empurraram. Mais na frente um grupo de peregrinos de bicicle-
tas parados, um deles com pneu furado.

Capítulo 4    O 3º DIA DE CAMINHADA
         De Sarria a Portomarín (meu cumpleaños)

N
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Muito depois, encontramos uma espanhola jovem de bici-
cleta, que ousadamente preferiu entrar uma trilha bastante difí-
cil, enquanto os demais optavam pela carreteira! Muy bien!

Com minhas novas sandálias, caminhava melhor que nos 
dois dias anteriores, apesar de logo dar de cara com uma difícil 
subida e em seguida mais outra subida forte com água e pedras 
(um riozinho passava por essa trilha). Driblando a água para 
não molhar meus pés, “fui indo”. Encontramos também trechos 
com lama, mas com cuidado consegui passar bem. Com algumas 
dores na planta dos pés, ainda assim uns 70% melhor que com 
as botas, lá fui eu! 

Em compensação, havia longos trechos planos e nesses  
andei bem rápido! Santiago ficou pasmo com minha nova 
“ligeireza”! Nesses trechos era uma beleza andar com as novas 
sandálias! 

Lembrei de novo de vovô, quando dizia que não se deve eco- 
nomizar em sapatos, pois são nossos pés que nos sustentam!  
Na verdade não economizei, pois minhas botas eram das melhores 
e as novas sandálias também. Mas, os meus pés parecem que não 
eram dos melhores, talvez eu tenha economizado no uso deles no 
chão. Deveria ter andado mais descalça para deixá-los fortes? 

Percebi que outras mulheres usavam também sandálias do 
mesmo tipo. Talvez os homens, por usarem quase sempre sapatos 
fechados, tenham os pés mais fortes? Nós, mulheres, principalmente  
as nordestinas, devido ao calor, usamos sapatos fechados ou tênis 

A Ponte Áspera

somente durante a prática de atividades físicas ou em viagens.  
Nossos pés estão sempre calçados com sandálias abertas!

Voltando ao dia... Então, conversei mais sobre ele (vovô), 
principalmente sobre o que ele fazia nas suas sessões de ioga 
diárias. “Plantava bananeira” (ficava de cabeça pra baixo total-
mente ereto), já com mais de oitenta anos!

Bom, nesse dia encontramos por diversas vezes um casal 
francês, de uns setenta anos, que só falava em francês, e iam de 
bike! Au revoir! 

Em Barbadelo, uns quatro quilômetros depois de Sarria, 
encontramos um pessoal do pueblo conversando próximo à Ig-
reja. Perguntamos se estava aberta e disseram que sim (não era 
fácil encontrar igrejas abertas pela manhã). Fomos lá carimbar 
nossas credenciais e rezar um pouco.

Em seguida chegamos no Km 100, o marco dos últimos 
100 quilômetros que faltam para chegar a Santiago (o mínimo a 
se percorrer a pé para ter direito à Compostelana). Nesse marco 
todos tiram fotos, e logicamente nós também! Percebemos que 
existem dois marcos alusivos ao Km 100. Não conseguimos saber 
o motivo... Bom, fotografamos os dois.

Um pouco mais da metade do caminho desse dia, em Mor-
gade, num pueblo de pedra como tantos outros, paramos num bar 

Eu, Santiago 
e as pedras do caminho

Um casal de franceses 
com suas bikes
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(Casa Morgade), onde já estavam vários peregrinos. Era um bar 
bem legal. Comemos tortilla con chorizo e tomei a primeira taça 
de vinho do dia, já comemorando meu aniversário! 

Lá, outra vez encontramos Juama e também uma dupla de pai 
e filho (que soubemos depois serem da África do Sul) que andavam 
sempre cruzando por a gente. Um quilômetro antes, eles bateram 
nossas fotos no “Marco 100” em A Brea, e nós, a deles!

Sentada no bar em Morgade, olho pra frente e vejo uma 
parede desenhada com a cruz de Santiago e um desenho que 
parecia mais uma pintura de Miró e ao mesmo tempo um persona-
gem de desenho animado. Era o símbolo do Caminho de Santiago 
da Galícia, todo pixado! Mais na frente, outro símbolo-desenho 
desses numa placa. Algum gaiato escreveu embaixo: “Ese es el 
camino de Mickey Mouse”. Mas, bem que parecia!

 Antes já havíamos parado em dois outros “cafés-bar”, um 
em Rente e outro em Peruscallo, mas enquanto eu só tomava  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
suco, Santiago já tinha começado a comemorar meu cumpleaños 
com copas de vino! Depois de Morgade paramos ainda em Fer-
reiros. Tomamos café e outra taça de vinho. 

Em seguida, em Mercadoiro, encontramos um bar muito 
massa. Moderno, parecia que estávamos em uma cidade grande, 
embora fosse um pueblito. Vários peregrinos sentados na parte  
ao ar livre e outros na barra, lá dentro. Lugar animado, com  
música boa!! Já estava quente, pois o sol já vinha se mostrando  
todo! Aí tomei uma cerveja. Geladíssima! E uma empanada de 
atum! Ô aniversário bom! Faltavam uns cinco quilômetros para 
Portomarín e depois dessa “parada estratégica” fomos direto 
para lá! 

Um pouco antes das cinco da tarde chegávamos a Por-
tomarín, depois de uma descida pelo asfalto que parecia não ter 
fim. Com a gente, desciam mais duas jovens espanholas que recla- 

Eu e Santiago em frente ao Marco 100

Bar em Mercadoiro “Uma caña” de “cumpleaños”!

Outro Marco 100, todo “pixado”

Bar em Morgade Primeira “copa de vino” em “cumpleaños”

Chegando em Portomarín

Portomarín, vista do outro lado
do rio Miño
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mavam dos joelhos e, animadas, tentavam descer “de costas” e 
em ziguezague, ensinadas por Santiago! Doidices! Juntos, nós 
quatro, comemoramos a chegada triunfal pela ponte que leva à 
entrada da cidade! Ultreya*!

Depois de ter caminhado num dia tão bonito e, diante da 
beleza da entrada dessa cidade (que já foi tragada pelas águas e 
depois reconstruída no alto “pedra por pedra”), tive mais certeza 
de que meu aniversário era para ter sido passado como estava 
sendo: no Caminho!

Seguindo as indicações do hotel, fomos andando em 
direção ao mesmo. Em determinada hora, paramos de ver tais  
sinais e resolvemos perguntar a uns garis que estavam por ali.  
Eles disseram, meio rindo, que era um hotel quatro estrelas.  
Devem ter pensado que, para peregrinos, não dava não! Bem, 
eram três estrelas, mas parecia ser o melhor da cidade e lá estava 
cheio de peregrinos! Ainda mais era meu aniversário e quería-
mos o melhor hotel! 

Engraçado, porque tive dúvidas na hora da reserva, ainda 
no Brasil. No primeiro momento ele estava lotado e ficamos em 
lista de espera. Para não ter problema vi uma pensão simpáti-
ca e reservei. Depois recebi um e-mail dizendo haver vaga no 
primeiro, no hotel. Fiquei em dúvida (o outro era tão simpáti-
co, mas talvez não fosse bom, sei lá...), e perguntei a Santiago  
e ao meu irmão Carito o que eles achavam. Elegeram o tal “três 
estrelas” e eu reservei. 

Vista da varanda do quarto 
do hotel de Portomarín

Chegando lá, vi que realmente o hotel (Hotel Pousada de 
Portomarín) era muito bom, com uma vista linda, e uma suíte 
nos esperando (acho que todos eram suítes!). Tinha sido um an-
tigo Parador, mas foi rebaixado à categoria de pousada (mas, na 
Espanha é melhor do que um hotel comum). Lá em cima, na tal 
suíte, comecei a procurar o ar condicionado e nada! E Santiago a 
filmar (ele filmava tudo sem parar, desde o primeiro dia em que 
chegamos à Espanha). Eu, danada da vida, porque ele não me 
ajudava a procurar o tal ar. 

Liguei para a recepção e a moça que atendeu disse: “Não tem 
ar”. Só tinha o natural. Caramba, fiquei louca! Como pode não ter ar? 
Bem, passado o primeiro estresse, abrimos as janelas e... Entraram 
umas moscas. Era o que faltava, realmente não estava quente, mas 
moscas eram demais! E, para ser cômico e não trágico, as tais moscas só 
ficavam acima da gente, não chegavam nem perto, ainda bem... Depois  
de um tempinho se mandaram. Que susto! Passou e foi tudo bem.

Descansamos um pouco e saímos como sempre para ver 
a cidade, etc. e tal. Cumprimos nosso ritual de visita, fotos, fil-
magens... A cidade era bem simpática. A Igreja principal ficava 
numa pequena praça tipicamente espanhola onde também es-
tava a prefeitura. Ao lado, numa rua estreita e comprida, muitos 
bares, cafés e restaurantes, todos um ao lado do outro como se 
fosse numa galeria. Na parte de cima, janelas com flores. E com-
pletando o cenário romântico, umas cegonhas descansavam na 
torre da Igreja! 

Bares e restaurantes em Portomarín

Cegonhas na torre da igreja

Em frente à Igreja de Portomarín

*Ultreya: significa a alegria de 
ter chegado na meta (no caso 

dos peregrinos seria a Catedral 
de Santiago), também algo 

como: “para frente” em busca 
da realização de um objetivo, 

de uma meta a qual tendo fé se 
irá  alcançar, mesmo diante das 
dificuldades não se deve desistir. 
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Procuramos um restaurante legal, havia muitos... No Mesón 
Rodríguez sentamos na terraza. Este seria o jantar de meu ani-
versário, que eu não queria nada diferente dos outros dias. 

Quando chegou o jantar, entramos e sentamos numa mesa 
próxima à janela, onde podíamos observar os passantes. Uma 
garçonete muito simpática, Marisol, nos serviu e depois do jantar 
e da botella de vinho, já tradicional, pedimos um famoso licor de 
lá (ou aguardente). Licor de Portomarín! Dois chupitos (ou foram 
mais?) para brindar! No meio do jantar, vários telefonemas para 
a família e amigos. Da Galícia para o mundo (Natal, João Pessoa, 
Madrid e New York)!  

Um ótimo, divertido e diferente cumpleaños! E suado (ao 
pé da letra)!
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epois de vários dias de sol e caminhando por 
três dias com o astro a nos observar “de cima”, a meteorologia 
avisa que vai estar nublado. Não deu outra! Nesse quarto dia foi 
bom também caminhar com nuvens (menos suado)! 

Rituais matutinos cumpridos, deixamos o hotel em direção 
à saída da cidade por outra ponte, paralela a que entramos.  
Encontramos um monte de peregrinos (lá vai Juama outra vez...)! 

Passamos pela ponte, esta agora de madeira e que balan-
çava um pouco (me lembrei de uma ponte parecida que tinha em 
Pirangi, praia em que veraneava na minha adolescência, onde 
os meninos pulavam para a ponte balançar e fazer medo a nós, 
meninas!). 

Capítulo 5    O 4º DIA DE CAMINHADA
         De Portomarín a Palas de Rei

Santiago com vários peregrinos 
à frente, em dia nublado.

D
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Esse dia posso dizer que foi o melhor trecho, até então. 
Meus pés bem adaptados às sandálias não doeram (não fosse 
pelas plantas dos pés...) e não havia nem água e nem lama 
pelo caminho para complicar. Poucas subidas “duras” e as 
descidas eram boas. As costas doeram um pouco, mas nada 
demais! 

Em Gonzar, depois de andar os oito primeiros quilôme- 
tros, paramos num café-bar na estrada e lá encontramos Car-
mina, além de vários peregrinos que entravam e saíam a toda 
hora. Tomei suco de laranja de botella, porque não havia natural. 
Entramos na cidadezinha para ver a Igreja, mas estava fechada. 
Voltamos ao bar e carimbamos nossas credenciais.

Caminhamos um pedaço por uma via paralela à carreteira,  
mas depois entramos nas verdadeiras trilhas. Muitas rosas pelo 
caminho. Campos de lavanda, tudo lilás... Carneiros pelos campos... 
 

Trilhas...Carneirinhos...

Os “perros” do caminho...

Como sempre, mais ou menos no meio da caminhada fize-
mos nossa parada para o “almoço”. Acho que em Hospital  
da Cruz. Encontramos um lugar tipo taverna, e lá já estavam outros  
peregrinos. Duas alemãs comiam um espaguete com cara boa, e 
nesse dia Santiago trocou seu bocadillo por um espaguete com atum. 
Eu permaneci com meu bocadillo, e obviamente tive que levar a 
metade pelo caminho (os bocadillos eram sempre enormes!). 

Mais tarde paramos num outro café, no meio de um campo 
verde, Casa Mariluz. Tomei um chocolate quente. Lá apareceram 
uns fiscais do trabalho “fuçando” irregularidades... Pois é, lá 
tem dessas coisas também.

Vimos algumas coisas interessantes por esse caminho, como 
em Lameiros, um cruzeiro em frente a uma capela, com figuras 
em todos os lados já um tanto desgastadas pelo tempo. Eu havia 
lido sobre esse cruzeiro, datado de 1670, e fiz questão de parar 
para observá-lo mais detalhadamente. Uma caveira na parte de 
baixo estava rodeada pelos elementos da Paixão de Cristo (coroa 
de espinhos, pregos, alicate e martelo) e, acima, de um lado, na 
Cruz, o Cristo e do outro a Virgem com o Cristo no colo. Quase 
não pude fazer fotos, pois estava muito nublado, meio escuro e 
chuviscava no momento. 

Menos nublado, passamos por uma casa rural, com um 
cachorro de guarda, que dormia. Um galinheiro e suas gali- 
nhas faziam a casa parecer com as nordestinas, se não fosse pela 
elegância da mesma. 

Nesse dia paramos umas quatro vezes, sendo a última em 
“A Brea” (cidadezinha homônima daquela onde se encontra o 
famoso KM 100), faltando apenas dois quilômetros para Palas. 

Lembro que nessa última parada (era num bar bem char-
moso), além de vários outros peregrinos, estava o casal suíço, a 
essas alturas, quase amigos! Nesse momento conversamos um 
pouco, mais demoradamente do que outras vezes quando apenas 
nos cumprimentávamos (mas, de forma animada e com brinca-
deiras). Nesse dia, encontramo-nos muitas vezes! Desde a saída 
de Portomarin, que os avistamos a desayunar numa terraza de 
um hotel (acho que era a pensão que eu havia reservado como 
“plano B”, Pensión Arenas).

Chegamos em Palas de Rei às 16h50 para não sair do 
padrão criado aleatoriamente. Coincidência total! Por cinco dos 
sete dias de caminhada, chegávamos ao destino na mesma hora!
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Entramos na cidade pelo local onde estava a Igreja. Desce-
mos uma escadaria e cruzamos uma rua à procura de nosso hotel. 
Floriano e Mirjan (se pronuncia Mirian) caminhavam próximos a 
nós, com mais dois outros peregrinos. Disseram que estavam em 
busca de hotel e indicamos o nosso. Não tinha mais vaga, mas 
conseguiram outro hotel ao lado. 

Depois de errar a rua, porque nos confundimos com o su-
permercado do hotel, de mesmo nome, voltamos ao ponto certo. 
Enquanto Santiago não parava de filmar as ruas de Palas, eu fui 
entrando no nosso hotel e me deparei com uma recepção aos 
moldes brasileiros (nordestinos, para ser mais exata). Uma sim-
paticíssima senhora nos recebeu com o mais afetuoso sorriso e 
já me cumprimentou: eres Ana, no? E perguntou: y Santiago, 
donde está? Muito engraçado e legal. Adoramos o lugar. No mes-
mo hotel encontramos também uns casais de ingleses bastante 
simpáticos.

Combinamos jantar com os suíços num restaurante indi-
cado pela nossa “hospedeira”. Muito bom! Comemos polvo, que 
era um dos pratos mais indicados na Galícia!

Ah, como havíamos consultado o serviço de meteorologia da 
internet, já saímos do hotel preparados para uma possível chuva. 
No meio do nosso jantar, começou a chover. Voltamos para o hotel, 
eu já inaugurando meu casaco impermeável e Santiago levando 
chuva. Ele, que havia comprado um chapéu próprio para essas  
ocasiões numa lojinha local, o emprestou a Mirjan, que foi  
ao jantar despreparada.  

