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7- Análise das Rotas do Românico na Península Ibérica 

7.1- As origens do projeto da Rota do Românico de Vale do Sousa 

“O românico é aquilo que verdadeiramente une estes municípios,  

                                               (…), é um território com raízes históricas comuns
1297

” 

7.1.1- Historial1298  

No primeiro quadro comunitário existe um conjunto de situações que proporcionam a 

criação de instrumentos de ordenamento de território, nomeadamente a criação dos 

primeiros Plano Diretor Municipal (PDM). “Em 1988 há uma articulação promovida 

pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (C.C.D.R.-N), 

entre várias instituições, Direção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais 

(D.G.E.M.N.), I.P.P.A.R. (Instituto Português do Património Arquitetónico) a 

VALSOUSA, na qual se decide inventariar os elementos de estilo românico do vale do 

Sousa”
1299

. O segundo quadro comunitário já oferece soluções muito claras sobre o 

desenvolvimento regional, enquadrados na integração da Comunidade Económica 

Europeia (C.E.E.). Houve um estudo encomendado em 1993 à Quaternaire, que é o 

primeiro grande estudo, do agrupamento dos municípios de Vale de Sousa, que dá lugar 

ao um Congresso e aponta para a necessidade de criar uma estrutura técnica para a 

VALSOUSA. Este estudo, concluído em 1993, abrangia várias áreas como a cultura, a 

empregabilidade, o território, o ambiente, ou seja, um conjunto alargado de fatores. 

Tendo em conta esse estudo, em 1996, o conselho de administração, que ainda nem se 

reunia periodicamente, funcionava mais como uma reunião informal de amigos, delibera 

nomear uma administradora delegada. Os presidentes do conselho de administração do 

Vale de Sousa decidiram em 1996 efetuar essa nomeação e é apresentada como 

administradora delegada Eduarda Brandão, que será responsável pela montagem da 

estrutura técnica. Nessa altura já existia uma pessoa que dava apoio, ligada à Câmara, 

um técnico e um estagiário, atualmente o secretário-geral da VALSOUSA, Luís 

Monteiro. Tinha-se iniciado o processo de formação técnica da equipa. Em 1997 

Rosário Machado foi convidada a integrar a equipa. No início de 1997, é convidada pela 

Comissão de Coordenação da Região Norte, para assumir a coordenação técnica do 

                                                           
1297

 Excerto de entrevista realizada a Rosário Machado, a 21 de dezembro de 2011 no VALSOUSA, 

Lousada. 
1298

 O Historial inclui excertos da mesma entrevista, assim como outros elementos resultantes de 

investigação de diversas fontes, devidamente referenciadas. 
1299

 www.rotadoromanico.com, in Rota do Românico do vale do Sousa, Turismo e Património como 

projeto de desenvolvimento para o Vale do Sousa. MACHADO, Rosário, 26 de dezembro de 2011. 

http://www.rotadoromanico.com/
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projeto Pacto Territorial para o Emprego
1300

, em que um dos requisito era ser exercido 

por alguém com formação em ciências sociais, dado o trabalho incidir em questões de 

âmbito natureza e material. Nesse mesmo ano, o Vale de Sousa é abrangido por um 

Plano de Desenvolvimento Integral P.R.O.SOUSA
1301

. Mais tarde, Rosário Machado 

referir-se-á a este projeto como tendo sido “uma âncora no domínio da sustentabilidade 

que pensasse a região e a qualidade de vida dos seus habitantes”
1302

. Este plano é 

semelhante ao efetuado no Vale do Ave, “programa operacional integrado do Vale do 

