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7.2 A Rota de Santa Maria la Real - Plano de Intervenção “românico Norte” 

7.2.1- Introdução  

O Plano de Intervenção Românico Norte foi criado pela Fundação Santa Maria la 

Real-Centro de Estudos do Românico
1421

, com o apoio da Conselharia de Cultura e 

Turismo da Junta de Castela e Leão em conjunto com a Fundação Século para as 

Artes, com a colaboração das Dioceses envolvidas no território a intervir: Palencia 

e Burgos. O seu objetivo consistia no restauro integral de 54 igrejas românicas, no 

período compreendido entre 2005 e 2012. Este restauro segundo cita a própria rota, 

compreende o dos edifícios, da sua envolvente rural, assim como dos bens 

existentes nos monumentos. Este objetivo tem os seus princípios enraizados no 

conceito de património e assim é defendido, com base de que o plano existe para as 

Gentes, como protagonistas ativas do território.  

7.2.2- As funções da Fundação Santa Maria la Real-Centro de Estudos do 

Românico 

A Fundação Santa Maria la Real-Centro de Estudos do Românico tem como função 

a valorização do património cultural, natural e humano, assentando em estruturas 

básicas como a investigação, a conservação e a promoção, garantindo ao 

património um papel dinamizador. É de louvar e assinalar o crescente programa que 

tem sido desenvolvido por esta fundação
1422

 no que respeita ao estudo, salvaguarda 

e promoção dos elementos patrimoniais. O Centro de Estudos do Românico (C.E.R) 

compreende cinco pontos: 1- a Enciclopédia do Românico em Espanha que conta já 

com 35 volumes e com a colaboração especializada composta de medievalistas, 

historiadores de arte, paisagistas, arquitetos, arqueólogos e fotógrafos; 2- 

Publicações de livros, reedições ou guias sobre os monumentos, com uma 

linguagem acessível, de forma a possibilitar a leitura, fomentando o interesse e 

desmistificando o saber elitista, proporcionando o fruir de valores artísticos, 

arquitectónicos e patrimoniais, atraindo as gentes aos locais; 3- Cursos e 

Seminários anuais nos quais se pode inscrever segundo o tema que se revele mais 

atractivo. Pode-se constatar através da consulta do sítio da internet
1423

 a diversidade 

                                                           
1421

Fundada a 24 de Junho de 1994, conforme a Carta Fundacional. É uma Fundação Cultural 

privada e encontra-se localizada no Mosteiro de Santa Maria la Real de Aguilar de Campoo. No 

entanto, o projeto da Fundação iniciou-se com os amigos do Mosteiro em 1985, com o objetivo 

específico de restauro do Mosteiro de Santa Maria la Real.  
1422

 Cf. com www.santamarialareal.org. 
1423

 Idem ibidem. 



Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI 
                                                                                                                                                Capitulo VII 

 

 

339 
 

das temáticas e os preços oscilam entre 120 € para o público geral, 85 para os 

membros da associação de Amigos da Arte Românica, 60 para os estudantes 

universitários ou licenciados e os palestrantes estão isentos do pagamento
1424

; 4- o 

Centro de Documentação de Arte Românica (CEDAR) consiste num banco de 

dados acessível por meio electrónico, on-line, da arquitetura românica de Espanha, 

quer a nível de caracterização de edifícios, de artigos de enciclopédia, ou de 

elementos iconográficos de cada edifício estudado; e o 5.º e último ponto, a 

Unidade de Promoção e Desenvolvimento (UDP “Terras Galícia”), que visa a 

revitalização do património galego em duas zonas, Ribeira Sacra e Costa da Morte, 

que apresentam carências de recursos humanos.  

7.2.3. A constituição de equipas 

As igrejas românicas alvo deste plano de intervenção são objecto de estudo por 

parte de várias equipas seguindo os princípios básicos de multidisciplinaridade 

herdado por várias cartas patrimoniais
1425

. A equipa de Arquitetura compreende a 

Redação de Projetos e a de Levantamentos. O objetivo da equipa de Arquitetura é 

responder face às necessidades dos edifícios e resolver as patologias que estes 

apresentam. Podemos afirmar que as equipas trabalham num espaço privilegiado à 

entrada de Santa Maria la Real, num edifício igualmente 

intervencionado que conjuga harmoniosamente a especificidade do 

local com a funcionalidade imperativa de gabinetes de trabalho 

amplos que resulta num espaço bastante acolhedor. O horário de trabalho é das 8 às 

11horas, altura em que fazem um intervalo para irem à praça comer algo como 

tapas e uma bebida, reiniciando às 11h.30 até ás 16h.30. Cumprem 

escrupulosamente o horário saindo ou não do local de trabalho na altura do 

                                                           
1424

 Em Portugal encontramos algumas palestras promovidas periodicamente pelo IHRU (Instituto 

da Habitação e da Reabilitação Urbana) em Sacavém que são gratuitas, algumas situações pouco 

divulgadas pelo Igespar, como jornadas temáticas e o encontro anual da Conference of the 

Associação Portuguesa de História Económica e Social (APHES) que decorre de forma 

envolvente, em dois dias consecutivos, com uma temática diversificada em que todos os 

participantes pagam. Ainda neste âmbito de informação de jornadas há a referir o I Congresso 

Internacional da Rota do Românico promovido pela rota do românico do Vale de Sousa, 28-30 de 

Setembro de 2010, com inscrição gratuita a todos os interessados. 
1425

 Relembremos que as medidas patrimoniais antecedem largamente a publicação das Cartas 

Patrimoniais, existindo desde a antiguidade e podemos referir os primeiros congressos que 

iniciaram a abordagem do estudo da legislação na protecção de monumentos, como o III 

Congresso degle engegneri e architetti italiano (1883) e o Congresso Internacional sobre a 

Protecção de Obras de Artes e dos Monumentos (1889), e a questão da multidisciplinaridade 

encontra-se de forma bem explícita patente na Carta de Atenas (1931), quando se refere ao 

envolvimento de múltiplas disciplinas na definição da intervenção. 

Edifício -sede 
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intervalo da manhã e entregam-se ao trabalho com total dedicação e absoluta 

concentração, não perdendo tempo para qualquer situação que os possa 

interromper.   

   

Espaço de trabalho de algumas 

das equipas. 

Maria Sortino, a responsável 

pela aplicação dos conceitos 

patrimoniais. 

Luciano Maureci, Alvaro 

Tovar, Carmen Gutierrez. 

A equipa de Restauro de Bens Móveis tem a árdua tarefa de recuperar os bens 

sacros, aos quais o factor tempo e a falta de manutenção provocaram danos 

consideráveis. Devemos acrescentar que neste sentido tem sido efetuado um ótimo 

trabalho
1426

 e pudemos constatar igualmente as condições de trabalho de que 

dispõem. 

   

Alguns detalhes in loco 

O Plano de Intervenção no Meio Rural, composto por arquitetos paisagistas, de 

acordo com o exposto pela Fundação Santa Maria la Real, tentará adequar a 

realidade do edifício reintegrando-o como elemento de pertença no território, numa 

operação de resgate pelos danos causados pela intempérie e abandono histórico a 

que esteve votado. 

A equipa de historiadores efetua a pesquisa nos arquivos históricos, baseia-se nos 

dados obtidos com as intervenções arqueológicas, analisando e reconstituindo os 

dados do monumento no tempo e respetivo ambiente. A Fundação tem, como seria 

                                                           
1426

 Cf. com a ficha de Restauro da Virgem de Valberzoso, Apêndice iconográfico.  
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Habitação em frente à igreja 

Vista da população 

óbvio, uma extensa lista de colaboradores
1427

 mas considera como equipas 

principais as três referidas. Somente após a convergência dos elementos reunidos 

pelas diferentes equipas, resultantes de uma colaboração constante, é que os dados 

são analisados pelos órgãos competentes e, após consequente aprovação do Comité 

Executivo do Plano, dar-se-á início à implementação da intervenção. Fizemos 

entrevistas diretamente aos elementos da Fundação que nos informaram que é 

entregue o caderno de Encargo à Junta e é realizado um acordo com o Bispado de 

Burgos e de Palencia. Igualmente é apresentado um dossiê com todo o trabalho 

desenvolvido e respetivo orçamento/financiamento. Neste aspeto, devemos 

acrescentar que a Fundação dispõe de colaboradores em design que fazem com que 

o trabalho final apresente graficamente uma qualidade a nível visual que inteira o 

leitor, tornando facilmente percetível a análise do exposto. No final tem lugar a 

reunião que reflete de forma linear o poder político/religioso com a equipa da rota 

para se ultimar os detalhes.  

7.2.4. A Metodologia / Projetos 

A Metodologia utilizada, segundo informações diretas dos elementos da equipa, 

inicia-se com o contato com a população para sensibilizar para o património local. 

Ao analisar os dados recolhidos em Santa Maria constatamos que há de facto um 

envolvimento direto com a população local que conhece a 

caracterização e especificidades do edifício e funcionam como 

agentes de turismo. São as populações locais as principais 

protagonistas da história do monumento, que com ele competem em 

evidência. Em Gama
1428

, ao visitar a igreja, deparámo-nos com o 

monumento fechado, mas, quase em frente ao edifício, 

encontram-se algumas habitações e uma moradora assegurou-nos 

que tinha a chave e que podia realizar a visita. O pagamento foi 

efetuado diretamente à moradora, por iniciativa dela, embora 

tenhamos descoberto depois que este facto ocorria com o 

conhecimento da Fundação. A moradora realizou a visita explicando 

detalhadamente o edifício.  

Em seguida há uma fase de execução, em que os arquitetos desenham os projetos 

de acordo com os levantamentos topográficos e métricos. Os historiadores analisam 

                                                           
1427

 Vide - Apêndice iconográfico. 
1428

 Vide Apêndice, Fontes iconográficas - Rota 1 Gama, Iglesia de San Andrés, fig 65. 
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os dados e procedem à cronologia das diferentes épocas construtivas visíveis. 

Realizam-se os relatórios das fichas técnicas dos monumentos de forma sucinta, 

permitindo no entanto a noção da abordagem da intervenção e consequentes 

alterações
1429

. Após a concretização do dossiê composto pelas fichas técnicas, este 

é submetido à aprovação da Junta dos Projetos, pelo Departamento de Património, 

elemento que é uma constante em todas as obras passíveis de se realizarem.  

Procede-se novamente à interação com a população por parte do historiador que 

pede que seja feito um aviso através do pároco para juntar a população. Nessa 

reunião, em que é usual encontrar-se também o alcaide, a população local reúne-se 

na igreja e é esclarecida sobre os cuidados a ter no restauro assim como às 

alterações que se irão introduzir. A população costuma reagir de forma bastante 

satisfatória ao ser abordada como agente interessada e responsável pelo património 

local. Fica também mais esclarecida acerca da história do edifício, agindo 

posteriormente os habitantes, como foi acima referido, como guias turísticos por 

iniciativa própria.  

A fase de execução compreende detalhamente três áreas, Edifícios, os Bens Móveis 

e a Envolvente/Ambiente
1430

. Nesta fase de execução há que acrescentar que o Plano 

de Intervenção assume a confluência na execução com vários projetos distintos
1431

: 

 

1- Projeto Operha1432 conta a nível de integração 

os seguintes países: Espanha1433, Grécia1434, 

Líbano1435, França1436, Jordânia1437, Egito1438, Itália1439 e por 

                                                           
1429

  Cf. com Apêndice - Fontes iconográficas - Santa Maria la Real, pp740-965. 
1430

  Cf. com Apêndice, fichas. 
1431

 O conhecimento destes projetos foi com a entrevista efetuada a Maria Sortino. Os projetos 

encontram-se igualmente no sitio da internet www.santamarialareal.org/ - Conservação e 

Herança – Aplicações Tecnológicas. 
1432

  www.operha.info. Projeto que assume como objetivos principais o design, desenvolvimento, 

teste e validação de um sistema adaptável integrada para reforço estrutural de edifícios 

históricos na Europa e Bacia do Mediterrâneo. Baseia-se num novo sistema (materiais 

compósitos avançados) para o restauro cultural que envolve sistematicamente a investigação de 

materiais e sistemas estruturais. Nas suas implicações, no impacto social, afirma-se que 

pretende-se a Promoção e valorização das antigas raízes do Mediterrâneo, cultura e civilização, 

abordando soluções sobre o património cultural em uma pesquisa comum. 
1433

Em Espanha há a registar a existência de duas instituições: Fundacion LAbein 

[tomas@labein.es]; cuja atividade assenta essencialmente na pesquisa e a Fundação Santa Maria 

la Real CER na área de Projetos Culturais, Restauro e Reabilitação. 
1434

  Novamente a existência de duas instituições com finalidades distintas, a Universidade de Patras 

com objetivos académicos de pesquisa e a Fyfe Europe que é uma entidade fabril. 
1435

  Universidade Americana de Beirute com atividades académicas.  

Países que integram a Operha 

http://www.santamarialareal.org/
http://www.operha.info/
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Medidores de vigilância 

ambientais e estruturais 

último Argélia1440. 

A metodologia exposta pelo projeto Operha afirma claramente1441 que não existe 

nenhuma solução adequada integrada adaptada à especificidade histórica dos 

edifícios. Usualmente a substituição de materiais, quando os monumentos 

apresentam uma tipologia fraca ou não são adaptados para o turismo, conduz a uma 

perda irreversível cultural, aconselhando somente esta solução para casos críticos. 

A participação da Fundação Santa Maria la Real CER é confirmada com o estudo 

de caso da Igreja Românica de Villanueva de la Nia, em Palencia1442. 

2-Proyecto Miro1443 integra-se na televisão oficial, no canal património, 

desenvolvido pela Fundação Santa Maria la Real.Tem como lema Um projeto do 

futuro para manter o passado e como princípios patrimoniais, em medidas 

preventivas de conservação1444. Podemos afirmar sucintamente que é um projeto de 

controlo remoto1445 (3- Projeto MHS), que assegura uma vigilância constante sobre 

os monumentos e em simultâneo difunde esses conhecimentos e 

procedimentos através da televisão. Este projeto insere-se, segundo 

um formato técnico, com a presença de diversos centros 

tecnológicos que trabalham em conjunto no elemento. 

O objetivo consiste num sistema remoto de monotorização de condições 

ambientais, estruturais e de salvaguarda do património. O projeto Miro 

desenvolve-se em três fases: A primeira é sempre a da investigação do elemento, no 

qual é estudado como os agentes climáticos degradaram o mesmo, permitindo um 

                                                                                                                                                                  
1436

 Centro de Formação de Reabilitação do Património Arquitetural – Ecole d’Avignon com 

finalidades académicas e de pesquisa. 
1437

 Novamente um país com duas instituições, o Departamento de Antiguidades e Building 

Research Centre/ Royal Scientific Society com finalidades académicas. 
1438

 Integra igualmente na participação duas instituições, o Centro de Engenharia de Arqueologia e 

Meio Ambiente – Universidade de Cairo e o Conselho Supremo de Antiguidades.  
1439

 Progettazione estúdio di Croci, Srl. 
1440

 Entrepise Belhadj. 
1441

  Cf. www.operha.info.  
1442

  Idem, INCO FP6 PROJETO: 517765, OPERHA. 
1443

  www.canalpatrimonio.com/es. 
1444

 BRANDI, Cesare, Teoria del restauro, Piccola Biblioteca Einaudi, 1977, 1.ª edição 1963, 

defende este princípio. É considerado pelo autor como um primeiro nível de intervenção 

relativamente ao objecto arquitectónico, procura garantir a conservação do seu status quo, 

através de uma vigilância “conservativa” e procedendo às consolidações quando necessárias. 
1445

  www.santamarialareal.org, Conservação do Património – Aplicações Tecnológicas encontra-se 

a referência ao Proyecto MSH Sistema de Monotorização do Património. Podemos verificar que, 

apesar da existência de vários sócios e do trabalho ser desenvolvido com a participação de 

diversos centros tecnológicos, aguardam patrocínios de administrações onde o projeto foi 

apresentado. 

http://www.santamarialareal.org/
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Análise computorizada 

de vigilância 

maior conhecimento dos parâmetros ambientais, estruturais e a sua inter-relação. 

Como elementos que iniciaram este projeto1446 encontramos dois que se integram 

em Palencia1447, a Igreja de Santa Maria-Becerril del Carpio1448 e a Paróquia Santa 

Maria la Real1449- Valberzoso. 

Esta fase, que pressupõe um levantamento e investigação, permitirá o delinear do 

plano de monitorização a ser aplicado ao elemento de acordo com 

as especificidades que o mesmo apresenta. Segue-se a instalação de 

fontes de energia e de comunicação, assim como dos 

medidores ambientais, estruturais e de vigilância, com um 

sistema monitorizado por telecomunicação que é aplicado ao edifício. A última fase 

é assegurada pelos elementos especializados do Centro Técnico de Património, que 

efetuam uma análise constante dos parâmetros ambientais, estruturais e de 

segurança com uma receção remota
1450

.  