Peregrinos “levantando acampamento”
num bar perto de Palas de Rei

Igreja de Palas de Rei

Nesse dia, apesar do aconchegante hotel, não dormi muito 
bem. Acordei no meio da noite com uma horrível dor nas cos-
tas (também foi a primeira e última vez!). Levantei com uma  
dificuldade enorme e imediatamente tomei um anti-inflamatório 
receitado por um dos médicos que visitei antes de viajar.  
Foi tiro e queda. A dor passou e voltei a dormir. 

Um jantar no “Nossa Terra”, em Palas, com nossos amigos suíços
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cordamos e, ao contrário do esperado, não 
chovia. Mas estava nublado. Resolvemos, então, sair paramenta-
dos para a chuva. A arrumação demorou mais do que nos outros 
dias, e saímos às 09h00 em vez da já costumeira (e coincidente) 
08h45. Foi bom porque deu tempo de as lojas abrirem e pudemos 
comprar o abrigo de chuva de Santiago, já que o dele que leva-
mos “deu zebra” (história contada lá na frente, no cap. 11). 

Nos despedimos da simpática gerente e, renovados pelo 
delicioso café da manhã, começamos a caminhar. Este seria o 
maior trecho a percorrer, portanto um largo dia nos esperava e o 
pior, com chuva!

Nossos amigos suíços já tinham nos dito, na véspera, que 
não iam até Arzúa. Ficariam no meio do caminho em Melide.  
Assim, muitos o fizeram. Mas a maioria seguiu em frente, com-
pletando os trinta quilômetros até Arzúa. Nós também!

Começamos, sem chuva. Caminhamos uns nove quilôme- 
tros e avistamos uma cidadezinha, “O Coto”, onde tinha dois 
cafés, um ao lado do outro, já lotados de peregrinos! 

Havia bicicletas estacionadas em frente aos cafés, e as pes-
soas conversavam animadamente. Depois de um breve vistazo, 
optamos pelo mais simples, que parecia mais acolhedor, e cuja 
dona era uma simpática “velhinha” com cara das antigas avós, 
cara de campesina e também de boazinha! Do lado de fora, além 
das mesas, muitas frutas à venda! 

No meio das degustações, eis que surgiu, nada mais nada 
menos, a chuva! Lá foi o povo todo entrando no pequeno recinto e 
começaram a se arrumar para enfrentar a famosa chuva da Galí-

Capítulo 6    O 5º DIA DE CAMINHADA
         De Palas de Rei a Arzúa

A
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cia! Logo, começaram a sair e desfilar os mais variados tipos de 
capas! De ponchos a casacos impermeáveis, de capas de alta 
qualidade a capas improvisadas, tinha de tudo... Aqueles pere-
grinos vestidos nos ponchos, dos mais variados modelos, tipos e 
cores, aparentavam figuras da Idade Média! E na chuva, pelas 
trilhas de bosques, parecia que estávamos nos transportando a 
um passado de mil anos atrás... 

Bar onde estávamos quando as chuvas começaram

Peregrinos na chuva, nas trilhas

Bikes em “O Coto”

Peregrinos na chuva saindo do bar

Assim, caminhamos quase todo o dia debaixo de chuva 
e às vezes debaixo de nuvens, esperando as chuvas voltarem a 
qualquer instante. Quando paravam, o calor apertava, e tentáva-
mos tirar as capas. Depois de um trabalho danado, lá vinha de 
volta a chuva. Era um “tira roupa e bota roupa” contínuo. 

No meio do caminho, nem lembro bem onde, começou a 
me dar vontade de ir ao banheiro. E isso era porque não tinha 
tomado nenhuma cerveja! Pela primeira vez em cinco dias, não 
encontrávamos facilmente outro povoado. Era mato só. E nós a 
andar e a andar, e só mato. Nessas horas é uma droga ser mulher, 
pra homem é bem mais fácil. No meio desse bosque, eu já nem 
prestava mais atenção as suas reais belezas e só procurava um 
lugarzinho mais intimista para ficar a sós comigo mesma. 

Procurando aqui, procurando acolá, vi um lugar ideal, mas eis 
que surgiram vozes lá atrás... Esperei um pouco. Santiago vigian-
do (“pastorando” como dizem os natalenses) até que percebemos  
o momento ideal. É agora! Essa foi boa, e lá vai xixi no Caminho! 
Literalmente nos bosques da Galícia, aguando a terra!

Chegamos em Melide, metade do trecho, perto de uma hora 
da tarde. Melide é uma cidade “quase” grande. Passando pela 
primeira pulperia (o polvo é famoso em toda Galícia e em Melide, 
mais ainda), o chef cozinhando quase na calçada, nos mostrou 

Povoado perto de Melide
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o polvo (belo!) e nos ofereceu um pedacinho (delicioso!). Entra-
mos nesse restaurante, é óbvio, e nesse dia almoçamos polvo! 

Durante nosso almoço apareceu Carmina, “a verdadeira  
peregrina”, dizendo que queria comer um pulpo, mas não sabia 
se daria tempo, pois às duas da tarde iria pegar um ônibus para 
Arzúa. 

No dito restaurante, “A Garnacha” (que também era  
indicado pelo Guia), troquei as meias usadas por umas limpi- 
nhas e sequinhas, e as botas pelas sandálias novas. Voltamos ao 
Caminho cruzando antes a cidade. Quase na saída paramos num 
café e tomamos um. Em frente havia uma fonte com uma estátua 
de Nossa Senhora. 

Mais quinze quilômetros e chegaríamos em Arzúa. Dia 
duro. Antes de chegar, paramos ainda três vezes. A primeira em 
Boente, onde entramos na pequena igreja e carimbamos nossas 
credenciais. Lá havia uma imagem de Santiago peregrino no  
altar, muito bonita. Acendemos umas velas, rezamos um pouco e 
retomamos o caminho.

Uns oito quilômetros depois de Melide, chovendo, paramos 
em outro bar e tomamos um conhaque para esquentar. Lá tinha 
internet e Santiago resolveu usar o Skipe para falar com seus 
pais. Da Galícia para João Pessoa direto, wireless! Bom esse tal 
de IPod Touch, pequenininho e serve pra muita coisa! 

No Skipe, em pleno caminhoNa “Pulperia” em Melide

Ponte em Riadiso

Metade de um “bocadilho”

Muitos rios, riachos e córregos pelo caminho... Aparece-
ram também alguns eucaliptos e pinheiros que, a partir desse 
trecho, iam ganhando cada vez mais terreno. Até então, a maioria 
de bosques era de carvalhos.

Paramos outra vez, agora em Ribadiso, a pouco menos de 
quatro quilômetros para chegar. Muito verde, vacas e carneiros. 
Casas de pedra... O rio Iso e sua ponte romana, a mais antiga da 
Galícia, davam mais beleza ao lugar. 

Passada a ponte, encontramos um bar legal onde comemos 
um sanduíche de chorizo e tomamos vinho. Aí, apareceu um pe-
regrino meio mendigo (ou era um mendigo peregrino?) e pediu 
uns euros para comer. Falou mal dos peregrinos que faziam só 
turismo, falou de religião, coisas meio sem nexo, pediu algo de 
comida no balcão, falou mais algumas coisas sem muita con-
sistência e foi “simbora”.

Sempre nos deparando com mais peregrinos pelo caminho, 
seguimos adiante. Todos falavam com a gente e a gente falando 
com todos! 

Já cansados, chegamos em Arzúa. Conseguimos fazer os 
trinta quilômetros. Ultreya! Coincidindo com o nosso “grito” de 
alegria, vimos uma placa de uma loja com o nome em letras gar-
rafais: Ultreya! Registrei numa foto imediatamente. 
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Caminhamos um pouco e vimos um albergue com bastante 
gente na calçada animadamente conversando, comendo e be-
bendo. Alguém nos cumprimentou quase aos gritos e, quando 
olhei eram as duas espanholas, nossas “colegas” de chegada a 
Portomarin! 

Caminhamos mais um pouco e quem apareceu num ponto 
de ônibus? Carmina!! Hola, Carmiiiina! Mais adiante, já avis-
tamos nosso hotel. Chegamos lá às sete da noite (com nuvens de 
chuvas, tava tudo meio escuro).  Que alívio e alegria!!!

 Tomamos um bom banho, trocamos de roupa e resolvemos 
sair para conhecer a cidade. Não andamos nem dez minutos e 
recomeçou a chuva. Voltamos para o hotel e fomos jantar. Restau-
rante do hotel lotado, mas conseguimos uma mesa lá num canto.

 Uma tigela de caldo gallego enorme (que alimentava bem 
umas cinco pessoas) foi deixada na nossa mesa como entrada 
para dois... Avaliem a quantidade de comida! Não conseguimos 
comer nem a metade, apesar de deliciosa!

Depois de uma ceia farta e gostosa, com tanto cansaço e 
com chuva lá fora, não tinha mais remédio senão ir dormir. 

Ultreya (em gallego: Ultreia)!
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Igreja em Arzúa Caminhando ao lado de um córrego

esse dia, despertamos meia hora mais tarde. 
Sequer pusemos despertador. Também pudera, depois de trinta 
quilômetros merecíamos um descanso maior! Nem lembro a hora 
em que resolvemos sair da cama “preguiçando”, mas sei que 
depois dos rituais necessários, no desayuno só havia nós dois no 
restaurante, de tão tarde que era. Saímos prontos para retomar a 
caminhada às dez horas em ponto. Nem foi tão tarde assim... 

Chuviscando, começamos o dia visitando a cidade, ou me- 
lhor, as igrejas, praças... Enfim, na saída da cidade já encontra-
mos outros peregrinos, e presenciamos um ato de solidariedade 
que conto melhor no capítulo 12 (das personagens). Umas pere-

Capítulo 7    O 6º DIA DE CAMINHADA
         De Arzúa a “A Rua”

N
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grinas que ajudaram uma senhora a levar o lixo, sem se importar 
com o tempo a perder....

O caminho desse dia foi dos melhores, parecido com o do 
dia anterior, mas menor. Na véspera, chovia e parava, mas nesse 
sexto dia chovia continuamente, embora uma chuva fininha.  
A vantagem era que não ficávamos botando e tirando roupa. 

Caminhamos onze quilômetros sem parar, e nossa primeira 
parada foi em Salceda, na “Casa Berde”. A dona do bar, Rosa, muito 
simpática e conversadeira. Lá na frente, falarei mais sobre ela.

Voltamos ao Caminho e andamos mais uns cinco quilôme- 
tros. Paramos no Alto de Santa Irene, faltando uns três quilômetros 
para “A Rua”, um pequeno povoado onde iríamos dormir. Tomei um 
chocolate quente e, paradoxalmente, depois um picolé. 

Sempre na chuva, seguimos para “A Rua”. É um povoado 
minúsculo, mas lindo. É nada mais que uma rua, como diz o 
próprio nome. Chegamos no hotel, uma casa rural muito bonita e 
charmosa (Casa Acivro). 

O sol resolveu sair assim que nos instalamos e num res-
taurante muito chique, do próprio hotel, jantamos super bem. 
Lá, tinha uma mesa enorme preparada para uma despedida de 
solteira e que, pelos gritos que ouvimos “ao longe” enquanto 
tentávamos dormir, deve ter ido até a madrugada. Encontramos 
outros peregrinos, também hóspedes. 

As trilhas A Casa Berde

Nesse dia meus dedos (os grandões) dos pés pioraram e 
também meu tornozelo, apesar de ir alternando as botas com 
as sandálias. Acho que o problema no tornozelo (bem atrás, no 
tendão de Aquiles) já foi causado pelas sandálias, ufa! No cami-
nho meu nariz esteve meio obstruído e espirrei muito. Talvez uma 
alergia...

Deixando de lado os meus problemas, a estadia em “A Rua” 
foi muito boa! Relaxei e curti bastante a casa rural. 

A Casa Rural “O Acivro”

Em “A Rua”



75

dia começou sem chuvas e eu calcei minhas 
“benditas” sandálias para dar uma folga nos dedos, mas o tendão de 
Aquiles estava sendo incomodado por elas.  Pensando no ditado “se 
correr o bicho pega e se ficar o bicho come”, eu optei pela menor 
dor, a do calcanhar (essa opção me valeu, depois, uma inflamação e 
consequentes dias de fisioterapia na volta ao Brasil...). 

Como era o último dia, resolvi apelar para meu espírito 
patriota e troquei o boné que vinha usando por um lenço bem 
brasileiro, verde, amarelo e com uma parte em azul salpicado de 
estrelas. 

Depois de um café da manhã gostoso e chique, retomamos 
o caminho! Com muitas subidas e dores nos pés, fui indo. 

Capítulo 8    O 7º DIA DE CAMINHADA
         Rumo a Santiago (nossa meta final!)

No último dia de caminhada

O
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Uns cinco quilômetros depois, numa subida de terra, 
começou a chover! Ainda bem que as mochilas já estavam  
preparadas com suas capas, e eu com meu abrigo impermeável. 
Santiago, às pressas, teve que colocar o seu. 

Nosso plano era parar em Lavacolla para “almoçar” e 
provavelmente seria a primeira parada (uns dez quilômetros  
depois de “A Rua”). Acontece que, com a chuva, estávamos 
muito molhados (bem como outros peregrinos) e todos procurá-
vamos um local mais perto para nos esquentar um pouco. E nada 
de nenhum local e nada de chegar Lavacolla! 

Passamos pelo aeroporto de Lavacolla, mas a cidade em 
si não chegava nunca. Para quem não sabe, Lavacolla, na Idade  
Média, era a cidade onde, antes de chegar a Santiago, os pe-
regrinos se lavavam (dizem que suas partes íntimas) para entra-
rem purificados na Catedral. Não estávamos querendo nos lavar, 
porque lavados já estávamos da chuva, mas descarregar um pou-
co da água, de fora e de dentro do corpo, seria uma boa pedida!

Finalmente encontramos um restaurante-bar interessante  
(“A Porta de Santiago”) e perguntamos se ali era Lavacolla.  
Disseram que “ainda não”, mas resolvemos parar por lá mesmo. 
Além de satisfeitas as necessidades de retirada de águas, tomamos 
um conhaque. Tocava uma salsa e umas peregrinas começaram a 
se animar. Saímos em direção a Lavacolla pensando em comer algo 
por lá. 

Dois quilômetros depois chegamos em Lavacolla e, para 
surpresa nossa e de umas jovens que nos acompanhavam,  
estava tudo fechado. Perguntamos a uma senhora se havia algum  
local por perto e ela nos indicou uma casa rural a uns quinhentos 
metros. No fim, andamos uns dois quilômetros para encontrar tal 
casa, debaixo de uma chuva enorme. Nesse percurso as “meni-
nas”, já estropiadas, reclamaram o tempo todo, perguntando em 
espanhol “cadê essa casa que não chega?”.  E eu, doida para 
encontrar tal lugar para comer... 

Na tal casa rural, comemos bocadillos e tomamos vinho. 
Troquei as sandálias pelas botas, pois meus pés já estavam total-
mente encharcados. 

De volta ao caminho, continuou chovendo. E mais subidas...
Passamos pelas TVs da Galícia e a Espanhola...
Mais na frente encontramos umas famílias fazendo turismo  

no Caminho. Eram pais com filhos, todos animados, fazendo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pequenos pedaços do caminho a pé, e mais na frente uma van 
os recolhia. A partir de certo trecho, passamos a ver essas ce-
nas com mais frequência. Estava já bem próximo a Santiago de 
Compostela.  

Chegamos ao “Monte do Gozo” com chuva. Foi uma luta 
tirar foto na Estátua do Peregrino. Com chuva forte e mais subi-
das, andamos mais um pouco e resolvemos entrar no Complexo 
de Apoio ao Peregrino. 

Encontramos uma lanchonete, entramos e tomamos um 
café e um conhaque. Depois, bateu uma fome enorme e pedimos  

Na chuva: marco que sinaliza 15km para chegar em Santiago

No Monte do Gozo, na chuva
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um hambúrguer. Depois mais outro! Parecia um sacrilégio,  
dentro da Espanha com tanta comida boa, pedir hambúrguer... 
Mas, que foi bom, foi!

Retornamos ao Caminho e chegamos na entrada de Santia-
go, quatro quilômetros depois. A primeira pessoa que avistamos 
foi o espanhol Juama numa esquina! Trocamos algumas palavras 
e nos despedimos.

Andamos mais uns três quilômetros até a Praça do Obra-
doiro, onde está a Catedral. Andamos, não! Eu praticamente me 
arrastei até lá. Tinha a sensação que iria desmaiar de cansaço e 
dor nos pés. 