Ave” (P.R.O.AVE), sendo em simultâneo acionado o P.D.I.
1303

 de Vale do Sousa. O 

programa P.R.O.SOUSA foi desenvolvido no âmbito do Quadro Comunitário de Apoio 

(Q.C.A.) II (1995-1999) e teve como referência o período de 1997-99
1304

. O P.D.I 

“pretendia que se trabalhasse de uma forma coerente e estruturada o conjunto de 

políticas estratégicas de desenvolvimento regional”. As mais visíveis e necessárias 

foram as intervenções prontamente realizadas na área ambiental
1305

 como o saneamento, 

os aterros sanitários, e questões ligadas à água, como o abastecimento. Havia uma 

componente de menores dimensões pertencente à área cultural e é nessa parcela e com a 

conjuntura de PROSOUSA e do Pacto Territorial para o Emprego que surge o germinar 

da Rota do Românico. Em 2000 existe um Q.C.A. III e inicia-se a preparação a nível 

interno, com a parceria da Comissão de Coordenação, para obter o apoio comunitário. O 

Vale do Sousa, ao preparar o projeto de apoio, inclui os elementos necessários à 

viabilização, que consiste na identidade comum da região com a componente material e 

imaterial. Estes elementos constam no Estudo sobre Novas Áreas de Criação de 

Emprego/Empresas e Respetivas Formas de Apoio
1306

 em que foi aplicado um resumo 

do PTE VALSOUSA elaborado em 1988, designado por Breve Caracterização da 

Região do Vale do Sousa
1307

.  

                                                           
1300

 Vide Boletim Informativo n.º 4 de abril de 1999, PTE VALSOUSA, Pacto Territorial para o 

Emprego, a 26 de dezembro de 2011 
1301

 Criado pelo governo em 1997, o Programa de Desenvolvimento Integrado de Vale do Sousa 

(PROSOUSA), in Jornal de Notícias (JN) de 2010/05/20, visto a 27 de dezembro de 2011.  
1302

 Idem. 
1303

 www.valedosousa.pt PDI do vale do Sousa, Elaboração de Estudos de Caráter Estruturante, 193 

páginas, visto a 27 De dezembro de 2011.  
1304

 www.valedosousa.pt in projetos regionais, visto a 27 De dezembro de 2011. 
1305

 A principal dificuldade nos resíduos sólidos urbanos era o proceder à recolha em todas as localidades 

e com a frequência desejada, in Estudo sobre Novas Áreas de Criação de Emprego/Empresas e 

Respetivas Formas de Apoio, pág.41. 
1306

Desenvolvido por CIDEC (Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos), Pacto Territorial para o 

Emprego, in pág. 15 e citamos: Esse estudo de caracterização permitiu identificar os vetores-chave de 

desenvolvimento e os grandes grupos de necessidades da Região (…); Cf. com Principais Pontos 

Fortes, Fracos, Oportunidades e Ameaças do vale do Sousa, Idem,   pág.46. 
1307

 Idem, referido na pág. 19.  

http://www.valedosousa.pt/
http://www.valedosousa.pt/
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Podemos acrescentar que analisámos o resultado deste estudo realizado de forma 

exaustiva e abrangente e enunciamos
1308

 os seguintes fatores positivos: 1- a conclusão 

do caráter heterogéneo e diversificado das atividades económicas da região, 2- o caráter 

jovem da população que se apresenta como um fator de importância na futura mão de 

obra; 3- o importante saber-fazer acumulado de determinados setores da indústria; e em 

menos positivos encontramos: 1- a desvantagem competitiva no capital humano; 2- as 

lacunas da organização nas pequenas e médias empresas da região; 3- o papel do 

empresário assume um fator a ter em conta em virtude da inexistência de quadros 

médios, e que centraliza no cargo o papel de coordenação e gestão da empresa;   

A dotação de infraestruturas já tinha sido iniciada, colocando este elemento como um 

ponto a ser superado pelos investimentos realizados pelo P.R.O.SOUSA. O último 

ponto que é referido, o caráter da articulação e concertação institucional, assume 

igualmente uma dualidade, sem se poder classificar como positivo ou negativo, pois as 

empresas ou instituições da região não são passivas e apresentam dinâmicas próprias, 

que apenas será necessário articular em face a uma identidade comum.  

