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1.- INTRODUCIÓN 

O Camiño de inverno é a entrada natural a Galicia dende a meseta seguindo 

o leito do río Sil, un acceso xa utilizado polos romanos e posteriormente polos 

peregrinos cono alternativa ao coñecido Camiño Francés. Pénsase que puido xurdir 

a cambio dos cumes nevados do Cebreiro, e tamén para evitar os desbordamentos 

frecuentes dos ríos do val do Valcarce.  

O Camiño de Inverno sepárase do Camiño Francés en Ponferrada, e penetra 

en Galicia pola Ponte de Domingo Flores atravesando os concellos de Rubiá, 

Carballeda de Valdeorras, O Barco de Valdeorras, Vilamartín de Valdeorras, A Rúa, 

Quiroga, A Pobra do Brollón, Monforte de Lemos, Pantón, O Saviñao, Chantada e 

Rodeiro, na provincia de Lugo, e cruzando posteriormente parte da provincia de 

Pontevedra por Lalín, Silleda e A Estrada, entrando na de A Coruña por Vedra ata 

chegar a Santiago de Compostela. 

Convén salientar a importancia deste camiño no que se refire ás súas 

calidades paisaxísticas e culturais dado que percorre o Parque Natural da Enciña da 

Lastra e a Ribeira Sacra, recentemente declarada Ben de Interese Cultural na 

categoría de paisaxe cultural e o final, antes de achegarse a Santiago, a contorna 

natural do río Deza.  

Na Ribeira Sacra, e coma un dos seus principais valores, encóntrase a 

maior concentración do románico rural de Europa, froito da colonización monacal 

entre os séculos X e XIII. Entre os tesouros relixiosos cabe destacar o Mosteiro de 

Santa María de Ferreira de Pantón, onde as monxas continúan vivindo desde o ano 

1175, ano no que no que está datado que xa o ocuparan, aínda que a súa fundación 

remóntase ao século X. Outros mosteiros pasaron por múltiples vicisitudes e algún 

deles transformouse para iniciar unha nova vida vinculada á sociedade actual: a 

actividade turística, que fixo que o Parador de Monforte de Lemos ocupe o antigo 

Mosteiro de San Vicente do Pino e o de Santo Estevo de Ribas de Sil  en Nogueira 

de Ramuín, o Mosteiro do mesmo nome. O resto de mosteiros están a ser potenciados 

para desenvolver un turismo cultural, sendo exemplar o que se fixo no Mosteiro de 

San Pedro de Rocas, o más antigo de toda Galicia, coas súas tumbas 

antropomórficas, no que se habilitou un centro de interpretación que axuda a 

entendelo e gozalo, tal e como ocorre tamén no de Santa Cristina de Ribas de Sil, 

rodeado de soutos milenarios, con actividades culturais programadas durante case 

todo o ano e que actualmente encóntrase en proceso de renovación. 
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A modo de exemplo, preséntase un inventario dos principais elementos 

patrimoniais do románico no tramo do Camiño de Inverno que pasa pola Ribeira 

Sacra para poder ser conscientes da súa importancia histórica e cultural: 

 Mosteiro Benedictino de San Vicente do Pino- Monforte de Lemos 

 Torre da homenaxe – Monforte de Lemos 

 Colexio dos Padres Escolapios – Monforte de Lemos 

 A Igrexa de A Regoa - Monforte de Lemos 

 Mosteiro cisterciense de Santa María de Ferreira de Pantón - Pantón 

 Mosteiro Benedictino de San Miguel de Eiré - Pantón  

 Mosteiro de Santo Estevo de Atán - Pantón 

 Mosteiro de San Paio de Diomondi, que aínda que solo conserva a 

igrexa, é Monumento Nacional desde 1931 - O Saviñao 

 Igrexa de San Martiño de A Cova - O Saviñao 

 Mosteiro de San Salvador de Asma - Chantada 

 Igrexa de Santa María de Camporramiro - Chantada 

 Igrexa de Santa María de Nogueira de Miño - Chantada 

 Igrexa de San Cristovo de Fornas – Chantada 

 Mosteiro-Igrexa de Santo Estevo de Ribas do Miño – O Saviñao  

Moitos deles soamente conservan a igrexa e algún dos restos do mosteiro. 