Chegamos à Catedral e entramos pela lateral. Depois  
descemos pela frente, para a Praça, onde tocavam música celta 
em algum lugar. Enquanto ouvia, lembrei-me de “O Cebreiro”! 
De tão cansada, fiquei alegre, mas não conseguia ficar deslum-
brada. Todas as emoções foram adiadas para os dias seguintes...

Chegando a Santiago

Nas ruas de Santiago

Em frente a Catedral, 
no dia da chegada à Santiago
de Compostela

Fomos pegar a Compostela na Oficina dos Peregrinos e 
havia fila. Conversa vem, conversa vai com os peregrinos da fila, 
chegou nossa vez. Recebemos a Compostela e fomos à procura do 
hotel, ainda debaixo de chuva. 

No hotel, depois de um bom banho, eu não quis mais sair 
para nada. O cansaço me derrubou. Parecia que meu corpo sabia 
que tinha chegado ao objetivo final e me liberei para sentir o 
cansaço total! Santiago queria sair pra comer, mas eu não aguen-
tava. Pedimos sanduíches lá mesmo no hotel e eu dormi direto 
até o dia seguinte.
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a segunda-feira, 8 de junho, acordei mais 
descansada. Já não precisava realizar o ritual matinal, que 
começava pela série de alongamentos e aquecimentos. Mas, 
não deixei de fazer alguns deles. Mais relaxada, sem sentir 
as dores dos pés, já comecei a pensar que faria tudo de novo.  
Meu primeiro pensamento foi comprar um tênis confortável, pois 
minha sandália “das noites” não daria para usar em Santiago 
com chuva e frio. Mas, tínhamos um compromisso agendado  
com Santiago, o Apóstolo, e depois do café da manhã, a prioridade 
era esse encontro na Catedral e assistir à Missa dos Peregrinos. 

Capítulo 9    OS DIAS SEGUINTES EM SANTIAGO       

Nosso hotel em Santiago

N
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Calcei as botas e me dirigi com Santiago à Catedral de San-
tiago, apóstolo. No começo até que consegui andar normal, mas 
passados os primeiros quarteirões, a dor já reiniciava. Combinei 
comigo mesma que, assim que acabasse a Missa, iria comprar 
um tênis. 

Chegamos à Catedral por volta das dez horas da manhã e a 
Missa só seria às doze. Assim, tivemos mais tempo para caminhar 
pela Catedral. O Pórtico da Glória estava em reforma e pouco se  
podia ver, principalmente toda a parte de cima, que estava toda  
coberta. Tentei reconhecer pelo menos o mestre Mateo e a famosa 
“mão”. A mão não deu para ver, mas consegui localizar o “Santo 
dos Croques”, que segundo a tradição é a figura do próprio mestre 
Mateo (construtor do Pórtico da Glória). Estendi a mão, e com cer-
ta dificuldade consegui pegar em sua cabeça, mas não dar os três 
croques. Acho que minha inteligência e memória devem ter sido 
potencializadas apenas uma vez. Já está bom demais!

Visitamos vários altares e rezamos em alguns deles, 
como o de Nossa Senhora de Fátima (“protetora” de Santiago).  
Procuramos pela Cripta do Apóstolo e junto a um grupo de turis-
tas conseguimos identificar a entrada. Entramos na sala da Cripta 
em um momento único, pois não havia ninguém lá dentro. Assim, 
pudemos rezar e observar os detalhes com mais tranquilidade.  
Só depois de um tempo foi que começou a entrar o grupo de turis-
tas que estava lá fora. 

A Praça do Obradoiro, vista da CatedralA Porta principal da Catedral

Ao sair da sala da cripta, nos deparamos com uma fila para 
abraçar o Apóstolo. Entramos na fila e eu pensei que estávamos 
simplesmente a seguir um ritual. Pensei inclusive em tirar foto 
na hora do abraço, mas era proibido. Eis que chegou a minha vez 
e eu “corri para o abraço”. Na hora do abraço, me senti muito 
bem, enlevada! Um sentimento de paz. Acho que tem a ver com 
a palavra Suseya*!  Realmente senti algo assim, muito difícil de 
explicar com palavras. Tive vontade de voltar e de abraçar mais 
o Santo. Não podia, pois a fila continuava... 

Fiquei com aquele sentimento por mais tempo e foi quando 
pensei no meu pai. Eureka! O Apóstolo Santiago (o Santo Iago ou 
San Tiago) tinha me presenteado com um abraço tão “sentido” 
que era como se fosse para substituir o abraço que não pude dar 
em meu pai nos últimos dias de sua vida na terra, e que tinha 
ficado “engasgado” em mim. Uau! Respirei fundo. Fiquei feliz!

Ainda a observar a Catedral e suas belezas, percebemos que 
a Igreja ia se enchendo de peregrinos e turistas. A hora da Missa 
se aproximava e resolvemos sentar antes que não conseguísse-
mos mais lugar. Sentamos nos primeiros bancos e ficamos ali a 
observar tudo. Agradeci mais uma vez a Deus por tudo. Pensei 
em nada pedir, já tinha tanta coisa, precisava apenas agradecer. 

Assistimos à Missa. Os padres, quatro, todos com a cruz 
vermelha de Santiago nas batinas. Alguns hinos foram ensaiados  

A espera do abraço ao Apóstolo

*SUSEYA – significa “para 
cima”, tem o sentido da busca 
pela realização de um obje-
tivo que todo o ser humano deve 
perseguir (a evolução espiritual).
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antes, com uma irmã que conduzia a missa. Durante a celebra-
ção, algumas partes foram rezadas em latim. 

Foi uma missa bonita, mais ainda por estarmos ali numa espe-
cial condição de peregrinos. Fiquei um pouco triste porque o padre 
não falou dos dois brasileiros que saíram de “O Cebreiro” (sempre 
é lida uma estatística no início da missa de quem recebeu a Com-
postela e nós recebemos). Não sei de quem foi o esquecimento, mas 
prometi não me importar muito com isso, já que tinha a certeza do 
Caminho que fizemos e isso deveria bastar para mim. 

Nesse dia não houve botafumeiro*, mas já era esperado, 
visto que só o fazem em datas especiais, como Páscoa, por exem-
plo, a não ser que haja algum grupo de turistas pagantes. 

Saímos da missa e fomos direto comprar uns tênis para 
mim. Procurei algo confortável que aliviasse meus pés. Foi 
bastante difícil e ao final consegui uns tênis que pareciam que 
iam dar certo. Depois de um tempo caminhando, vi que ainda 
não era “o tênis”. Precisava de algo que não incomodasse atrás 
dos pés. Consegui uma sandália que imitava tênis (ou vice versa) 
numa sapataria simples, e bem baratinha. Esse foi ótimo! Passei 
os quatro dias com elas (ou eles). 

À noite nos encontramos com o casal suíço, era aniversário 
de Floriano. Combinamos almoçar juntos no dia seguinte, depois 
da Missa que eles iriam assistir (eles só chegaram em Santiago 
na segunda-feira). Nesse dia houve botafumeiro e nós não está-
vamos lá. Que pena!

O órgão da Catedral
Na estação de trem de Santiago,
voltando para Madrid

 

Voltamos à Catedral nos outros dias em que estivemos  
em Santiago. Gostei tanto do abraço ao apóstolo que voltei para 
abraçá-lo de novo! No último dia, na quinta-feira, 11, antes de ir 
para a estação de trem, ainda voltamos lá tentando ainda ver algo 
do Pórtico da Glória...

Tínhamos planos de ir a Finisterre e a Padrón, mas, com 
as chuvas, resolvemos ficar os quatro dias em Santiago. Como 
sempre “Deus escreve certo por linhas tortas” e foi ótimo porque 
tivemos mais tempo para conhecer Santiago de Compostela, sem 
estrelas às vistas dos nossos olhos comuns, mas às vistas dos 
olhos da alma! 

O botafumeiro é o incensário 
de grande tamanho que 
se encontra na catedral 

de Santiago de Compostela. 
É também o ritual em que 

o incenso é queimado 
neste recipiente de metal 

(também chamado “turíbulo”) 
que fica balançando.
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decisão de começar pelo “O Cebreiro”, na 
Galícia, teve vários motivos, como já citei antes. O medo de me 
cansar fisicamente por caminhar muito tinha por trás a preocu-
pação com minha coluna. Justamente em fevereiro, quando já 
havia decidido a viagem, descobri que tinha uma espondilolis-
tese e uma espondilólise (nomes estranhos, mas resumindo tenho 
um escorregamento de uma vértebra na região sacro-lombar).

Vinha sentindo dores há algum tempo (pelo menos há uns 
quinze anos ou mais, para ser honesta), mas não levava isso a sério, 
já que apareciam e desapareciam rapidamente. Meu pai dizia que 
eu escondia doenças quando era pequena e parecia que eu conti- 
nuava escondendo-as de mim mesma. Mas, em janeiro de 2009,  
as dores não me deram trégua e fui obrigada a suspender minhas 
corridas matinais, trocando-as por “corridas” a médicos. 

Os diversos exames que fiz diagnosticaram tais problemas e 
passei a percorrer e correr não mais as ruas da cidade e sim uma 
série de clínicas para consultas médicas, fisioterapias, etc. Já em 
março, sempre dizendo a cada médico: “Eu vou fazer o Caminho de 
Santiago, sim!”, voltei a fazer atividades físicas mais “leves” (RPG, 
pilates e caminhadas). Tudo fazia parte do treinamento. 

Com foco na minha coluna, fiz exercícios para melhorar (ou 
não piorar) a mesma. Comprei acessórios para a bota (“calca- 
nheiras” para absorver impacto e ajudar a pisar melhor, e ainda  
coloquei as palmilhas do meu melhor tênis nela). Aprendi  
diversos alongamentos e uma variedade de aquecimentos que me 
ajudariam antes, durante e depois de cada dia de caminhada a 
minimizar as dores das costas. Fiz tudo direitinho! Levei até uma 

Capítulo 10     OS PéS qUE NãO ATRAPAlHARAM 
                 O CAMINHO   

A minha coluna:
a primeira descoberta que poderia

atrapalhar a viagem!

A
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“faixa” (daquelas de látex) e um colchonete, tipo isolante térmi-
co, bem leve, para me alongar no caminho. Usei-os somente por 
dois dias. Nos hotéis usava os lençóis ou toalhas, me alongava 
em tapetes no chão, ou na cama e no caminho usava as cadeiras 
ou bancos longos dos bares ou locais de paradas para peregrinos. 
Deu certo!

uanto aos pés, sempre que lia algo em minhas 
“investigações” sobre o Caminho, se falava nas bolhas prováveis 
e em várias formas de evitá-las ou curá-las. Assim, também me 
preparei desde os treinos em Natal. Usava sempre meias apro- 
priadas do tipo coolmax e as botas (para amaciá-las e adaptar-me 
a elas e elas a mim).  Passava vaselina nos pés ou produto próprio 
para evitar o atrito (recomendações que observei nos sites sobre 
o Caminho). Tudo foi feito como aconselhado pelos peregrinos 
mais experientes. Os pés, sempre cuidados por uma podóloga 
profissional, não eram mais “lixados” para que não ficassem 
susceptíveis aos atritos, o que significaria um passo para formar 
bolhas! Preparei um “kit pés” para levar. Eram cremes, curati-
vos, as meias “especiais”, agulhas, antisépticos...  

Quanto ao treino, caminhávamos eu e Santiago, e algumas 
vezes já incluíamos o Apóstolo Tiago (!), de três a quatro vezes 
por semana, para não sobrecarregar demais as minhas costas e 
inviabilizar a viagem. Mas, para manter um treinamento ade-
quado, “treinava” entre uma hora e meia a duas horas cada vez.  
Nos fins de semana o treino era um pouco mais intenso, e de-
pois de mais preparada comecei a caminhar em torno de cinco 
horas (uns 23 km), incluindo várias paradas, uma para o café 
da manhã, em alguma boa padaria, e outras para alongamentos.  

Meus pés:
pesquisas e treino

Fiz essas últimas grandes caminhadas em dois domingos,  
porque depois que comecei esses treinamentos longos, peguei 
uma gripe que me deixou de cama por dez dias! E, somente em 
uma única caminhada (de duas horas) usei a mochila, para tes-
tar, já com tudo o que eu iria levar realmente. Por incrível que 
pareça, caminhei melhor com ela!

 

 

om todos os cuidados, confesso que não pen-
sei nas pedras, nem nas descidas reais do Caminho, que foram 
tão ou mais difíceis do que algumas duras subidas. E, depois 
de tanta descida complicada, “ir pra cima” passou a ser quase 
confortável.  

Bem, foi aí, nas descidas, onde a porca torceu o rabo.  
Eu me preparei para minha coluna e para meus pés, só que  
para evitar as bolhas. Para encurtar a conversa, minhas costas 
deram show, seguindo à risca todas as recomendações que re-
cebi dos médicos, em especial das duas fisioterapeutas (respon- 
sáveis pela RPG e Pilates), Carol e Larissa, que me animaram 
todo o tempo.  Para não dizer que não senti nada, um dia acordei 
no meio da noite com dores na coluna (coisa que vinha me acon-
tecendo nos últimos meses em casa, mas não lá). No entanto, 
mais que depressa “acudi” à caixinha de remédios que levei e 
pronto! 

Mas, meus pés... As bolhas não foram problemas, porque 
elas praticamente não existiram! A um pequeno sinal de que  
alguma poderia surgir, fiz uso de meu kit e foi tudo resolvi-
do. Mas, para quem tem pés “delicados” (para não dizer fra-
cos), treinar, mesmo com subidas e descidas, nem chega aos 
pés das ladeiras do Caminho. Lá tem muitas pedras e longas 

Os pés no caminho

CQ
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descidas! Bem, a gente vai literalmente vencendo as pedras  
do caminho. 

Enfim, ao começar o Caminho, estava feliz e ao mesmo 
tempo preocupada, pois não sabia o que poderia encontrar.  
Durante o Caminho, embora sempre animada, senti muitas dores 
nos pés, pois eles não estavam suportando as pedras e as longas 
descidas. Meus dedos “se encontravam” demais com as botas 
(mesmo amaciadas em uns duzentos quilômetros de treinos).

Mais ou menos na metade do primeiro dia da caminhada, 
me deparei com uma descida que quase não acabava mais! Foram 
uns seis quilômetros de descida com pedras e mais pedras. Para 
me equilibrar, quem sofria eram os dedos nesse “namoro” for-
çado com as botas. Acho que foi nessa descida que meus dedões 
e dedinhos dos pés quase foram embora, não em boa hora, mas 
sim quase fugiram para escapar de tão dura aventura.

Para completar, no segundo dia não foi muito diferente. 
No início, tudo foram flores (de verdade!), e pássaros, e verdes 
bosques, e córregos e muitas fontes. Foi um dos trechos mais 
bonitos! Mas, mesmo com tanta beleza, começaram a reaparecer 
as descidas e suas pedras e com isso de novo o “namoro forçado” 
dos dedos dos pés com as botas. Ufa, como doía!

No final do segundo dia de caminhada, comprei umas 
sandálias apropriadas para trilhas. Na verdade ganhei de pre-
sente de aniversário de Santiago. Ele sempre se chateia quando 
digo que comprei! Sabia, entretanto, que se chovesse, coisa co-
mum na Galícia, teria que voltar às botas. 

Tive a sorte de caminhar dois dias seguidos (e completos) 
com as sandálias, que me livraram das dores dos dedos, pois 
naquela altura, eu já tinha as unhas dos dedões dos pés quase 
roxas e em perigo de “se soltarem” para passear sozinhas pela 
Galícia.  

Para meu desespero, no quarto dia à noite, começou a dar 
sinais de chuva. E choveu. Amanheceu com nuvens pesadas. 
Preparada para a chuva com abrigos impermeáveis, capas de 
mochilas, etc., nem arrisquei a não colocar as botas. Mas, no 
meio do trecho desse dia, troquei as botas pelas sandálias, já que 
a chuva tava “mais fina”. Apesar de lamas em alguns trechos, 
apesar de chuvas em outros, deu certo.

Nos últimos dois dias, choveu. Mas, como às vezes cho-
via pouco, arriscava e calçava as sandálias em alguns trechos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando a chuva piorava, tinha que calçar as botas e meus 
dedos reclamavam. Esqueci de contar que, para piorar a si- 
tuação (como se diz no Nordeste do Brasil: “por cima de que-
da, coice”) as sandálias já começavam a incomodar meu tendão  
de Aquiles, o qual chegou ao Brasil ainda em estado de sofri-
mento.  