A gestão de recursos é realizada de uma forma bastante eficiente, envolvendo 

especialistas na área sem a necessidade de deslocação, a menos que seja necessário 

em caso de avaria, ou através verificação rotineira dos equipamentos. Podem, 

através deste sistema computorizado, balizar o que é necessário fazer e sustentar 

um controle eficiente com medidas preventivas na salvaguarda do património, 

afirmando como divisas que o necessário no conceito de intervenção patrimonial é 

“Vigiar para corrigir” e “Conservar para não intervir”. 

Consideramos que, a par desta atuação preventiva no património, a 

divulgação na televisão oficial
1451

 efetuada como medida 

informativa e de sensibilização para a população do que é realizado, constitui 

estratégia meritória que veicula uma maior aproximação da população, para 

situações por vezes locais e a conceitos que a todos deviam ser inerentes.  

                                                           
1446

  Conjugação com o Projeto MHS. 
1447

 Cf. com Apêndice - Fontes iconográficas - Santa Maria la Real, pp740-965. 
1448

 Idem, Rota 1. Na Igreja de Becerril del Carpio foi realizado o prognóstico do estado de 

conservação da igreja e efetuada a instalação de diversos equipamentos como sensores, 2 

inclinómetros, sondas térmicas, entre outros equipamentos.   
1449

Idem, Rota 5. Foi realizado um mapa ambiental do elemento que permite observar os pontos 

mais críticos de presença de patologias. Foi igualmente realizado o mapa ambiental da igreja de 

Nogales de Pisuerga.  
1450

 Sobre este assunto expusemos o projeto MHS – p.344. Vide nr.1445. 
1451

 Vide nr.1443. O Canal Património possui, na nossa opinião a ambivalência de constituir um 

projeto audiovisual, interativo e simultaneamente agente educativo pela partilha de informações 

e elemento promocional dos conceitos de património, pelo que será nessas múltiplas vertentes 

que iremos contemplar a sua existência.  
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H-Know
1452

  é o projeto europeu de pesquisa na área de restauro de 

edifícios antigos. Tem a participação de vários países
1453

 

“cuidadosamente seleccionados de forma a otimizar a distribuição de atividades e 

responsabilidades”A definição do projeto incide no subtema que o acompanha: 

“infraestrutura avançada para serviços baseados no conhecimento e no restauro de 

edifícios”. Podemos verificar a inserção da Fundação. Santa Maria la Real 

(FSMLR
1454

) e Portugal
1455

 têm cinco
1456

 entidades integradas neste projeto. No 

encontro realizado em Portugal, registou-se a participação do Instituto de 

Engenharia e Sistemas, com mais catorze participantes, sendo a maioria 

instituições, universidades, empresas e centros especializados de cinco países 

europeus, nomeadamente a Alemanha, Espanha, França, Itália
1457

 e obviamente 

Portugal. Este projeto pressupõe à priori um registo on-line, em que as entidades 

(pequenas e médias empresas) se apresentam e expõem os seus objetivos. A meta 

principal do projeto não é o publicitar os serviços das pequenas ou médias 

empresas, mas aceder ao conhecimento científico veiculado pelas Universidades e 

Centros de Investigação Especializados e que a partir dessa troca haja uma partilha 

e colaboração possível. Qualquer entidade integrada no projeto pode propor uma 

parceria, com vista a solucionar um problema diagnosticado num edifício antigo 

                                                           
1452

 www.H-Know.Eu. A sua execução encontra-se em negociações com a Comissão Europeia. É 

patrocinado através do programa Seventh Framework. Segundo Notas de Imprensa de Aguilar de 

Campoo, a 16 de Março de 2009 e citamos, “o seu objetivo é criar uma rede virtual de 

colaboração que permita o intercâmbio de experiências e o trabalho em rede entre PYMES 

(pequenas e médias empresas) e Centros de Investigação especializados no restauro de bens 

patrimoniais.  
1453

 Idem, in partners. 
1454

Espanha apresenta mais duas instituições integradas no projeto na área empresarial: a 

TECNALIA e a Teusa. 
1455

 Foi realizado um encontro a 16 e 17 de Março de 2009 no Porto, com a participação de técnicos 

de Santa Maria la Real para estabelecer as linhas de trabalho sobre as quais se executará o 

projeto H-KNOW. Maria Sortino referiu em entrevista a 23 de Março que este encontro no Porto 

teve como finalidade definir este sistema informático que permitirá o trabalho em rede entre as 

pequenas e médias empresas e os Centros de Investigação especializados no restauro de bens 

patrimoniais. Esclarece em entrevista a 23 de Março de 2009 publicada em Aguilar de Campoo 

que as dúvidas suscitadas entre o público português baseavam-se essencialmente na metodologia 

de trabalho, como o tipo de utilizadores, a disponibilização de informação e a acessibilidade dos 

conteúdos, se esta deveria ser gratuita ou paga.  
1456

Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto (IESCP), a Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto (FEUP); Como empresas inserem-se a Construção e 

Reabilitação de Edifícios Lda (3M2P); a Vortal, Comércio Electrónico, Consultadoria e 

Multimédia, S.A. (VORTAL) e a Sociedade Técnica de Tratamento de Aços e Betão (STB). 
1457

 In Notas de Imprensa de Aguilar de Campoo, 16 de Julho de 2009 podemos obter a informação 

de que se realizou igualmente em Pádua, Itália, uma reunião sobre o projeto H-KNOW na qual 

estiveram vinte representantes de Centros de Investigação e PYMES que colaboraram durante 

seis meses na implementação do projeto, de forma a estabelecer os requerimentos necessários 

para a rede virtual adaptando-os às Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC). 

http://www.h-know.eu/
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com valor patrimonial. Os objetivos envolvem efectivamente o conceito de 

manutenção e restauro, assim como o de herança patrimonial, segundo uma 

vertente empresarial corporativa. 

PortableAR 
1458

 

O projeto portátil de realidade aumentada é, segundo a nossa opinião, o futuro 

roteiro turístico dos monumentos. Não conhecemos presentemente os custos que 

viabilizam a sua aplicação, mas, dada a aplicação e o conceito que a envolve, será 

seguramente uma possibilidade real de constituir o elemento de referência 

documental com objetivos turísticos e portador de sustentáculo patrimonial. 

Pode ser definida sumariamente como um sistema que permite combinar 

informações virtuais com dados reais ambientais e animações.  Os monumentos 

constituem uma base em que se investe em termos turísticos e sabemos que existem 

sempre os interessados em recolher mais informação e conhecimentos. Sabemos 

estatisticamente
1459

 que apenas 15% dos visitantes dos monumentos consultam os 

painéis expositivos que constituem os elementos de informação sobre os mesmos e 

destes, apenas outros 15% lêem a informação do teor dos monumentos. Estes dados 

permitem concluir que estes indivíduos que se deslocam para adquirirem um maior 

conhecimento sobre o monumento in loco, não se sujeitam à perda de tempo de 

uma leitura. Sabemos que a leitura face aos novos meios tecnológicos, 

principalmente nas novas gerações, tem enfrentado uma perda significativa de 

receptividade, logo, se investirmos na tecnologia, conquistaremos esse púbico e 

tornar-se-á mediatizada a informação e a leitura do monumento. Este sistema 

permite precisamente esse factor.  

Quem estiver interessado na leitura ou análise do monumento bastar-lhe-á que no 

grupo alguém tenha o ecrã do PortableAR, táctil, portátil e de fácil manuseamento, 

se este não se encontrar localizado em pontos estratégicos. A visita far-se-á através 

de um guia virtual que guia o percurso e indica os pontos principais (estéticos, 

artísticos, arqueológicos, arquitectónicos, etc.).  

Não constitui apenas um ponto de informação sobre o “real” edificado ou 

construído, porque permite visualizar momentos anteriores, como por exemplo, as 

                                                           
1458

Projeto desenvolvido em colaboração com o Centro de Tecnologia LAbein Tecnlaia 

Universidade de Deusto e Mies empresas Virtualware Befesa. Este projeto é desenvolvido no 

âmbito do Plano Avanza, com financiamento do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo e 

fundos FEDER.  
1459

Dados expostos in www.romaniconorte.org, PortableAR 

http://www.romaniconorte.org/
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várias fases construtivas do edifício, os momentos de restauro de uma simples peça, 

ou os cuidados elementares tidos na decoração.   

 

 

 
Igreja de Santiago em Cezura

1460                  Pormenor                         Animações no interior
1461

    

O projeto permite a informação, uma interação com o monumento, em imagens 

virtuais conjugadas com as imagens in loco, numa partilha e leitura que remete para 

momentos anteriores e que consolida as práticas patrimoniais na transmissão de 

conteúdos históricos, culturais e artísticos.  

Em Cezura, na Igreja de Santiago
1462

, os elementos divulgados nesta 

especificidade permitem o facto de se poder reconstruir visualmente 

a intervenção e a anterior deterioração, no antes e após, em 

confrontação direta de práticas patrimoniais, sendo esta umas das múltiplas 

possibilidades do projeto, que contém o faseamento do exercício reconstituído de 

fases construtivas segundo uma perspetiva de evolução histórica mediatizada por 

animações, descrições e coloração virtual
1463

. 

Este programa constitui uma ferramenta útil por facilitar a informação 

correctamente e de forma atraente, quer pela qualidade de imagem visual, quer pela 

utilização de uma tecnologia inovadora que conjuga harmoniosamente o real e 

virtual, integrando o conhecimento sobre o património inerente a uma prática 

promocional turística.  

Projeto Digitalização 3D
1464

 

Como a designação anuncia, é um projeto que se destina à transposição para o 

tridimensional dos elementos de cariz patrimonial. Otimiza os dados, o 

manuseamento e processamento, podendo ser uma fonte fiável na metodologia de 

                                                           
1460

 Cezura cumpria os requisitos para se tornar o teste piloto do projeto. Identificaram-se elementos 

que foram designados pra inserir no projeto, como a abside e o capitel.  
1461

  Este projeto pode contemplar animações que permitem a interação com o elemento pretendido. 
1462

 A igreja pertence ao Plano de Intervenção Românico Norte e foi a seleccionada para o estudo de 

caso. Cf. com Apêndice.  
1463

 Vide nr.1458. 
1464

Idem. Desenvolvimento de técnica de digitalização 3D, como a cor, catalogação, monotorização 

e disseminação de domínios arquitectónicos. Como patrocinadores tem Agência de 

Desenvolvimento Económico de Castela e Leão (ADE) e em sociedade Fundación CARTIF y 

PyRto. CARTIF e PyRto Foundation.  

Cezura 
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um investigador/historiador, pela catalogação, acompanhamento do elemento e pela 

possibilidade de divulgação. Pressupõe, segundo o enunciado, ser economicamente 

rentável pelos conceitos enunciados 
1465

 e ser a solução para os problemas 

associados às entidades de Catalogação e Conservação de Património e 

Divulgação de resultados para a promoção. 

Como estudo de caso aplicado pela Fundação, encontramos a Igreja de Santiago em 

Cezura
1466

. 

Devemos salientar a envergadura que envolve, a nível da execução possível, estes 

distintos projetos
1467

 com o objetivo particular
1468

 da Fundação de intervencionar o 

românico e assumindo claramente as igrejas românicas como tema básico do 

programa. 

A última fase em sequência metodológica é a da publicação e difusão do que foi 

efetuado, quer seja através do portal web, com as visitas às populações ou por notas 

de imprensa. Relembremos que já foi mencionado anteriormente o Canal 

Património
1469

, um portal de comunicação, que disponibiliza inúmeros vídeos e 

documentários com uma temática
1470

 bem diversificada, possibilitando o acesso a 

comentários pessoais ou à inclusão de outros projetos criativos. 

Publicações 

Encontramos na divulgação da Fundação outros fatores como as publicações
1471

 

diversas que apelam a distintos públicos, desde um nível etário bastante juvenil 

cujo objetivo é o de educar e sensibilizar com a linguagem adequada e visualmente 

atrativa até um público que assume um interesse mais erudito e com áreas 

específicas
1472

.  

                                                           
1465

 Enunciados anteriormente como monotorização, catalogação e divulgação. 
1466

 Cf. Apêndice iconográfico Cezura pp. 830-879. 
1467

 Projeto Operha, Proyecto Miro, H-Know e romaniconorte.org. 
1468

 O Objetivo principal do Plano de Intervenção Românico Norte é estabelecer as bases para o 

crescimento económico sustentável com a coexistência dos factores: pessoas, património 

cultural e paisagístico. 
1469

 Projeto audiovisual, educativo e interactivo, cujo objetivo é o de divulgação e promoção do 

património. 
1470

 No www.canalpatrimonio.com encontra-se facilmente documentários sobre paisagens, lugares 

culturais, arqueologia, cidades, monumentos, tradições, museus, bibliotecas, arquivos, oficinas 

de escolas, e algumas abordagens a restauro e conservação. 
1471

 Encyclopedia Românico, Guias sobre o românico, Edições para um público infantil, Revistas de 

Pesquisa, publicações técnicas entre outras que abordam a temática medieval. 
1472

 Na vertente da pintura mural medieval encontramos algumas publicações como Em torno do 

Mural, Técnicas de consolidação na pintura mural e Tratamento e métodos de conservação de 

pinturas murais. 

http://www.canalpatrimonio.com/
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A Enciclopédia do Românico editada pela FSMR e CER iniciou a 

publicação do primeiro volume em 2002 com o volume sobre o 

românico de Castela e Leão, tendo sido aclamada pela qualidade, 

por um público ávido sobre a temática do românico, tendo obtido inclusive o 

Diploma Europa Nostra, do melhor trabalho de Estudos Europeus de Património 

Cultural. Neste momento tem trinta e cinco volumes publicados e é necessário face 

à crescente procura efetuar novas edições
1473

. Os colaboradores são vários e de 

diversas nacionalidades
1474

. Este elemento de divulgação tem constituído não 

apenas um factor informativo e documental das intervenções e reabilitação, mas 

também é apontado como o enfoque impulsionador para a existência de novos 

programas de reabilitação, num volte-face inesperado. De facto foi com a produção 

da enciclopédia que algumas administrações públicas
1475

 se consciencializaram- do 

que estava a ser efetuado na reabilitação e preservação do património dos seus 

territórios, agindo em consequência como agentes promotores no âmbito do 

programa. Este projeto editorial tem tido êxito e alcançado bastante prestígio a 

ponto de ser procurado por diversos profissionais e instituições que procuram 

colaborar no mesmo. 

Em publicações, encontramos inúmeras, integradas em temas específicos. Com a 

publicação dos Guias Románicos é dado a possibilidade aos visitantes de poderem 

fazer um acompanhamento elucidativo
1476

 do que pretendem ver e 

conhecer. 

As revistas de pesquisa elaboram produções anualmente, com temas 

específicos e orientados academicamente, com a designação de Codex 

Aquilarensis
1477

. A publicação é recetiva a candidaturas exteriores à fundação, 

desde que cumpram as normas estipuladas
1478

 e foquem um tema medieval. Em 

                                                           
1473

 A procura dos volumes das províncias de Castela e León publicados em 2002-2003 repercutiu-se 

em várias reedições, encontrando-se presentemente a preparar a oitava. Vide in 

www.canalpatrimonio.com, Enciclopédia românica, Románico digital. 
1474

Idem, ibidem, ou www.enciclopediadelromanico.com encontramos a referência a 5000 

colaboradores de várias áreas, como medievalistas, historiadores de arte, arquitetos, arquitetos 

paisagistas, arqueólogos e fotógrafos. 
1475

 Como foi o caso da Junta de Castela e Leão e da Junta de comunidades Castilla-La Mancha. 
1476

 Contamos oito Guias como referência: o específico que destaca o monumento ex-libris da 

região, o Guia para o Mosteiro de Santa Maria la Real de Aguilar de Campo, aos outros mais 

abrangentes quer da cidade ou pela envolvência das regiões.  
1477

 Publicados até ao n.º 26.  
1478

 Regras para autores, in Publicações, www.romaniconorte.org. 

http://www.canalpatrimonio.com/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-PT&prev=/search%3Fq%3Dsantamarialareal%26hl%3Dpt-PT%26biw%3D1912%26bih%3D867%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.pt&sl=es&u=http://www.enciclopediadelromanico.com/&usg=ALkJrhgnozM7lCKvv3b-yrO8MP2eIeYKcw
http://www.romaniconorte.org/
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publicações, existem dois
1479

 pontos: a Cultura Medieval e as consideradas outras 

publicações. No primeiro, encontram-se poucas publicações
1480

, e no segundo, 

encontramos uma produção de cerca de trinta e cinco obras, diversificadas no 

âmbito do românico
1481

. Ainda no âmbito das publicações editadas pela Fundação, 

queremos somente referir que achamos engenhosa a criação da personagem 

Marcelo
1482

, de forma a captar a atenção de um público infantojuvenil. É uma 

estratégia comum a edição de informação sobre um monumento como forma de 

educar e sensibilizar para os conceitos patrimoniais a que é inerente a produção de 

suportes atractivos
1483

que impulsionam à compra e ao serem comercializados são 

elementos promocionais do monumento e em simultâneo uma forma de recordar 

um momento, quer o da visita ou do genius locci do mesmo. Marcelo personifica 

uma criança de cinco anos que parte à descoberta de um mundo que existiu hà 1000 

anos atrás, viajando no tempo, em plena Idade Média. É uma edição bilingue 

(castelhano e inglês) e transmite os conhecimentos de uma forma 

bastante apelativa ao público infantil. A primeira obra, intitulada 

Marcelo construtor, demonstra visualmente as construções na 

época, os ofícios medievais existentes e alguns elementos fundamentais das igrejas 

românicas. A segunda, Marcelo no Mosteiro, ensina as principais 

partes constituintes de um mosteiro, neste caso específico o mosteiro 

de Santa Maria la Real. São livros que se podem ler em família e que 

possuem jogos didáticos, em que os conteúdos são transmitidos de forma apelativa, 
                                                           
1479

Idem, encontramos no entanto quatro categorias para selecionar como motor de busca, 

designadamente os Audiovisuais, que em publicações consideram como forma digital, os Codex 

Aquilarenses, que já tínhamos igualmente referido, a Cultura Medieval, em Outros as cerca de 

trinta e cinco obras e em Restauro as que tínhamos mencionado na vertente de pintura mural. 

