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CAMMINO VIA POSTUMIA
Um caminho para ser tal como deve ser:
1- Adequado para quem caminha
2- Transitável em bici e cavalo.
Deve ter acolhida peregrina.
Deve unir lugares ricos em espiritualidade, história, arte e cultura.
Deve ser feito com a visão de criar uma microeconomia para os lugares em que passa, criando postos de
trabalho de riqueza material e imaterial.
Este caminho não segue uma “Via Romana”, mas sem dúvida, quer dar a possibilidade de caminhar até
Santiago de Compostela partindo de casa. Seria um caminho compartilhado com outros caminhos que
cruzará de Leste (Aquileia) a Oeste (Genova) encontrando com diversos caminhos italianos, por isso é
importante para nossos projetos informar que:
De Alquileia partiremos juntos para o Caminho Celeste;
Em Castelfranco Veneto nos conectaremos com o Caminho de Santo Antonio;
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Em Piacenza cruzaremos a Via Francigena;
Em Canneto Pavese cruzaremos a Via dos Frades;
Em Volpedo passaremos pelo Caminho de Santo Agostinho;
Em Genova nos uniremos com a Via da Costa Ligure.
Deve ser um caminho de partilha, de espírito ativo e construtivo, deve ser como cada caminho, veículo de
alegria e fraternidade.
Bom Caminho a todos!
A nossa vontade é, em primeiro lugar, comprometer as localidades, no que diz respeito ás trilhas, a
acolhida e a vontade de fazer viver o próprio território, através dos olhos dos peregrinos que virão.
Eu e Stefano agradecemos a todos e temos tudo preparado para fazer as inspeciones e o trabalho que
faremos com vocês. A sinalização virá com o devido tempo , quando estivermos seguros com cada etapa,

vamos percorrer-la juntos e teremos uma acolhida, de qualquer tipo, invariável no tempo

CAMMINO A PIEDI
AQUILEIA-LATISANA (FRIULI)
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15268248
LATISANA-PESCHIERA DEL GARDA (VENETO)
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16041001
PESCHIERA DEL GARDA-CREMONA (LOMBARDIA)
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16080875
CREMONA-CASTEGGIO (PIACENTINO-PAVESE)
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16071149
CASTEGGIO-GENOVA (PIEMONTE-LIGURIA)
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15619772
Bom Caminho a todos!
O peregrino não exige... O peregrino aceita e agradece
Ninguém é obrigado por lei, pelo menos até agora, a hospedar um peregrino na sua própria casa. Quem
hospeda é porque faz o que manda seu coração e o único que podemos fazer é agradecer-los por isso.
Portanto, convidamos a todos a comportarem-se com o verdadeiro “Espírito Peregrino”.
Abaixo algumas sugestões para a boa convivência com o hospitaleiro e com os outros peregrinos:
a- Respeita o descanso dos outros peregrinos e da pessoa que hospeda.
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b- Deixe sempre tudo limpo e ordenado, mesmo que não foi você que sujou.
c- Preste atenção nas regras dos albergues sem queixar-se e respeite o trabalho dos hospitaleiros.
d- Mantenha limpos os quartos de banho e não os ocupe por muito tempo.
e- Se estiverem previstos jantares em grupo, ajude na preparação e também na limpeza de tudo depois do
jantar.
f- Se existe o Livro do Peregrino, deixe um comentário sobre sua acolhida e se necessário for, um conselho.
g- Deixe se possível, uma ajuda, mesmo que não foi pedida, desse modo poderá melhorar o funcionamento
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dos serviços e da acolhida

CAMMINO IN BICI
Fino a Vicenza usare le tracce per camminatori, da
Vicenza a Lonigo
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16036083

Da Lonigo a Albareto(frazione di Ziano Piacentino) usare
le tracce per camminatori.
Da Albareto a Genova
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16081556

BUON CAMMINO A TUTTI!
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Cammini collegati:
VIA FLAVIA(da Aquileia a Trieste)
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15802529