Quadro de vetores-chave de caracterização do Vale do Sousa
1309

 

Caráter heterogéneo e diversificado do território. 

Potencial económico e social da população (relativamente jovem). 

Desvantagem competitiva em termos de capital humano (baixas habilitações e qualificações e alguma 

desmotivação para a educação e formação profissional). 

Importante saber-fazer acumulado em determinados setores industriais embora com lacunas 

organizacionais e de gestão e com exposição a fatores externos. 

O papel determinante do empresário no desenvolvimento. 

Carências infraestruturais importantes com prespetivas positivas de superação a médio prazo. 

O caráter essencial da articulação e concertação interinstitucional. 

 

Deste estudo elaborado entre janeiro e setembro de 1988
1310

, não encontramos uma 

única referência ao elemento comum identificador consistir no românico. No entanto, 

esse facto existe, e em função da necessidade do projeto de apoio comunitário para os 

municípios ter uma identidade comum, assume-se como elemento de identidade comum 

ao território, dada as suas raízes comuns e a sua história, o românico, e nasce a ideia da 

                                                           
1308

 Idem, pp47-48.  
1309

 Idem, extraído p.49.  
1310

 Cfr. com Estudo sobre Novas Áreas de Criação de Emprego/Empresas e Respetivas Formas de 

Apoio,  pp137.  
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rota do Românico. Citando Rosário Machado
1311

, “o românico é aquilo que 

verdadeiramente une estes municípios, (…) é um território com raízes históricas 

comuns, em termos de organização de território comuns, e que tem uma identidade por 

força da sua herança histórica que a une a elementos patrimoniais de estilo românico, 

fruto dessa história”. Em 1998, sabemos que o autor da ideia é o Engenheiro Braga da 

Cruz, que conhecia bem o território
1312

. Sem pormenorizar a personalidade reconhecida 

no panorama nacional e a ambivalência profissional desempenhada pelo Engenheiro 

Braga da Cruz, não podemos deixar de citar uma opinião que se adequa ao Vale do 

Sousa e ao que se pretendia implementar em 1988: “o melhor modelo para o 

desenvolvimento do país é que cada região possa dar o seu contributo positivo. Aqui no 

Norte há um potencial de capacidade de contribuição para o progresso do país que não 

está a ser aproveitado”
1313

. Na altura em que surge a ideia, exerce as funções de 

presidente da C.C.D.R.-N e sugere o que tinha sido tentado em parceria com o Fundo do 

Turismo no Vale do Minho, implementar, no projeto Minho-Lima
1314

, uma rota do 

românico. Este projeto, que não teve continuidade, permitiu no entanto a conservação 

de elementos edificados e podemos constatar a importância dada a elementos 

patrimoniais pela forma como o projeto é apresentado e pelas referências que contém. 

Estas devem ser descritas pelo conteúdo e justificar a implementação de valores 

patrimoniais na viabilização do projeto R.R.V.S. Citamos apenas alguns excertos que 

atestam a diversidade de fontes, assim como a pesquisa executada nesta área: A noção 

“de Património Cultural adotada pela U.N.E.S.C.O. em novembro de 1972”
1315

; 

“Recomendações da U.N.E.S.C.O.
” 1316

; “Recomendação para a Salvaguarda da 

                                                           
1311

  Vd, nr.1298.  
1312

   Idem. O Engenheiro Luís Garcia Braga da Cruz é nomeado para o cargo de presidente da Comissão 

de Coordenação da Região do Norte, pelo despacho conjunto n.º 896/2000 DR 204 SÉRIE II. 
1313

   www.academico.rum.pt in entrevista realizada a 19/03/10, visto a 27 de dezembro de 2011. Neste 

artigo pronuncia-se adepto da descentralização regional. Citamos, “Eu sou cada vez mais adepto da 

descentralização regional. O escalão regional é o mais adequado para abordar questões de natureza 

estratégica e que pode promover o bem-estar de todos. E ainda por uma razão importante, eu rejeito 

completamente um modelo de organização territorial do país em que haja uma região locomotiva e 

outras regiões que são condenadas ao assistencialismo Assim, não encontro nenhuma razão para 