Vide nr.1772. 
1480

 Actas do I Curso de Cultura Medieval, Afonso VIII e seu tempo, Repovoamento e Reconquista, 

A vida diária na Espanha Medieval e Viagens e viajantes na Espanha Medieval. 
1481

 Algumas das obras encontram-se referidas como fontes bibliográficas, como é o caso de, Os 

mosteiros românicos, Espaços ou significado e função do Edifício românico. 
1482

  Podemos visualizar as capas de alguns dos livros com a figura de Marcelo: Marcelo construtor 

e Marcelo no Mosteiro. Esta iniciativa partiu da Fundação Santa Maria la Real em 2007, através 

do Plano de Intervenção Românico Norte, com o apoio financeiro da Caja Círculo, inserido no 

programa de Te vás a quedar de piedra. O conto Marcelo Construtor foi escrito por Juan 

Sánchez, ilustrado por Pilar Andrés, desenhado por Jesús Allende e traduzido para inglês por 

Jennifer Johnson. Estas informações foram recolhidas pelas Notas de Imprensa existentes no 

sitio da internet da Fundação. A registar que a nomenclatura didática que encontramos nas Notas 

de Imprensa, nomeadamente Claustro, Igreja, Capitel, Arco, entre outros que são mencionados, 

constituem uma mais-valia pela tradução bilingue do que pelo seu conteúdo histórico. 

Provavelmente é um recurso estratégico de marketing que apela mais ao conhecimento de uma 

língua estrangeira necessária à formação da criança a que os conhecimentos do românico são 

inerentes.  
1483

 Canetas, lápis, borrachas, réguas, marcadores, etc. 
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quer pela narração quer pelo aspeto visual e dinamismo da personagem. A obra 

editada em 2009, Uma aldeia nos tempos do Românico, ganhou o prémio de edição 

do melhor livro infantil.  

Para finalizar as publicações, temos que referir as que são disponibilizadas pela 

Internet, em formato digital, como é o caso da revista RE, com periodicidade 

mensal, assim como outros dois produtos, a Memória 2009-2010 e Contas e Planos 

de Ação. 

A revista é um boletim informativo do que foi realizado mensalmente pela 

fundação e tem a designação re exactamente por apostar em atividades que se 

iniciam dessa forma. Tivemos a oportunidade de trazer um exemplar
1484

 e podemos 

referir que a aplicação dos re é bastante interessante e aplicada de forma apelativa e 

inteligente nomeadamente: restaurando
1485

, em que os artigos são sobre o restauro 

aplicado em determinado elemento do românico, sobre as atividades promovidas 

pelo plano de intervenção Românico Norte e sobre a forma de actuação neste 

campo de restauro como promoção educacional com oficinas de verão a que 

aderiram trinta crianças; renovando
1486

, em que aborda o projeto UPD Terras de 

Galicia
1487

; reeditando
1488

 abordando o teor dos produtos editados e a metodologia 

utilizada, objetivos, financiamentos, etc.; reeducando
1489

 insere artigos neste 

âmbito; reinterpretando apela ao sentir românico, atividades que se destinam a um 

público com algumas dificuldades cognitivas
1490

 mas a que se pretende sensibilizar 

e dar a conhecer o Centro Expositivo Rom. Esta atividade assume igualmente a 

vertente do reeducando pelo caráter de motivação e dar a conhecer os conteúdos 

românicos; retransmitindo
1491

 veicula os projetos audiovisuais da fundação; 

                                                           
1484

 re N.º 12 Julio 2009. Fundación Santa Maria la Real- Centro de Estudios del Románico. 

Monasterio de Santa Maria la Real, Aguiilar de Campoo (Palencia). Poderia ser consultada e 

referida a ultima publicação que se encontra disponível em formato digital.  
1485

  re N.º 12 Julio 2009,  pp4-7. 
1486

  Idem, p.13. 
1487

 O projeto UPD surge igualmente in projetos www.santamarialareal.org.Embora tenha surgido 

através da Fundação, é viabilizado economicamente pela Junta de Trabalho da Galiza, com o 

objetivo comum de promover, divulgar e dinamizar o património cultural galego.  
1488

  re N.º 12 Julio 2009,  pp14-19. 
1489

 Idem, p.20-23. 
1490

 O artigo menciona especificamente jovens da associação ASPANIS e um público da terceira 

idade que se encontra na Residencia Tercera Actividad. A Residencia Tercera Actividad insere-

se no vasto programa da Fundação que criou um centro no ambiente urbano de Aguilar de 

Campoo, organizado com o apoio da Junta de Castela e Leão para um total de 96 idosos 

dependentes e independentes. www.romaniconorte.org. in Servicios.  
1491

  re N.º 12 Julio 2009,  p.24. 

http://www.santamarialareal.org/
http://www.romaniconorte.org/
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Claves del románico 

reproduciendo
1492

 divulga as atividades produzidas pelos ofícios Ornamentos 

Arquitetónicos; rejuveneciendo
1493

 informa sobre as atividades desenvolvidas por 

algumas oficinas da Residencia Tercera Actividad
1494

; reeposando
1495

 que publicita 

alojamentos com história e ROM. É uma forma de dar a conhecer para quem gosta 

de passar uns dias em locais com história e comodidade as estâncias, posadas entre 

outros, com a recolha produzida pela fundação e divulgada através do Centro 

Expositivo ROM: românico e território. A pousada de Santa Maria la Real 

encontra-se inserida no projeto alojamentos com história
1496

 e é detentora de um 

prémio gastronómico por promover os valores regionais.   

Produção de Serviços   

A produção Audiovisual é uma prestação de serviços constituída por diversos 

elementos especializados, segundo os princípios básicos de um projeto que integra 

saberes multidisciplinares, e executa, como o nome indica, projetos de audiovisual 

ou comunicações corporativas. Nos elementos intervencionados é facilmente 

detetável o cuidado na informação conseguida pelos folhetos ou guias desdobráveis 

que indicam ao visitante as rotas existentes, havendo sobre o elemento outra 

informação individualizada, como uma brochura, um flyer ou outro elemento. É 

compreensível que após a realização de eventos, de produção de séries em 

televisão, como Las Claves del Románico, nas diversas exposições de 

montagem e design corporativo sobre os monumentos da rota, que os 

elementos tentem viabilizar os conhecimentos na área em que analisam 

e intervêm
1497

.  

O Departamento de Audiovisual pode elaborar diversos serviços 

na área como o Projeto de Design, a Produção Audiovisual, o Museu e na área de 

Comunicação Corporativa. Estes serviços incluem a produção de séries, eventos, 

exposições ou mesmo no ramo de design corporativo, com a tecnologia 

                                                           
1492

 Idem, p.25. 
1493

 re N.º 12 Julio 2009,  p.26. 
1494

 Atividades como: intergeracionais, teatro, riso terapia, ginástica de manutenção, jardinaria ou a 

recompilação de receitas tradicionais. 
1495

 re N.º 12 Julio 2009,  p.27. O Moinho de Salinas encontra-se igualmente referido no site da 

Fundação, in Servicios, Centro de Turismo Rural Moinho de Salinas.  
1496

  http://www.alojamientosconhistoria.com  
1497

Como projetos realizados encontram-se os seguintes encomendadores: Fundação Caixa de 

Madrid, Junta de Castela e León, Ajuntamento de Palencia e a Caixa de Cantrabida. Pode-se 

constatar que sob a encomenda da Fundação Caixa de Madrid pode-se realizar o Monitoramento 

audiovisual de determinados projetos de restauro, como a restauro da fachada da igreja de San 

Pablo em Valladolid, entre outros. Vd Produção Audiovisual in www.santamarialareal.org.  

http://www.alojamientosconhistoria.com/
http://www.santamarialareal.org/


Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI 
                                                                                                                                                Capitulo VII 

 

 

353 
 

disponibilizada pela Fundação, os meios técnicos de comunicação e a produção 

audiovisual. A equipa composta pelo Departamento de Mídia é multidisciplinar e 

num projeto podem estar vários profissionais como designers, jornalistas, 

historiadores, fotógrafos, escritores, designers de multimédia responsáveis pela 

edição de imagem, som e produção que tentam garantir com este projeto uma 

prestação de serviços com qualidade e criatividade para que esta seja uma receita 

positiva para a Fundação. 

O Românico Digital
1498

 é um portal de informação digital com os conteúdos 

organizados e incluídos no Centro de Documentação de Arte 

Românica (CEDAR), pela Fundação Santa Maria la Real para todos 

que procurem saber algo mais sobre o românico. O objetivo é 

permitir o acesso da informação pretendida aos interessados, quer 

sejam iniciantes na área do românico ou especialistas, garantindo em simultâneo a 

preservação dos documentos pelos serviços técnicos que irão permitir a sua leitura e 

acessibilidade.  

Este projeto permite uma investigação com relevância em alguma 

particularidade que se pretenda mediante uma pesquisa no CEDAR. 

Este banco de dados viabiliza aos estudiosos do românico o acesso a 

determinadas informações mediante uma sistematização de dados numa era em que 

cada vez mais rapidamente se recorre aos meios tecnológicos fiáveis, como será o 

caso de fontes credíveis disponibilizadas através do sítio da Internet.  

Na vertente de produção de serviços, embora não seja um produto 

editorial, existe um projeto intitulado, ornamentos 

arquitectónicos
1499

. À semelhança do que é efetuado em várias 

instituições como museus e segundo a lógica de que o visitante a par de usufruir do 

íntimo do monumento gosta de levar uma lembrança que evoque a imagem do 

mesmo, reproduz-se a uma determinada escala os elementos como as igrejas, 

catedrais, esculturas, etc. Segundo o exposto pela Fundação, apresenta a coleção 

que representa o “melhor da Espanha” e das rotas “Europeias do Património com a 

mais alta-fidelidade e perfeição”
1500

. Constituem produtos que visualmente são 

                                                           
1498

  www.romanicodigital.com 
1499

  www.santamarialareal.org. in Produtos. 
1500

 A Fundação Santa Maria la Real foi finalista em 2008 do prémio Nacional de Artesanato. 

Notícia de Imprensa a 14 de Agosto de 2008, e citamos ,“La unidae de ornamentos 

arquitectónicos es formada por 13 personas, se dedica a elaborar reproducciones de forma 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-PT&prev=/search%3Fq%3Dsanta%2Bmaria%2Bla%2Breal%26hl%3Dpt-PT%26biw%3D1920%26bih%3D875%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.pt&sl=es&u=http://www.romanicodigital.com/&usg=ALkJrhj_lRT97tjCQINWTPhZjS06hlh9vQ
http://www.santamarialareal.org/
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        Modelo artesanal 

atrativos, dado a perfeição da miniatura, acrescentando o facto de as reproduções 

serem artesanais e pintadas à mão, como forma de garantir uma 

suposta unicidade do produto. Essa unicidade de um produto 

artesanal obviamente terá um preço acrescido, que remete para 

uma dimensão simbólica de conservar uma imagem 

tridimensional do objecto artístico no que é outro produto artístico. Estes modelos 

são realizados segundo a habitual metodologia de equipa em que colaboram os 

arquitetos da Fundação e decidem os elementos a realizar e pormenores inerentes. 

A apresentação dos modelos contém uma descrição histórica e artística do modelo. 

Podemos constatar, numa visita ao Mosteiro de Santa Maria la Real, que estes 

modelos são apetecíveis visualmente, encontrando-se expostos à entrada e na loja 

de produtos.  

Educação 

O projeto não pode ser traduzido literalmente em português
1501

, pois constitui uma 

expressão idiomática alusiva a um estado de contemplação admirativa. Destina-se a 

um público etário infantil e juvenil, para que o objetivo de divulgação e importância 

dos conceitos patrimoniais se enraízem bem cedo e edifiquem uma forma de ser e 

viver
1502

. Dos conceitos e valores apreendidos cedo, quer na esfera familiar, quer na 

escolar, dependem certamente os processos futuros de conservação e promoção do 

património.  

A existência de centros educativos ou oficinas como processos pedagógicos e 

educativos desenvolve os conceitos básicos patrimoniais: investigação, conservação 

e promoção do património, para que ainda novos sintam a importância desta 

herança e contribuam para que a mesma permaneça nas gerações vindouras. Este 

projeto assenta em oficinas que permanecem ativas ao longo do ano lectivo, através 

do processo de inscrições. 

                                                                                                                                                                  
artesanal durante todo el proceso: ejecución de originales, obtención de moldes, vaciado o 

forma tradicional retoque de los modelos, pintado minucioso de cada pieza y empaquetado. 

Además, la creación de la pieza original se realiza a partir de una fiel planimetría y el 

asesoramiento y colaboración del equipo de arquitetos y historiadores de la Fundación”. 
1501

Este projeto-piloto foi implementado em dois locais de ensino: Colégio Castela e Leão e na 

Escola secundária Santa Maria la Real de Campoo Aguilar. É efetuada uma articulação entre 

ambas as instituições e a fundação de forma a permitir o acesso a 200 participantes. A selecção 

das escolas foi certamente pela proximidade geográfica, envolvendo as disciplinas de História e 

Geografia como complemento do currículo educacional.  
1502

A Fundação Santa Maria la Real desenvolveu uma exposição intitulada bem e você como 

processo complementar à sala de aula. Foi frequentada pelos alunos da 2.ª Primária Castilla y 

Leon. 
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Imagens alusivas a diversas oficinas de aprendizagem1503 

As inscrições no ano lectivo são efetuadas pelos professores das instituições 

escolares públicas e privadas, e os alunos são acompanhados pelos professores e 

pelos responsáveis pela formação da fundação. As abordagens educativas recorrem a 

dramatizações e dinâmicas de grupo para a abordagem da arte medieval e da 

sociedade que a vivia. A apreensão dos conteúdos da arte românica é feita de uma 

forma lúdica
1504

, assim como o enquadramento histórico, ou as técnicas construtivas 

da época, por profissionais da fundação. Têm ainda contato com profissionais da 

fundação, como arquitetos, desenhadores, historiadores, entre outros, e as oficinas 

podem ser complementadas com visitas a alguns locais onde têm a possibilidade de 

in loco de visualizar o que aprenderam.  

Existem os Cursos e seminários organizados pelo CEDAR, realizados anualmente 

para um público universitário, como forma de enriquecer os conhecimentos da arte 

românica, abrangendo a cultura e a vivência monástica medieval. Segundo a 

fundação, é uma forma de combinar “a teoria com a prática, segundo critérios de 

acessibilidade e caminhando do geral para o particular”
1505

. 