No último dia, senti-me uma verdadeira peregrina fazen-
do sacrifício para chegar a Santiago. Fiz os últimos quilômetros 
desse trecho com as botas (minhas sandálias, calçadas teimosa-
mente no início do dia, estavam totalmente encharcadas e meu 
tendão de Aquiles esquerdo já “gritava”). 

Meus planos iniciais de ter uma aventura se concretiza-
vam, não como eu pensava ter uma aventura com mel, mas uma 
aventura lambuzada de mel e lama, de sol e chuva, de alegria e 
dor. Sei muito bem que essa dor que senti nos pés não chegava 
aos pés da dor de muitos peregrinos que caminham por muito 
mais tempo. Me conformei e só agradeci a Deus por ter chegado 
bem e por ter cumprido a meta. Ultreya!  

Ao chegar em Santiago estava com os pés acabados (não 
sabia que tinha os pés tão fracos) e foi difícil conseguir dar os 
últimos passos até a Catedral, mas cheguei lá. Mas depois, com 
a Compostela na mão e dores nos pés, voltei a me sentir bem e 
abençoada por ter tido tal oportunidade. Suseya! 

Da próxima vez me lembrarei de Carmina, uma verdadeira 
peregrina espanhola, quando disse: “Temos que descansar de 
vez em quando e cuidar bem dos pés. Eles são nossas máquinas, 
sem eles não chegaremos a lugar nenhum!” Hombre, venga!!

Minhas botas na lama

Pelas trilhas, eu e minhas sandálias!

Minhas meias e sandálias
sujas de lama
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 omo disse minha amiga Pilar: El ir a Galicia 
y en  especial a Santiago y que no llueva es como comer huevos 
fritos sin sal.  Pilar é uma amiga espanhola (já falei sobre ela no 
cap.1) e mãe de Alexia, que foi coleguinha de colégio de Marcel, 
meu filho mais novo, quando moramos em Madrid. 

Muito bem, pois choveu! E, ainda dizia Pilar, depois que 
soube das chuvas: Así que has tenido suerte, la catedral con lluvia 
tiene algo especial, espero que también la hayas visto con sol.  

Na Galícia chove muito, quem a conhece de perto ou de 
longe, sabe disso. Mas, com um clima instável e cambiante, tam-
bém faz sol de uma hora pra outra. Essas mudanças de chuva 
para sol e vice-versa é que fazem a Galícia ser o que é!

Olla a choiva pol-a rúa, laio de pedra e cristal... 
Choiva de plenitudes, en diálogo coa noite... 

(trechos de “Seis Luares Tristes para Federico García Lorca”,  

de Xosé  Lois García, poeta gallego).

Nas minhas pesquisas sobre o Caminho, sempre havia a 
recomendação de levar capas de chuva. Não importa a estação 
do ano, se prepare, porque chove. Pode chover mais ou menos, 
mas chove! Sabe aquelas camisetas engraçadas que se vendem 
aos turistas? Pois bem, lá tem uma com uma nuvem, chovendo, e 
um sol logo acima dela! Figura melhor que essa para representar 
a Galícia, não há! Chove e faz sol, faz sol e chove...

Capítulo 11     AS CHUVAS DA GAlÍCIA  

C
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para chuva (na véspera, Santiago já havia comprado um chapéu 
apropriado lá). 

O problema era que as lojas só abriam entre nove e dez 
horas da manhã e costumávamos sair antes das nove. Mas, a sorte 
estava do nosso lado. Essa loja abriu às nove e a gente havia se 
atrasado um pouco com os preparativos para a chuva. Assim, deu 
tudo certo. Que alívio!

No começo da caminhada, só nublado. Depois de algumas 
horas, encontramos uma cidade (“O Coto”) com dois bares-café 
lotados de peregrinos. Sentamos em um deles, que tinha umas 
cerejas à mostra logo na entrada e quando as vi não me contive 
(adoro cerejas!).  

Lá mesmo comemos as cerejas. Quando estávamos nesse 
ritual, começou a chuva e os vários peregrinos a vestir suas 
vestes apropriadas. Tinha peregrino até com paraguas! Uma 
alemã que estava sentada perto da gente resolveu esperar dez 
minutos, achando que a chuva passaria. Ledo engano. Assim, 
começaram a sair os peregrinos debaixo dessa bendita chuva e 
nós fazendo parte desse pedaço de história!

Caminhamos grande parte do quarto dia bajo la lluvia ou 
baxo a choiva, como dizem os gallegos. A chuva diminuiu, mas 
passar mesmo... O resto do dia chovia e parava, e chovia de novo. 
Quanto à alemã, não sei quanto tempo ela ficou lá no bar-café 
daquela cidadezinha...

Os dois últimos dias de caminhada foram também sob chu-
va. No sexto dia, as chuvas foram parecidas com as da véspera, 
com breves paradas e rápidos retornos, chuva fininha. Porém, no 
sétimo... Chuva grossa e quase intermitente!

No Monte do Gozo, chegamos com muita chuva e quase não 
conseguimos fotografar nada. 

Depois disso tudo, era claro que iríamos levar capas de 
chuva! Comprei, então, dois ponchos de chuva (eram recomen-
dados pela maioria dos blogs e sites). Percebi que as calças iriam 
se molhar e as que tínhamos não eram impermeáveis, então com-
prei mais um kit de chuva meio fraco, pra não gastar muito mais, 
para mim (calça e abrigo, porque não vendiam separados) e uma 
calça “quase” impermeável para Santiago. A calça de Santia-
go era bem legal, “de grife”, mas ele achou-a desnecessária e 
trocou-a por outras coisas. A minha, meio plástica e meio dura 
(tinha sido bem barata), coloquei na mochila para levar. 

Nas vésperas de viajar, entro em contato com Walter 
Jorge (escritor e estudioso do Caminho de Santiago) por e-mail.  
Eu tinha dúvida se precisava mesmo da calça, pois achava que as 
chuvas em junho já não seriam tão fortes. Ele, muito solícito, me 
respondeu prontamente e me recomendou a calça (pois “sabe-se 
lá se São Pedro não resolve mandar uma chuva forte?”). E mais 
um casaco impermeável, que serviria também para frios casuais 
e evitaria levar duas peças. Segundo sua experiência, o poncho, 
quando havia vento, pouco servia como proteção das chuvas.  
Excelente dica!

Eu imediatamente comprei um bom abrigo impermeável pela 
internet, me certificando que chegaria a tempo. Santiago resolveu 
levar o abrigo que fazia parte do “kit” da minha calça, porque ficava 
grande para mim e bom pra ele. Era meio fraco, como a minha calça, 
mas para usar só por alguns dias... Deixa-mos os ponchos de lado. 
Ou pensávamos que havíamos deixado...

Os três primeiros dias de caminhada foram de sol. O quarto 
dia, nublado, e já se anunciavam chuvas para os dias seguintes. 
Não deu outra! 

No restaurante onde jantamos no quarto dia, encontramos  
um casal espanhol. E el hombre falou que sem chuva a Galícia não é 
a Galícia e que teríamos que experimentar de tudo no Caminho para 
ser um caminho completo. Pois, que venga la lluvia!

Pela manhã, começamos a nos preparar para o nosso quin-
to dia de caminhada e para a chuva. E, quando fomos “abrir” 
o abrigo de Santiago... Uau! Não era o abrigo e sim o poncho!  
Os dois eram da mesma cor e do mesmo material e eu me atrapa-
lhei na hora de guardar na mochila. Fiquei me sentindo culpada. 
Foi péssimo! Porém, como Deus escreve certo por linhas tortas, 
lembrei-me de uma lojinha ao lado do hotel que vendia abrigos 

Depois das chuvasPeregrinos preparados para a  chuva
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As chuvas deram uma trégua na entrada de Santiago, mas 
em seguida recomeçaram e já chegamos à Catedral na compa-
nhia delas. Porém, como disse Pilar, a Catedral com chuva tem 
algo especial! Gracias ao Apóstolo Santiago. Bendita chuva!

Ah, mas esqueci de falar sobre uma parte cômica. Minhas 
calças de chuva, de tão “boas” que eram, rasgaram-se no se-
gundo dia (ainda bem que tinham as outras por baixo). Deixei-
as no banheiro da “Casa Berde”, um café bem legal a uns sete 
quilômetros de “A Rua”, onde iríamos pernoitar. Imaginem se o 
abrigo “par” da tal calça, que Santiago usaria, tivesse vindo? Eu 
não disse que Deus escreve certo por linhas tortas?

Bom, no final vimos a Catedral também com sol. Ele apare-
ceu no último dia em que estivemos em Santiago. Já íamos pegar 
o trem para voltar para Madrid, mas deu tempo para dar uma 
passadinha lá e vê-la maravilhosa com sol. Afinal, ela é maravi-
lhosa com sol, com chuva, de dia, de noite... 

Em frente à Catedral, com chuva! Chegando em Santiago

uem são esses peregrinos? Quem são essas 
pessoas que passam por nós pelo Caminho? De onde vêm? O que 
os leva a caminhar?

Espanhóis de todas as regiões, alemães, holandeses, ita-
lianos, franceses, portugueses, suíços, austríacos, sul-africanos, 
brasileiros, gente de todo o mundo se encontra pelo Caminho. 
Gente de todo o mundo faz o Caminho. De todas as idades, de 
todas as raças, de todos os quereres e de todos os motivos que 
os levam a fazer o Caminho! Religião, aventura, diversão, co-
nhecimento e autoconhecimento, cultura, história, promessas...  
O Caminho é feito principalmente de gente, não são só as trilhas 
e as estradas. São milhares de pessoas e milhares de anos.

Capítulo 12     OS PERSONAGENS DO CAMINHO  

Santiago e peregrinos à frente Um peregrino com capa “medieval”

Q
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Uma francesa...
Alexia foi uma das primeiras peregrinas que encontramos 

no primeiro dia, logo após a subida para o Alto do Poio. Per-
guntou as horas e continuou. Uma francesa, que falava espanhol 
fluentemente, com vinte e dois anos e vinte quilos nas costas.  
Levava uma mochila enorme e parava muitas vezes para des-
cansar. De vez em quando lá estava ela sentada “à beira” do 
Caminho, mas, como é comum aos jovens, se recompunha rapi-
damente.  Passamos por ela e ela por nós diversas vezes.

...e um pueblerino...
No final do primeiro dia, encontramos Alexia outra vez 

e chegamos a Triacastela juntos. Em Ramil, quase chegando a 
Triacastela, avistamos dois grandes e belos carvalhos e paramos 
para fotografar e filmar. Logo, apareceu um senhor que resolveu 
nos apresentar aos carvalhos. Disse que um deles tinha mais de 
mil e setecentos anos e o outro oitocentos anos (eu havia lido 
que eram carvalhos centenários, enfim...). Chamava-se Anselmo, 
dizia ter oitenta e um anos e que sempre morara ali. Queria que 
esperássemos para nos mostrar algo, mas eu e Alexia ficamos um 
pouco intrigadas, pois já havíamos passado por uma senhora em 
outro povoado que queria “passar a perna” nos peregrinos. Conto 
já sobre essa personagem. 

Bom, voltando a Anselmo, ficamos eu e Alexia um pouco 
mais distantes da casa e Santiago esperando-o “quase na porta” 
(afinal, Santiago adora fazer novos amigos!). Aí, Anselmo voltou 
com quatro rosas, duas para mim e duas para Alexia. Rosas ver-
melhas e róseas (como posso escrever rosas “rosas”?), cheiro-
síssimas, o tipo de rosas que passamos a ver sempre por todo o 
Caminho. 

Depois o Señor Anselmo queria nos vender uns cajados, 
mas dissemos a ele que já tínhamos, etc. e tal. Santiago ofereceu-
lhe uns euros, e ele aceitou, mas ainda queria que levássemos 
algo em troca. Quase não nos deixou ir, querendo conversar mais 
e mais, contando mil histórias. Era apenas um senhor solitário 
num pequeno povoado, querendo companhia “mais um pouqui- 
nho”. Legal ter recebido as rosas e legal conhecer gente boa  
pelo Caminho. Pena que, por uns, outros pagam o pato. Salud, 
Anselmo!

As rosas de “Anselmo”.

...De volta à francesa...
Alexia ficou num albergue municipal, logo na entrada  

de Triacastela, e seguimos em busca de nosso hotel. Em Ramil, 
enquanto esperávamos “as rosas”, ela me contou várias coisas. 
O tamanho da mochila tinha a ver com uma barraca de camping 
que ela levava. Vinha acampando perto das fontes do Caminho, 
mas naquele dia iria ficar num albergue (já estava cansada). 
Caminhava há trinta e um dias e iria caminhar mais uns seis até 
Santiago. Morava na França perto da fronteira com o País Vasco 
(não entendi bem o nome da cidade) e sua mãe ligava todo dia 
para saber como ela estava. Legal, Alexia. Legal, Alexia! Legal 
essa gente jovem que, mesmo com pouca grana, tem determina-
ção e garra. Com certeza aprendeu muito nesse Caminho e muita 
coisa boa que não se aprende nos bancos das escolas.

...uma pueblerina muy tramposa...
Voltando a falar sobre a senhora que “enganava” os per-

egrinos. Pois bem... Eu já tinha lido na internet que em Fonfria 
havia uma senhora, com cara de boazinha, que oferecia crepes aos  
peregrinos e, depois que estes aceitavam, ela cobrava “os olhos da 
cara”. Então, já sabendo, me deparei com essa tal senhora (parecia 
um dejá vu). Do jeito que descreveram, lá estava ela, sentadinha, 
parecia uma velhinha boazinha, com os crepes no colo. Passamos  
e ela ofereceu os crepes. Eu disse gracias. Ela insistiu, mas 
eu não parei... Quando encontrei Alexia depois, ela me contou 
que essa tal senhora tinha feito o mesmo e ela aceitou o crepe.  
Em seguida cobrou não sei quantos euros dizendo que era um do-
nativo. Imaginem! Alexia tinha aceitado o crepe pensando ser uma 
gentileza aos peregrinos. Pois é, era una trampa, como dizem os 
espanhóis! Há gente legal e gente “aproveitadora” em todo lugar e 
de todas as idades... C´est la vie!

Alexia
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...e au revoir jeune française!
No segundo dia encontramos Alexia num bar-café onde 

vários peregrinos estavam parando, um pouco antes da entrada 
de uma cidade chamada Furela. A gente já estava lá, sentados, 
saboreando una tortilla de patatas y una caña, quando ela chegou  
e a convidamos para sentar. Na mesa em que estávamos, debaixo 
de árvores, peguei um pedaço de papel, escrevi meu e-mail e 
dei a ela. Ela fez o mesmo. Parecia que eu estava adivinhando 
que não a veria mais pelo Caminho. Quando saímos, perguntei-
lhe se iria até Sarria e ela disse que tentaria chegar um pou-
co mais longe, até Barbadelos, uns quatro quilômetros mais na  
frente. Deve realmente ter chegado lá porque não nos vimos 
mais. Santé, Alexia!

Um espanhol...
Nesse mesmo dia e mesmo bar-café, conhecemos Juama. 

Ele cumprimentou Alexia, brincou com ela e depois se sentou 
com a gente. Chamava-se Juan Manoel (Juama para os conheci-
dos). Já tinha feito o Caminho antes e nos disse que, na primei-
ra vez, encontrou muitos brasileiros. Ele também era bastante  
conhecido, estava sempre com diferentes pessoas, cumpri-
mentando e sendo cumprimentado a toda hora. Já em Santiago, 
até um casal suíço que se tornou nosso amigo nos mostrou uma 
foto deles com Juama! 

Vimos Juama várias outras vezes. Lembro-me bem de uma 
delas em Morgade, num bar do caminho (era o dia do meu ani-
versário). Em Palas de Rei, lá estava ele no Méson Rodriguez e 
em outros lugares mais, como na entrada de Santiago, parado 
numa esquina falando com outro peregrino. Deve ter chegado 
alguns minutos antes da gente. Conversamos um pouco e cada 
qual tomou seu rumo. Juama disse que não tinha e-mail, enfim... 
Salud, Juama!