Portugal manter o modelo de organização político administrativo vigente. Não há nenhum país 

evoluído que opte por um modelo centralista como o nosso. Defendo intransigentemente a 

regionalização, porque é Portugal que se prejudica e não só o Norte”.  
1314

 O levantamento iniciado em 1988 foi apresentado em 2006 sem que contenha referências à 

possibilidade de uma rota do românico, provavelmente por esta ideia já ter sido abandonada, in 

www.acer-pt.org, in Vale do Minho, Espaço, Memória e Identidade, consultado a 27 de dezembro de 

2011.   
1315

   Convenção do Património Mundial Cultural e Natural: monumentos, conjuntos e sítios (1972). 
1316

   Conferência de Nairobi de 1975. 

http://www.academico.rum.pt/
http://www.acer-pt.org/
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Cultura Tradicional e Folclore”
1317

; sequencialmente também são mencionadas outras 

áreas relevantes, para futura integração na R.R.V.S. para a integração de fins turísticos, 

“procurou-se considerar outras expressões culturais como sejam as artes e ofícios 

tradicionais, feiras, festas e romarias e a gastronomia”
1318

. Os valores das envolventes 

e paisagem são analisados e incluiu-se a menção do “Inventário A.C.E.R. onde 

podemos constatar “deu-se especial relevância às unidades de paisagem 

correspondendo assim ao consignado na Convenção Europeia da Paisagem”
1319

. 

Há a inclusão da Declaração de Amsterdão: “Uma política de conservação implica 

também a integração do património arquitetural na vida social. O esforço pela 

conservação deve ser medido não só quanto ao valor cultural dos edifícios, mas 

também quanto ao valor do seu uso. Os problemas sociais de conservação integrada 

não podem ser resolvidos senão por uma referência combinada com estas duas escalas 

de valor’. E ainda: ‘O apoio da opinião pública é essencial. A população deve, sobre a 

base de uma informação objetiva e completa, participar realmente desde o 

levantamento de inventários até à preparação de decisões1320”. A documentação pode-

se se considerar bem justificada na apresentação do projeto, incidindo nos aspetos 

pretendidos que a R.R.V.S contemple e integre. 

Foi a partir do formular do projeto Minho-Lima e da identidade comum com raízes 

históricas, que se transpõe para o germinar de um novo projeto que de facto contém 

estes elementos. No âmbito do P.R.O.SOUSA, procedeu-se à inventariação e à 

identificação dos elementos.  

Em 1988 está-se ainda no Q.C.A. II e não há as verbas necessárias para arrancar com o 

projeto. Daí ter sido efetuada a preparação do apoio comunitário do Q.C.A. III, 

aguardando pela formação da Ação Integrada de Base Territorial (A.I.B.T.) do Vale do 

Sousa
1321

. Contextualizando no panorama nacional, foram criadas doze A.I.B.T. no 

continente, que podem-se designar como instrumentos específicos dirigidos para o país 

                                                           
1317

 UNESCO-1989. 
1318

  Proclamação de 1999 do Conselho Executivo da UNESCO. 
1319

 Conselho da Europa-2000. Citamos “ reconhecimento de que a paisagem integra o património 

natural e cultural europeu, contribuindo de uma forma marcante para a construção das culturas 

locais e para a consolidação da identidade europeia, sendo também um elemento fundamental na 

qualidade de vida das populações”. 
1320  Devemos acrescentar que ainda são feitas citações de Conselho da Europa, 2000 - Convention 

Européenne du paysage et Rapport explicatif. T-Land (2000) 6.Estraburgo e da Carta sobre o 

Património Construído Vernáculo ratificada na XII Assembleia Geral do ICOMOS realizada no 

México de 17 a 23 de outubro de 1999.  
1321

Estudo realizado no Departamento Economia e Sociologia – Centro de Estudos Transdisciplinares 

para o Desenvolvimento, O espaço rural e os novos instrumentos de intervenção territorializada- O 

Caso da AIBT- Douro, AAVV.   
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no âmbito do Q.C.A. III
1322

., segundo um critério de discriminação positiva do interior. 

