
Caminho do Piemonte 

Após vinte dias de caminhada cheguei a Saint Jean Pied de Port. Junto comigo vieram a 

querida amiga Elaine, de Cuiabá; cinco paulistas: Ruth Cintra, Otávio Mendes, Celia Umeki, 

Sônia Rodrigues e Lúcia Miranda: e oito mineiros: Anderson Zacarias, Maria do Rosário, 

Simone Bellezzia, Cibele Bellezzia, Viviane Silva, Martha Rocha Lima, Rosemary Seabra e 

Evaldo Negreiros. Olha, nestes ultimos dias, foram com muita chuva pesada e um frio intenso 

de rachar. Valeu a pena... 

Com a graça de Deus, mais uma caminhada, mais um caminho. Deus me dá tanta 

oportunidade e privilégio e, não sei se mereço. Mas tenho a plena convicção de ser abençoado 

e por Ele estar comigo e eu estou com Ele, sempre! 

O Caminho de Santiago de Compostela, aqui no Caminho do Piemonte, entre o Sudoeste e 

Sul da França é magnífico em toda sua extensão com inúmeras e belíssimas atrações. 

A partir de Carcassonne a beleza do Caminho consiste em inúmeras trilhas, bosques, as 

pequenas e bucólicas cidadelas em estilos medievais em que a gente passa, e pouco a pouco 

avistando o complexo de montanhas dos Pirineus com a longínqua camadas de gelo deixando 

a neve toda esplendorosa aos nossos olhos, simplesmente deslumbrante o caminhar com essa 

aproximação até chegar caminhando nos torrões gelados do Cirque de Gavarnie, 45 km de 

Lourdes. 

Tudo é maravilhoso, assim para não ser muito extenso e até por que não é fácil dimensionar 

ou tentar demonstrar a tamanha beleza em todo grau e sua extensão, passo a destacar alguns 

de tantos pontos que me deixou deslumbrado e sensível com o magnífico Caminho do 

Piemonte. 

TOULOUSE – uma bela metrópole altamente desenvolvida. Conserva em suas construções 

um estilo diferente com tijolos rosados. Possui uma população jovem e que por sinal tem a 

maior população estudantil da França fora de Paris. A Basilique de St. Sernin, também motivo 

de peregrinações e visitantes turistas é considerada maior em estilo românico da Europa, foi 

construída em 1.096. Já a igreja de Les Jacobins é também simplesmente linda com suas 

colunas em fileiras única que sustentam abóbadas em forma de copas de palmeiras. No Museu 

dos Augustins encontram-se notáveis esculturas em estilo românico das igrejas. Toulouse tem 

um centro avançado de pesquisas tecnológicas e aeronáuticas com fábrica de Boeing, e no seu 

museu espacial estão expostas o foguete Ariane e a estação espacial Mir. 

CARCASSONNE – com suas torres e muralhas é típica cidadela medieval perfeita. Foi 

fortificada pelos romanos no Séc 13, onde o exército de Simon Montfort fez dessa cidadela o 

quartel-general de suas incursões homicidas logrando êxito no massacre dos cátaros em 

Bétiers.. Foi muito legal caminhar em volta dos muros contemplando as defesas medievais, 

torres de observação, portões laterais e seteiras, de onde se jogavam pedras e óleo fervente 

sobre os invasores. É também admirável a catedral de St. Nazaire no coração da cidade 

fortificada, com belos vitrais, é ao mesmo tempo bonita pelo seu estilo românica e gótica. 

LE MAS d’AZIL – Uma cidadela com características medievais, tem muito especial como 

atração a sua gruta a três quilômetros do centro da cidade. De grande extensão que pelo seu 

interior cruza uma rodovia e um rio lado a lado. É impressionante, mesmo! 



PAMIERS – Linda cidade, também! Já aqui passei por uma estória de início preocupante, mas 

com seu término engraçado. Só mesmo pra rir depois... Com a crise econômica e financeira 

tão propalada que se passa alguns dos países do mundo europeu, e não é que nesta pacata 

cidadela pude sentir e presenciar uma tentativa de assalto com este pacato também peregrino, 

mas eles não contavam com a minha astúcia e sutil "esperteza" e conseguir escapar ileso para 

tão somente contar estória. A exemplo de Toulouse, também, tive essa experiência quando um 

pivete num golpe de jogar anel todo dourado e brilhante sobre os meus pés para uma 

aproximação e ataque nos meus pertences e pobres eurinhos.. Em Pamiers, um pouco 

diferente e mais preocupante, pois ao sair num domingo a passear pelo centro com bela praça 

e bonita igreja, porém deserta de pessoas, o que é comum por todas as cidades do Caminho, 

aqui a minha sacada foi tão rápida ao pressentir uma possível emboscada por quatro 

malandros, sendo salvo por uma padaria e logo após uma corrida com velocidade de fazer 

inveja ao Ben Johnson quando ainda estava sem anabolizante. Peregrino não só caminha, 

também corre, quando precisa.. rsrsrsrs... 