Con todo, a pesar da concentración de patrimonio románico na Ribeira Sacra, 

esta non forma parte do Itinerario Cultural Europeo Transromanica o Ruta Cultural 

Europea do Románico (The Romanesque Routes of European Heritage). 

Lembremos que os Itinerarios Culturais Europeos son unha iniciativa do 

Consello de Europa que pretende crear un vínculo entre a cidadanía europea e o seu 

patrimonio cultural. Trátase de rutas entre lugares de particular interese histórico, 

cultural e turístico, que procuran o enriquecemento de cada un deles e o intercambio 

entre os mesmos, ao tempo que facilitan a conciencia dunha identidade europea 

común. E preciso polo tanto promover que a Ribeira Sacra se integre nesta rede 

europea e se vincule co Camiño de Inverno.  

Por este motivo a Fundación Juana de Vega organizou nos días 15 e 16 de 

novembro do 2019, no parador Nacional de Monforte de Lemos, unhas xornadas para 

poñer en valor o románico no Camiño de Inverno a seu paso pola Ribeira Sacra, 

financiadas polo programa O Teu Xacobeo da Xunta de Galicia 

https://www.pilgrim.es/camino-invierno/etapa-5-quiroga-monforte-de-lemos/puntos-de-interes
https://www.pilgrim.es/camino-invierno/etapa-5-quiroga-monforte-de-lemos/puntos-de-interes
https://www.pilgrim.es/camino-invierno/etapa-6-monforte-de-lemos-chantada/puntos-de-interes
https://www.pilgrim.es/camino-invierno/etapa-6-monforte-de-lemos-chantada/puntos-de-interes
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/default_en.asp
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2.- OBXECTIVO DAS XORNADAS. 

O obxectivo principal é a mellora do atractivo turístico vencellado ao Camiño 

de Inverno poñendo en valor o románico da Ribeira Sacra e a dinamización de rutas 

turísticas complementarias. Estes obxectivos degráñanse nos seguintes: 

a) Enlazar o Camiño de Inverno ca Ruta Europea Transromanica. 

Estudar a posibilidade da creación dunha ruta do románico da Ribeira 

Sacra, así cono a súa incorporación na Asociación Europea Transromanica 

de itinerarios de arte románico en Europa.  

b) Poñer en valor o patrimonio do románico vencellado ao Camiño 

de Inverno na Ribeira Sacra.  

c) Mellorar o coñecemento por parte dos actores do territorio do 

patrimonio románico vencellado ao Camiño de Inverno. 

d) Dinamizar o Camiño de Inverno. 

e) Mellorar a interacción e a relación entre os axentes locais do 

Camiño de Inverno, a comunidade científica e académica e o público en 

xeral, aportando reflexións, ideas e propostas de actuación. 

  

2.- DESENVOLVEMENTO DAS XORNADAS. 

As xornadas celebráronse no Parador de Monforte de Lemos os días 15 e 16 

de novembro, seguindo o programa seguinte. 

Venres 15 de novembro de 2019 

10.00 – 10:30 Inauguración  

10.30 – 11.30 Conferencia “O románico na paisaxe da Ribeira Sacra”. Isabel 

Aguirre. Directora da Escola Galega da Paisaxe Juana de Vega 

11.30 – 12.00 Coloquio participativo. 

12.00 – 12.30 Café 

12.30 – 13.30 Conferencia: “A Ruta Cultural Europea do Románico”. Rosário 

Correia Machado. Coordinadora das xornadas. 

13.30 – 14.00 Coloquio participativo. 

Xantar  

16.00 – 19.00 Visitas Culturais no Camiño de Inverno e a Ruta do Románico 

da Ribeira Sacra.  
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Sábado 16 de novembro de 2019 

10.00 – 11.00 Conferencia. “Una frontera que no existe. Nexos gallegos en el 

arte románico portugués”. Paulo Almeida Fernandes. Centro de Estudos en 

Arqueoloxía, Artes e Ciencias do Patrimonio da Universidade de Coimbra. 

11.00 – 11.30 Coloquio participativo 

11.30 – 12.00 Café 

12.00 – 13.00 Conferencia: “Rota do Românico – Repositório Artístico na 

visita interpretada”. José Augusto Costa. Historiador e Guía Interprete da 

Rota do Románico 

13.00 – 13.30 Coloquio participativo e reflexións conxuntas. 