A diferença notória entre os primeiros quadros comunitários e o terceiro a ser aplicado é 

o fator de territorialidade que será implementado. 

O esboço de estrutura da rota do românico contempla onze elementos primeiramente, 

porque são designados como elementos a destacar do património arquitetónico 

medieval, classificando-os como de interesse
1323

. Foram considerados inicialmente os 

seguintes elementos: “Património arquitetónico medieval com grande interesse, em 

especial o que se relaciona com a arte românica. De facto, existe um conjunto de 

monumentos românicos com grande relevância cultural, podendo-se destacar onze 

casos como mais importantes, tendo em conta a sua excecionalidade e estado de 

conservação: a Igreja e Mosteiro de S. Pedro de Ferreira (Ferreira – Paços de 

Ferreira); a Igreja e o Mosteiro de Pombeiro (Pombeiro de Ribavizela – Felgueiras); a 

Igreja e Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa (Paço de Sousa – Penafiel); a Igreja e 

Mosteiro de S. Pedro de Cête (Cête – Paredes); a Igreja e Mosteiro de S. Vicente de 

Sousa (Sousa – Felgueiras); a Igreja de S. Pedro de Abragão (Abragão – Penafiel); a 

Igreja de S. Gens de Boelhe (Boelhe – Penafiel); a Igreja de Gândara/S. Miguel 

(Cabeça Santa – Penafiel); a Torre de Vilar (Vilar do Torno – Lousada); a Igreja 

Matriz de Unhão (Unhão – Felgueiras); a Igreja Matriz de Meinedo (Meinedo – 

Lousada)”
1324

. 

Em 2000 inicia-se o trabalho direcionado para a Rota do Românico, com o intuito de 

salvaguarda, proteção e divulgação do património histórico e arquitetónico do românico 

da região, em colaboração com a C.C.D.R.-N e a A.I.B.T., na pessoa do gestor, o 

Engenheiro Adolfo Ferreira, mantendo a equipa de técnicos que já tinha. É nesta altura 

que as várias entidades envolvidas neste projeto, a C.C.D.R.-N, a A.I.B.T., a 

                                                           
1322

 Idem, p. 2. 
1323 www.rotadoromanico.com in Plano de ação para a implementação e dinamização turística e cultural 

da Rota do Românico do Vale do Sousa, I Parte- (Relatório Final) Enquadramento e estruturação da 

Rota do Românico do Vale do Sousa, Relatório Final, setembro 2004, consultado a 29 de dezembro 

de 2011. Citamos “O património edificado e artístico do Vale do Sousa é diversificado e detém uma 

riqueza específica que em alguns casos merece ser enfatizada, uma vez que possuem características 

únicas. Este é um território que detém marcas diversas de um longo percurso histórico – foi povoado 

muito antes da colonização romana e a partir da alta Idade Média teve um grande desenvolvimento 

humano, económico e sócio cultural -, materializadas numa malha relativamente densa de objetos 

patrimoniais, que integra alguns casos com excecionalidade, particularmente nos domínios do 

património megalítico, castrejo, românico e barroco, entre outros; relacionados com funções 

diversas: religiosas, funerárias, militares, viárias, produtivas, etc. É de salientar um vasto conjunto 

de objetos patrimoniais com grande valor histórico, arqueológico e arquitetónico. 

p.88. 
1324

 Idem, Cf. com página 72. 

http://www.rotadoromanico.com/
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D.G.E.M.N.
1325

, o I.P.P.A.R.
1326

, a Associação para o Desenvolvimento do Turismo na 

Região do Norte (A.D.E.T.U.R.N
1327

), o Gabinete de Apoio Técnico do Vale do Sousa, 

a Diocese do Porto e a VALSOUSA, “iniciam o longo processo de articulação, 

negociação e elaboração de um conjunto de documentos que contratualizam os direitos 

e os deveres de todas as entidades envolvidas no projeto”
1328

.  