As oficinas de formação
1506

 são instituições de ensino nas quais existe a 

transmissão de conhecimentos dos saberes artesanais, dos ofícios e mesteres, 

assentando a pedagogia numa vertente prática em que é adquirido o teor da 

experiência e conhecimento. O objetivo inicial prende-se aos alicerces da própria 

                                                           
1503

Extraídas www.santamarialareal.org. 
1504

 Em Nota de Imprensa a a 2 de Fevereiro de 2007, regista-se, entre as estratégias aplicadas às 

crianças de 5-8 anos da Escola Pública de Castela e Leão, o conto de histórias, imagens e jogos 

“como aprender românico”, e é assim que os conhecimentos da sociedade da época e dos 

monumentos que os rodeiam são transmitidos. A avaliação deste projeto é realizada no final do 

ano lectivo. 
1505

  www.santamarialareal.org. in Servicios. 
1506

 Segundo o sítio (internet) da fundação, este projeto de ensino surge em 2004, mas existem 

referências anteriores. Sabemos que o projeto da Fundação se iniciou com os amigos do 

Mosteiro em 1985, em simultâneo com os primeiros workshops destinados ao restauro do 

Mosteiro de Santa Maria la Real. Vide nr.1421. 

http://www.santamarialareal.org/
http://www.santamarialareal.org/
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fundação, constituindo na atualidade um ponto fulcral na empregabilidade
1507

 e na 

possibilidade dos saberes artesanais perdurarem no tempo.  

As oficinas de formação existem no território espanhol e no continente africano, 

especificamente Guiné e Senegal. O êxito do projeto inicial testado 

em Santa Maria la Real foi rapidamente divulgado, surgindo a 

ideia de o reintegrar
1508

 em novos territórios, cuja taxa 

de empregabilidade fosse baixa, tornando indispensável aumentar a capacidade 

produtiva. Foram divulgados os resultados obtidos em Santa Maria, aceitando-se 

que este programa educacional é um meio eficaz de actuação na formação e criação 

de postos de trabalho em meios sociais desfavorecidos e predominantemente rurais. 

Concluiu-se igualmente que este programa alcança outros objetivos inerentes ao 

desenvolvimento pedagógico e necessário à promoção do território: 1- é um 

incentivo à fixação no mesmo, evitando a desertificação de uma população jovem 

sem recursos; 2- melhora os serviços/ofícios, com base numa aprendizagem 

efetiva
1509

, dado o constante acompanhamento de profissionais como formadores, 

para perspetivar uma integração profissional com êxito no mercado de trabalho; 3- 

auxilia toda uma região, mediante o crescimento económico, pela oferta de novos 

postos de trabalho e novos produtos a serem comercializados, em ofícios 

tradicionais cuja continuidade era colocada em causa pela falta de mão-de-obra 

qualificada nos conhecimentos e procedimentos artesanais.  

O terreno onde este projeto foi colocado em prática foi o continente africano, 

especificamente no “Sub-Saharan”. O intento deste projeto é alargar-se a outros 

países, reformulando o programa educacional em função das especificidades de 

                                                           
1507

 O objetivo das oficinas de formação é promover as competências e a empregabilidade, através 

deste programa de formação em oficina, onde podem adquirir os conhecimentos técnicos 

necessários para o desempenho de uma atividade profissional.  
1508

 A fundação apoiou este projeto pela experiência que tinha inicialmente em Espanha na região de 

Santa Maria la Real, mas a implementação em Africa foi conseguida através do Ministério de 

Trabalho e Assuntos Sociais, com a intervenção do Serviço Público do Emprego, em 

colaboração com a Agência Espanhola de Cooperação Internacional. 
1509

A aprendizagem efetiva mencionada especificamente em www.santamarialareal.org. in Oficinas 

de Formação, Programa Oficinas Escola em Senegal, que a chave de sucesso é o aprender a 

trabalhar e trabalho de aprendizagem, remete obviamente para o Relatório entregue à UNESCO 

pela Comissão Internacional, coordenada por Jacques Delors sobre a Educação no século XXI, 

na menção que efetua sobre os quatro pilares da Educação. Editada em Educação: um tesouro a 

descobrir em 1991, o segundo pilar é o aprender a fazer mediante a formação técnico-

profissional do educando. Constitui uma das mais aplicadas frases pelos docentes, receptivos a 

uma aprendizagem prática dos conteúdos nas mais diversificadas áreas de ensino. 

Oficina de formação 

http://www.santamarialareal.org/
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cada região e cultura
1510

. No Senegal, foram criadas várias escolas de ofícios
1511

: 1- 

a Escola de Restauro do Património Workshop – San Luís orientando o ensino para 

o restauro de edifícios em vários ofícios com o consentimento e colaboração dos 

proprietários, promovendo e divulgando o trabalho realizado em intercâmbio com 

agências de viagens. Estes ofícios, na maioria, foram em áreas de restauro, como é 

o caso de carpintaria, alvenaria, instalação (canalização e electricidade) e pintura. 

Surge um outro ofício pela força das circunstâncias, de agente de viagens, pela 

colaboração na divulgação promocional do trabalho e pela partilha na cooperação 

com este serviço. 2- A Escola Oficina de Agricultura e Pecuária, Healing Wolof. 

Esta escola fica na povoação de Sanar Wolof 
1512

. É uma escola destinada 

especificamente ao género feminino, não por discriminação, mas por estar 

localizada numa área geográfica afectada sobretudo pela migração e por existir 

principalmente uma população feminina residente. Os conteúdos a serem 

lecionados são essencialmente a agricultura e a pecuária
1513

, numa partilha entre a 

população local e a Universidade Gaston Berger. 3- A Escola de Ofício de Atenção 

Sócio Sanitária
1514

 forma profissionais na área de saúde e intenta lidar com todos os 

grupos sociais, numa população que carece de infraestruturas básicas de higiene, 

com parcos recursos e com graves problemas de saúde
1515

. 4- A Oficina de 

Autoconstrução pretende dotar os estudantes (grupos escolares) de ofícios sobre a 

construção do edificado, logo remete para alguns conhecimentos ou ofícios 

referidos da escola de restauro, como alvenaria, instalações (canalização e 

electricidade) e solda de metal e carpintaria. 5- Escola de Ofícios de Parques 

Naturais demonstra eficazmente o conceito de aplicar a gestão de ofícios nas 

especificidades de cada região. O Senegal tem como um dos mais importantes 

recursos a natureza, possuindo seis parques nacionais e quatro reservas, daí ser 

facilmente percetível a formação nesta área. A escola está vocacionada para o 

                                                           
1510

De acordo com o que é mencionado no sítio da internet o objetivo final do projeto é a 

implementação e viabilização na Argélia, Líbia, Marrocos, Mauritânia, mencionando a 

possibilidade de extensão no restante continente africano. 
1511

Cada uma das escolas de ofícios terá como capacidade de acolhimento uma média de 60 alunos, 

num prazo de ano e meio (a duração do curso) em que auferem de um salário.  
1512

 Senegal, perto da cidade de San Luís.  
1513

As condições são propícias ao desenvolvimento destas áreas por estarem ao longo do curso do rio 

Senegal e possuírem terras secas e simultaneamente irrigação. 
1514

  Fica situada a sudeste de San Luís e a oeste do rio Senegal. 
1515

Esta zona tem particularmente problemas de hipertensão, malária, anemia, diarreia, infeções 

respiratórias e intestinais. Como módulo a ser lecionado nesta escola apontado no sítio da 

internet da Fundação encontramos o de Cuidados Geriátricos. 



Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI 
                                                                                                                                                Capitulo VII 

 

 

358 
 

conceito do uso dos recursos naturais de forma consciente e responsável para a sua 

preservação, numa metodologia de defesa patrimonial. Como os parques 

constituem uma importante fonte de receitas nacional, é necessário geri-los da 

melhor forma, melhorando ou criando infraestruturas turísticas, bem como formar 

profissionais na área de turismo. Os conteúdos a serem lecionados nesta escola são: 

conservação e monitoramento de recursos naturais, hospitalidade e atendimento de 

agente de viagens, alvenaria e instalações (canalizações e electricidade). À 

semelhança das outras já referidas, localiza-se na mesma zona, San Luís
1516

. 6- 

Formação Transversal Comum é uma escola adaptada aos pré-requisitos, 

habilidades e necessidades dos discentes em cinco atuações distintas: a formação 

básica compensatória que compreende a língua francesa oral e escrita, ortografia, 

gramática, matemática e conhecimento geral da história do mundo e do Senegal; 

Literacia informática com conteúdos elementares do processamento informático; 

Saúde e segurança no trabalho; Gestão de negócios e colocação profissional é a 

principal disciplina que irá inserir o aluno no mundo empresarial, formando em 

gestão de negócios e colocações profissionais, permitindo o acesso a um primeiro 

emprego ou à criação de uma empresa. O último conteúdo, como o nome indica, 

Igualdade de género, é uma tentativa de promoção de igualdade numa sociedade em 

que os direitos femininos existem na teoria ou a nível legislativo sem repercussões 

práticas na realidade do quotidiano. Pretende promover a igualdade segundo uma 

aplicação de tarefas igualitária em ambos os géneros escolares que provavelmente 

terá sucesso enquanto realidade escolar.  

A iniciativa redeoficios
1517

é um projeto que assenta na promoção e partilha dos 

ofícios através de um espaço virtual, designado por Artesanato 

Portal Rede. O objetivo deste programa é promover a colaboração 

e cooperação entre instituições escolares, garantindo os workshops 

e as oficinas de formação a um público sem profissão e em simultâneo tentar 

assegurar junto dos locais de comércio a sustentabilidade dos ofícios apreendidos. 

Ainda no âmbito da formação, mas noutra vertente de divulgação e incentivo para 

melhor conhecer o património, encontramos outras atividades 

desenvolvidas pela fundação: a ZoomOUT, que promove a técnica 

                                                           
1516

  Especificamente o Parque Nacional de Langue de Barberie (Saint Louis). 
1517

  Este programa é apoiado pela Fundação Santa Maria la Real e pela Fundação Telefónica.  
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fotográfica. Esta iniciativa integra-se no canal Património, referido anteriormente 

na subdivisão
1518

 que efetua em diversas categorias: a primeira é a Zoom Out, 

seguindo-se o Património Cultural, Património Social, Património Ambiental e 

Vídeos Didáticos. Estas categorias consistem na divulgação de vídeos que se 

encontram repartidos através das respetivas áreas e podem ser consultados através 

da Internet
1519

.A Zoom Out promove a técnica da fotografia com a premiação e 

divulgação em vídeo, explicitando o conteúdo histórico e artístico pelo historiador 

da Fundação de Santa Maria la Real, Doutor Pedro Luís Huerta. A promoção da 

técnica fotográfica já é uma constante na Fundação, pois podemos mencionar em 

2008 um Curso de Fotografia com a técnica de fotografia a cor
1520

 destinado a 

dezoito alunos do Ofício de Emprego Conservação e Arquivo Fotográfico
1521

. O 

objetivo desta formação é qualificar os alunos para a valorização do património 

fotográfico como testemunho da nossa história. Os alunos aprendem noções sobre o 

enquadramento
1522

 e a importância da luz de forma a valorizar o registo fotográfico 

de um monumento, adquirem noções de história que valorizam o testemunho visual 

de elementos classificados como meritórios e estudam métodos de preservação e 

conservação dos registos. O trabalho do curso desenvolve-se sob o patrocínio das 

três instituições envolvidas e integra as questões técnicas elementares à prática do 

ofício, como a limpeza e conservação do registo fotográfico, a digitalização e a 

respetiva catalogação para acesso ao público e investigadores
1523

. 

Estas noções de técnica de fotografia existem noutros cursos de formação, como a 

Oficina Didática, Outra forma de ver Românico
1524

. Nesta oficina, os vinte e um 

alunos inscritos visitam vários monumentos como Cezura, Santa Maria de Mave, 

Cillamayor, Vallespinoso de Aguilar, entre outros, em que historiadores como o 

Jaime Nuno, lhes explicam noções de arqueologia, epigrafia e de iconografia 

românica. Os arquitetos que acompanham a formação, Jesús Castillo e Juan Carlos 

                                                           
1518

  www.canalpatrimonio.com. 
1519

Idem. 
1520

Este curso visa completar formações anteriores (Fotografia Histórica), segundo a Nota de 

Imprensa de 16 de Junho de 2008. 
1521

 Esta escola de ofício conta com o apoio de Ayuntamiento de Santander e a Fundação Piedad Isla 

assim como o financiamento do Serviço Público do Emprego Estatal. 
1522

 A regra ou lei dos terços aplica-se sempre na noção do enquadramento. É um princípio básico de 

fotografia que provavelmente será leccionado além dos seis pontos a ter em atenção: iluminação, 

tonalidade, textura, linhas, forma e padrão, in Fotografia por Rêgo, João, Edições ASA.  
1523

 Nota de Imprensa de 16 de junho de 2008. 
1524

 Nota de imprensa de 19 de julho 2010. 
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Prieto, são os responsáveis pela vertente de construção e arquitetura, em que os 

formandos realizam esboços e/ou croquis, assim como realizam medições. 

Esta formação, pela forma como é conduzida, com diversas visitas a monumentos e 

com a especificidade de um acompanhamento de profissionais em várias áreas, 

requer um público restrito e podem ser efetuados diversos registos, a nível escrito e 

visual do que é observado
1525

.  

Para finalizar a envolvência da Fundação Santa Maria la Real, é necessário referir 

a sua presença de forma habitual
1526

, nos últimos anos, na feira 

bienal AR&PA
1527

, Feira Internacional de Restauro e Gestão de 

Património. A Fundação tem-se destacado com a premiação
1528

 em 2006, 

sendo inclusive a própria instituição agraciada com o prémio regional 

AR&PA
1529

 pela trajectória, implementação de iniciativas sustentáveis e 

dinamizadoras, vinculadas ao território, para a conservação e gestão do 

                                                           
1525

Consta no sítio (internet) no canal.patrimonio.com em Categorias Vídeos-didáticos. Como 

exemplo citamos o Vídeo Tiempos Românicos 1 e podemos acrescentar que os destinatários são 

do nível 1 Educativo: “formandos na área de Arte com bacharelato tanto na modalidade de 

Humanidades e Ciências Sociais como na Modalidade de Artes” Analisámos uma ficha e 

podemos constatar que esta tem uma página de preenchimento com informações escritas que se 

inicia com o nome do monumento e o período em que este foi construído. Segue-se a análise da 

morfologia arquitectónica do edifício com a tipologia de planta, forma das absides, tipologia dos 

muros, a descrição do portal, morfologia da torre e a descrição dos anexos da igreja. Analisa-se 

seguidamente a escultura, se está subordinada à arquitetura ou é isenta, o tipo de decoração e a 

finalidade. Por fim analisa-se se existem vestígios de pintura e efetua-se a descrição. As duas 

últimas questões prendem-se com conceitos de reabilitação pois a primeira pede uma análise do 

elemento visitado e questiona se houve valorização do estado geral do conjunto. A última 

questão pergunta especificamente que tipo de intervenções foi realizado no edificado 

(conservação e restauro). A segunda folha tem como objetivo o registo visual do elemento. 
1526

 Segundo dados recolhidos em Notas de Imprensa, a Fundação esteve presente em 2006, 2008 e 

2010. 
1527

 Iniciou-se em 1988 em Vallodalid. Integra várias atividades como AR&PA Inovação, AR&PA 

Iniciativas, AR&PA em família, as Jornadas Técnicas de análise e avaliação de intervenções 

sobre o património cultural e o Congresso Internacional. Tem como finalidade a reunião de 

várias entidades e instituições que se inserem no âmbito patrimonial como Instituições Públicas e 

Privadas dedicadas à tutela, conservação, estudo, protecção e restauro do património cultural. 

Fundações e Associações. Universidades e grupos de Investigação. Ofícios de Restauro e 

Restauradores. Escolas de Ofícios. Empresas e Profissionais de Restauro de Património. 

Empresas relacionadas com a Arquitetura. Conservação e Restauro de Bens Imóveis. 

Conservação e Restauro de Bens Móveis. Construção Sustentável em Intervenções Patrimoniais. 

Edições, Revistas e Livrarias Especializadas. Gestão e Dinamização Cultural. Iluminação para 

Exposição de Arte e Arquitetura. Instrumentos e Maquinaria utilizada no Restauro. Serviços de 

Investigação, Análise e Diagnóstico. Intervenções Arqueológicas. Medidas de Conservação 

Preventiva. Meios auxiliares como Andaimes, Vergas, Cenários. Multimédia e Software. 

Património Cultural. Património Natural e Etnológico. Produtos e Materiais para o Restauro. 

Segurança e Prevenção. Segurança da Investigação, Análise e Diagnóstico. Tecnologia e 

Inovação para a Intervenção. Tratamentos de Conservação e Restauro. Turismo Cultural. 
1528

 Prémio Regional AR&PA. 
1529

O prémio AR&PA foi criado em 2000, com o intuito de reconhecer o trabalho realizado quer 

por profissionais, quer pelas instituições, na área de conservação, reabilitação e restauro do 

Prémio 
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património histórico. 