LOURDES – Fantástica, deslumbrante, impressionante, esplendorosa. Para mim, o auge desta 

tão sonhada e esperada caminhada. A cidade de cunho puramente religioso é realmente 

fantástica em tudo. O seu forte comércio, como não podia deixar de ser é todo voltado e 

relacionado à Nossa Senhora de Lourdes. O Santuário e a gruta da aparição é por demais 

contagiante. Também contagiante é a procissão das velas todos os dias à noite por volta das 

oito horas, mas sobre outro ângulo é triste ver centenas e centenas de doentes em suas 

cadeiras de roda que na busca de sua fé acompanham a procissão na expectativa de cura ou 

milagres. O curioso é a existência de um grande número de voluntários que dão toda 

assistência no acompanhamento e deslocamento dos cadeirantes. A Basílica Pio X, uma igreja 

subterrânea bem próxima ao Santuário com capacidade para abrigar mais de vinte mil pessoas 

é também esplêndida. O museu dos Pirineus é muito lindo, como também maravilhoso poder 

contemplar a visão panorâmica de toda cidade. Subir o Pic du Jer, nos seus 1.100 m de 

altitude através de um teleférico é lindo demais, bem como no topo desse pico atravessar a 

gruta du Jer em toda sua extensão de 360 metros, muito embora muito fria em seu interior. É 

de parar o fôlego e precisa ter muito para ir até a Village Gavarnie, a 45 km da cidade, e 

caminhar até o Cirque de Gavarnie, pois é um verdadeiro espetáculo da natureza, onde 

inúmeras cascatas e cachoeiras descendo do topo das camadas de gelo das montanhas dos 

Pirineus , destacando a cachoeira de Gavarnie com seus 422 metros de queda. Aqui tive a 

satisfação e alegria de caminhar sobre gelos. 

LESTÈLLE-BETHARÁM – Que grandiosidade foi caminhar por quase duas horas pelo 

interior da gruta de Betharám avistando e contemplando tantas maravilhas de formações que 

levam a tantas outras imaginações ao ser acionadas o jogo de luzes tão bem sincronizado com 

as informações do som ambiente, e ainda com complemento de tanta beleza uma travessia de 

barco e um trenzinho para sair do seu interior. A catedral do Sagrado Coração de Jesus, da 

congregação Betharramista, nessa pequena cidade também é maravilhosa, ainda mais com 

toda atenção dada pelo Pe. Michel em informações desse Santuário, com inúmeras e belas 

capelas motivo de via sacra até adentrar num maravilhoso bosque e seguir a caminhada. 

OLORON SAINTE-MARIE – bela cidade com uma linda praça-bosque e deslumbrantes 

igrejas de Sainte-Croix, Notre Dame e a majestosa Catedral de Sainte-Marie. 

L’HÔPITAL SAINT BLAISE – pequena cidade, mas com uma esplêndida igreja românica do 

Séc. 12 muito bem conservada e fazendo parte do patrimônio mundial da UNESCO, no seu 



interior assisti um show de história, som, luz e imagem de um peregrino como se estivesse 

passando por esse lugar. Simplesmente, maravilhoso! 

Agora, após um descanso em Bayonne, Bordeaux e Paris, só me resta retornar ao Brasil, 

maravilhado com tudo e levando na bagagem da mochila, na mente, na lembrança e no 

coração, todos os felizes momentos vivenciados a cada passo, a cada momento do magnífico 

Caminho do Piemonte. 

SAINT JEAN PIED DE PORT – é uma graça de cidade. Aqui, a maioria dos peregrinos 

começa o Caminho de Santiago no tradicional Caminho Francês até a cidade de Santiago de 

Compostela e, é o término da caminhada para quem percorre o Caminho do Piemonte, a partir 

de Le Puy ou Carcassonne. 

No mais, um grande abraço a todos vocês com um grande beijo no coração de cada um. 

Mariano 

Cuiabá 