Cammino Celeste (Iter Aquileiense) che parte da Aquileia come la Via Postumia, andando
a nord verso Austria e Slovenia
http://www.camminoaquileiese.it/index.html
Accoglienze
http://www.camminoaquileiese.it/ita/01%20pern/01pern.htm
Cammino di Sant’Antonio (ci collegheremo a Castelfranco Veneto con raccordo a
Camposampiero)
http://www.ilcamminodisantantonio.org/ita/home.asp
tappe
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http://www.ilcamminodisantantonio.org/ita/pagina.asp?id=97
accoglienze
https://docs.google.com/document/d/1sBVPa1hjSoQOWecrU6RvBDl_Ol35a9tJi1LXvc10DY/edit?usp=sharing
Credenziali
http://www.ilcamminodisantantonio.org/ita/pagina.asp?id=102
Via Francigena (ci collegheremo a Piacenza)
http://www.viefrancigene.it/
Tappe
http://www.viefrancigene.it/le-tappe/italia.html
Accoglienze
http://www.viefrancigene.it/laccoglienza/tutte-le-accoglienze.html
Credenziale
http://www.viefrancigene.it/le-credenziali.html
Via degli Abati(ci collegheremo a Broni)
http://www.viadegliabati.com/home/
Tappe
http://www.viadegliabati.com/prodotti/
Accoglienze
http://www.viadegliabati.com/accoglienze-/
Credenziale
http://www.viadegliabati.com/prodotti/credenziali-eregistri/
Cammino di Sant’agostino (ci collegheremo a Volpedo)
http://www.camminodiagostino.it/default.html
Tappe
http://www.camminodiagostino.it/maps/default.html
Accoglienze
http://www.camminodiagostino.it/accoglienza/default.html
Credenziale
http://www.camminodiagostino.it/credenziale/default.html
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Via della Costa Ligure (ci collegheremo a Genova)
http://viadellacosta.it/wp-content/uploads/2012/09/copertina-credenziale-a-livellicompleta-mare-ecru-Copia.jpg
Tappe
http://viadellacosta.it/le-tappe/
Accoglienza
http://viadellacosta.it/01-da-sapere/ospitalita/
Credenziale
http://viadellacosta.it/01-da-sapere/la-credenziale/
Cammino Sloveno da Trieste a Lubiana
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15809022
Cammino Sloveno da Lubiana al confine ungherese
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15809113

GR653A da Mentone a Arles
http://www.camminando.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/la-via-aureliaventimiglia-arles-IT2014.pdf
Via Tolosana Da Arles A Puente La Reina
http://www.camminando.eu/wordpress/wpcontent/uploads/2013/09/via%20arles%20puente%20la%20reina%20%20IT2013.pdf
Via Del Piemonte Da Arles A Lourdes
http://www.camminando.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/da-arles-alourdes-2014-IT.pdf
Lourdes-Oloron-Saint jean pied de port
http://www.camminando.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/lourdes-oloronst-jean-pp-IT2014.pdf

BUON CAMMINO A TUTTI !

PER INFORMAZIONI :
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Andrea Vitiello cell. 3470570777 andreavitiello@libero.it
Stefano Sereni cell. 3406027042 stefanosereni1@gmail.com

COME ARRIVARE SULLA VIA POSTUMIA
AEROPORTI
Venezia http: //www.veniceairport.it/voli.html
Treviso http: //www.trevisoairport.it/voli.html
Verona http: //www.aeroportoverona.it/orario-dei-voli_t4/3413
Bergamo http: //www.orioaeroporto.it/it/mappa-destinazioni/

STAZIONI FERROVIARIE
Cervignano Del Friuli - Latisana - San Stino Di Livenza - Motta Di Livenza –Oderzo - Ponte Di Piave Fossalta Di Piave - Quarto D’Altino – Treviso - Castelfranco Veneto-Cittadella – Vicenza – Lonigo –
Verona - Peschiera Del Garda – Mantova – Borgoforte - Marcaria-Casalmaggiore – Cremona – Piacenza
– Casteggio – Voghera – Tortona - Stazzano/Serravalle -Arquata Scrivia - Ronco Scrivia - Genova
Pontedecimo – Genova
http: //www.trenitalia.com
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