Outros peregrinos de várias nações...
Desde “O Cebreiro” já vínhamos vendo alguns “colegas” 

de Caminho, aliás, desde o autobus que nos levou até Piedrafita, 
embaixo de ”O Cebreiro”. No ônibus havia um casal e também 
dois amigos.  Ainda vimos o casal algumas vezes pelo Caminho, 

mas não me lembro de ter visto mais a dupla de amigos. 
No hotel do Cebreiro, nossos vizinhos de quarto eram  

também peregrinos e os vimos muitas vezes. Um casal: Enrique 
e Begoña! No começo na subida do Alto do Poio, lá vinha o 
casal, ela levando uma mochilinha minúscula (comentamos que 
ele deveria estar levando tudo, mas a mochila dele nem era tão 
grande...). Deparamos-nos com eles em outras cidades. Em Palas 
de Rei ele disse que iria chover e seria bom, afinal estávamos 
na Galícia! E finalmente os vimos num restaurante em Santia-
go. Eram espanhóis (só não sei de onde) e bem animados como 
grande parte desse povo, que na maioria me encanta!

Em “O Cebreiro” ainda topamos com uma brasileira, que 
nos cumprimentou enquanto fotografávamos, e disse que lá den-
tro do bar do hotel havia mais brasileiros de vários lugares do 
Brasil. Só os vimos essa vez. 

Aliás, de brasileiros, só encontramos rapidamente mais 
dois peregrinos no terceiro dia e depois Denise, já no penúl-
timo dia, quase cambaleante, andando bem devagarzinho.  
Ao passarmos por ela, perguntou rapidamente: “Brasileiros?” 
Ela disse que estava assim, quase se arrastando, porque havia 
tentado na véspera caminhar mais do que podia e os pés  
tinham inchado. Estava com o “maridão” que já ia à frente para 
conseguir camas no próximo albergue. Eram artesãos de rua.  
Nas escadarias da Catedral, em Santiago, dias depois, vimos  
Denise outra vez, chorando. Havia se perdido do “maridão” e 
das mochilas, mas devem ter sido “brigas de amor”... Depois, em 
Santiago todos se encontram! Tchin, tchin, Denise!

Encontramos também alguns peregrinos de bicicleta,  
mas como eles iam num veículo bem mais rápido que o nosso, 
apenas nos cumprimentávamos com a linguagem própria dos  
peregrinos (Hola! Buen Camiño!). A maioria dos que identifi-
camos eram espanhóis ou italianos. Salud! Salute!

Nesse meio apareceram também dois personagens legais. 
Um pai e um filho. Aliás, um filho e um pai, porque parecia que o 
filho era o “animador” do pai, que aparentava ter mais de setenta 
anos (mas em plena forma, caminhava bem contente).  Topamos 
com eles diversas vezes e finalmente os vimos na estação de 
trem de Santiago, no dia em que estávamos voltando a Madrid. 
Disseram que moravam na África do Sul. Iam a Portugal e de lá 
voltariam para casa. Saúde aos dois! À Vossa!
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No segundo dia de caminhada, passando por um povoado 
chamado Aguiada, descobrimos algumas casas, quase mansões, 
contrastando um pouco com as casas locais (aliás, não era o 
primeiro, nem foi o último povoado em que vimos isso). Vale 
salientar que as “mansões” eram bem bonitas sempre seguindo 
um padrão dos pueblos, usando a pedra como ponto forte. Assim, 
não divergiam da paisagem. 

Bem, nesse pueblo, estávamos a admirar uma dessas  
casas quando chegou o dono, um senhor, que aparentava estar  
na casa dos oitenta, e foi logo conversando. Bem simpático,  
disse que tinha reformado a casa poucos anos atrás. Chamava-se 
Ferdinando e nos deu total liberdade, com um certo orgulho, para 
fotografar e filmar a casa (e a ele também). 

Mais na frente encontramos Dolores, que com seus oitenta 
anos não permitiu que a filmasse, mas nos presenteou com uma 
conversa gostosa e franca. Queixou-se um pouco da velhice, mas 
ao mesmo tempo se mostrou bem viva e forte e falou um pouco de 
sua vida naquele povoado. Tinha família na América do Sul que 
a visitava sempre e filhos que trabalhavam e moravam “ali por 
perto” em Sarria.  

Bem, sinceramente vimos muitos personagens pelo Cami-
nho e a maioria gente boa! Mas, vou retratando aqueles que para 
nós foram mais importantes, aqueles que mais cruzaram nosso 
caminho. De toda forma, não posso deixar de falar sobre alguns 
que vimos apenas uma ou duas vezes, mas que marcaram pre-
sença. Dentre eles, três alemãs que caminhavam juntas e as en-
contramos numa fonte (creio que em Hospital de La Condessa 
ou em Padornelo, não lembro bem) a banharem-se alegremente. 
Rostos, pescoços e pés sendo refrescados. 

Santiago aproveitou o ensejo, tirou a camisa e tomou um 
banho “pela metade” (“banho de gato”?). Enquanto isso, eu,  
admirando os “atores” da cena, cuidava de meus pés, sentada à 
porta de uma pequena igreja em frente a tal fonte... 

Outras “personagens” legais foram quatro mulheres que 
caminhavam juntas e as encontramos no início do sexto dia de 
caminhada em Arzúa. Acho que eram espanholas, não lembro 
bem, mas lembro da generosidade de uma delas, com a con-
cordância total das outras, ajudando uma senhora idosa, habi-
tante local. A senhora estava levando caixas para o lixo, com 
dificuldade. Imediatamente, uma das mulheres peregrinas foi 

Señor Ferdinando no portão
de sua bela casa

ajudar a senhora, desviando-se inteiramente do seu caminho 
para acompanhá-la até a presumível lixeira, sem nem saber onde 
ficava. Outra colega juntou-se a ela e as outras duas esperaram 
solidariamente. Gesto bonito! O Caminho é solidário, quem não 
o é, aprende a ser (pelo menos deveria)! 

Num outro bar que paramos, “A Casa Berde”, conversamos 
muito com a dona. Rosa disse que havia morado nos Pirineus e tinha 
saudades de lá, mas voltou por causa da família... Comemos em-
panadas, tomamos suco de morango e licor de ervas da região (nem 
rótulo tinha; uma delícia!). Compramos duas pulseiras e pergunta-
mos sobre as bruxas que enfeitavam o lugar, e mais outras coisas 
quaisquer. No final trocamos e-mails. 

Ângela (acho que não se escreve assim), uma austríaca  
que vimos algumas vezes, é outra personagem que cruzou  
conosco. Deparamos-nos com ela duas vezes em Santiago, uma 
numa loja comprando sapatos (eu e ela procurando um tênis  
confortável para amenizar o sofrimento dos pés) e depois na  
Catedral. Bastante simpática! 

Lembro também de uma portuguesa que encontramos pelas 
ruas de Arzúa, em meio a um começo de chuva, e que nos foi 
apresentada por um outro peregrino que sabia que éramos brasi-
leiros. Falamos só um “pouquinho”, pois a chuva não nos deixou 
alternativa a não ser voltar para o hotel.

Um suíço, uma suíça... Ein Schweize, ein Schweizer...
Fizemos também novos amigos no Caminho. Tudo começou 

quando estávamos em Sarria e encontramos um casal simpaticís-
simo (que vimos antes também no nosso hotel), numa loja onde 
estávamos a buscar uma sandália para os meus “pobres” pés. 

Rosa e SantiagoAs bruxas da Casa Berde, em Salceda Nossas mochilas na Casa Berde
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Fiquei impressionada com a simpatia do casal. Em espanhol, ele 
falou com a gente e brincou dizendo que ela, a mulher, também 
estava com problemas nos pés. 

Apresentamos-nos e descobrimos que eles eram suíços. 
Ele se chamava Floriano (Urs Floriano) e ela Mirian (se escreve 
Mirjan). Inclusive, brincaram com a vendedora, que se chama-
va também Mirian. Como ele falava espanhol, era simpático e 
se chamava Floriano, imaginamos que deveria ser descendente 
de espanhóis. Descobrimos depois que não era nada disso, eles 
realmente eram suíços simpáticos e animados! 

De tanto nos encontrar pelo Caminho, muitas vezes nos 
mesmos hotéis, em bares ou cafés em povoados, e por razões (ou 
falta delas) que a gente desconhece e talvez por uma coisa que 
chamam empatia, ficamos amigos. Lembro que quando estáva-
mos passando por uma cidadezinha já próxima a Palas de Rei, eu 
tentei fotografar um cachorro que estava nos jardins de uma casa 
e que parecia tirar a siesta. Nessa hora ele despertou da preguiça 
ou do sono e começou a latir. Floriano, passando por nós, gritou 
“perro peligroso”! Ri. Já pareciam antigos conhecidos! 

Em Palas, o casal tentou ficar no mesmo hotel que nós, 
mas não tinha mais vaga. Nós havíamos reservado pela internet.  
Encontramos-nos na rua, depois (eles tinham conseguido um hotel  
quase vizinho ao nosso) e marcamos sair para jantar nesse dia. 

No “Nosa Terra” descobrimos que Mirjan comia de tudo, 
menos pulpo.  E nós, que adoramos esse “molusco”, pedimos 
uma ración para tapear.  Ela tentou comer um pedacinho, fez 
uma cara “feia”, comeu, mas foi a última vez.  

Outra descoberta foi que o inglês dos dois era melhor que o 
espanhol e passamos a falar inglês entre a gente. Apesar de meu 
espanhol ser muito melhor que o inglês, eu tive que me virar com 
o meu inglês capenga, mas deu certo. Engraçado, entre a língua 
materna de cada um de nós e duas outras línguas “estrangeiras”, 
só foi possível nos comunicar com a língua dos outros, espanhol 
ou inglês, alternando às vezes entre um e outro. Também falar 
português ou alemão é meio barra, né?? 

Para resumir, nos tornamos amigos. Em Santiago, comemo-
ramos juntos o aniversário de Floriano (no dia do meu ainda 
não estávamos tão amigos e comemoramos só eu e Santiago). 
Ein prosit, ein prosit! Ainda em Santiago almoçamos, jantamos e 
nos encontramos pelas ruas.  Falamos sobre a missa e o abraço 

ao apóstolo Santiago. Conversamos sobre muitas outras coisas. 
E nos despedimos com um fenomenal jantar no Parador Reys 
Católicos, no Restaurante dos Reis. 

Trouxemos conosco dois maravilhosos sininhos de Santia-
go, que recebemos deles como lembrança, e o carinho do casal. 
Combinamos ir esquiar na Suíça e eles virem curtir as praias 
brasileiras, especialmente as nordestinas e natalenses. Prost! 
Olhando nos olhos, claro!!

Uma verdadeira peregrina de cajado com cruz e tudo...
Mas, personagem ímpar foi Carmina. Propositalmente a 

deixei por último. 
O primeiro encontro com Carmina foi durante a missa em 

Sarria. Pensei que ela fosse uma habitante local, uma pueblerina. 
Aparentava em torno de sessenta anos ou mais, era meio gordi- 
nha e vestia-se como uma camponesa, ou quase como uma ciga-
na. Uma figura! Amplas saias, roupas simples... Lá pras tantas 
tocou um celular em plena missa. Quando menos espero, essa 
mulher (que até então para mim era desconhecida) saiu da Igreja 
e atendeu o telefone lá fora aos gritos, e da Igreja escutávamos 
os vários característicos “vale, vale” bem espanhóis.  Pela forma 
de falar, tive mais certeza que era uma pueblerina e, no fim das 
contas, acho que era, mas não de Sarria. Aliás, Sarria não é uma 
cidade pequena, portanto não é um pueblo! 

Um dia, no meio de uma caminhada, avisto Carmina (que até 
então não sabíamos seu nome) e percebi que ela era também uma 
peregrina. Mas, não prestei muita atenção nela naquele dia.

Noutro dia, paramos para fotografar um dos marcos do 
caminho que sinaliza os quilômetros faltantes para Santiago e 

Mirjan e Floriano Parador Reys Católicos
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lá estava ela sentada num banco ao lado. Encostado ao mar-
co estava seu cajado. Aquele sim podemos chamar de cajado!  
Tinha todos os detalhes daqueles que vemos nas fotografias an-
tigas de peregrinos: uma cruz bem no alto, conchas de vieira, 
fitas coloridas e calabazas penduradas. Surreal e belo! De re-
pente, ela percebendo que íamos fotografar o marco, diz do seu 
jeito pueblerino: “Estorba, no? Voy a quitarlo porque estorba”.  
Eu disse que não, que não estorbaba, que não atrapalhava e  
que era muito bonito! Fotografamos (ou filmamos?) o marco com 
o cajado. Ela disse que tinha que descansar de quatro em quatro 
quilômetros e cada vez que encontrava um banco sentava um 
pouco.

Encontramo-nos com ela outras vezes. Em várias delas, ela 
estava falando no seu celular! Era engraçado ver Carmina no 
meio dos bosques, das trilhas, falando ao telefone! Numa des-
sas vezes observei uma coisa importante: Carmina não levava 
mochila como todos os demais. Levava apenas um saco plástico, 
desses de supermercado, nas mãos! Quiçá com uma “muda” de 
roupa dentro. Tampouco usava roupas “especiais” de peregrinos. 
Às vezes uma bermuda estampada, de tecido fino, o tipo da roupa 
que se faz ou manda fazer, nada comprado feito; às vezes uma 
saia, e umas sandálias (que provavelmente não tinham nada de 
especiais) com meias.  Toda a indumentária de Carmina contra- 
riava totalmente as recomendações que encontramos nos sites! 
Pois é, e ela tava lá, caminhando firme e forte!

Vendo Carmina caminhar na minha frente, subindo uma 
ladeira numa trilha com muito verde, percebi que ali ia uma 
verdadeira peregrina. Percebi também que admirava aquela per-
sonagem e já gostava dela.

Num desses dias em que encontramos Carmina, pergunta-
mos seu nome e nos apresentamos. Conversamos um pouco e ela 

Carmina, nas trilhas Peregrinos na fila da Compostela

disse que iria até Melide e depois pegaria um ônibus até Arzúa 
porque nunca havia dormido lá e que estava cansada para fazer 
os trinta quilômetros inteiros num só dia. Assim, deduzimos que 
não era a primeira vez que ela fazia o Caminho. Dissemos que 
iríamos até Arzúa e ela, com uma cara bem séria e que lembro 
até agora, disse: Es muy lejos, tenemos que cuidar bien de los pies, 
ellos son nuestras maquinas. Encontramos-nos de novo em Arzúa, 
perto do nosso hotel, na calçada. E gritamos “Carmina”! Ela vira 
e diz: Vosotros son incansables!  Foi o maior elogio que recebi, 
pois a essas alturas, eu já era fã de Carmina. Ao pensar em Car-
mina, ao falar e ao escrever sobre ela, ainda me emociono. 

Dizem que no caminho se vê duendes, fadas e bruxas.  
Afinal, a Galícia tem “dessas coisas”. Carmina deve ser uma 
fada, uma bruxa boa, ou um anjo. Acho que se eu pudesse esco-
lher, ela seria meu anjo da guarda do Caminho.

Saúde, Salud, Santé, Prost, Cheers, Salute! Cin cin! Tim 
tim! Txin txin! Um brinde aos caminhantes, aos peregrinos! Buen 
Camiño!
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Caminho é a própria natureza. Olhamos para 
frente, porque é para onde vamos. Olhamos para os lados, para 
não perder a visão dessa natureza tão viva. Olhamos para trás, 
para ver nossas marcas fazendo parte agora desse caminho vivo 
de natureza.  Ouvimos o silêncio e os sons da mata. O caminho 
nos leva e nos deixamos levar por ele... 

É difícil falar da natureza do Caminho. É melhor senti-la, 
vê-la e respirá-la. É impossível descrevê-la em detalhes. 

O que mais me impressionou? Tudo! De cima de “O Ce-
breiro”, víamos um quadro pintado por Van Gogh. Na verdade 
não, não era isso. A paisagem era tão deslumbrante que só se 
parecia com ela mesma. Um encontro marcado do céu com terra. 
Verdes, de todos os tons, se misturavam com o azul dos céus e 
com o marrom das terras.  Que quadro! Montanhas e vales para 
apreciar sem tempo pra parar...

Um parêntesis: Engraçado que em diversos momentos do 
caminho, via ou ouvia algo e me lembrava de alguma música. 
Agora, escrevendo aqui, tem acontecido o mesmo.

Capítulo 13     VIVA A NATUREzA VIVA! 