Em 2008, recebeu o prémio regional AR&PA pelo restauro da Igreja Rupestre de 

Santo Justo e Pastor em Olleros de Pisuerga (Palencia). Em 2010 há a referir que o 

prémio internacional da AR&PA foi dado a Portugal, pelo restauro do Mosteiro de 

Santa a Clara-a-Velha de Coimbra.  

Este mosteiro detém já três prémios
1530

 pelo trabalho de requalificação dos 

arquitetos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez. 

 

 

 

 

 

 

Mosteiro de Santa a Clara-a-Velha de Coimbra
1531

 

A feira promove um encontro entre profissionais e instituições que se integram na 

defesa do património cultural, ou seja, na guarda e preservação, 

restauro e gestão do mesmo. Nesta feira há lugar para a 

demonstração de serviços e obras, de expositores, de vários 

países
1532

, nas mais diversas áreas, e o congresso internacional, 

que se subordina a um tema, apresenta um elenco de qualidade nas conferências, 

debates, jornadas técnicas e programas, o que lhe confere um lugar cimeiro no que 

se relaciona com turismo cultural na Europa
1533

.  

A fundação participa com a integração de vários produtos e serviços, com a 

presença de edições, a Enciclopédia Românica, a produção de vídeos didáticos, as 

edições infantis de Marcelo, as escolas-ofícios, o portal rede ofícios
1534

, o projeto 

MHS, as atividades do canal Património, entre outros. É uma forma de participar e 

                                                                                                                                                                  
património cultural, assim como projetos que se destaquem pela aplicação de técnicas, 

estratégias e metodologias de intervenção sobre bens culturais. A escultura que constituí o 

prémio de reconhecimento AR&PA, incluída em imagem ao lado do texto é da autoria de 

Lorenzo Frechilla. 
1530

Menção Honrosa pelo projeto de valorização atribuída pela BTL Bolsa de Turismo de Lisboa. 

Prémio AR&PA 2010; o prémio Europa Nostra na área de conservação distingue os melhores 

trabalhos na área de salvaguarda de património e conta com a presença de representantes de mais 

de 50 países.  
1531

 Imagem de autoria de Vítor Ribeiro. 
1532

Segundo dados da AR&PA 2010, cuja temática do Congresso foi Economia do Património 

Cultural, reuniu 16 países, 280 expositores, 147 presenças técnicas e 29. 306 visitantes.  
1533

As sete conclusões publicadas como resultado do VII Congresso Internacional AR&PA, 

Economia do Património Cultural podem ser consultadas em Nota de Imprensa. 
1534

 A sua divulgação e início de atividade sucederam na AR&PA 2004.  

Restauro em escultura 
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divulgar o que faz em valores patrimoniais e este papel activo da fundação foi 

reconhecido, não apenas pelas atribuições dos prémios AR&PA, mas pelo facto de 

ter sido, em 2010, a entidade que presidiu à organização do Congresso. A feira 

integra as várias disciplinas a que o conceito de património cultural 

metodologicamente é inerente, como é o caso das disciplinas de conservação, 

protecção, estudo, restauro, intervenção, interpretação, gestão e difusão de 

património cultura.  

A temática da AR&PA
1535

 de 2012 é a Inovação no Património. É reconhecível o 

papel da Fundação nos vários sectores que temos abordado e embora tenhamos já 

mencionado alguns prémios integrados em diversas temáticas, é mais facilmente 

apreensível apresentar uma sinopse gráfica de forma cronológica. 

7.2.5- Prémios atribuídos à Fundação: 

Instituição Edições Arquitetura Outros 

Diploma Europa 

Nostra
1536

 à Fundação 

pelo restauro do 

Mosteiro Santa Maria 

la Real, em 1987 

   

Prémio Henry Ford
1537

 

na vertente de 

conservação concedeu 

esta distinção ao Plano 

Diretor do Românico, 

em 1999. 

   

Premio Retablillos de 

Oro
1538

, 2000. 

   

Prémio Especial 

Relevância
1539

 2002.  

 

Prémio de Turismo 

2002
1540

. 

  Prémio “Servir 

2002”
1541

 

 Diploma Europa 

Nostra pela edição da 

Enciclopédia do 

Românico, em 2003. 

 

  

                                                           
1535

 AR&PA 2012, de 24 a 27 de março.  
1536

 Recebeu uma medalha de prata. 
1537

 Este prémio visa distinguir e reconhecer os projetos que se destinam à protecção do património e 

meio ambiente promovido por entidades privadas. Neste caso o objecto de premiação foi o 

restauro de pinturas murais em 9 ermitas e igrejas.   
1538

O Premio Retablillos de Oro concede anualmente em quatro categorias de valores: Cultural, 

Social, Humano e Instituições. Atribuído em Novembro de 2000 à Fundação na categoria 

Valores Culturais, pelo importante trabalho na defesa da arte e património de Palencia.  
1539

O prémio foi atribuído pela Câmara de Comércio de Palencia.  
1540

Este prémio de reconhecimento pelo trabalho no património e conhecimento do românico teve 

ainda a atribuição monetária da quantia de 3005 euros. 
1541

 Concedido pelo Rotary Club de Palencia. 
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Prémio Castilla y León 

em 2004, na área de 

Restauro e 

Conservação do 

Património. 

   

Fundação Santa Maria 

la Real, 2006 – prémio 

regional AR&PA 2006, 

na área de restauro. 

 Prémio COAL – 

Colégio Oficial de 

Arquitetos de León – 

2006/2007: restauro da 

Igreja de Santiago em 

Cezura
1542

. 

Prémio Gastrmyas 

Distintivo 

concedido à 

Pousada Santa 

Maria la Real, 

2006. 

 

Prémio Pousada 

Real, 2006. 

Prémio Águila de 

Honor 2007
1543

. 

  

Prémio Câmara 

Contratistas
1544

, 2008. 

Prémio Mariano del 

Mazo de Periodismo, 

2008
1545

. 

Prémio regional 

AR&PA 2008: restauro 

da Igreja Rupestre de 

Santo Justo e Pastor em 

Olleros de Pisuerga 

(Palencia). 

 

 

Prémio ARQANO
1546

 a 

Juan Carlos Prieto e 

Jesús  Castillo Oli, 

2008. 

 

 

Prémio Arquitetura de 

Castilla y León
1547

, 

2008. 

Prémio 

NoviaSalcedo a 

José Mª. Péris
1548

 - 

2008. 

 

 

A Fundação Santa 

Maria la Real foi 

finalista do prémio 

Nacional de 

Artesanato, em 

2008, com o projeto 

Ornamentos 

Arquitectónicos. 

 

 

Prémio Q
1549

 à 

pousada Santa 

Maria la Real pelo 

programa 

alojamentos com 

História, 2008. 

                                                           
1542

Os arquitetos responsáveis pela atribuição deste prémio foram Juan Carlos Prieto e Jesús  

Castillo  Oli.  
1543

 Atribuído pela salvaguarda e defesa do património histórico monumental. 
1544

 Na sua vigésima edição foi concedido o prémio à Fundação Santa Maria la Real, pelo seu 

trabalho na defesa e divulgação do património românico na Comunidade e pela edição da 

Enciclopédia do Românico de Castela e Leão.  
1545

 Este prémio na categoria Televisão foi atribuído por um documentário emitido pelo canal 

património. 
1546

Este prémio visa substituir o Prémio Júlio Gálan Carvajal e tem como objetivo difundir e 

reconhecer o trabalho de arquitetos. Atribuído aos arquitetos na área de restauro e reabilitação 

responsáveis pela intervenção na Igreja Rupestre de Santo Justo e Pastor em Olleros de Pisuerga. 
1547

 Primeiro prémio atribuído ao restauro da Igreja de Santiago em Cezura. 
1548

 Presidente da Fundação Santa Maria la Real recebeu este prémio na categoria Pessoas pela 

extraordinária e inovadora contribuição no ressurgimento de ofícios que estavam em extinção. 

Estima-se que tenham sido criados 50.000 postos de trabalho numa faixa etária mais jovem. 
1549

 Conferido pelo Instituto para a Qualidade Turística Espanhola.  
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Prémio Cidades 

Património da 

Humanidade
1550

, 2010. 

Uma aldeia nos tempos 

do Românico prémio 

de edição do melhor 

livro infantil, em 2009. 

Prémio Arquitetura de 

Castilla y León
1551

 

2010. 

 

  Prémio Europa Nostra 

pelo restauro da Igreja 

Rupestre de Santo 

Justo e Pastor em 

Olleros de Pisuerga, 

em 2010.  

Prémio FITUR
1552

 

pelo melhor stand 

nacional, 2010. 

 

Prémio da melhor 

Web de Castilla-La 

Mancha
1553

, 2010. 

 

7.2.6. As rotas do Plano de Intervenção “românico Norte
1554

” 

 

Existem dois tipos de rotas a consultar no Plano de Intervenção “Românico Norte: 

as cinco rotas temáticas e o circuito completo do Românico Norte. Ainda há a 

oportunidade de desenhar a sua própria rota, mediante a consulta dos monumentos, 

estabelecendo contato através do atendimento telefónico
1555

, com pessoas que 

podem auxiliar no traçado e em dar as informações pedidas referentes ao percurso e 

horários, entre outros. As rotas temáticas são cinco: rota arqueológica, rota 

geológica, rota infantil, rota para especialistas e rota para toda a família. As rotas 

têm uma breve descrição de cada elemento aconselhado e, no final da descrição, 

uma sugestão de como efetuar o percurso com direcções precisas
1556

.  

 

A rota arqueológica tem um percurso de 65 Km e aglomera 

as igrejas românicas com elementos arqueológicos. Há um 

aviso que os caminhos não são muito acessíveis pelo que se 

deve dispor de um bom sistema de condução e de um dia inteiro, pelo que se deve 

iniciar o percurso cedo para se poder visitar todos os locais atempadamente. No 

final da rota, encontra-se um mapa com a indicação geográfica de cada um dos 

locais e das vias para lhes aceder. Os elementos incluídos nesta rota são sete igrejas 

românicas e os locais arqueológicos que lhes são inerentes. As igrejas são: 1- 

                                                           
1550

 A Assembleia Geral do Grupo de Cidades Património da Humanidade de Espanha concedeu o 

prémio à fundação pelo seu trabalho no restauro, conservação e difusão do património. 
1551

 Este prémio é pelo desenho arquitectónico de um projeto civil, consultório médico e é de autoria 

de arquiteto Jesús Castillo Oli. 
1552

 De autoria do arquiteto Jesús Castillo Oli. 
1553

 Atribuída ao portal: www.romanicoguadalajara.org. 
1554

 www.romaniconorte.org in Visítanos. 
1555

 O número para o qual o público interessado pode ligar (0034 979 123 053) e a possibilidade de 

se efetuar um percurso com auxílio, encontra-se no sitio da internet. 
1556

 Idem Ibidem. 

http://www.romaniconorte.org/
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Olleros de Pisuerga
1557

 e Monte Cildá. 2- Gama e Castelo. 3- Renedo de la Inera e 

Necrópoles rupestre. 4- Villarén de Valdivia
1558

 e Monte Bernorio. 5- Ponte romana 

de la Perdiz e Villavega de Aguilar. 6- Cillamayor
1559

 e envolvente da porta norte. 

7- Quintanilla de la Berzosa
1560

 e Necrópoles rupestre. 

 

A rota geológica contém um percurso menor, 50 Km, em 

relação à anterior, e propõe, a par da visita aos monumentos 

românicos, a oportunidade da envolvência natural das 

paisagens e formações geológicas presentes. É um percurso pouco central. À 

semelhança da anterior, a metodologia da previsão de visita aos seis lugares é de 

um dia, embora este possa ser repartido em dois. Os locais sugeridos são: 1- 

Albacastro
1561

 y Páramo de La Lora. 2- Rebolledo de la Torre
1562

. 3- Olleros de 

Pisuerga
1563

 e el Cañón de la Horadada. 4- Gama
1564

 (Recuevas y las Tuerces). 5- 

Rebolledo de la Inera
1565

. 6- Villarén de Valdivia
1566

 y el espacio natural de 

Covalagua. 

 

A rota infantil tem, a par da oferta das visitas às igrejas 

românicas, atividades
1567

 que possam conquistar a atenção 

dos mais pequenos. É um percurso menor que os dois 

anteriores, 40 Km, e recomenda a visita a seis locais: 1- Revilla de Santullán
1568

. 2- 

Cillamayor. 3- Santa Maria la Real de Aguilar Y el ROM
1569

. 4- Foldada
1570

. 5- 

                                                           
1557

 Visita à Igreja de Santos Justo e Pastor. Foi a primeira intervenção do Plano de Intervenção 

“românico Norte” e obteve os prémios mencionados no ponto anterior.   
1558

 Visita á igreja de Santa Maria que possui vários elementos românicos e uma pia batismal datada 

de séc. XIII. 
1559

 Igreja de Santa Maria la Real com origem no séc. XII apenas com uma nave e abside 

semicircular.  
1560

  Igreja de São Martin.  
1561

 Visita à Igreja de São Pedro. 
1562

 Visita à Igreja de São Julian e Santa Basilisa. 
1563

 Visita à Igreja de Santos Justo e Pastor.  
1564

 Visita à Igreja de São André em que o edificado data de finais do século XII. 
1565

 Visita à Igreja de São Miguel que é considerado um caso exemplar de românico de transição do 

séc. XII para o XIII:  
1566

 Visita igreja de Santa Maria. 
1567

 O percurso intitula-se Atividades para todos.  
1568

 Visita à Igreja de São Cornélio e São Cipriano. É considerada uma das mais destacadas do 

românico de Palencia. Nesta igreja é lido o conto Marcelo, el de Revilla. 
1569

Visita ao Mosteiro de Santa Maria la Real e o ao centro expositivo ROM (Românico e 

Território). O centro expositivo permite a integração de valores patrimoniais, como as gentes, os 

povoados, a gastronomia, caminhos, igrejas, de uma forma audiovisual interativa, dioramas, e 

restantes aplicações tecnológicas, que certamente apelará a um público infantil. 
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Barrio de Santa María
1571

. 6- San Cebrián de Mudá
1572

. Podemos observar na 

imagem que o percurso envolve o reservatório de água, Embalse de Aguilar de 

Campoo, de forma a possibilitar um passeio mais atrativo em paisagem e permitir 

às crianças uma forma de aprenderem e disfrutarem da envolvência. 

 

A rota para especialistas tem como público-alvo estudiosos 

do românico, que aspiram a aprofundar mais os conhecimentos 

nesta área. É disponibilizado, por esse motivo, material on-

line
1573

, que acompanha cada elemento proposto a visitar e que é entregue no 

decurso da mesma. Este material constitui uma fonte de auxílio na interpretação do 

edificado ao longo do tempo. Neste percurso é sugerida uma rota com uma 

extensão de 52Km e seis elementos. Encontramos descrições sobre as intervenções 

efetuadas e as operações levadas a cabo pela equipa da rota, como limpeza, 

saneamento, dotação de iluminação específica, entre outras. Alguns dos locais são 

os que visitámos
1574

 e torna-se facilmente compreensível a sugestão tão 

rapidamente dada de um percurso que pedimos, por possuírem uma planificação 

completa para cada caso particularizado. Os locais são: 1- Rebolledo de la Torre. 2- 

Santa María de Mave
1575

. 3- Olleros de Pisuerga
1576

. 4- Cezura
1577

. 5- Aguilar de 

Campoo
1578

. 6- Cillamayor
1579

. 