13.30 – 14.00 Conclusións e propostas de integración da ruta do románico da 

Ribeira Sacra na Ruta Cultural Europea del Románico. 

 

As xornadas tiveron unha grande demanda e contaron coa asistencia de entre 

30 e 40 persoas cada día pertencentes a diferentes sectores, incluíndo axentes locais, 

comunidade científica, persoal da Xunta de Galicia, Deputación de Lugo, técnicos de 

concellos, etc. 

As xornadas foron inauguradas por D. José Tomé Roca, Presidente da 

Deputación de Lugo, D. Enrique Sáez Ponte, presidente da Fundación Juana de Vega, 

e Dona Isabel Aguirre de Urcola, directora da Escola Galega da Paisaxe Juana de 

Vega. 

 

Figura 1. Inauguración das Xornadas. 
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Día 15 de Novembro. 

Os relatorios estiveron moi centrados no enfoque das xornadas. Comezou 

Isabel Aguirre abordando dende un prisma multiescalar a importancia do patrimonio 

en Galicia, facendo especial énfase na paisaxe, ata chegar á Ribeira Sacra como 

epicentro de cultura, patrimonio, paisaxe, gastronomía e sociedade. 

 

Figura 2. Intervención de Isabel Aguirre de Urcola 

Na sua intervención, fixo un percorrido pola historia de Galicia a través dos distintos 

pobos que se achegaron hasta este territorio, facendo fincapié no enriquecemento 

da nosa cultura gracias aos achegos culturais venidos de Europa. Falou da cultura 

atlántica, dos celtas, da importancia da romanización, da Gallecia antiga da que 

nacera o reino de Portugal, dos suevos cos que Galicia se constitue no primeiro reino 

de Europa, dos visigodos e do mundo da reconquista. Todo esto vinculado as 

relixións: as relixions antigas animistas e a cristianización cun feito moi importante 

como é o priscilianismo que nace en Galicia e tivo, e probablemente aínda ten, unha 

importantísima pegada no territorio. Ligado a relixión cristiana aparecen primeiro 

os eremitas, o primer mosteiro e posteriormente, o monacato. E será ese monacato, 

ligado a aparición do corpo do apóstolo e ás peregrinacións polos camiños de 

Santiago, o que vai enriquecer o patrimonio da Ribeira Sacra. Eses camiños que van 

ser o cauce cultural máis importante durante séculos, aportándonos coñecementos 

na literatura, as artes e, o máis permanente: a arquitectura. O románico vai ser a 

lenguaxe arquitectónica común nos Camiños de Santiago. E por eso é aquí na Ribeira 

Sacra, onde o espíritu monacal se multiplica nas veiras dos ríos Sil e Miño, é aparece 

ca forza da que hoxe somos testigos. 
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Que a Ribeira Sacra se vincule a Ruta Cultural Europea do Románico é imperativo 

entre outras moitas razóns, para reforzar ese espíritu europeo que late no Camiño 

de Inverno a Santiago de Compostela. 

Tras esta intervención, Dona Rosario Machado, directora do Centro de 

Estudos do Románico e copresidenta científica da Rota do Románico, fixo a súa co 

tema principal da ruta do románico, “A Ruta Cultural Europea do Románico”. 

Resumo da intervención de Dona Rosario Machado, “A Ruta 

Cultural Europea do Románico” 

A TRANSROMANICA reúne o patrimonio Románico común de nove países 

europeos: Alemaña, Austria, Portugal, España, Francia, Italia, Eslovaquia, 

Serbia e Romanía. No camiño da TRANSROMANICA poderá encontrar 

extraordinarios elementos patrimoniais deste período histórico. O Románico 

emerxeu no final do século X cono un novo estilo de arquitectura. 

Magníficas catedrais e serenos mosteiros, igrexas e castelos testemuñan 

este importante período da historia europea. Esta Europa medieval representa 

a xénese da actual Unión Europea. O Románico simboliza a unidade na 

diversidade, como o mundo encantado pleno de alegorías e regulacións, poder 

e imaxinación, caos e orde, que marcou a época medieval. O Románico é a Idade 

Media. O Románico é a TRANSROMANICA. 