“luz do sol
que a folha traga e traduz 
em verde de novo 
em folha, em graça, 
em vida em força, em luz
céu azul 
que venha até onde os pés 
tocam na terra 
e a terra inspira e exala 
seus azuis”...
(Caetano Veloso, Luz do Sol)

O
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“E pra não dizer que não falei de flores”... Havia flores de 
todos os tipos e cores. Azuis, lilases, amarelas, brancas, rosas, 
vermelhas... Pequenas, grandes, cheirosas, todas lindas. Vi cam-
pos de lavanda colorindo de lilás o verde dos vales. Fotografei 
quase todas. Essas paradas pelo Caminho são as que mais valem 
a pena! Parar para ver e curtir a natureza! Até umas “flores” 
amarelas, que depois eu soube (pela minha amiga Vera, tam-
bém “colega” na UFRN) que eram ervas daninhas e que nasciam 
no mato livremente, completavam a paisagem com um colorido 
diferente, quase “brasileiro”. 

 “Reza, reza o rio, córrego pro rio”... Os rios, riachos e cór-
regos nos acompanhavam quase o tempo todo. E, se o caminho 
é do Santo Tiago, acho que também rezavam... Quando não os 
víamos, ouvíamos seu canto, ou sua reza. A água, quase sempre 
limpa e límpida, correndo ladeira abaixo ou “caminhando” ao 
nosso lado. Muitas vezes, passávamos sobre elas, com as pedras 
a nos ajudar... Lindo! 

Uma das fotos que vi antes de Adriana, foi ela com um 
pastor e suas ovelhas. Em alguns blogs vi fotos parecidas, com 
vacas, ovelhas, cachorros... e fiquei “doida” para ver essas ove- 
lhas e vaquinhas ao vivo! Parece até que nunca vi esses animais 

por aqui no nosso Nordeste brasileiro (e é só o que tem!), mas na 
verdade pareciam diferentes na paisagem da Galícia!! 

De repente, ali estavam as primeiras vacas e logo em segui-
da ovelhas, deitadas nas relvas ou andando nos pastos. Vimos 
mais vacas e mais ovelhas, por diversas vezes, contracenando e 
completando a paisagem verde e, às vezes, com os pastores, cam-
poneses e aldeões como coadjuvantes. Era uma fotografia viva 
(ou era uma vida que merecia uma foto?). Uma foto para eterni-
zar aqueles momentos era sempre merecida! 

Também as “parentas” das nossas tão conhecidas galinhas 
estavam por lá, fazendo parte da paisagem dos pueblos, nas ruas 
ou nos galinheiros. Os pueblos fazem parte do caminho, de uma 
natureza diferente, onde tem a mão do homem. Casas de pedras, 
ruas de pedras, jardins floridos, animais em estábulos. Vacas e 
cavalos. O “cheiro” desagradável característico de “cocô” de 
vaca nos seguia por alguns trechos e pueblos. Às vezes também 
as moscas apareciam. Essa parte, nem bonita e nem cheirosa da 
natureza, também existia, mas faz parte... 

Os camponeses e pastores que encontrávamos pelo caminho 
completavam essa natureza, que àquelas alturas já nos parecia 
um quadro pintado por Deus. A cada “Buenos Dias” que dese-
jávamos, recebíamos uma alegre saudação, já familiar, o famoso 
“Buen Camiño”! 
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E os cachorros, sempre nos pueblos, pareciam estar tiran-
do a siesta. Não vi nenhum que resolvesse “mostrar os dentes”.  
Alguns latidos, só para acompanhar a orquestra dos ventos e das 
pisadas e conversas dos caminhantes.

E os caramujos e as lesmas? De tão negras que eram,  
as lesmas se tornava azuis e, junto com os caramujos, eram os 
outros atores que completavam o cenário colorindo mais a paisa-
gem. Parei várias vezes para fotografar e “conversar” com as les-
mas. “Para onde vai que anda tão devagar? Enquanto chegarei a 
Santiago você está por aí a andar alguns metros...” Elas pouco se 
importavam e continuavam seu caminho se arrastando e, quem 
sabe, chegarão um dia a Santiago...

  Samambaias, grandes e belos carvalhos, eucaliptos... 
Bosques... Árvores frondosas que se encontravam em cima  
de nossas cabeças, formando um túnel por onde passávamos,  
e fazendo uma sombra que dava um refresco nos dias de calor.  
O cheiro dos eucaliptos e de outras plantas, o cheiro da terra...

Os pássaros e seus cantos nos acompanhando dia a dia, 
mesmo nas estradas mais inóspitas (quem gostava de falar assim 
era meu pai, “plagiando” sua tia Sinhazinha Rocha), quando nos 
aproximávamos das carreteiras. E, quando o canto dos córregos 
se juntava aos cantos dos pássaros, tínhamos o privilégio de  
ouvir uma orquestra diferente e surpreendente! Música para  
nossos ouvidos! 

Que mais há para dizer da natureza no Caminho? Acho 
que é melhor vivenciá-la, pensar e sonhar com ela. E agradecer 
a Deus e a “Santiago, o Apóstolo”, pela oportunidade criada de 
vivenciar essa experiência. Amém! 

“E a natureza transforma a vida em canção...” 
(Toquinho, em As Cores de Abril)

or fim, quero falar de algumas coisas que se 
poderia chamar de resultados, consequências, decorrências, saldos 
e tantas outras palavras para definir os “ganhos” do Caminho. 

Mas, não tenho nenhuma certeza se é possível definir ou 
analisar o que aconteceu “ao final”, porque O Caminho não tem 
fim. Para cada pessoa tem um começo próprio (de fato, cada 
um começa onde quer; e o começo da “viagem” pode acontecer 
desde o tempo da decisão em caminhar). Mas, fim, não sei se 
existe. O Caminho está lá, há milênios, e o caminho de cada um 
continua. Sei que, para mim, algo aconteceu, pois eu, que gosto 
demais de viajar, ganhei o melhor presente: uma viagem cons-
tante, permanente. 

Só restaria desejar a todos Buen Camiño na vida, como 
ouvi de um peregrino na fila para receber a Compostela!  Mas, 
ainda assim, vou falar um pouco de algumas coisas que consi-
dero importantes.  

Das mudanças
Algumas pessoas falam que mudam, que ficam mais sen-

síveis, que veem duendes, bruxas... Eu, pessoalmente, acho com-
plicado falar sobre essas transformações e visões. Para mim, não 
tem nada a ver com fadas ou duendes, nem mesmo com “depois 
do Caminho fiquei mais sensível ou mais solidária ou menos ma-
terialista”, sei lá... Acredito que nenhuma mudança ocorre brus-
camente, nem por um fato isolado. Nós mudamos com o tempo e 
com as nossas escolhas. Isso leva tempo! Mas, aprendi que cada 

Capítulo 14     UMA VIAGEM PERMANENTE

P
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um é cada um! Para alguns essas mudanças são claras como as 
águas do Caminho! Para mim o Caminho deve ter contribuído 
para alguma mudança no “coração” (pelo menos é o que acho ou 
o que desejo). 

Assim, em minha opinião modesta, como diria meu pai, as 
mudanças não acontecem de repente e nem terminam de acon-
tecer. No final, continuamos mudando. É um processo que não  
acaba nunca e não tenho como dizer em que exatamente o Cami- 
nho me mudou. Só sei que neste momento estou mais feliz e num 
processo onde venho valorizando um pouco mais o espírito... 
Continuo no Caminho, mesmo em pensamentos.

Das pessoas que encontramos 
Não sei se podemos dizer que fizemos muitos amigos du-

rante o Caminho, o tempo era curto. Mas, conhecemos muitas 
pessoas. Cruzamos com muitas ”caras”, mas não necessaria-
mente as mesmas. De cada uma delas, tiramos algum “proveito”, 
pois seus exemplos nos ajudam a pensar sobre nossas ações (ou 
a falta delas).  Além disso, durante o Caminho, a presença delas 
nos ajuda a ficar mais animados e muitas vezes até pareciam 
amigos de longas datas. Como o Caminho, as amizades podem ir 
sendo feitas mesmo depois. Os e-mails que podem ser trocados, 
os pensamentos que continuamos tendo, a memória que não nos 
deixa esquecer... 

Do abraço ao Apóstolo Santiago
O emocionante abraço ao Apóstolo Santiago, que poderia 

ser apenas um ritual, me deixou até hoje extasiada. Ao abraçá-
lo, senti que estava sendo abraçada. Voltei lá, em outro dia, e o 
abracei de novo. Estava mesmo precisando desse abraço! 

Da cidade de Santiago de Compostela
Há muitos anos, tinha estado em Santiago. Não foi a mesma 

coisa. Dessa vez, a sensação da conquista de algo me deixou feliz 
quase o tempo todo. Não vi muitas estrelas no “campo de es-
trelas”, mas as senti! Embaixo de chuva percorri a cidade. Nem 
por isso, me senti menos feliz. A chuva nos fez permanecer lá 

durante esses dias, apesar dos planos de ir a Finisterre e Padrão 
(cidades em que o Apóstolo pregava e onde aportaram seus res-
tos mortais), que tivemos que desistir. 

Logo, com mais tempo para Santiago, percorremos suas ruas 
estreitas, andamos por suas praças, visitamos suas igrejas... 

Mas, não posso deixar de falar sobre seus restaurantes, 
tabernas e bares. Dos vinhos, dos pulpos, berberechos e almejas, 
dos pimientos de padrón, e da famosa Tarta de Santiago. A delí-
cia da culinária gallega! Foram quatro dias fantásticos e neles 
continuo também viajando. 

Do meu lado espiritual 
A busca pela melhoria desse meu lado é coisa que venho  

fazendo há muito tempo! Lembro-me conversando com Sabino, 
meu amigo e confidente, antes de tudo o “grande” pároco e ami-
go de Mãe Luíza. Nessas conversas, de vez em quando questio-
nava: “Como posso ajudar aos mais carentes? Como eu poderia 
me aproximar mais da Igreja? (Da verdadeira Igreja e não dos 
prédios ou das pessoas que estão ali só para cumprir um ‘ritual’). 
Como?” Ele não tinha a resposta, mas tinha a sabedoria de me 
dizer sempre: “Cada um tem sua forma de ajudar, você vai achar 
a sua, talvez você já faça isso, quem sabe?”. Sabino era meu 
amigo, desde que eu tinha dezessete anos, portanto faz mesmo 
tempo que venho nessa busca... 

Quando meu pai morreu, quer dizer quando “foi para a vida 
eterna” (acredito cada vez mais nisso e tenho tido menos medo 
de ir “pra Lá” quando penso que posso encontrá-lo...), passei a 
ir mais às missas. Não necessariamente aos domingos, às vezes 
em qualquer dia da semana. Acho que para me sentir mais em 
paz e rezar por ele estando mais perto de Deus, mesmo que fosse 
só simbólico. Passei a ir mais vezes, porque me deu vontade, não 
foi nada “forçado”. Gosto imensamente de música (aprendi com 
meu pai) e, portanto, quando as missas eram mais musicais do 
que “faladas”, eu me sentia muito bem. E, Deus que me perdoe, 
passei a escolher aquelas em que eu sabia que o canto seria  
primordial! Ia pela música, pelo canto e por me sentir, assim, 
mais perto de Deus. 

Bom, e no Caminho? Fiz questão de entrar em todas  
as igrejas que estavam abertas. Nas que não estavam, parava 
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um pouco em frente e de alguma forma rezava. Pouco pedi para 
mim, rezei sempre pelo meu pai e por outros familiares e amigos já 
falecidos. Pelos vivos, pedi sempre pela saúde e pela paz da família.  
E agradeci, sempre agradeci no Caminho, pelo que já recebi.  
Acho que aí já vejo, pelo menos, uma pequena elevação do meu lado 
espiritual, pois desejava agradecer e não pedir. Suseya! 

Sei que falta muito ainda para que eu me sinta parte da 
Igreja verdadeira, daqueles que dão de si sem esperar nada em 
troca. Nem sei se alcançarei esse “caminho”, porque há um lado 
meu material que ainda teima em viver! E não sei se quero ou 
posso matá-lo, porque também gosto dele. Ao mesmo tempo não 
sei como será possível viver com os dois a la vez, ou que os 
dois convivam em paz entre eles e eu sem sentir-me culpada...  
Na verdade gostaria que ambos pudessem viver em paz entre 
eles e comigo!  Será uma utopia? 

Lembro-me de Sabino e de vários seguidores seus que, 
como ele, fizeram de suas vidas uma vida prioritariamente de 
ajuda aos necessitados (sem ser assistencialista jamais!). Não 
acho que serei um deles, mas acho que vou andando numa estrada  
em que vou tentando ser melhor. Cada qual faz seu caminho  
e cada qual tem seu tempo. Como dizia Sabino, vou encon- 
trando meu jeito! Sabino e O Caminho com certeza me ajudaram 
mais. 

Do aprendizado
Acredito que muita coisa se aprende no Caminho. Para 

mim, a principal é que nunca estamos totalmente prontos para 
nada. Nenhum planejamento pode prever o tamanho dos impre-
vistos. Meus pés que o digam! Entretanto, aprendi também que 
podemos sempre nos adaptar e conseguir cumprir nossa meta, 
alcançar nossos sonhos, realizar nosso plano. Não há porque  
desistir, mas é preciso esforço e determinação. E antes de tudo  
é preciso querer, desejar muito que aquele sonho se realize.  
Também é preciso saber que nem sempre é a hora. Os sonhos 
podem ser alcançados em outra oportunidade. Ou até entender 
que podemos ou devemos priorizar outros sonhos... Paciência é 
essencial! Essa é uma virtude que ainda não adquiri. É outra 
coisa pela qual continuo na “luta”. 

Como ainda não estou “graduada” nesse item, me atrevo a 

dar um conselho: Se não for a pé (a pé, é preferência minha), vá 
pelo menos mais devagar. Na pressa se pode deixar de ver muita 
coisa bonita. Como diz o ditado: “Quem corre cansa, quem anda 
alcança”! E “devagar se vai ao longe”! 

Não sei se foi um aprendizado, mas decidi no Caminho 
que não deveria julgar os outros (pelo menos iria me esforçar 
mais para não julgar), pois cada um faz o que quer, como quer 
ou como pode. É uma difícil decisão (a de não julgar) e sei que 
ainda posso me atrapalhar e não cumpri-la. As pessoas têm suas 
próprias razões. E como disse Jesus: “Quem não tiver pecados 
que atire a primeira pedra”. 

Vi pessoas caminhando de várias formas e por vários meios, 
se hospedando em albergues ou em hotéis de vários números de 
estrelas ou sem estrelas, fazendo o caminho todo ou parte dele. 
Não importa como ou o motivo pelo qual fizeram o Caminho. Im-
porta que o fizeram. 

Segundo a tradição, todos os que chegam à Catedral da 
cidade de Santiago de Compostela, independente da forma de 
transporte, recebem o perdão dos seus pecados.  Ponto.

De quem faz o Caminho
Quem quer faz o Caminho. Mas, vale recordar que o ver-

dadeiro Caminho de cada um não está feito, o caminho se faz ao 
caminhar.

“Caminante, son tus huellas el camino y nada más.
Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar…
Caminante no hay camino, se hace camino al andar...”
(Textos de Antonio Machado, em Cantares y …)

Dos sonhos
 Agora tenho outro sonho: fazer outros trechos do Cami- 

nho. Sei que sempre há tempo. 
Deixo, além do relato do trecho do Caminho que fiz,  

alguns trechos de poesias, entre eles um de Augusto Losada 
Lópes (Siempre hay tiempo, nunca es tarde).
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“Porque siempre hay tiempo para volver a nacer.
Siempre hay tiempo para volver a vivir.
Siempre hay tiempo para volver a empezar
Lo que nunca pudiste terminar”

Aqui concluo meu relato. 
Buen Camiño, Buen Camiño en la vida!

pesar de existirem ótimas dicas “padrão” que 
podem ser encontradas facilmente na internet, guias e em outras 
fontes de informação, resolvi aqui contar a minha experiência 
que, além da leitura para “passar o tempo”, deve servir também 
como sugestões para futuros “peregrinos”, acho. Lá vai!

Faz de conta que estou no Caminho. 
O que faço todo dia? 

“Todo dia ela faz tudo sempre igual”...

São sete horas da manhã. Acordo. Faço alongamentos  
e aquecimentos. Depois da higiene pessoal, troco de roupa.  
Termino de arrumar a mochila. Tomo café da manhã. Pego tudo 
e começamos a caminhar, sempre em torno das 8h45 (só um dia 
começamos mais tarde, por volta das dez). 