Somente em 2003 é que existe de facto financiamento dos fundos comunitários que 

permitiriam dar início às obras
1329

. Esta verba é disponibilizada após a realização e 

aprovação do estudo Programa de Implementação e Dinamização Turística e Cultural 

da Rota do Românico do Vale de Sousa
1330

.  

7.1.2- Objetivos 

Os objetivos do estudo foram descritos
1331

 e constam conforme os apresentamos por ser 

uma referência importante na estrutura da Rota: “1- caracterizar e diagnosticar o 

Património Românico dos seis concelhos que integram VALSOUSA (Castelo de Paiva, 

Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel) e identificar o património 

que, suplementarmente, se associaria à Rota; 2- estruturar globalmente a Rota do 

Românico, através da definição e caracterização dos percursos integrantes e dos 

modelos mais adequados à sua fruição e comercialização; 3- estudar o perfil potencial 

dos turistas e visitantes desta Rota e os mercados da sua origem; 4- formular um Plano 

de Ação e Estratégia de marketing e Promoção, sustentado na caracterização e na 

análise SWOT do Vale do Sousa e da Rota do Românico, no sentido de apoiar a 

dinamização e o desenvolvimento global desta Rota temática”. Temos desta forma 

enunciados alguns dos objetivos no âmbito da conservação e salvaguarda da Rota. No 

                                                           
26   

 Extinta em 2007. 
27  

O processo de extinção do I.P.P.A.R. iniciou-se em maio de 2006, quando o Ministério da Cultura 

investigou a viabilidade da fusão do I.P.P.A.R. com a D.G.E.M.N. devido às descoordenações de 

processos e a cortes orçamentais. A 27 de outubro de 2006 pelo Decreto-lei n. 215 é unido o Instituto 

Português do Património Arquitetónico ao Instituto Português de Arqueologia, sendo criado o 

Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico (I.G.E.S.P.A.R.) pelo  Decreto-Lei nº 

96/2007, de 29/03.  
1327

A ADETURN foi criada em 1992 com vários associados. Tinha como objetivo a promoção externa da 

sua região. Em 2009 apresenta insolvência e a Assembleia-geral da ADETURN aprova a sua 

dissolução.  
1328

www.rotadoromanico.com Sabemos que com a atualização do sítio da internet (17 de janeiro de 

2012), que o Projeto intitulado “Rota do Românico do Vale do Sousa – Conservação, Salvaguarda e 

Valorização” 1.ª fase foi comparticipado pelo Eixo prioritário 2, medida 2.4 – AIBT, da Operação 

Norte (ON) com um total de 2.244.590,53 Euros; Discriminando estes valores 75% Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER), Comparticipação Nacional com os 25% com Turismo de 

Portugal 15% e os 10% da Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.  
1329

As obras iniciadas em 2003 arrastar-se-ão até 2008.  
1330

 Idem, este estudo foi elaborado pela DHV MC Management Consultants, subsidiária portuguesa do 

grupo holandês DHV, é uma entidade que efetua consultorias na área de gestão e construção.  
1331

 Idem.  

http://www.igespar.pt/media/uploads/instrumentosdegestao/DL96_2007.pdf
http://www.igespar.pt/media/uploads/instrumentosdegestao/DL96_2007.pdf
http://www.rotadoromanico.com/
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mesmo ano de 2003, em julho, no Paço Episcopal do Porto, houve uma reunião que 

contou com a presença da Diocese do Porto e representado pelo bispo Diocesano, D. 