A TRANSROMANICA está empeñada en promover o patrimonio europeo 

asociado á arte e arquitectura románicas, desenvolvendo o turismo de forma 

que apoie o desenvolvemento rexional sostible. A Asociación persegue os 

seguintes obxectivos: promover as rexións, os edificios e sitios da rede, 

tornándoos accesíbeis ao público; asegurar a conservación dos edificios a 

través da valorización do turismo cultural sostible e do marketing 

especializado. 

A TRANSROMANICA foi oficialmente recoñecida como “Grande 

Itinerario Cultural do Consello de Europa” en agosto de 2007. Como Itinerario 

Cultural, a TRANSROMANICA materializa os principios fundamentais do 

Consello de Europa: dereitos humanos, democracia, diversidade cultural e 

identitaria, diálogo e cooperación a través das fronteiras e dos séculos. O 

proxecto dos Itinerarios Culturais foi lanzado polo Consello de Europa en 1987. 

O seu obxectivo pasa pola demostración, a través dunha viaxe a través do 

espazo e do tempo, de como o patrimonio dos diferentes países e culturas de 

Europa representa unha herdanza cultural común. 
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Figura 3 Intervención de Rosário Correia Machado 

 
Como o nome indica, a asociación TRANSROMANICA ten como base o 

patrimonio arquitectónico do período da arte románica, que xurdiu en torno ao 

ano 1000. Foi no Ocidente medieval que o estilo románico se espallou por 

primeira vez por toda a Europa. Artistas de tódalas partes de Europa estiveron 

inspirados polas tradicións romanas e cristiás primitivas e expresaron os seus 

pensamentos nunha linguaxe común de arte e arquitectura. Asentada nunha 

linguaxe inspirada en mitos e lendas, resultando así, unha linguaxe fascinante. 

Nesta época, foi esencial a difusión de ideas e a mestura de características 

culturais, que axudaron ao desenvolvemento do estilo románico e o enriqueceron 

intelectualmente. Foi sen lugar a dúbida un terreo fértil para novas ideas e 

expresións. 

Durante un período perigoso e bastante difícil, varios mosteiros, igrexas 

de abadía e locais de peregrinación foron sendo construídos e diseminados por 

moitos lugares de Europa. As catedrais de estilo románico eran o foco da vida 

urbana. Esculpidos en pedra usando frescos, esculturas e gravados para falar 

coas persoas menos escolarizadas, considerándose verdadeiros catecismos 

esculpidos e pintados. 

A pesar das diferenzas entre persoas, tradicións e culturas en todo o 

continente, esa "primeira" Europa, que tivo a súa orixe na Idade Media, 
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incorporou valores do continente e reflicte as orixes de Europa no presente: 

Unidade na diversidade. ¡Iso é o que TRANSROMANICA representa hoxe! 

TRANSROMANICA iniciouse co proxecto INTERREG IIIB CADSES co-

financiado pola Unión Europea de 2003 a 2006. 

O título de Itinerario Cultural Principal do Consello de Europa foi 

concedido à TRANSROMANICA en 2007. Pasando así a representar unha 

cidadanía europea común baseada no compartimento de valores universais. 

A TRANSROMANICA é actualmente unha asociación internacional, con 

sede na cidade de Magdeburg / Alemaña, foi fundada en novembro de 2007, 

composta por máis socios e funcionando con orzamento propio. 

De 2008 a 2011, a TRANSROMANICA integrou o proxecto CrossCulTour, 

en calidade de asociación, tendo como temática principal o marketing 

intercultural e os seus potenciais culturais e patrimoniais. Entre 2012 e 2014, foi 

socia do proxecto e-CREATE, financiado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER). Ambos proxectos financiados baixo o programa INTERREG. 

En xuño de 2019, a TRANSROMANICA foi novamente certificada co título 

"Itinerario Cultural do Consello de Europa". 

Participamos actualmente no programa DECRA ERASMUS + 2017-2019. 

(DECRA - Desenvolvemento de rutas culturais europeas para todos) 

 

Itinerario Cultural de Europa - Turismo 

Viaxar pola TRANSROMANICA significa seguir un rastro de monumentos 

románicos altamente impresionantes, entre eles, moitos pertencentes ao 

Patrimonio Mundial da UNESCO. 

Unha viaxe polas rutas románicas do patrimonio europeo, Otto, o Grande, 

Martin Luther, Matilda de Canossa, Santiago de Compostela, Afonso Henriques, 

Egas Moniz e moitos mais emperadores e líderes espirituais. 