                                                                                                                                                                  
1570

 Visita à Igreja de O Salvador.  
1571

 A visita é à Ermida de Santa Eulália com notáveis pinturas murais datadas do século XIII.  
1572

 Visita à Igreja de São Cornélio e São Cipriano.  
1573

 Encontramos Elementos como a descrição histórica, Memoria Histórica e a interpretação do 

edificado ao longo do tempo, Fases Constructivas. 
1574

 Aquando da nossa visita à rota de Santa Maria la Real, em Agosto de 2009, pedimos a indicação 

de um percurso, para analisar as intervenções que realizavam no âmbito do nosso estudo e a 

sugestão foi prontamente dada, com a indicação dos folhetos das rotas existentes como meios de 

divulgação. O percurso que efectuámos (Cezura. Cillamayor, Gama, Olleros de Pisuerga, Ermida 

de Santa Cecília e Mosteiro de Santa Maria la Real, apresentam elementos comuns à rota de 

especialistas e à rota de família. A indicação foi dada rapidamente, por terem uma boa 

programação da temática de rotas.  
1575

 Visita à Igreja de Santa María de Mave, datada do séc. XIII.  
1576

 Destaca-se neste elemento duas actuações de enfoque distinto: a instalação da iluminação 

permite uma leitura espacial adequada ao edificado e o facto de esta obra ter sido contemplada 

com um prémio, que já referimos no ponto anterior, o prémio ARQABO de arquitetura, atribuído 

pelo COAL, Colégio de Arquitetos do Norte de Espanha.  
1577

 Visita à Igreja de Santiago. Esta Igreja foi igualmente dotada de um programa de iluminação que 

contempla quatro aplicações diferentes consoante a função a que se destina, litúrgica ou de mera 

visita.  
1578

 Visita à Ermida de Santa Cecília e ao Mosteiro de Santa Maria la Real.  
1579

 Esta Igreja tem a atribuição de um prémio COAL, pela intervenção num espaço urbano e pelo 

sistema de iluminação que o privilegia.   
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A rota para toda a família é a última proposta das rotas 

temáticas. Conforme a designação indica, é um roteiro simples, 

com acessibilidade fácil, composta por um percurso mais curto 

que os anteriores, de 36 Km, e com a sugestão de visita a quatro elementos: 1- 

Cillamayor. 2- Aguilar de Campoo. 3- Gama. 4- Santa María de Mave. A área 

geográfica, que se pode analisar nas imagens, comprova a similitude do percurso da 

rota para toda a família com a rota dos especialistas. Encontramos, em dados 

comparativos, alguns elementos sugeridos presentes em várias rotas. Analisemos a 

tabela de rotas e os locais propostos:  

 

Rota arqueológica Rota geológica Rota infantil Rota para 
especialistas 

Rota para toda 
a família 

Olleros de 

Pisuerga 

Albacastro y 

páramo de La 

Lora 

Revilla de 

Santullán 

Rebolledo de la 

Torre 
Cillamayor 

Gama e Castelo Rebolledo de la 

Torre 
Cillamayor Santa María de 

Mave 

Aguilar de 

Campoo 

Renedo de la 

Inera e 

Necrópoles 

rupestre 

Olleros de 

Pisuerga 

Santa Maria la 

Real de Aguilar 
Y el ROM 

Cezura Gama 

Villarén de 

Valdivia 
Gama Foldada Olleros de 

Pisuerga 

Santa María 

de Mave 

Ponte romana de 

la Perdiz e 

Villavega de 

Aguilar 

  Aguilar de 

Campoo 

 

Cillamayor Villarén de 

Valdivia 

San Cebrián de 

Mudá 
Cillamayor  

Quintanilla de la 

Berzosa 

    

 

Conclui-se facilmente que Cillamayor, em cinco rotas temáticas, surge proposta 

quatro vezes; Olleros de Pisuerga, três, assim como Gama e Aguilar de Campoo. 

Santa María de Mave surge apenas nas duas últimas rotas. São os monumentos 

expostos pela rota que possuem um maior número de prémios atribuídos em 

intervenções, são monitorizados, têm uma maior visibilidade espacial na 

envolvente.  
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O circuito Románico Norte está organizado em sete etapas, com a duração prevista 

de um dia em cada, assegurando o conhecimento das intervenções realizadas
1580

 ou 

a realizar, que se inserem no Plano de Intervenção Românico Norte.  

 

Resumiremos este circuito em esquema genérico de rota
1581

, com a designação do 

título, e enumeraremos os locais propostos em cada.  

 

Embal-

se 

Montaña 

e Parque 

Natural 

Valle de 

Santullán 

Veja del 

Pisuerga 

Loras e 

Roquedos 

Valle de 

Valdivia 

Valles 

del Alto 

Ebro 

Santa 

Maria 

la 

Real 

Valber-

zoso 

Villavega 

de Aguilar 

Santa 

Cecília de 

Aguilar de 

Campoo 

Gama Renedo 

de la 

Inera  

Cezura 

Matal-

ba-

niega 

Salce-

dllo 

Cilla-

mayor 

Santa 

María la 

Real 

Valdega- 

ma 

Villaren 

de 

Valdivia 

Ailanes  

Mata-

mo-

risca 

Brañose

-ra 

Villabella-

co 

Lomilla 

de Aguilar 

Pozancos Rebolle-

do de la 

Inera 

San 

Miguel 

de 

Corne-

zuelo 

Barrio 

de 

Santa 

Maria 

San 

Cébriá 

de Mudá 

Villanue-

va de la 

Torre 

Olleros de 

Pisuerga 

Rebolle-

do de la 

Torre 

Respen-

da de 

Aguilar 

San 

Martin 

del Rojo 

Folda

da 

Mudá Bustillo 

de 

Santullán 

Becerril 

del Carpio 

Albacas-

tro 

 Villabas

-cones 

de 

Bezana 

Quin-

tanilla 

de la 

Berzo

-ba 

Rueda 

de 

Pisuerga 

Revilla de 

Santullán 

Nogales 

de 

Pisuerga 

  San 

Vicente 

de 

Villame-

zan 

 

34.7 

Km 

44.8 Km 20.5 Km 23.7 Km 53.1 Km 26.2 Km  134 Km 

 

O circuito Románico Norte consiste numa proposta que engloba 39 monumentos a 

visitar, inseridos no Plano de Intervenção românico Norte. Não abrange a 

totalidade dos monumentos do Plano, mas resulta da intenção de oferecer aos 

                                                           
1580

 O título descrito para esta rota é Conhece todas as intervenções do plano numa semana., in 

www.romaniconorte.org in Visítanos. 
1581

 A rota designada como circuito românico Norte integra a região de Palencia e Burgos e não tem 

a totalidade dos monumentos de ambas. Palencia possui 52 monumentos românicos integrados 

em rotas a visitar e Burgos 12, totalizando 64. Cf. com Apêndice em Rotas. 

http://www.romaniconorte.org/
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visitantes uma panorâmica genérica das intervenções realizadas, num percurso a 

realizar durante uma semana. 

 

7.2.7. As Intervenções no Plano de Intervenção “românico Norte”: análise de 

alguns casos. 

Visitámos Santa Maria la Real em Agosto de 2009,e efetuámos algumas visitas aos 

monumentos do Plano de Intervenção românico Norte, com as indicações dadas 

amavelmente pelo pessoal da Fundação de Santa Maria la Real. Outros elementos 

como a Igreja de Matamorisca, Valberzoso, Igreja de São Miguel de Eiré
1582

 entre 

outros, foram-nos cedidos em diversos suportes
1583

. 

Cezura - Iglesia de Santiago Apóstol
1584

 

A Igreja localiza-se em Palencia, e existe um vasto estudo do seu edificado. É 

possível analisar as várias fases construtivas
1585

, desde o século XII até ao século 

XX, tanto a nível da planta como dos alçados. Devemos salientar que este trabalho 

de reconstituição histórica deve-se ao esforço e trabalho de equipa (arqueologia e 

arquitetura) muitas vezes fruto de observação direta no terreno
1586

.  

A igreja original do século XII possuía apenas um único percurso com uma nave 

rectangular e uma cabeceira plana, em que a separação dos espaços vivia da 

introdução de um arco triunfal. Os acréscimos posteriores e o desenvolvimento de 

outros corpos, anexos, é consequência, sem dúvida, das necessidades inerentes ao 

aumento da população e de uma adaptação aos tempos
1587

.  

Analisemos as fichas e as informações sobre o seu estado atual, antes da mais 

recente intervenção do projeto Românico Norte. 

                                                           
1582

Permitiram inclusive a recolha fotográfica de elementos desta igreja, que está inserida noutra rota 

designada por românico de la ribeira sacra. Nesta data, constituía um projeto a ser 

implementado. 
1583

 Receberam-nos no local de trabalho e ofereceram um lugar para trabalhar, mesa, computador, ou 

o que necessitasse, deram permissão de tirar fotografias in loco, aos elementos da equipa, aos 

livros que consultam, aos elementos que trabalham. Cederam material informatizado. Cf. com as 

fichas que constam no Apêndice iconográfico –Rota de Santa Maria la Real pp740-965. 
1584

 Cf. com Apêndice, Rota 4- Embalse de Aguilar. 
1585

 Idem ibidem.  
1586

 In Fases Consctrutivas podemos constatar que as conclusões resultaram da observação direta 

dos muros pela equipa de arqueologia. Foram no entanto consultados elementos históricos que 

têm hiatos de tempo, e num período compreendido entre 1711 e 1936, provenientes dos 

Arquivos Paroquiais e dos Livros de Contas da Confraria de Santiago. A equipa de arquitetura 

informou-nos que demora cerca de uma semana a processar os dados e a proceder ao tratamento 

visual das fases construtivas, conforme podemos analisar quer no Apêndice iconográfico ou no 

sítio da internet.  
1587

 Para mais informações, consultar o texto de MONTÃNES, José Manuel Rodrigues, extraído da 

Enciclopédia del Románico, in www.romaniconorte.org. 

http://www.romaniconorte.org/
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Arco cego 

Degradação e falta de remate 

Fissura 

  Portas 

Na envolvente
1588

, encontramos a informação de que se encontrava em mau estado 

de conservação por falta de manutenção. É resultante dessa falta de manutenção a 

informação que se segue, que os muros perderam o material que os unia, por 

estarem afectados pela vegetação. No mobiliário urbano
1589

, encontramos duas 

situações apontadas pela equipa; uma falta de adequação com a paisagem e a igreja 

na ordenação viária, por não ter sido efetuado previamente um estudo urbanístico e 

a mesma perda de material nos muros de pedra, por falta de manutenção.  

Após a análise da envolvente, de acordo com a metodologia da equipa, 

abordaram sequencialmente os elementos em estudo, o edifício.  

Várias informações sobre o estado da igreja sucedem-se: as escadas 

desgastadas
1590

, infiltrações que originam degradações no átrio e o 

mau estado no reboco da nave principal. A descoberta de 

fragmentos de pintura no presbitério e de indícios de um 

possível teto abobadado na nave principal são questionadas pela equipa, 

na metodologia da intervenção a aplicar. Nos arcos e abóbadas
1591

 

igualmente se observou alguma degradação e a falta de um remate 

inferior. A fissura existente no muro do arco da torre é 

facilmente detetável através da observação da imagem. Detetaram 

um arco de acesso tapado e sem remate no interior, em que a equipa apontou 

como causa a falta de critério e de homogeneidade nas reformas consecutivas do 

edifício.  

A análise de carpintarias permitiu concluir que havia uma degradação geral de 

carpintarias, vidros partidos devido à falta de manutenção que já 

referimos. No exterior, observou-se um arco cego localizado na 

abside principal, ocasionado por intervenções anteriores. A 

existência de uma porta
1592

 (torre) afetada pela humidade. A falta de 

coerência das várias intervenções anteriores é responsável pelo 

desenho geométrico das portas de acesso à nave principal, que não 

                                                           
1588

  Ficha de Entono, Arbolado y jardines Apêndice iconográfico pp830-879. 
1589

 O Mobiliário Urbano integra-se na Envolvente ou Entorno. Cf. Apêndice iconográfico. 
1590

 Cf. Apêndice in Solados. Esta análise decorre ainda no contexto da envolvente.  
1591

 Id Ibidem, in Arcos y Bóvedas . 
1592

 Idem ibidem, pode-se observar este elemento descrito em situações distintas, a carpintaria pela 

pouca manutenção da porta e a fissura existente no muro.  



Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI 
                                                                                                                                                Capitulo VII 

 

 

371 
 

Materiais inadequados 

Estado de degradação no 

interior do campanário 

tem relação alguma com o edifício. E finaliza a análise da carpintaria com a 

observação do acesso ao coro, que se encontra em avançado estado de deterioração, 

pelos ciclos sucessivos de humidade e secagem a que esteve sujeito. 

Nas coberturas
1593

, podem-se resumir as características descritas nas várias fichas, 

de uma forma abrangente, que se encontram deterioradas, com a presença de 

vegetação e plantas sobre a cobertura, com telhas removidas e refletidas em 

consequentes infiltrações. As infiltrações e constantes goteiras no 

pórtico e na nave principal apodreceram os vigamentos da 

cobertura
1594

. Também se pôde observar manchas de humidade na 

abóbada da sacristia. A equipa examinou a aplicação 

inadequada de materiais, nas intervenções anteriores, como é 

o caso dos materiais construtivos na cobertura da sala anexa à torre.  

Em instalações
1595

, detetou-se a existência de cabos soltos assim como a falta de 

instalação eléctrica que será necessário instalar. 

Os muros
1596

 apresentaram as características descritas anteriormente, humidade e 

fissuras
1597

. Há a registar um elemento que surpreendeu a equipa: 

a construção vertical de pedras no muro Este. Depreenderam 

que este facto presumivelmente seria para um futuro acrescento da 

igreja.  

O piso
1598

 da igreja apresenta algumas deficiências motivadas pelos factores 

anteriormente descritos, humidade, utilização de materiais 

inadequados, havendo uma nota de resíduos
1599

 no edifício anexo 

à Igreja, e salientando-se a ruína total do acesso ao 

campanário.   

Descrevemos resumidamente os elementos recolhidos e apontados com rigor pela 

equipa. A intervenção atual realizada pelo Plano de Intervenção românico Norte 

consistiu em várias fases, que enumeraremos
1600

.  

                                                           
1593

 Idem, in Cubiertas. 
1594

 Além da falta de manutenção, a equipa considerou esta situação como deterioração natural pelo 

passar dos anos. Cf. com a ficha em Fontes iconográficas. 
1595

 Idem ibidem, in Instalaciones. 
1596

 Idem in Muros. 
1597

 Id Ibidem. Nas fissuras são igualmente apontados como fatores responsáveis os movimentos 

estruturais e possíveis cedências do terreno. 
1598

 Idem, in Solados. 
1599

 Idem, provenientes de aves.  
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1.º Iniciaram a intervenção com uma ação de limpeza geral que conduziu à 

descoberta de uns muros de silhares, que se enquadravam no edifício.  

2.º Eliminaram uma separação, que tinha sido introduzida nas anteriores 

intervenções, que separava a nave principal do pórtico, o que modificou a 

espacialidade do interior do edifício.  

3º Foram chamados os restauradores para limpar e consolidar os restos 

pictóricos descobertos.  

4.º Substituiu-se o coro para não desvirtuar uma função que foi 

introduzida à posteriori
1601

. 

5.º O interior do campanário e o seu acesso foram reconstruídos e reabilitados.  

6.º No átrio, recolocou-se os contrafortes, que tinham deixado de ter a função de 

apoio. 

7.º Efetuaram-se drenagens para evitar as humidades.  

8.º Foi efetuada uma recomposição de pedras, que formaram o átrio e que assinalou 

a finalização da intervenção.  

9.º No interior, foi colocada a instalação eléctrica, que não existia, com um 

programa luminoso com dupla função, dependendo da utilização do edifício, quer 

para culto, quer para visita. 

Ao visitar a Igreja, a impressão que impera é de simplicidade formal
1602

. A 

intervenção teve como critério uma depuração de volumes
1603

 e um tratamento 

homogéneo nos espaços e elementos, que remete ao elemento a célebre frase de 

Alberti Uma obra está completa quando nada pode ser acrescentado, retirado ou 

alterado, a não ser para pior. Uma solução da intervenção, que é exemplo do que 

afirmamos, é a forma como foi recolocado o coro no mesmo espaço, assumindo a 

intervenção com um novo material que, pela minimização dos elementos, se 

articula adequadamente ao espaço que integra.  

                                                                                                                                                                  
1600

 Não se encontram na totalidade descritas e a ordem é a apresentada pelo artigo existente no 

www.romaniconorte.org.  
1601

 Idem. De acordo com a informação descrita na ficha de Fases Consctrutivas, foi no século XVI.  
1602

 Após o modernismo e o pós-modernismo, seguiu-se a pluralidade de conceitos arquitetónicos e a 

aplicação, no mesmo tempo, de diversas formas na arquitetura, o expressionismo, a par com o 

retorno ou continuidade do funcionalismo, in Desígnio, Alexandra Lage, Porto Editora. 
1603

É preciso relembrar que um dos traços que marca as obras do arquiteto Jesús Castillo Oli é 

precisamente o minimalismo. Ver no ponto anterior, em Prémios, a atribuição da Fitur em 2010,  

que exalta as caraterísticas de simplicidade e funcionalismo do autor. 

Pinturas a descoberto 

http://www.romaniconorte.org/
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Esta intervenção foi reconhecida pela atribuição do prémio
1604

 de melhor 

intervenção na categoria de reabilitação e restauro, e citamos, “se considera una 

intervención de gran sensibilidad y sutileza al integrar el respeto por la obra y 

diversas aportaciones de un lenguaje atual muy cuidado, plasmado en muy 

diversos aspetos, como la solución de huecos exteriores y el diseño de mobiliario, 

así como la acertada iluminación, que consigue valorar el espacio y crear un clima 

arquitectónico coherente con esta pequeña pieza”.  

Cillamayor - Parroquia Santa Maria la Real
1605 

A Igreja localiza-se igualmente em Palencia, e existe uma investigação
1606

 do seu 

edificado. É possível analisar as várias fases construtivas
1607

, desde o século XII 

até ao século XX, quer a nível da planta quer dos alçados.  

