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O Vale D’Orcia e a Via Francigena

O Vale D’Orcia e os burgos medievais pertencentes a esta região localizada no sul da Toscana
são unidos por uma historia em comum. Povoado desde a pré historia e em época etrusca,
esta região na Toscana graças ao desenvolvimento da Via Francigena se transforma na Idade
Média em passagem de peregrinos, mercantes, cavalheiros e exércitos provenientes do norte
da Europa com destino a Roma e a Terra Santa.

Uma via que levara conhecimento, desenvolvimento e riqueza, mas às vezes também guerras
e devastações. Terra disputada inicialmente entre o Estado da Igreja católica e Siena, depois
entre Siena e Florença, se transforma na metade do século XVI em território do Grão Ducado
da Toscana.

Com o progressivo declínio da Via Francigena, inicia-se no Vale D’Orcia um processo de
empobrecimento que a levara até o século XX a um total estado de marginalidade e miséria.
Este estado “adormentado” tera um lado positivo, permitindo que a mesma se mantenha
intocada e preservada ao longo dos séculos.
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A Via Francigena foi criada durante o Reino Longobardo (568-774)* e se transforma numa das
mais importantes estradas européias depois das conquistas de Carlo Magno e durante a
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dominação dos Francos e daí ganha o nome de Via Francigena no século IX.

Foi no século X que o bispo inglês Sigerico descreve detalhadamente o percurso que fez de
Roma até Canterbury, sua cidade natal. O documento do bispo representa um dos mais
importantes testemunhos desta rede de vias de comunicação européia do período medieval.

Mais do que uma estrada no sentido moderno do termo era um itinerário formado por outras
ramificações com numerosas variantes e desvios, rico em centros de assistência onde eram
acolhidos os peregrinos e doentes, varias fazendas fortificadas, burgos, igrejas e capelas
rurais. A abertura de todas estas vias alternativas de comunicação gerou o progressivo declínio
a partir do século XIV.

Será somente graças ao boom enogastronomico a partir dos anos 1960 e com a explosão do
turismo que a região se transformará economicamente e ganhara renome internacional
principalmente com a produção do famoso vinho Brunello de Montalcino.

A cidade de Montalcino é historicamente conhecida como o ultimo baluarte da liberdade
republicana de Siena: depois da ocupação das tropas florentinas em 1555 de Siena algumas
famílias de Siena guiadas por Pietro Strozzi protegidas pelo exercito Frances decidem de se
transferir para Montalcino, fiel aliado por séculos de Siena. Ali foi a ultima manifestação da
Republica de Siena, um verdadeiro estado com moeda própria que dura mais quatro anos após
devastações e sacrifícios quando perdem a proteção francesa após a paz franco-espanhola.

Confira o texto completo aqui.

*Sobre a autora
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Luciana Masiero é belorizontina, arquiteta e vive em Florença há mais de 11 anos. Sua
experiência profissional em Minas Gerais e na Itália é fundamentada nas questões do
patrimônio histórico, da preservação e do turismo cultural bem como no setor da restauração
arquitetônica e no desenvolvimento de projetos museográficos e de luminotecnica. Tem
especialização em Revitalização Urbana e Arquitetônica pela Ufmg. Em 2006, se transfere para
Florença para seguir um curso em Gestão de Museu e Pinacoteca junto ao Istituto Palazzo
Spinelli per l’arte e Restauro. Possui mestrado em Lighting Design pela Universidade Sapienza
de Roma.

Em 2012, obtém bolsa parcial do Fundo Social Europeu para o curso de Guia de turismo em
Florença e Província conseguindo o título de guia oficial neste território. Desde então vêm se
dedicando ao estudo da arte florentina e da arquitetura italiana, escrevendo artigos e
realizando visitas comentadas a museus, igrejas, edifícios históricos e propondo itinerários
especializados em arquitetura, agregando assim sua experiência profissional e formação como
arquiteta ao trabalho de guia.

Desconto para associado da Acibra-MG: Luciana Masiero oferece 10% de desconto nos
serviços de guia em Florença e na Toscana, bem como com propostas de percursos
personalizados para pequenos grupos, visitas especializadas em arquitetura, além de ter
recentemente iniciado a oferecer serviços de wedding planner e organização de festas e
pequenos eventos privados em Florença e na Toscana. (Mediante a apresentação da
carteirinha de sócio Acibra MG)
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