Cada rexión ofrece os seus propios destaques culturais, gastronomía e 

numerosos eventos nunha diversa paisaxe escénica. 

Xestión 

A TRANSROMANICA é unha asociación rexistrada baixo a lei alemá, tendo 

como órganos: Asemblea Xeral, Consello Executivo, Consello Científico e un 

gabinete técnico, en Magdeburgo. 

A finalidade e os obxectivos da TRANSROMANICA están plasmados nos 

Estatutos, que son asinados por todos os membros despois da súa adhesión. 
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Para ser membro da asociación, os candidatos precisan comprobar a súa 

adecuación aos principios da TRANSROMANICA. Despois da divulgación dos 

candidatos, o Consello Científico avalía todas as solicitacións e aconsella á 

Asemblea Xeral sobre a aceptación do candidato. 

Os diversos membros están compostos por institucións públicas e 

privadas. Poden ser órganos administrativos nacionais, rexionais ou locais, 

organizacións de turismo, institutos ou entidades científicas e académicas. 

A TRANSROMANICA está financiada principalmente por medio das cotas 

anuais de afiliación. Estas cotas son obrigatorias e varían entre os 1.000€ para 

os membros cun só sitio, ata os 10.000€ para membros con máis de 100 sitios, 

pasando polos 5.000€ para conxuntos entre 5 e 60 sitios, e os 7.500€ para os 

conxuntos entre 61 e 100 sitios Para actividades adicionais, requírese 

financiamento externo. 

 

 

A tarde do día 15 dedicouse a facer unha visita guiada, dirixida por unha 

empresa turística local, a tres monumentos principais do románico da Ribeira Sacra: 

- Mosteiro de Sta. María de Ferreira de Pantón 

- Igrexa de San Miguel de Eiré 

-Igrexa de Santo Estevo de Ribas de Miño 

Estas visitas foron moi interesantes e interactivas, e permitiron a tódolos 

participantes comprobar sobre o terreo as potencialidades da Ribeira Sacra. 
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Figura 4. Visita á Igrexa de Santa María de Ferreira de Pantón 

Día 16 de novembro. 

O sábado día 16 desenvolvéronse dous relatorios. Ao comezo da xornada tivo 

lugar a intervención “Rota do Românico – Repositório Artístico na visita 

interpretada” a cargo de D. José Augusto Costa. Historiador e Guía Interprete da Rota 

do Románico. 

 

Resumo da intervención de D. José Augusto Costa,“ Rota do 

Românico – Repositório Artístico na visita interpretada” 

En terras dos vales do Sousa, Douro e Támega, no corazón do Norte de 

Portugal, érguese un importante patrimonio arquitectónico de orixe románica. 

Trazos comúns que gardan lendas e historias nacidas coa fundación da 

Nacionalidade e que testemuñan o papel relevante que este territorio 

desempeñou na historia da nobreza e das ordes relixiosas en Portugal. 

Ese patrimonio atópase estruturado na Rota do Románico, xerminada en 

1998, nos dous concellos que integran a VALSOUSA - Asociación de Municipios 

do Vale do Sousa - Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, 

Paredes e Penafiel, e estendida, en 2010, aos restantes municipios da NUT III – 

Támega e Sousa (Amarante, Baião, Celorico de Basto, Cinfães, Marco de 
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Canaveses e Resende), unindo nun proxecto supramunicipal un legado histórico 

e cultural común. 

A Ruta do Románico viño afirmándose, nos últimos anos, como un 

proxecto de referencia nacional, sendo (re)coñecido como un paradigma, en prol 

do desenvolvemento rexional, en diversos campos de intervención: da 

conservación do patrimonio á promoción turística, da investigación científica á 

diseminación de coñecemento, da dinamización cultural á educación patrimonial. 

Ten como misión, contribuír ao desenvolvemento sostible do territorio 

dos vales do Sousa, Douro e Támega, a través da valorización do patrimonio 

cultural e arquitectónico de estilo románico, creando un produto turístico e 

cultural de excelencia. 

