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A presente tese de doutoramento em História da Arte Portuguesa resulta de um longo 

percurso de investigação, marcado por muitos momentos de incertezas, algumas 

angústias, uma grande satisfação pelas descobertas na pesquisa e um certo regozijo no 

processo construtivo. Este trabalho teve o contributo de diversas entidades, e assim 

aproveitamos para agradecer a todos aqueles que nos ajudaram a superar algumas 

dificuldades de natureza institucional, científica e metodológica.  

À Professora Doutora Lúcia Rosas o nosso primeiro agradecimento. Tivemos o 

privilégio de a ter tido anteriormente como orientadora do nosso mestrado e 

reconhecemos o grau de qualidade científica e pedagógica, assim como a marcada 

exigência no ensino das questões patrimoniais. Orientámos pois a presente temática em 

função dos nossos interesses e da orientação pretendida, conseguindo associar o nosso 

trabalho ao seu nome, referência académica de renome e sinónimo de qualidade. 

Agradecemos pois a confiança que depositou no nosso trabalho quando acedeu à 

orientação científica e a todos os momentos em que demonstrou uma enorme 

disponibilidade 

Aos docentes da secção de História de Arte da Faculdade de Letras do Porto 

agradecemos o estímulo e amizade que sempre nos demonstraram. Gostaríamos de 

acrescentar o quanto foi importante na nossa formação o contacto e o ensino dado pela 

Professora Doutora Natália Ferreira-Alves e Professor Doutor Jaime Ferreira-Alves, 

duas figuras incontornáveis e impossível de dissociar do nosso breve percurso na 

Faculdade. Destacamos ainda o Professor Agostinho Araújo que teve sempre palavras 

de incentivo no decurso do trabalho, reconhecendo as potencialidades do nosso projeto 

de investigação. 

Não podemos deixar de mencionar a gratidão para com todos os responsáveis e 

funcionários dos Arquivos onde fizemos o nosso trabalho de investigação. No Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo devemos referir a disponibilidade invulgar e o 

acompanhamento atento da Dr.ª Odete Martins nas nossas pesquisas, facilitando o 

acesso às fontes documentais requisitadas, proporcionando uma pesquisa exaustiva. De 

igual modo, agradecemos a disponibilidade manifestada por todos aqueles que nos 

auxiliaram no Forte de Sacavém, a Dr.ª Cecília Matias, a Dr.ª Cátia Martins e o Dr. João 

Paulo Machado.  

Um agradecimento especial ao Dr. Jaime Nuno que nos acolheu em Santa Maria la Real 

e a toda a equipa que colaborou na nossa pesquisa, possibilitando-nos uma observação 

única na atividade da Rota do Románico Norte. O reconhecimento à Dr.ª Rosário 
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Machado e a toda a equipa da Rota do Românico do Vale do Sousa, pelo apoio e a toda 

a documentação facultada. A nossa gratidão à Dr.ª Rosário Machado, pela entrevista 

concedida. 

Uma particular referência à Fundação para a Ciência e Tecnologia, por nos ter 

subsidiado este trabalho, mediante a concessão de uma bolsa de investigação no âmbito 

do QREN – POPH.  

Aos nossos antigos colegas de mestrado que têm acompanhado este percurso, 

demonstrando apoio e amizade, Jorge Fernandes e Manuel Sampayo Graça, os maiores 

agradecimentos. Ressalvamos que este trabalho é possível, na sequência do anterior 

apoio e incentivo prestados por Manuel Graça, aquando da realização do nosso 

mestrado. Neste processo académico de colegas e amigos, destacamos a figura da Lília 

Ribeiro, companheira assídua e testemunha de muitos momentos que marcaram este 

percurso, demonstrando sempre uma amizade solícita e o incentivo salutar na 

prossecução do nosso trabalho.  

É obrigatório referir o apoio e amizade pela leitura que acreditamos que tenha absorvido 

muito do tempo da Norberta Rodrigues Agradecemos o auxílio e disponibilidade 

imediata a José Sampaio na elaboração do Abstract. O nosso sobrinho Adriano Mendes 

desempenhou um papel especial na realização do suporte do volume II, colocando as 

fontes de forma interativa. A todos eles reconhecemos a amizade e afeição que puderam 

tornar este processo mais facilitado. 

A todos os nossos familiares e amigos que apoiaram e acompanharam o nosso trabalho, 

os mais sinceros reconhecimentos, particularmente quando se viram privados de tempos 

de convívio e lazer. Aos meus pais o meu profundo agradecimento, pelo incentivo 

constante, contributo e apoio prestado. Desejo agradecer particularmente ao meu marido 

a leitura final do nosso trabalho e a compreensão demonstrada no decurso deste 

processo moroso e intensivo.  