Um parêntesis. No mês de junho, essa era uma boa hora.  
Até umas duas ou três horas da tarde, nos dias em que havia sol,  
não era tão quente. Além disso, havia muitas sombras no Caminho, 
formadas pelas árvores dos bosques... É sempre bom sair depois de 
tomar um bom café da manhã e os hotéis, na maioria, só oferecem 
o desayuno depois das 7h30! Vale salientar que, nessa época, o sol 
só se põe depois das 21h30. O que significa que, se chegarmos na 
cidade onde vamos dormir em torno das 17h00 (com todas as para-
das que temos direito), ainda dá para ver a cidade “de dia” mesmo 
sendo noite! Fecha o parêntesis.

Anexo 1     DICAS DO DIA A DIA

A
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Começamos a caminhar. Passamos por bosques, cidade-
zinhas, pueblos... Cruzamos com outros peregrinos, com campo-
neses... Fazemos algumas paradas estratégicas em alguns cafés 
ou bares (dificilmente nas duas primeiras horas de caminhada, 
só depois...). 

As paradas incluem ir ao banheiro, tomar um café ou um 
suco. Às vezes, alongamentos. Outras, mais tarde, já incluem 
uma tortilla ou um bocadillo, e mais uma taça de vinho ou uma 
cerveja! E, se chove, inclui um conhaque para esquentar, que 
ninguém é de ferro... 

Outro parêntesis: Nada de almoço “pesado”, senão difi-
culta a caminhada, por isso melhor comer só sanduíches, frutas, 
uma tortilha espanhola... Deixa pra comer bem no jantar.

Ah, logicamente que há paradas para fotos, para admirar a 
natureza, entrar em uma igrejinha, rezar pelos parentes e amigos, 
mortos e vivos, carimbar a credencial de peregrino (sellar)... 

As paradas resultam em média 05 a 15 minutos. As maiores, 
para comer algo, “dar uma geral” nos pés e “jogar conversa fora”, 
em torno de 30 a 40 minutos. Para admirar a natureza, andamos 
mais devagar. Para fotos ou encher a garrafa nas fontes, alguns 
minutos são suficientes. Para curtir mais a beleza do Caminho, 
para entrar numa igreja e rezar, é o tempo de cada um...

Já cansados, chegamos às cidades onde vamos dormir nor-
malmente por volta das cinco da tarde (um pouco mais, quando 
andamos mais quilômetros...). Ou seja, passamos em torno de 
seis horas diárias para chegar na cidade onde vamos dormir,  
entre caminhadas e paradas. Vamos diretamente ao hotel,  
já antes reservado pela internet desde o Brasil (é importante 
reservar o hotel, pois, quando chegamos quase exaustos, não  
precisamos sair procurando).

No quarto do hotel, a primeira coisa a fazer é lavar roupas (as 
de tecido dry feet secam mais rápido; penduramos pelas cadeiras, 
banheiro, em lugares mais altos e mais ventilados, mas nunca nas 
janelas...). Depois um longo banho refrescante. Mais alongamen-
tos... Uma dormida rápida ou só um breve descanso. 

Trocamos de roupa e saímos para jantar, conhecer a ci-
dade. Como o sol é presente até quase dez da noite (no fim da 
primavera e no verão), nos dá tempo de conhecer o que que-
remos ainda “de dia”. Procuramos primeiro pela Igreja do local.  
Um passeio rápido pela cidade e sentamos em um restaurante,  

o mais agradável que vemos (ou que consultamos antes, no Guia 
ou no hotel), e pedimos o Menu do Dia. Com uma garrafa de 
vinho, por supuesto! O vinho da casa é sempre ótimo. Não precisa 
ser diferente!

O Menu do dia custa em torno de oito a nove euros nos 
pueblos. Em Santiago e Madrid, em torno de onze euros. Inclui 
o primeiro e segundo prato, sobremesa - com várias opções de 
escolha -, mais pão, vinho e água. Muito bom! Um café e um licor 
de pacharán (licor regional espanhol) sempre vão bem depois! 

Na volta ao hotel, observamos as roupas. Umas já secas, 
outras não. A maioria só seca pela manhã. As meias, mais gros-
sas (pois tem que ser do tipo coolmax para evitar bolhas...),  
dificilmente secam e temos que levá-las secando pelo caminho, 
penduradas na mochila (é sempre bom levar uns quatro pares...). 
Deixamos a mochila quase arrumada, e...

Vamos dormir em torno das onze da noite. Acordamos...

A gente caminha sozinho ou encontra sempre outros 
peregrinos?

“A vida é a arte do encontro” ... 
“Todos os dias é um vai-e-vem...”

Coincidência ou não, nos começos e fins das caminha-
das sempre havia outros peregrinos por perto, principalmente 
nas chegadas às cidades em que dormíamos. Havia trechos em 
que caminhávamos sem ver ninguém, mas por pouco tempo.  
Sempre aparecia alguém lá na frente, ou ouvíamos as vozes de 
pessoas vindas atrás. Por outro lado, havia trechos com muita 
gente, parecia até que caminhávamos em grupos. 

Na verdade, sempre há alguém cruzando nosso caminho. 
Uma hora a gente passa por alguém, outra hora alguém passa por 
a gente... Além disso, dificilmente se passa mais de uma hora 
sem se avistar um povoado, uma cidadezinha, onde havia sempre 
um ou outro morador para cumprimentar... Além de tudo, parecia 
que havia pontos de encontros acordados, pois sempre nas horas 
consideradas “de almoço” havia bares em determinados pontos 
repletos de peregrinos! Grandes encontros! Salud!
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No mês em que caminhei, vi a maioria das pessoas cami-
nhando em duplas (a maioria casais e em seguida duplas, de  
amigos ou amigas). Depois (ou talvez o mesmo número), vi muita 
gente caminhando sozinha! Grupos grandes, vi poucos, muito 
poucos, um ou dois (vi mais quando eram ciclistas). Vale res-
saltar que grande parte era de origem alemã (!) e com mais de 
60 anos! Legal!

E como achei as trilhas certas? 
Poderia ter me perdido?

“Nessa estrada não nos cabe
Conhecer ou ver o que virá..”

Sempre há setas amarelas indicando o caminho a seguir. 
Não me perdi em nenhum momento e duvido que alguém se per-
ca. Há setas amarelas nas paredes das casas, nos muros, nas 
árvores, no chão. Além das setas amarelas, a gente vê muito pla-
cas indicativas ou com a concha de vieira, símbolo do Caminho.  
Às vezes um monte de pedra, umas sobre as outras, também 
é outro indicativo, ou fitas amarelas amarradas nas árvores.  
Se nada disso você conseguir ver, em algum trecho, siga as pega-
das, sempre há pegadas de peregrinos pelas trilhas.

Além de tudo, dificilmente você caminhará sozinho, como 
disse, sempre aparece alguém na sua frente, atrás ou ao seu 
lado...

E os hotéis? 

“Será verdade que eu cheguei nessa cidade...?”

Não ficamos em albergues. Desde o princípio optamos por 
ficar em hotéis. Fazia parte da nossa viagem, curtir bons hotéis, 
dar uma boa dormida! 

Ah, e na faixa dos “enta” (depois dos quarenta), pode- 
mos estar ótimos, mas não dá mais pra dormir tipo “estudantes” 
não... Respeitando quem quer ir aos albergues (ou não tem  
opção), achamos “beleza”, mas preferimos um certo conforto.

Escolhemos e reservamos os hotéis pela internet, quando 
fazíamos nosso planejamento. De acordo com as cidades que se-
lecionamos para dormir - com base no Guia de Antón Pombo e de 
outras informações via internet -, buscávamos os hotéis ou casas 
rurais (pois eu particularmente estava curiosa por conhecê-las). 
O guia referido nos ajudou também nessa busca. Em alguns ca-
sos a escolha não foi fácil, por existir mais de uma opção boa. 

Bom, recomendo todos os hotéis em que ficamos. Vamos 
pela ordem.

No Cebreiro ficamos na Casa Valiñas. Como a cidade 
(pequenininha) já é linda, a Casa é também fantástica. Com 
um bar embaixo, sempre cheio de gente alegre, todo de pedra.  
A parte reservada ao “hotel” propriamente dito é muito bonita. 
Madeira e pedra transformam e transportam você para um pas-
sado romano e celta. Nosso quarto tinha várias “varandas”, uma 
delas com vistas para a linda igreja de Santa Maria a Real. Tudo 
mundo simpático. Muito, muito bom!

Em Triacastela nos hospedamos na Casa Pacios. Essa casa 
rural fica a dois quilômetros de Triacastela. Maribel, a dona, 
tinha combinado comigo por e-mail que nos buscaria em Tria-
castela de coche. Quando chegamos, ela não estava e quem nos 
apanhou foi Celsa, uma gallega muito simpática, a gerente.  
A Casa Pacios, com uma beleza diferente da Valiñas, era também 
encantadora. Estava no campo mesmo, no meio de muito verde. 
Como lá não oferecia jantar, depois de um bom banho tivemos 
que voltar a Triacastela para cenar. O táxi de Elba (outra gallega 
simpática) nos trouxe de volta. 

Em Sarria, mudou o perfil do hotel em que ficamos.  
Era um grande, o NH Alfonso IX. Um bom hotel, com ótima  
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localização (em frente ao rio, onde estão os cafés e bares). 
“Eleito” o melhor café da manhã! Com suco de laranja e frutas 
naturais, um buffet bem sortido (era o dia de meu aniversário,  
sorte minha que já começou com um excelente desayuno...).

Vale aqui uma observação. A maioria dos locais que ofere-
ciam café da manhã não tinha frutas nem sucos naturais. Frutas 
e saladas daquelas de compota, de latas. E sucos “de caixa”, ou 
de botella (garrafa). Mas, por outro lado em outros lugares, em 
bares e cafés, mesmo na estrada, havia suco de laranja natural, 
feito na hora.... Ah, em todo caso os desayunos eram bons, “não 
deixavam a desejar”...

Em Portomarín, também ficamos em hotel similar. A Pousa-
da Portomarín tinha sido um parador e agora estava na categoria 
de pousadas (que na Espanha é algo bem legal, como as casas 
rurais também...). Foi o maior quarto dos hotéis em que ficamos 
(tinha até sala; parecia um apartamento, dava até para morar...), 
com tudo perfeito, mas não tão aconchegante quanto as Casas 
Rurais. Estranhei uma coisa, pois pela categoria do hotel deveria 
ter ar condicionado, mas não tinha. Sorte que não estava calor e 
que ventava. A vista era bem legal, muito verde e o rio Miño lá 
embaixo. Acordamos com pássaros cantando! Porém, faltou um 
tratamento mais personalizado, mais “humano”. Muito impes-
soal! Hotel grande tem essa desvantagem.

Em Palas de Rei voltamos a ter mais calor humano no hotel. 
Na Casa Benilde, nos deparamos com Pilar (Pili), já parecendo 
uma velha conhecida, que nos recebeu calorosamente. Nossa! Foi 
uma recepção fantástica, nos sentimos em casa! Posso votar segu-
ramente nas pessoas desse hotel como as mais simpáticas, todos 
os “hospedeiros” da Casa Benilde! Pequeno, mas aconchegante, 
agradável e ao mesmo tempo profissional, elegemos a Casa Be-
nilde como o melhor hotel (levando em conta o geral). Café da 
manhã também excelente. Localização perfeita, tudo nota dez!

Em Arzúa também tivemos também um tratamento pessoal 
na Casa Teodora! O restaurante de lá é bastante concorrido e a 
comida boa e farta. Bem localizado, é um hotel do tipo da Casa 
Benilde. Uma família é proprietária do mesmo há quase 100 
anos. Muito legal também.

Em “A Rua”, voltamos a nos hospedar em outra casa rural 
(a terceira e última do nosso Caminho). E que casa rural! Muito, 
muito bonita! Moderna, mas sem deixar de seguir o padrão local, 

construída com muita pedra e madeira. Jardins bem cuidados e 
um restaurante padrão cinco estrelas! Ao mesmo tempo em que 
ficava dentro de um pequeno pueblo, via-se que o restaurante 
era muito procurado por pessoas locais ou turistas. Acho que ele 
estaria num padrão de um “hotel de charme”. Chique mesmo!

Aqui vale outra observação. Optamos por ficar em “A Rua”, 
e não em Pedrouzo/Arca, porque não encontramos (pela inter-
net) bons hotéis lá. E houve algumas recomendações de outros  
peregrinos em seus blogs, dizendo que tiveram que voltar de  
Pedrouzo para “A Rua”, exatamente pelo motivo que citei e que 
em “A Rua” havia casas rurais legais. Encontrei essa pela inter-
net, achei-a muito bonita pelas fotos e realmente me surpreen-
deu (para melhor!). Valeu a pena!

Finalmente em Santiago, ficamos os quatro dias num hotel 
four stars, excelente. Por fora, permaneceu com a fachada an-
tiga, com cara de castelo medieval, e por dentro todo reformado 
em estilo moderno. Assim era o Hotel Compostela. Muito bem 
localizado, de lá andávamos a pé por todo o centro histórico.  
Atendimento muito bom, pessoal simpático, menos impessoal do 
que os hotéis de Sarria e Portomarín, mas longe de ser uma Casa 
Rural ou a Casa Benilde. Dos grandes hotéis em que ficamos, 
este foi o melhor. 

O que levei versus o que levaria agora! 

“Sem lenço, sem documento, 
nada no bolso ou nas mãos...”.

Primeira coisa: se vai chegar à Espanha de avião, deixe 
suas roupas da viagem (de ida e volta) no hotel em que ficará em 
Madrid (e que provavelmente voltará para ele) ou com amigos, 
se tiver. Se não for possível já viaje somente com roupas que vai 
levar no Caminho. 

Para quem não vai para albergue, sugiro três ou quatro 
camisetas dry feet de manga curta e, se quiser, uma delas de 
manga comprida. Duas calças compridas, sendo uma de tecido 
fácil de enxugar, própria para caminhadas e outra tipo moletom 
(ou daquelas malhas de ginástica) para vestir à noite (ou usar de 
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dia se por acaso a da caminhada for lavada e não secar, se bem 
que a minha sempre secou!). Uma bermuda do mesmo tecido da 
calça (levei, mas nem usei). Na verdade o melhor é levar uma 
calça impermeável, de preferência daquelas que se transformam 
em bermudas (tem duas funções e serve também para os dias de 
chuva). Roupa íntima: três ou quatro calcinhas (ou cuecas), mais 
três ou quatro pares de meias coolmax.

Essencial (uma dica de Walter Jorge) é levar um casaco 
impermeável para as chuvas e que também pode ser usado se 
esfriar um pouco (com isso “se mata dois coelhos numa só caja-
dada”, não precisa levar duas peças!). E um pijama de algodão 
(detesto dormir com roupa sintética)! 

Toalha, canivete, lanterna... Nada disso precisamos. Para 
pendurar roupas molhadas na mochila, nada melhor do que 
aqueles “prendedores de papel” que se compra em qualquer pa-
pelaria (uns dois ou três por pessoa). 

É bom levar um kit para os pés: esparadrapo tipo micro-
pore e compeed (esse último compra-se na Espanha, em qualquer 
farmácia) para prevenir e minimizar bolhas. Cremes, tipo vaseli-
na, para antes de caminhar e um relaxante para depois (esse 
último é vendido nas pousadas e albergues do caminho); as ditas 
meias coolmax (apesar de especiais, as trocava quando os pés 
estavam já um pouco suados, como precaução; ou seja, “gastava” 
dois pares por dia); agulhas finas (se precisasse furar alguma 
bolha, que eu esperava nunca ter, mas “seguro morreu de ve-
lho”), e um antisséptico, claro!  

Além dos remédios próprios de cada um, protetor solar e 
uns guardanapos ou lenços de papel (nem todos os banheiros têm 
papel higiênico...). Se quiser, leve um “colchonetezinho” tipo 
isolante térmico, básico, para se alongar no meio das estradas. 
Mas dá para se alongar nas cadeiras e bancos dos bares e tapetes 
dos hotéis.

Os hotéis, a maioria, têm sabonetes, shampoos e condi-
cionadores de cabelo. Quem quiser levar os seus (mulher prin-
cipalmente, que prefere um shampoo sem sal...), leve naqueles 
recipientes pequenininhos (tipos os de hotel). Os demais (pasta 
de dentes, escova, creme de cabelo, etc.), tudo minúsculo, para 
ocupar o menor espaço possível. Tem sempre farmácias ou super-
mercados nas cidades maiores. 