 

Figura 5. Intervención de José Augusto Coelho Abreu Costa 

Ancorada nun conxunto de 58 monumentos de grande valor e de 

excepcionais particularidades, esta Ruta pretende asumir un papel de excelencia 

no ámbito do turismo cultural e paisaxístico, capaz de posicionar a rexión como 

un destino de referencia do románico, estilo arquitectónico que perdurou entre 

os séculos XI e XIV. 
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Estes monumentos arquitectónicos, na súa grande maioría, son herdeiros 

de patrimonio doutras épocas que, pola súa calidade e pola súa función, son 

obxecto de interpretación por parte dos técnicos intérpretes de patrimonio. 

Así, o obxectivo desta conferencia foi realzar que a visita aos espazos 

románicos debe ser complementada coa “lectura” de todo o patrimonio desde o 

inmoble, moble así como do inmaterial. 

Para iso, nesta conferencia, a través de diapositivas, tratouse a 

explicación de casos prácticos nos monumentos da Ruta do Románico facendo 

resaltar a necesidade de proceder desta maneira nos monumentos da Ribeira 

Sacra, así como a urxencia de recuperar o patrimonio moble e o inmoble para 

unha lectura máis correcta. 

 

Tralo coloquio participativo que seguiu a intervención de José Augusto Costa, 

comezou o relatorio “Unha fronteira que non existe. Nexos galegos na arte románica 

portuguesa”, por parte de D. Paulo Almeida Fernandes, do Centro de Estudos en 

Arqueoloxía, Artes e Ciencias do Patrimonio da Universidade de Coimbra. Este 

relatorio centrouse nas analoxías entre elementos do románico en Galicia e Portugal, 

abordando exemplos a múltiples escalas e facendo alusións ás analoxías 

construtivas, temáticas e singularidades. 

Resumo da intervención de D. Paulo Almeida Fernandes “Unha 

fronteira que non existe. Nexos galegos na arte románica portuguesa” 

A influencia galega é un dos aspectos que mais ten interesado aos 

investigadores sobre a arte románica en Portugal. Ela está ben patente no Alto 

Minho, en particular nas igrexas que foran realizadas do lado portugués da 

diocese medieval de Tui, durante as décadas finais do século XII e inicios do 

século XIII (mosteiros de Ganfei, Longos Vales e Friestas). No entanto, é xa hoxe 

posíble trazar unha imaxe máis ampla das múltiples formas nas que a influencia 

galega se fixo sentir na arte románica portuguesa. Manuel Luís Real e Maria José 

Perez Homem de Almeida probaran que os primeiros contactos coa estética 

galega se fixeran sentir xa na primeira metade do século XII, nos mosteiros de 

São Pedro de Rates e de São Salvador de Paço de Sousa. Neste último, a capela 

funeraria de Egas Moniz, aio do rei D. Afonso Henriques, fixo uso de man de obra 
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galega, como se comproba por un esquecido capitel con dous leóns enfrontados 

que se conserva no templo. 

O vínculo a Compostela do bispo portuense D. Hugo (1112 ou 1114-1136), 

e a acción impositiva que aquel centro galego mantiña contra Braga, fixo que, 

rapidamente, o territorio portuense fose permeable aos artistas formados na 

Galiza. Foi o que aconteceu na igrexa de Rio Mau, en 1151, ou na cabeceira da 

igrexa de Arnoso (anterior a 1156). Un pouco antes, reducíndose drasticamente 

a actividade dos escultores formados en Braga, as formas características galegas 

fixeran o seu aparecemento no territorio bracarense (Real, 2001: 38), do cal o 

caso de S. Cláudio de Nogueira (c. 1145) é o testemuño máis antigo 

(sintomaticamente próximo ao Alto Minho). 

 

Figura 6. Intervención de Paulo Almeida Fernandes 

A partir de aquí, dispersándose por obras máis tardías, como o portal 

principal de Bravães - obra chave, de finais do século XII, onde é posíbel 

recoñecer outra síntese estético-formal, producida por mans vencelladas ao 

gusto galego, ao par doutras que repetían aínda formularios bracarenses -, ou 

uníndose á peculiar tradición conimbricense - entón en franca exportación á 

rexión de Porto e a súa conexión natural á conca do Sousa -, o gusto “galego” 

estivo na orixe do románico nacionalizado, onde a escultura foi asumida de pleno 

na calidade escultórica e o exotismo, desde a contribución de Soeiro Anes na Sé 
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do Porto, terceiro arquitecto da Sé Velha de Coimbra, ata as cabeceiras de Roriz, 

Pombeiro e Ferreira e, finalmente, aos portais de Paço de Sousa e Cedofeita, entre 

moitas outras obras. 

