ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DE SANTIAGO DE VIANA DO CASTELO
AACS – Viana

07.05.2017

Exmos Senhores,
O Caminho Português da Costa para Santiago está a ganhar cada vez mais adeptos, o que conduz ao
aumento do número de peregrinos que passam por Viana do Castelo e assim exigindo maior
investimento. Deste modo, pensa-se ser dever do cidadão comum e do Escuteiro auxiliar o peregrino na
sua jornada.
Nota-se ser necessário uma maior entreajuda de modo a informar e proporcionar ao peregrino o melhor
de Viana do Castelo e também a transmitir-lhe o espírito de ajuda escutista, sem o desviar do seu
Caminho e de toda a sua devoção.
Assim sendo, surgiu a ideia, por parte da AACS - Associação dos Amigos do Caminho de Santiago
(Viana do Castelo - Caminho Português da Costa) de criar um posto de informação e auxílio ao peregrino
recém-chegado a Viana do Castelo.
Este posto de informação e auxílio teria como principais objetivos:


Monitorizar – recolhendo dados pertinentes (nacionalidade, idade, local de partida, qual o
caminho a realizar, quais as dificuldades previamente encontradas, etc);



Informar - prestando esclarecimentos (quanto a alojamento, restauração, localização de
supermercados, de farmácias e do centro de saúde e respetivos horários, locais de interesse,
horários dos serviços religiosos, contactos de táxis, horários dos transportes públicos, etc);



Acolher – transmitindo a hospitalidade portuguesa; demonstrando disponibilidade e espírito de
serviço;

Tendo isto em conta, pretende-se que este posto de informação e auxílio seja um lugar acolhedor e útil,
sendo uma “comitiva de boas-vindas” de modo ao peregrino se sentir em casa após um dia longo e
cansativo, onde se possa sentar e conversar, partilhando um pouco da sua experiência.
A AACS-VIANA acredita que a participação neste projeto faz sentido para um Escuteiro, pois é
doar o seu tempo, trabalho e talento, de maneira espontânea e não remunerada, por uma causa e
por um espírito de partilha em prol dos peregrinos e do Caminho de Santiago, mas é também a
aprendizagem de competências de comunicação, treino das mais variadas línguas estrangeiras e
o conhecimento do Mundo através destes Peregrinos.
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Visando pôr este projeto em prática, solicita-se o apoio ao CNE Viana do Castelo para este posto
informativo “às portas da cidade” em Darque- cais Novo, junto da Capela Sra do Porto ( Quinta do
Bispo).
Os futuros Voluntários irão disponibilizar material ao peregrino (p.ex. flyers com as informações
consideradas úteis e pertinentes).
O recrutamento de voluntários é urgente para os meses de Julho e Agosto ( turnos diários das 12h as
18h, podendo ser divididos por diversas pessoas) , a escala de serviço será mediante a disponibilidade
de cada um.
Para o sucesso deste projeto, a AACS-VIANA necessita de reunir com os possíveis interessados o mais
brevemente possível. Gostaríamos de agendar uma reunião com todos os interessados até ao fim do mês
de Maio.
Contacto: 936995648 - Flora Maciel
info@caminhosantiagoviana.pt
Contamos Contigo e com o teu Espírito de Serviço.
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