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Castelo de Alviano. Foto por Mari Weigert.  

 

Nuances do verde em Umbria encantariam Monet 
 

O cenário bucólico das colinas que cobrem a região de Umbria, na Itália, inspira 
qualquer artista ,amante da natureza , a idealizar sua obra em parceria com o Criador. 
 Nesta região, em que o verde predomina  na paisagem, onde,  em dias de primavera 
 ele tem nuances  que encantariam Monet, nasceu  Giovanni di Pietro Bernadoni - São 
Francisco de Assis - na pequenina Assisi. Provavelmente, este santo frade católico se 
inspirou na paisagem  local para enaltecer as maravilhas da criação e afirmar seu amor 
pelos animais.  
 
Além de Assisi e das colinas verdejantes existem em Umbria pequenas outras cidades 
que no passado eram burgos medievais repletos de histórias. Alviano é uma delas. 
Iniciou como um feudo agrícola no ano 1000, depois de 500 anos  alcança seu 
esplendor  quando  Bartolomeu de Alviano , que pelos seus feitos de guerra,  torna o 
burgo medieval  conhecido em toda a Europa.  Em 1654, o castelo é adquirido pela 
cunhada do papa Inocêncio X – Donna Olimpia Maildalchini Pampili – uma mulher que 
permanece até hoje no imaginário popular como uma lenda, por seus costumes 
libertinos. 
 
Embora Alvino tenha deixado para trás histórias de aventura, romance e poder, 
 permanece deste tempo  o castelo, que é aberto à visitação, e uma vista panorâmica 
fantástica. Um conjunto que pode ser apreciado na acolhedora praça central, onde  os 
moradores, em tardes ensolaradas de  um domingo  distraem-se numa prosa com 
amigos sem se preocupar com o tempo, falam sobre a vida dos outros e de futilidades 
que não alteram  o “estado”atual da política mundial, no entanto, fazem enorme 
diferença ao “estado” de espírito de quem participa destes momentos de tranquilidade.  
 
Um  bom observador irá perceber , num panorama geral, que  em Umbria quase todas 
as cidades estão no topo do morro e rodeadas de muralhas  como é o caso, além de 
Alviano, das cidades  de Amélia, Montefalco, Spoleto entre  outras, cada qual 
carregando o  glamour de ter  sido feudo no passado. Esta região, que originalmente 
abrigou a civilização etrusca e depois  dela o império romano,  tem muita história para 
contar e mostrar, especialmente, quando se fala do cultivo de oliveiras e da fabricação 
do saboroso azeite.  
 
Histórias que remontam dos antigos romanos e que podem ser  conhecidas  no Museu 
do Oléo e do Vinho, em Torgiano. O Museu tem sede num pequeno núcleo de 
habitações medievais e oferece ao visitante todas as informaçöes sobre a característica 
botânica da oliveira e a forma de cultivo difundida em Umbria, com um comparativo 
entre a extração antiga, tradicional, com a que é desenvolvida atualmente.  
 
A Cascata Delle Marmore é atração turística da cidade de Terni. As quedas da água 
foram construídas no tempo dos romanos , por volta de 271 aC e são consideradas 
uma formidável  obra de engenharia da antiguidade, realizada com objetivo de auxiliar 
o fluxo das águas do rio Velino, responsável por criações de pântanos insalubres. Terni 
também é a cidade de origem de San Valentin, bispo e mártir  italiano que viveu entre 
 os anos de 200 a 273 e por seus milagres tornou-se  protetor dos enamorados na 
Itália.  
 
O passado e o presente convivem pacificamente em quase todas as cidades da região 
de Umbria.  Perugia é o melhor exemplo.  Embora parte de sua arquitetura seja 
medieval e no centro histórico as ruelas  são estreitas, os meios modernos de vida 
foram adaptados ao local para que não se destruísse a indentidade histórica.  Perugia 
tem alma jovem.  O  palácio e outras construções medievais abrigam museus, teatros, 
órgãos públicos e dentro deles, todos anos, sempre em abril, mentes contemporâneas 
na área de comunicação do mundo inteiro expõem suas idéias  e debatem os rumos da 
mídia, do jornalismo e do marketing. Desde 2006, Perugia sedia o Festival Internacional 
de Jornalismo - www.festivaldelgiornalismo.com - que reúne grandes personalidades na 
área de comunicação. 
 
 
Informações úteis:  
 
www.umbriavirtual.com 
www.comune.perugia.it  
www.comune.terni.it 
www.comunedialviano.it 
www.comune.amelia.tr.it 
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Amélia. Foto por Mari Weigert.  

 

Perugia. Foto por Mari Weigert.  
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