 

Figura 7. Visita a San Miguel de Eiré (Pantón) 
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3. Conclusións. 

Os relatorios estiveron seguidos dun interesante debate no que participaron 

un gran número de asistentes e se centraron en diferentes aspectos.  

Redactouse un documento cas conclusións extraídas das xornadas lido por 

Isabel Aguirre para o coñecemento de todos e que tivo o consenso xeral: 

1. A Ribeira Sacra, onde se concentra a maior densidade de construcións 

do románico rural, demanda un tratamento diferenciado polas súas 

especiais condicións e as súas singularidades sociais, así cono un plan 

para difundir o seu coñecemento.  

2. A confluencia das extraordinarias características espaciais, culturais 

e naturais da Ribeira Sacra lle outorgan un valor engadido e unha 

singularidade propia que a diferencian doutros contextos con 

monumentos románicos.  

3. A Ribeira Sacra ten entidade propia, e os seus monumentos atópanse 

en mellor estado que moitas zonas da Ruta do Románico que tiveron 

que ser recuperadas. Con todo, é precisa a revisión dos bens, en 

particular dalgúns con problemas estruturais.  

4. A Ribeira Sacra non pode existir sen a súa poboación e o inxente e 

valioso traballo que desenvolven, e debe abordarse o desenvolvemento 

territorial tendo en conta o enorme problema do envellecemento 

poboacional.  

5. A Ribeira Sacra non é unha potencialidade, é unha realidade que debe 

ser situada onde se merece, nos “altares” do románico e do patrimonio 

cultural.  

6. Débese incluír a microtoponimia nos estudos territoriais e na propia 

xestión do territorio da Ribeira Sacra para que non se esqueza este 

rico patrimonio.  

7. Débese integrar a todas as escalas e sectores á poboación local, 

verdadeiros gardiáns desta singular paisaxe cultural.  

8. Débese potenciar o sentimento de pertenza a un proxecto de maior 

entidade, traballando tamén na información e difusión dende as 

escolas.  

9. A Ribeira Sacra é un territorio con valores moi diversos e positivos, 

posúe ademais unha marca moi potente. Por iso, a súa promoción debe 
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centrarse en difundir eses valores que a fan única. No caso destas 

xornadas, a oportunidade céntrase nun deles, o gran patrimonio de 

arte románica rural que alberga, o maior do mundo en número de 

elementos e o mellor integrado nunha paisaxe extraordinaria. 

10. Débese fuxir de invencións ou de incluír elementos 

descontextualizados que banalizan o territorio.  

11. Débese integrar un sentido poético que impulse a importancia do 

territorio, como o apoio a obras de poesía, pintura, novela, etc.  

12. Débense fortalecer as relacións entre Galicia e Portugal no marco de 

traballo do románico, tendo en conta as súas similitudes e puntos en 

común, polo que deberíase crear un equipo de traballo para o estudo 

comparativo de coincidencias e desenvolvemento do románico en 

Portugal e na Ribeira Sacra.  

13. A adhesión da Ribeira Sacra á Ruta Cultural Europea do Románico é 

prioritaria e necesaria, tendo en conta a gran importancia e variedade 

do patrimonio cultural, social e natural.  

14. Por último, esta adhesión, á que deben sumarse todos os concellos 

implicados, deputacións, Xunta de Galicia e poboación local, 

funcionará sinerxicamente como polo de atracción co Camiño de 

Inverno, en fase de fortalecemento e posta en valor como alternativa 

a outras rutas.  

15. Deberíanse potenciar os medios ca coordinación do consorcio que xa 

existe, para crear un ente público forte especializado unicamente en 

traballar, defender e protexer este singular territorio. 
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4. Entrega de diplomas. 

Tralas conclusións presentadas procedeuse por parte dos organizadores á entrega de 

diplomas aos asistentes das xornadas. 

 

 

Figura 8. Entrega de diplomas os asistentes por parte de Enrique Saez, Isabel Aguirre, Pedro Calaza e Rosario 
Correia. 

 

“Oxalá tivésemos unha Ribeira Sacra”  

Rosario Correia. 

 

 