Sabemos que o edifício é românico e, pela tipologia, que se enquadra no séc. XII. 

A equipa desvendou um muro do lado Norte, de que se desconhece a finalidade 

ou o que terá originado a sua construção, mas cuja data é presumivelmente do 

séc. X a XI. A cabeceira é tipicamente românica, século XII, semicircular
1608

. A 

primeira edificação ser a cabeceira é facilmente compreensível, pois, 

beneficiando deste espaço, era possível a realização dos ofícios litúrgicos. Segue-

se uma segunda
1609

 e terceira fase
1610

 românica, acoplada ao elemento no seu 

desenvolvimento construtivo. Na análise efetuada pela equipa, verifica-se que a 

construção da nave remonta ao século XII, com a abertura de uma porta do lado 

Sul e outra do lado Norte, o que leva a supor que tenha sido um conjunto 

cenobítico
1611

. Este facto levou à suposição da equipa de uma possível ligação 

com o Mosteiro de Santa Maria la Real
1612

. 

Esta intervenção tem uma metodologia semelhante à anterior, que se inicia com 

as escavações arqueológicas
1613

. A escavação fez a descoberta surpreendente de 

                                                           
1604

 Vide Prémios, 2006/2007- prémio COAL e em 2008 o prémio de Arquitetura de Castela e Leão. 
1605

 Cf. com Apêndice, Rota 5- Braña y Pernía. 
1606

  www.romaniconorte.org. in Fases Consctrutivas 
1607

  Idem ibidem.   
1608

 Pajares refere que a abside semicircular é comum e caraterística da geografia do norte de 

Palencia e Burgos. Pajares, Emilio José Rodrigues, extraído da Enciclopédia del Románico, in 

www.romaniconorte.org. 
1609

  Id ibidem, séc. XIII. 
1610

  Id ibidem, séc. XIII e XIV. 
1611

 Por um lado entrariam os fiéis e por outro, os monges.  
1612

 Para mais informações consultar o texto de Pajares. 
1613

 A escavação arqueológica tem como intuito a documentação e leitura do elemento e sua 

interpretação. 

http://www.romaniconorte.org/
http://www.romaniconorte.org/
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Fios elétricos na paisagem 

Arcos e abóbadas 

Corrimão 

uma portada românica
1614

, que foi recuperada, e de diversas sepulturas, que foram 

posteriormente expostas.  

A análise dos factos permite a leitura dos vários sectores, ao abordarem o 

elemento e que constam nas fichas
1615

. Na envolvência, existe a referência a 

excesso de elementos de reboco no muro, com origem em intervenções 

anteriores, a deterioração da cancela pela falta de manutenção e pelo passar do 

tempo. Na envolvente do elemento, sobre os edificados ao seu redor, informam 

que havia degradação do ambiente urbano, devido ao uso e aplicação de sistemas 

e matérias não tradicionais compatíveis com o elemento, presença de numerosas 

edificações em estado de abandono e em ruína, o que prejudica a leitura da igreja, 

presença de instalações elétricas que interferem com a análise 

visual e colocação em intervenções anteriores de placas de 

cimento no acesso principal.  

No edifício, analisam-se os dados recolhidos de cada situação, que passamos a 

enumerar, como as deficiências motivadas pela humidade e falta de manutenção 

no falso teto localizado no baixo coro, no batistério, o uso de matérias não 

coerentes com as tradicionais do edifício e a falta de uniformidade fruto de falta 

de critérios das intervenções que antecederam à equipa do Plano 

de Intervenção. 

 Nos arcos e abóbadas, temos a informação que foi descoberta a 

cedência da base dos arcos do campanário, causada por fissura 

nos muros, existindo também na abside originadas pela 

humidade
1616

.  

Em carpintarias apontam-se como causas para o seu estado par as 

intervenções anteriores e para a falta de manutenção, quer seja no 

caso especifico da deterioração geral das carpintarias, quer no 

desenho que a equipa considera duvidoso do corrimão da torre, registando-se 

também a oxidação das mesmas e, pelos mesmos motivos, a oxidação da porta de 

acesso ao campanário. A utilização de materiais e sistemas não tradicionais 

                                                           
1614

 Com o desaparecimento da comunidade religiosa crê-se que a porta perdeu o uso e terá sido 

encerrada.  
1615

 Cf. Apêndice iconográfico.  
1616

 Idem ibidem. 
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Juntas e remates 

 

Arco cego 

 

aplicados no acesso ao coro, românico, é considerado incoerente com o edificado e 

a especificidade do mesmo.  

As coberturas apresentam certamente similaridades com a anterior, como a 

deterioração geral na cobertura da torre por infiltrações, pela falta de manutenção e 

pelo passar do tempo; a escorrência de água devido a deficiente rigor construtivo.   

A distribuição tem a referência sobre uma perturbação causada pela aplicação 

original, na zona de separação do arco do bptistério, sendo 

mencionada a incorreta colocação da caleira, que se encontra 

adossada ao muro sul, assim como o número excessivo de 

altifalantes e finalizando a análise com a anotação sobre o desenho das lâmpadas 

que consideram incoerente com as características do edifício e não estão localizadas 

adequadamente.  

Os muros apresentam igualmente fissuras no interior e exterior por falta de 

junção estrutural ou pela possível cedência do terreno, os 

contrafortes possuem também gretas verticais; é detetada a 

existência de manchas de humidade na igreja, principalmente em 

zonas por baixo de canalizações. O motivo apontado é múltiplo, 

desde infiltrações à deficiente drenagem, às diferenças de cotas interior-exterior e 

à inadequada solução para o pavimento. A destacar uma anotação, que as juntas 

e remates são toscas devido a reformas e reparações anteriores, e a falta de 

dignidade dos vãos, que tinham sido abertos recentemente, provocados pelas 

reformas e reparações incoerentes com as características do edifício e a existência 

de um arco cego com arquivoltas talhadas existente no muro 

norte. Existem várias informações sobre a vegetação que cobre 

os muros, por falta de manutenção e limpeza.  

Os pavimentos contêm várias informações descritas nas fichas, 

pela equipa, que afirma que o seu estado se deve à falta de coerência de 

intervenções anteriores, já apontada anteriormente em outras situações, referindo 

também a falta de limpeza e manutenção na zona de escada da torre; acrescenta 

ainda os estragos provocados pela humidade. Como dados novos temos a 

presença de peças danificadas, pela deterioração do passar do tempo e pelo 

ataque de insetos xilófagos; Acresce a anotação dos ladrilhos, apresentarem-se 

Caleira 

visível 
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baços, revelando uma má adequação com os restantes materiais e sistemas 

construtivos. 

Estes foram os elementos analisados pela equipa e descritos sumariamente. A 

proposta de intervenção realizada pelo Plano de Intervenção Românico Norte 

compreendeu as várias fases que descreveremos
1617

: 

1.º A torre manteria a estrutura atual, apenas intervindo em alguns elementos 

construtivos, se tal fosse necessário. Introduziram impermeabilizante na cobertura, 

com o aproveitamento de todos os elementos construtivos que se revelaram em 

boas condições. Procederam à desmontagem da coberta correspondente à subida do 

coro. Na cornija da torre, consolidaram os elementos necessários. 

2.º Nas carpintarias, dado o mau estado já descrito, procedeu-se a um processo de 

restauro, na porta da entrada da igreja e na sacristia, e de substituição, no acesso à 

torre. Nas janelas foram colocados vidros translúcidos de alabastro.  

3.º No pavimento, foi desmantelado o estrado da nave, a sacristia e a parte baixa do 

coro, privilegiando o pavimento original, de pedra.  

4.º Os muros verticais do exterior foram picados e consolidados. 

5.º Foram aplicados rebocos nos interiores do alçado Norte e Sul. 

6.º Os elementos que se distinguem na intervenção são a proposta de eliminação do 

pórtico atual
1618

 e a colocação de um outro, executado especificamente para o local, 

e a abertura da porta da igreja, no muro norte
1619

.   

7.º Foi construído um muro envolvente na zona da igreja, próxima aos sarcófagos, 

com a intenção de os proteger e destacar
1620

.  

Gama - Iglésia de San Andrés1621  

O Plano de Intervenção Românico Norte parte da ideia de que um monumento não 

é só uma obra de arte, mas um documento que reflete as comunidades que o 

levantaram e utilizaram ao longo dos séculos
1622

.  

                                                           
1617

 Não se encontram na totalidade descritas in Projetos – Entornos/Edifício, e a ordem é a 

apresentada e extraída do artigo existente no www.romaniconorte.org.  
1618

 A equipa relata que este se encontrava em mau estado de conservação. 
1619

Dada a existência da porta é compreensível que uma nova intervenção queira trazê-la ao 

cumprimento da sua função. Esta porta localiza-se no espaço do batistério. Ainda é descrita a 

limpeza da estrutura da torre e coro, assim como a substituição do ladrilho, no acesso à torre, por 

um material compatível com o edificado. O pavimento é em pedra no átrio em frente à abside. 

Estes trabalhos ficaram completos com as obras de drenagem e impermeabilização.  
1620

 Destacados pelo material envolvente ao seu redor, contemporâneo, gravilhas, e pela iluminação.  
1621

 Cf. com Apêndice, Rota 1- Pisuerga  
1622

 www.romaniconorte.org. in Gama: un antes y un después.  

http://www.romaniconorte.org/
http://www.romaniconorte.org/
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Acumulação de elementos 

 

A Igreja encontra-se compreendida entre os campos de cultivo e as primeiras ruas 

do núcleo da povoação e nas proximidades duma importante encosta rochosa onde 

existe uma fortificação-castelo
1623

. As informações sobre o edifício
1624

 não 

permitem o conhecimento de todas as intervenções que nele se sucederam, por isso 

é de vital importância a análise do elemento in loco, que vai permitir à equipa uma 

reconstituição numa leitura elementar do processo de evolução que se desenrolou 

na igreja. É o que designa o Plano de Intervenção por Fases Constructivas
1625

.  

A cabeceira da igreja é românica, datada do séc. XII, sofreu reformas góticas no 

século XIV, teve uma ampliação do edifício no séc. XV e acrescentos no séc. XVI. 

As reformas modernas do século XX alteraram a volumetria que, segundo Álvaro 

Tovar
1626

, camuflam a tipologia do edifício. 

Foram recolhidas as informações sobre o elemento em estudo para elaboração de 

análise e posterior intervenção. Na envolvente
1627

, constam 

informações: a presença de vegetação sobre o muro, devido à 

falta de manutenção e a perda da junção estrutural no muro 

oeste. Regista-se também presença de um edificado 

agrícola nas proximidades da igreja, imputada à falta de 

critérios de intervenções anteriores; é apontado como deficiência, no ambiente 

exterior, a acumulação de escombros e de resíduos sólidos do lado norte. É 

assinalada a existência de mobiliário urbano não compatível com os materiais e 

sistemas tradicionais do elemento, um banco de metal verde, bem visível do 

exterior, quer pela localização, em frente ao acesso, quer pela utilização de uma cor 

aberta. 

O edifício patenteia fissuras nos paramentos, o campanário 

inconcluso no interior, motivadas pela degradação e 

desprendimento do exterior do campanário, deterioração natural 

do tempo e por falta de manutenção.  

                                                           
1623

Presume-se pela tradição popular que o castelo era pertença dos duques de Osorno e que 

rivalizava em importância com Aguilar de Campoo, cit. por TEJERA, Artemio Manuel 

Martínez,in Enciclopédia del Romanico e em Arquitetura- www.romaniconorte.org. 
1624

 É referido que as fontes provêem de Livros de Fábrica que abrangem o período de 1565 a 1895.  
1625

 Idem ibidem, in História.  
1626

 TOVAR, Álvaro, adaptado por Victor Álvarez, in Fases Constructivas. Este artigo contém mais 

sobre o desenvolvimento construtivo do elemento.   
1627

 Cf. Apêndice iconográfico - Entorno.Gama pp.784-825. 

Campanário inconcluso 

 

http://www.romaniconorte.org/
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Em arcos e abóbadas
1628

, é assinalada a perfuração na abóbada do coro e registada, 

mais uma vez, a opinião que as intervenções anteriores não são coerentes, na 

aplicação de critérios, com as características do elemento. Observaram manchas de 

humidade na abóbada da nave lateral, causadas por infiltrações.  

O tempo é um dos fatores que mais estrago provoca num edificado e na 

especificidade da igreja de San Andrés há que reconhecer que são nove séculos que 

se acumulam. Esse fator é praticamente comum à maior parte dos elementos 

analisados, em Santa Maria la Real ou na Rota do Românico de vale do Sousa. A 

carpintaria
1629

 e janelas vão reflectir esta situação, com uma deterioração geral, 

expondo vidros partidos, num estado de abandono, motivado pela exposição à 

intempérie obviamente acompanhada por falta de manutenção regular. São comuns 

e inserem-se nestas circunstâncias as portas interiores, a porta da torre e a porta 

principal. Na deterioração do corrimão e silharia do coro menciona-se, além da 

ausência de manutenção, o ataque de insetos xilófagos.  

Nas coberturas
1630

, é indicada a sujidade, havendo dois factores responsáveis: a 

falta de manutenção, já tantas vezes referida, e os resíduos 

orgânicos, devido à presença de aves. Verifica-se de forma 

ostensiva a utilização de materiais e sistemas construtivos não 

compatíveis com a igreja, com uma total falta de critério na 

 sua aplicação, como é patente na abside.  

Em instalações
1631

, assinalam a deficiente instalação eléctrica na sacristia, com 

cabos soltos e expostos; a exposição é igualmente visível no exterior, na fachada 

oeste.  

 Os muros registam humidade por falta de drenagem adequada, uma fissura no 

dintel da porta do campanário, devido a excesso de carga da zona central; a perda 

de junção estrutural abaixo do campanário, que se traduz pela exposição de uma 

fissura vertical; a escorrência de água no local do contraforte central da abside e o 

habitual, a presença de plantas e vegetações existentes sobre os muros, quer pela 

humidade quer pela falta de limpeza e manutenção.  

Nos pavimentos
1632

, a equipa constatou que na sacristia foi aplicado um pavimento 

em cimento
1633

, assim como a ocorrência da mesma aplicação errónea do mesmo 
                                                           
1628

 Cf. Apêndice iconográfico - Arcos y Bóvedas. 
1629

 Cf. Apêndice iconográfico – Carpinterías. 
1630

 Cf. Apêndice iconográfico - Arcos y Bóvedas. 
1631

 Cf. Apêndice iconográfico - Instalaciones. 

Inadequação de materiais 

na abside 
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material, no átrio e em ambas as naves; foi reconhecida a rutura do pavimento com 

a presença de peças soltas na nave principal; a deficiência na zona do altar, cuja 

responsabilidade é apontada à humidade, à falta de manutenção adequada e ao 

ataque de insetos xilófagos; o apodrecimento do pavimento em madeira no local do 

campanário é provocado, segundo análise da equipa e descrito em ficha, pela 

humidade infiltrada e pela ausência de manutenção
1634

.   

Analisando a intervenção efetuada pelo Plano de Intervenção Românico Norte, 

constatamos que era uma prioridade dar visibilidade à igreja, que não era 

conseguida devido aos elementos exteriores como as árvores, o encerramento 

dentro do muro e a sucata que existia no perímetro do edificado. 

Quanto à envolvente, era necessário realizar uma limpeza e evitar estas 

dissonâncias formais e visuais, restituindo a importância do elemento 

arquitectónico. Sabemos que este sofreu alterações que lhe modificaram 

abruptamente o significado
1635

, com a introdução de materiais e sistemas não 

compatíveis com a sua construção e existência histórica, enquanto monumento. 

Podemos incluir nesta observação de aspetos negativos o facto de a nave lateral ter 

sido intervencionada com ladrilhos, acrescendo a construção do pórtico, que 

impede a contemplação da portada românica e prejudica fortemente a leitura e 

estética do edifício original.  

A intervenção pretendeu pois, em primeiro lugar, conceder visibilidade à igreja, no 

núcleo urbano, eliminando a vegetação que poderia prejudicar a manutenção dos 

muros, contribuindo dessa forma para evitar uma possível degradação, tantas vezes 

referida anteriormente. Essa operação ocorreu igualmente no perímetro do átrio e 

na zona do cemitério. 

Substituíram o pavimento do pórtico e retiraram os elementos estranhos ao edifício, 

como o banco metálico que não se coadunava com os materiais, desenho ou 

sistemas construtivos do elemento em análise.  