Boné e óculos escuros são peças-chaves! 

Ah, além da bota, uma sandália confortável para a noite.  
Se não tiverem o problema que eu tive nos pés, não precisarão com-
prar mais nada durante o Caminho... Só lá em Santiago, se quiser...

De toda forma, como levei uma mochila de 35 litros, mas 
tinha pouca coisa nela (pesei no Brasil e deu quatro quilos),  
deu para colocar as botas quando tive que comprar as sandálias 
de caminhada. Assim, se alguém (que tem pés “delicados”) já 
quiser levar do Brasil dois tipos de calçados para caminhar, 
desde que estejam amaciados, leve. A mochila de Santiago era 
de 44 litros. Dizem que o ideal é levar no máximo de 45 para não 
querer colocar coisa demais. 

Outra coisa, como o homem normalmente é mais pesado e 
maior que a mulher, se for caminhar em “dupla”, coloca-se mais 
coisas na mochila do homem (como os objetos de higiene pessoal, 
sandálias para a noite...). Não é “machismo” não, é solidariedade 
com a companheira “menor” (se for menor!). Mas, não coloque nada 
em excesso, porque aí já é se aproveitar. Nós, mulheres, temos uma 
tendência em querer levar várias blusas, de cores diferentes, mas 
não precisa mesmo. Quatro no máximo, ainda dá para colocar quatro 
cores diferentes, “tá bom demais”! Cada um deve levar no máximo 
10% do seu peso, idealmente falando.

Ia me esquecendo de uma coisa importantíssima: um bastão 
de caminhada ou um cajado. Ajudaram-me muito nas descidas e 
nas subidas! E impulsionam a gente no caminho. É ótimo!

Quanto a levar garrafa para água, é importante, mas se 
você for acompanhado basta uma para os dois (a não ser que 
seja um dia muito quente ou você beba muita água)! Tem muitas 
fontes pelo Caminho! Nós levamos duas garrafas e só as usamos 
no primeiro dia. Depois só enchíamos uma delas. E olhe que eu 
bebo muita água, mas tem realmente muitas fontes e muitas cafe- 
terias e bares... Evitar qualquer peso, sempre é melhor. 
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E que mais? 

“Passa o tempo, passa a estrada,
ou será que nada passa” 

No mais, faça sua viagem como você quiser! Pesquise e 
planeje, mas não precisa seguir estereótipos, nem se deixar levar 
por sugestões “impositórias”, como “você tem que fazer tantos 
quilômetros; é melhor fazer o Caminho inteiro; tem que acordar 
tal hora; dormir em tal lugar, blá, blá, blá”, “só é peregrino quem 
faz tal coisa, quem não faz é turigrino”... Tonterias. Comece por 
onde quiser, saia na hora que quiser, durma onde quiser, visite  
o que quiser e coma o que mais lhe apetecer. 

Se quiser parar por um dia e retomar depois, faça isso!  
A viagem é sua. Planeje, vá, divirta-se e siga seu coração e suas 
razões. O motivo é o seu motivo, cada qual tem o seu! É legal 
fazer o Caminho por questões religiosas e por outras também.  
Se você caminhar os últimos 100 km a pé (ou 200 de bike) por 
motivos religiosos e outros, você tem direito à Compostela (cer-
tificado de peregrino). Se o motivo da sua viagem não inclui re-
ligião, você ganha outro certificado, também bonito!

Ah, e não pense que “pra descer todo Santo ajuda”. Nesse 
caso, acho que é ao contrário, ajuda pra subir... 

Se você não é religioso (ou é, mas quer ser mais...) e quer 
se aproximar mais de Deus, essa é uma boa hora. Mas, não se 
sinta obrigado nem desesperado se não conseguir. Eu não sou a 
pessoa mais certa para dar conselhos nessa “área”, mas posso 
dizer que qualquer tentativa ou esforço já vale!  No mínimo você 
se sente melhor. Suseya! 

No mais, boa viagem! Bom Caminho!

qui deixo a lista com endereços dos hotéis  
em que ficamos. Não digo que são os melhores, mas foram os que  
escolhemos e gostamos deles. Alguns são casas rurais e foram  
fantásticas. Outros são hotéis maiores, que considero bons. 
Os outros hotéis menores, que não estão na categoria de casas 
rurais, também foram muito bons. Recomendo. Evidentemente 
existem muitos outros com preços e serviços variados que se 
pode facilmente buscar na internet.

1. Madrid
Hostal Persal 
Plaza del Ángel, 12
28012 Madrid, España
Tel: +34 91 369 4643
Fax: +34 91 369 1952
www.hostalpersal.com
info@hostalpersal.com
Metro Sol
Obs. Para quem não quer luxo, é um hotel super central e limpo. 

Escolha os quartos com varanda, na frente. São mais charmosinhos!

Anexo 2     HOTéIS, TRANSPORTES E CERTIFICADOS

A
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2. O Cebrero
Casa Valiña
Tel: +34 98 236 7182 / 98 236 7125
Fax: +34 982367015
http://www.turgalicia.es/sit/ficha_datos.asp?ctre=331& 

crec=2048&cidi=E
Obs. Melhor reservar por telefone. Essa é uma casa rural 

muito bonita, antiga casa de aldeia, mas reformada em 2000, 
toda de pedra, com características de um “hotel de charme”.  Óti-
ma localização. Vale a pena!

3. Triacastela
Casa Pacios
Tel: 982548158  / 608080556
Contato: Maria Isabel
http://www.esgalicia.com/servicios/servicios_detalle.asp? 

codigo=456 
http://www.secretplaces.com/sp/1/hotels/Casa_Pacios.asp
Pode-se combinar tudo por email! 
casapacios@hotmail.com
Obs. casa rural dentro de área totalmente rural, no meio do 

verde, fica a uns 2 km de Triacastela. Tem táxi para levar e trazer. 
A própria dona pode fazer isso. Bela casa!

4. Sarria
NH Alfonso IX *** 
Hotel in Lugo/Sarria,
Rúa do Peregrino, 29. 27600 Sárria.
Lugo/Sarria (Spain)
Tel. +34 98 2530005
Fax: +34 98 2531261
http://www.nh-hotels.com/nh/en/hotels/spain/lugo-sarria/

nh-alfonso-ix.html
E-mail: nhalfonsoix@nh-hotels.com 
Obs. Muito bem localizado. Bom café da manhã.

5. Portomarin
Hotel Pousada de Portomarin:
Av. Sarria, s/n. 27170 Portomarín. 
Lugo. España.
Tel: +34 982 54.52.00 
Fax: +34 982 54.52.70 
http://www.pousadadeportomarin.com/ 
info@pousadadeportomarin.com
Obs. Quartos-suítes enormes, com salas, etc.. Hotel muito 

grande, bonito, com linda vista para o rio Mino e verdes paisagens. 
Impessoal. Não tem ar condicionado, mas em junho “deu conta”.

 
Outra opção: 
Pensión Arenas:
Pza. Conde de Fenosa, 5 C.P. 27170 Portomarin, 
Lugo, España 
Tel: 982545386 
Fax: 982545237 
http://www.pensionarenas.com/ 
info@pensionarenas.com 
Obs. Não nos hospedamos nele, mas nos pareceu mais  

intimista, estilo da Casa Benilde ou Teodora. Fica em cima da 
“galeria” onde estão a maioria de bares e restaurantes.

6. Palas de Rey
Casa Benilde
Calle Mercado s/n, Palas de Rey
Tel 982 380 717 
Fax: 982 380 716
www.hotelcasabenilde.com 
info@hotelcasabenilde.com
Obs. Bem localizado, pequeno, limpíssimo e impecável. Pes-

soas (gestores e funcionários)  ultra simpáticas. Café da manhã 
muito bom. Nota 10.
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7. Arzúa
Casa Teodora
Tel: 981 500 940
Fax: 981 500 083
Avenida de Lugo 38, 15.810
Arzúa (A Coruña)
http://www.casateodora.com/ 
E-mail: reservas@casateodora.com 
Obs. No modelo da Casa Benilde, talvez um pouco maior. 

Do típico hotel de uma família. Todos simpáticos. Tem restau-
rante, comida típica regional e abundante. 

8. A Rua
Casa Acivro
Tel: 981 51 13 16
Fax: 981 81 43 03
A RÚA - ARCA 15821 O PINO A CORUÑA
TFNO: 981 511 316 FAX: 981 814 303
http://www.oacivro.com/ 
cacivro@ocamino.com
Obs. Uma casa rural moderníssima, mas mantendo o padrão 

por fora (e muitas vezes também por dentro) de casa rústica, com 
pedra e madeira. Bonita e com muito verde ao redor. Restaurante 
“fino”, padrão cinco estrelas.

9. Santiago de Compostela
Hotel Compostela ****           
C/ Hórreo n.1
15701 Santiago de Compostela ( A Coruña)
981.58.57.00
http://www.hotelcompostela.es/ 

reservas@hotelcompostela.es 
Obs. Hotel padrão 4 estrelas e que vale as 4. Antigo prédio 

que manteve a fachada, mas totalmente moderno internamente. 
Muito bem localizado. Pode-se ir à maioria dos lugares a pé. 

 

Transportes:

Ônibus (Autobus)
Para ir a Piedrafita (local que fica abaixo de o Cebrero) só 

de ônibus. Sai da Estación Sur de Autobuses de Madrid (http://
www.estacionautobusesmadrid.com/ Calle Mendez Alvaro 83; 
Metro: Mendez Alvaro), ou do Aeroporto. Pode comprar pela 
internet pela Alsa (http://www.alsa.es/portal/site/Alsa) desde o 
Brasil. Em Piedrafita, se não quiser subir a pé para O Cebreiro 
(afinal a caminhada real só começa no dia seguinte) tem táxi.  
É bom chegar na véspera da caminhada, para conhecer um pouco 
O Cebreiro e dormir bem antes de sair pela primeira vez pro 
Caminho! 

Trem (Tren)
Para voltar de Santiago de Compostela a Madrid, é melhor  

de trem. Se você compra com bastante antecipação o preço sai 
mais barato que ônibus. Compre pela internet também pela 
RENFE http://www.renfe.com/. A estação de trem em Santiago 
é fácil de localizar. Do hotel em que ficamos fomos a pé, menos 
de dez minutos. 

Táxis e outros transportes menores:
Se você precisar, por motivo de doença, pegar um carro pelo 

meio do Caminho, talvez não seja muito fácil, mas é possível.  
Vi umas vans recolhendo pessoas e bikes... E tem táxi nos  
pueblos maiores... Mas, sinceramente, já que começou indo a pé, 
faça um esforço e vá até o fim, é ótimo, e você se orgulhará disso  
(dá pra ir demais)! Você pode até usar o táxi, em casos extras, 
quando for jantar em algum lugar fora do caminho, por exem-
plo... ou se realmente adoecer, que Deus “nos livre”... Mas, no 
caminho, no “seu” que você se propôs a fazer, faça o possível 
para ir com seus pezinhos... Afinal é um prazer caminhar nesse 
Caminho tão bonito e cheio de histórias!!!
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asci rapidamente, não esperei “ordens médi-
cas” e acelerada sou até hoje. Tampouco gosto de obedecer a 
ordens (mas, às vezes, é o jeito!).

Após o Caminho, de forma paradoxal, estive mais calma. 
Não sei o porquê, mas talvez estivesse me dando um tempo e  
gostando. Quem sabe o Caminho tenha me deixado mais leve. 
Uma leveza do ser mais sustentável.

Na infância brincava na rua, tomava banhos de chuva nas 
“bicas” dos vizinhos, tudo ao ar livre. Com três irmãos e primos 
homens, e seus amigos, jogava futebol, pulava dos muros e subia 
nas árvores (sem deixar, nunca, de brincar com minhas bonecas 
e com minhas amigas).

Tive uma adolescência muitíssimo boa, onde curti bastante 
a vida em brincadeiras, jogos, conversas e festinhas com as ami-
gas da rua em que morava. Sempre fui estudiosa, incentivada por 
minha mãe e por meu pai, que dizia: “Não quero ninguém com 
nota dez, basta um nove”. 

Aprendi a gostar de viajar com meus pais, que me levaram 
a conhecer o Brasil inteiro e algumas cidades da América do 
Sul. Até hoje, se não viajar, não respiro! Passei essa herança 
aos meus filhos, que também viajaram comigo pelo Brasil e pelo 
mundo e espero viajar muito mais ainda com eles! Viajar é meu 
passatempo nº 1 e viajo o tempo inteiro, seja nas músicas que 
escuto, nos filmes que assisto, nas viagens reais... 

Sonhei algumas loucuras, como em trabalhar na Fórmu-
la 1, mas em Natal não havia Engenharia Mecânica e fui fazer 
Civil. Passei a sonhar em construir estradas, mas detestei a dis-

Quem sou eu

N

Passaporte do Peregrino e Certificados

O passaporte do peregrino é a credencial do mesmo,  
enquanto estiver fazendo o Caminho de Santiago. Nele, se  
colocarão os carimbos (“sellos”), nas cidades e pueblos por  
onde passar, para provar que cumpriu o trajeto mínimo para ter 
o direito a receber a “Compostelana” (Certificado de conclusão 
do Caminho de Santiago). Os últimos 100 km a pé ou 200 km  
em bicicleta já dão direito à Compostelana. Pode-se retirar  
a credencial do peregrino na sede da Associação ACACS-SP  
(Rua França Pinto, 203, 04016-031 Vila Mariana, São Paulo 
SP). É grátis! É necessário o Bilhete aéreo para qualquer lugar 
da Europa. O Formulário de emissão da credencial  você pode 
fazer o download, que deverá ser preenchido, assinado e encami- 
nhado para a ACACS-SP, em http://www.santiago.org.br/ 
credencial.asp, ou pode solicitar o formulário pelo e-mail acacs-
sp@santiago.org.br ou pelo telefone/fax (11) 5549.6160.  Preencha 
o formulário da credencial e envie-o para a Associação ACACS-SP,  
por fax, junto com a uma cópia do bilhete aéreo, solicitando  
a credencial do peregrino. 

A “Compostelana”, o certificado, é emitido no escritório de 
recepção de peregrinos em Santiago de Compostela; é a prova de 
ter cumprido o Caminho de Santiago. Fica próximo a Catedral. 
Perguntando, todos lhe indicarão!
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ciplina. Resolvi fazer mestrado em Engenharia de Produção e 
escolhi trabalhar na área de gestão. No íntimo, gostava também 
da parte “light” das organizações. Sem as aventuras sonhadas, 
passei por outras aventuras distintas. A Universidade me deu 
a grande vantagem de poder também viajar, juntando assim o 
“útil ao agradável”. Foram muitos trabalhos, cursos e congres-
sos, que fizeram de mim, somados aos meus esforços e méritos, 
uma profissional mais capacitada e uma pessoa mais feliz. 

Tenho dois lindos filhos, Daniel e Marcel, que me dão  
orgulho e muita alegria. Sou, de fato, uma “mãe coruja”!

 Morei em Florianópolis, onde fiz mestrado e nasceu  
Daniel. Morei também em Madrid, onde fiz meu doutorado. Adoro 
Madrid. Lá tive uma das melhores experiências de minha vida. 

Além de meus filhotes, terminei encontrando um grande 
companheiro para meu hobby nº 1 (e para o dia a dia da vida!): 
Santiago, que coincidentemente tem o mesmo nome do Apóstolo 
e de seu Caminho. 

Meu lado religioso e espiritual tem sido debatido comigo 
desde que “eu me entendi por gente”. Com o padre e meu ami-
go Sabino, conversei longas horas e por longos anos. Gostaria  
de ser mais “espiritualista”. Mas, também adoro a boa comida, 
alguns esportes, viajar, enfim, gosto de me divertir. Como fazer? 
Sabino me dizia: “Não precisa escolher entre uma e outra coisa. 
Se são diferentes, porque não ficar com todas?”. Será? É uma 
boa ideia!

E para não me estender nesse papo, quero dizer que hoje 
vivo bem, obrigada. Com alguns altos, poucos baixos e muitos 
planos e planos. E, dentro desses planos, ando escrevendo  
também sobre minhas outras tantas viagens no blog http:// 
ananomundo-ananomundo.blogspot.com/

Fim.
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