No edificado resolveram recuperar os volumes anteriores. Eliminou-se, no interior, 

o pórtico que como estrutura moderna não se coadunava esteticamente com o 

                                                                                                                                                                  
1632

 Cf. Apêndice iconográfico – Solados. 
1633

 É imputada a responsabilidade da colocação deste material às intervenções anteriores. Id Ibidem. 
1634

 Apêndice iconográfico. 
1635

 Referimo-nos ao edificado industrial que foi construído com blocos pré-fabricados no início da 

rua.  
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elemento e impedia a visibilidade da portada românica. Eliminaram o ladrilho e 

efetuaram a cobertura a duas águas. 

Substituíram a instalação eléctrica, renovando totalmente o sistema de iluminação. 

Realizaram diversos tratamentos nos materiais em que foram diagnosticadas 

diferentes patologias, como é exemplo as madeiras. Esse procedimento foi igual nas 

fissuras e acrescente-se que no material pétreo removeram os revestimentos que 

ocultavam a silharia.  

No exterior, foi substituído o pavimento na entrada e deu-se amplitude visual ao 

elemento, de forma a permitir que a igreja seja vista em todo o seu esplendor desde 

o povoado.   

Em qualquer intervenção é necessário conhecer o significado das obras, assim 

como as transformações que estas têm sofrido ao longo dos séculos e as distintas 

circunstâncias que as motivaram. Este conhecimento permite avaliar de uma forma 

mais ampla e precisa o papel desempenhado por todos os elementos que são a 

essência do monumento e da sua envolvência
1636

. 

 

 

 

 

  

Antes da intervenção – aspeto da entrada no exterior Atual- após a intervenção 

 

Olleros de Pisuerga – La parroquia de los Santos Justo y Pastor 1637 

A igreja localiza-se em Palencia, numa localidade denominada Olleros de 

Pisuerga. Sabemos que a localidade tem um vasto espólio de vestígios 

arqueológicos e históricos
1638

. O topónimo Olleros é uma referência a fontes 

medievais que data do século X. Esta igreja tipologicamente é classificada como 

arquitetura rupestre, por ser escavada na rocha, apresentando uma planimetria 

que nos permite identificar a época românica, datada do século XII-XIII, com 

elementos arquitectónicos particularizados, como são o exemplo das naves em 

absides semicirculares e da utilização das abóbadas de canhão. Ao seu redor 

apresenta vários túmulos escavados que nos permitem a dedução da existência de 

                                                           
1636

 www.romaniconorte.org. in Gama: un antes y un después, 5 de Dezembro de 2012. 
1637

 Cf. com Apêndice, Rota 1- Pisuerga 
1638

 www.romaniconorte.org. in Historia, a 6 de Dezembro de 2011.  

http://www.romaniconorte.org/
http://www.romaniconorte.org/
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Remates e juntas 

 

um sepulcrário rupestre. Encontrámos na imediação da igreja habitáculos 

escavados que possibilitam a ilação de uma ocupação, anterior à construção 

românica, possivelmente com um carácter sagrado. 

A envolvente, consultando as fichas
1639

, descreve vários aspetos sobre a condição 

como: a deterioração da carpintaria na porta, revelando-se 

no aspeto cromático e mencionando como causa o desgaste 

natural do tempo; as portas de acesso apresentavam 

oxidação e os elementos da equipa consideraram o seu 

desenho duvidoso, por não ser compatível com a origem do edificado; foram 

encontradas deficiências estruturais no muro, devido a falhas estruturais e de 

acabamento; o mobiliário urbano também não se coadunava com as 

características do espaço em que se integra; A escada de acesso encontrava-se 

num estado classificado como deficiente, devido à presença da vegetação que se 

encontra no exterior; a presença desta mesma vegetação é, segundo a equipa, 

fruto de uma má planificação do desenho paisagístico em anteriores intervenções; 

o pavimento apresenta elementos em falha, sendo apontado como causas a falta 

de planeamento já referida, o uso de materiais e sistemas que não são coerentes 

com as características do edifício; o caminho de acesso à igreja apresenta 

também um desgaste visível. Ainda na envolvente, há a assinalar o elemento de 

valor arqueológico, a existência da necrópole, talhada na rocha onde se encontra 

a igreja.  

Na envolvente, temos a perceção que há diversos elementos que prejudicam a 

leitura do conjunto e outros que referimos, cujo desenho ou características não se 

enquadram visualmente. O vário número de sepulturas de mármore, cujos 

desenhos e dimensões destoam, segundo indicações, agride visualmente e 

comprometem a noção do conjunto. O edifício
1640

 possui as 

indicações, nas fichas, de que os remates e as juntas da igreja 

são inadequados tanto na sacristia como no acesso principal, 

que a equipa classifica mesmo como sendo toscos. A causa 

deve-se à falta de coerências e de homogeneidade na 

execução. Há a assinalar a existência de fissuras na abóbada no local de acesso, 

indicada numa segunda ficha, intitulada arcos e abóbadas. Como fator 

                                                           
1639

 Cf. Apêndice iconográfico pp. 751-783. Entorno. 
1640

 Cf. Apêndice iconográfico - Iglesia. 

Portas 
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responsável é citado ainda as modificações de cargas da igreja. Em carpintarias, 

constatamos que existe, à semelhança do que já foi observado pela equipa, um 

critério em que não prevaleceu a homogeneidade no design das janelas. Pode-se 

verificar que a equipa traduz esta situação como sendo de duvidosa integração da 

solução com as características gerais do edifício. Sobre o mesmo elemento, há a 

registar a perda de peças no varandim do coro e falhas na sua execução. Como 

causas, podemos analisar que são atribuídas à falta de limpeza e de manutenção 

assim como se regista o ataque de xilófagos. Os muros apresentam manchas de 

humidade devido a infiltrações e ao desgaste provocado pela ação do tempo. Nos 

pavimentos, verifica-se que a sujidade acumulada deixou marcas visíveis sobre o 

coro e, embora seja redundante a afirmação, deve-se à incúria na limpeza e 

manutenção. Ainda se indica a perda do lustre. A escada de acesso ao coro 

apresenta-se em mau estado, com falta de elementos de madeira e em que a causa 

é atribuída ao desgaste natural do tempo e resultante de ataque de insetos 

xilófagos. Os agentes responsáveis serão os mesmos na situação relatada sobre o 

deficiente estado do pavimento na igreja.  

Concluindo a análise das fichas de diagnóstico realizadas pela equipa, será 

necessário iniciar a intervenção. Este elemento, todavia apresenta características 

de unicidade, contendo um elevado valor histórico, arqueológico e artístico que 

inibe uma intervenção incisiva, mas que requer um cuidado especial em reduzir 

ao mínimo o impacto do que é necessário realizar. Sendo este o último elemento 

a ser analisado na intervenção contemporânea da rota de Santa Maria la Real, 

podemos adiantar a formulação de uma opinião verificada in loco: as 

intervenções realizadas pela equipa são, pelo que podemos analisar, com o 

critério de redução total de intervenção sentida sobre o elemento.  

Outro factor que nos fez sentir a homogeneidade nas intervenções foi o da 

iluminação
1641

. Por ser rupestre, não era possível executar um trabalho de 

iluminação similar que perfurasse a rocha, nem tão pouco faria sentido a 

instalação de focos luminosos que prejudicariam o interior da igreja. Foram 

cridas peças em alabastro, que dão uma iluminação indireta e suave, em vários 

pontos de localização, e pudemos observar que se integram harmoniosamente 

                                                           
1641

 www.romaniconorte.org. in Innovación – Iluminación por escenas, 22 de Dezembro de 2012. 

Descrita a aplicação em  la Iglésia de Santos Justo y Pastor, em Santa Maria la Real de 

Cillamayor e na Parróquia de Santiago Apóstol de Cezura.  

http://www.romaniconorte.org/
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com as características da igreja. Se esta solução foi resultante das condicionantes 

do elemento, o facto é que se obteve uma excelente solução e economicamente 

rentável, dado que o consumo é extremamente baixo por ser à base de 

fluorescência.  

Estabelecemos uma grelha de observação deste elemento, com a descrição 

faseada da intervenção em texto e em imagem.  
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Foram efetuadas as seguintes operações a nível de intervenção
1642

: 

 
  

Foi picada e unida a via de 

acesso à igreja.  

Limpa a zona de rocha e retirado 

o excesso de elementos de 

vegetação. 

Restaurado o pórtico. 

Consolidada a rampa de acesso. 

Foi restaurada a porta de acesso e 

colocadas novas carpintarias nas 

janelas.  

Foi realizado o remate na cobertura 

na zona superior da rocha.  

Idem1643.  

  
 

Idem.1644 Foram substituídas as madeiras da 

cobertura.  

Teve trabalho de alvenaria. 

Eliminadas as fissuras existentes.  

Restaurado o pavimento. 

As madeiras foram tratadas e 

envernizadas.  

Restauro da porta principal. 

   
Idem1645.  Restauro do coro. 

Foram picados e unidos os 

paramentos dos silhares existentes 

no interior da igreja.  

Foi pavimentada a nave. 

Eliminadas e unidas as fissuras das 

abóbadas. 

Eliminação do anterior sistema de 

iluminação e nova instalação 

elétrica.  

Restauro da sacristia.  

Restauro da pia e capela batismal.  

Foram colocados novos 

madeiramentos nas janelas.  

No restauro da sacristia foi 

eliminado o tabique.  

Reparadas as fissuras das abóbadas. 

Restauro do retábulo. 

Foram descobertas e consolidadas 

pinturas murais.  

 

                                                           
1642

 Idem. Este faseamento apresenta-se no sitio da internet tendo tido o cuidado na apresentação 

esquemática, organizada em tabela e na tradução da informação para melhor compreensão da 

intervenção. 
1643

 Idem. Os elementos referidos remetem para os mencionados anteriormente no elemento que o 

antecede pelo que não considerámos necessária a sua repetição.  
1644  Idem. 
1645

 Idem.  
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Idem.  Substituição das anteriores 

carpintarias por outras com um 

outro design. 

Restauro do retábulo. 

Consolidação do suporte 

policromático. 

Reintegração volumétrica e 

cromática dos elementos em falta. 

Aplicação de tratamentos de 

proteção. 

Instalação de uma nova placa de 

alumínio para sustentar a base do 

retábulo 

  

 
Restauro da sacristia. 

Eliminação de fissuras.  

Restauro do retábulo.  

 

Descoberta e consolidação de 

pinturas murais.  

Restauro do retábulo que envolveu 

a desmontagem, limpeza físico-

química e da policromia.  

Aplicação de tratamento de 

proteção. 

   
Instalação de iluminação com um 

novo design, realizada em 

alabastro. 

Idem. Restauro do pavimento do 

coro.  

Em carpintarias foi restaurada a 

porta principal e procedeu-se à 

colocação de novos madeiramentos 

nas janelas.  

O coro foi restaurado. Foi picado e 

unido o paramento dos silhares no 

interior da igreja. 

Foram tratadas as fissuras das 

abóbadas.  

Em toda a igreja foi colocada a 

iluminação com uma metodologia 

coerente e eliminado o fio elétrico 

que existia anteriormente. 

Restauro da sacristia, da pia e 

capela batismal. 



Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI 
                                                                                                                                                Capitulo VII 

 

 

386 
 

 

  
Idem. Restauro da sacristia com a 

demolição do tabique1646.  

Restauro do retábulo. 

Descoberta e consolidação de 

pinturas murais.  

Instalação de sinalética com 

informação histórico-artístico 

assim como horários para visita.  

 

Esta intervenção obteve vários prémios
1647

, conforme já tinha sido anteriormente 

referido: o prémio ARQAno
1648

, e o AR&PA em 2008. Bastante elogiada pela 

crítica, constitui um dos melhores exemplos do trabalho realizado pela equipa de 

românico Norte no que concerne a intervenções contemporâneas sobre 

monumentos.  

“O restauro efetuado por profissionais da Fundação de Santa Maria la Real 

respeita o carácter rupestre da igreja e da sua evolução histórica. A actuação no 

edificado com trabalhos de alvenaria e carpintaria e nos bens imóveis incidem em 

critérios específicos como a conservação e o restauro de cada uma das peças”
1649

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1646

 A demolição do tabique permitiu a leitura do interior da sacristia que se crê ser de origem pré-

românica, in . www.romaniconorte.org. in Intervenciones, 23 de Dezembro de 2011. 
1647

 La restauración integral de la iglesia rupestre de los Santos Justo y Pastor, en Olleros de 

Pisuerga, ha sido considerada por el jurado de los Premios Europa Nostra como "un ejemplo de 

intervención en este tipo de templos". De ahí, que hayan decidido otorgarle una mención 

especial en la edición 2010 
1648

 Vide nr. Notas de Imprensa, 19 de Abril de 2008, consultado a 6 de Dezembro de 2011. 
1649

  Vide nr. Notas de Imprensa, 19 de Abril de 2008 consultado a 6 de Dezembro de 2011. 

 

http://www.romaniconorte.org/
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7.3- Análise das Rotas: Rota do Românico do Vale do Sousa versus Rota de 

Santa Maria la Real - Plano de Intervenção “românico Norte 

 

O objetivo é comum: preservar e conservar elementos patrimoniais arquitetónicos 

de tipologia religiosa, da época românica, numa rota de turismo. Esta inserção 

possibilita consequentemente o financiamento, seja este através de candidaturas, ou 

de patrocínios, para o estudo, análise, pesquisa, e execução das obras nas 

intervenções. Presumivelmente a rota de Santa Maria teve sempre como ponto de 

partida o românico, enquanto assistimos pelo breve historial do Vale de Sousa, do 

germinar da ideia, até esta se consolidar conforme se encontra atualmente.  

A metodologia: será similar na atitude projetual que contempla equipas 

interdisciplinares. Diferem contudo na constituição das equipas. Em Espanha 

incluem na equipa todos os profissionais que necessitam. Na Rota do Românico de 

Vale do Sousa as equipas também são multidisciplinares, mas com base em 

protocolos e contratos com outras instituições.  

Quanto às intervenções: ambas as Rotas aplicam critérios patrimoniais de 

conservação e de preservação do edificado. Estes conceitos são visíveis nas várias 

intervenções. Assentam as premissas de atuação em valores patrimoniais e 

encontramos referências a documentação vária neste sentido, inclusive as Cartas 

Patrimoniais. Nas intervenções as sequências são similares, análise do edificado, 

registo de fichas que embora sejam diferentes assentam nas mesmas premissas, 

registo de patologias, identificação, registos fotográficos que acompanham a obra, 

etc. Encontramos um nível diferente na atuação arquitetónica, que se distingue em 

Espanha, inclusive pela atribuição de prémios nesta área. Também não encontrámos 

distinções nos critérios de atuação nos edificados de Santa Maria la Real. 

Lembremos que esta análise comparativa assume-se com uma consciência de 

realidades e contextos bem diversos nas duas rotas.  

As visitas aos monumentos podem contar com o apoio da web assim como 

documental nas duas rotas. Têm vários roteiros disponíveis à medida dos interesses 

revelados, quer sejam familiares, educativos, ou outros. Salientemos que 

encontrámos em Santa Maria a população a intervir de uma forma mais ativa, sendo 

informada antes da intervenção e, em alguns casos, sendo até educada para orientar 

as visitas, explicando algumas situações. Essa prática ativa não foi desenvolvida em 
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Vale do Sousa, embora a população tenha demonstrado interesse na informação de 

valor de antiguidade, e histórico do monumento. Este fator não era de 

conhecimento geral e apenas a oralidade de que o elemento existia ainda nos 

tempos dos avós subsistia
1650

. Segundo afirma Rosário Machado, a população 

desconhece os conceitos de Monumentos Nacionais ou de valores de classificação, 

perdurando apenas o valor transmissível do saber oral. A rota do Vale do Sousa tem 

realizado ações pedagógicas, como já tivemos oportunidade de referir, com o 

intuito de sensibilizar uma camada mais jovem, educando-a para a conservação de 

elementos patrimoniais.  

Encontramos mais publicações a nível científico e maior informação sobre o 

românico em Santa Maria la Real que em Vale do Sousa, possivelmente porque a 

rota de Vale de Sousa é mais recente e no nosso contexto nacional praticamente 

tudo resulta de um exaustivo e longo processo de construção e burocratização.  

Em ambas, podemos considerar que o objetivo de preservação do património 

arquitetónico do românico é uma viabilidade, demonstrado efetivamente pelos 

resultados analisados.  

Devemos assinalar que o êxito e a consolidação da Rota do Românico de Vale do 

Sousa numa realidade de sucesso são, não somente comprovados pela análise in 

loco dos elementos, mas, igualmente demonstrado na ampliação para mais 

concelhos e mais monumentos abrangidos pela Rota, ato que efetivamente prova a 

consolidação dos objetivos. 

 

                                                           
1650

 Excerto de entrevista realizada a Rosário Machado, a 21 de Dezembro de 2011 no VALSOUSA, 

Lousada 