Armindo Lopes Coelho, sendo efetuado o protocolo com os representantes eclesiásticos 

das igrejas integradas na Rota do Românico, as instituições (Comissão de Coordenação 

Regional do Norte
1332

, VALSOUSA
1333

, Associações de Municípios do Vale do Sousa, 

as Fábricas das Igrejas que integram a Rota, a Câmara Municipal de Lousada), e o 

proprietário da Torre de Vilar
1334

.  

Em abril de 2004 a comunidade urbana adota legislativamente a designação de 

Comunidade Urbana de Vale do Sousa, conhecida por VALSOUSA
1335

. Em setembro 

de 2004 é concluído o estudo intitulado Análise e Enquadramento do Turismo Cultural- 

Diagnóstico e Caracterização do Vale de Sousa, integrado no Programa de 

Implementação Turística e Cultural da R.R.V.S.
1336

. Este estudo, desenvolvido em três 

partes documentais distintas
1337

, constitui uma etapa fundamental de validação do Plano 

de Ação e Estratégia de Marketing e Promoção da R.R.V.S. 
1338

. Consta no estudo os 

objetivos gerais pretendidos
1339

 com a R.R.V.S. e o enfoque na metodologia 

pretendida
1340

. Os objetivos gerais consistem em “1.estudar o turismo cultural na 

atualidade, identificar as suas tendências e compreender os papéis a desempenhar 

pelas Rotas Temáticas neste contexto; 2. posicionar o Vale do Sousa na Região, no País 

e no seu contexto externo, no que concerne às dinâmicas recentes do turismo, sobretudo 

no âmbito da procura cultural; 3. caracterizar e avaliar a situação atual do Vale do 

                                                           
1332

 Com a representação da Presidente, Cristina de Azevedo. 
1333

Esta cerimónia igualmente contou com a representação do Doutor Alberto Santos, na figura de 

Presidente da dita instituição.  
1334

 A Torre de Vilar foi construída nos finais do século XIII pelos Senhores de Riba de Vizela. Constitui 

um elemento de património português (Militar/Senhorial), integrado na Rota do Românico do Vale do 

Sousa, pertencente à categoria de classificação IIP (Imóvel de Interesse Público), segundo o Decreto 

95/78, publicado no Diário da Republica 210 de 12 de setembro de 1978. 
1335

  Diário da República III Série 1 de abril de 2004.   
1336

  www.rotadoromanico.com, consultado a 11 de janeiro de 2012.  
1337

  Idem, cfr. com  pp. 7-8: Parte I: Enquadramento e Estruturação da Rota do Românico do Vale do 

Sousa. Parte II Plano de Ação e Estratégia de Marketing e Promoção da Rota do Românico do Vale 

do Sousa. Dossier de Suporte ao Atlas/Guia da Rota do Românico de Vale do Sousa. 
1338

  Idem, p.22. 
1339

 Idem, cf. pp20-21. Citamos para podermos efetuar mais tarde uma comparação na evolução dos 

objetivos.  
1340

 Idem, cfr. pp5-6. A metodologia assente num trabalho estruturado em oito vetores, servindo-se do 

levantamento de dados obtidos de diferentes formas (estudos, cartografia, estatística, promocional); 

Dá enfase à valorização do levantamento direto no terreno com a análise de fichas e tratamento do 

património do vale do Sousa. Pretende a valorização dos participantes envolvidos na Rota, enquanto 

agentes identificados como pertinentes no setor turístico, os agentes ativos (Turismo Comercial) e dos 

atores relevantes (turistas e visitantes). Um dos princípios que esta metodologia gostaria de assegurar 

é a clareza e rigor dos resultados, assim como a concertação de estratégias de atuação do processo 

da Rota que auxiliem a sua implementação e dinamização. A exploração de recursos potenciais que 

interagem e se inserem na Rota constitui o último ponto metodologicamente apresentado.  

http://www.rotadoromanico.com/
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Sousa, como quadro de referência para os estudos específicos da Rota do Românico 

neste território; 4. caracterizar e diagnosticar o Património Românico dos seis 

concelhos que integram a Associação de Municípios do Vale do Sousa (Castelo de 

Paiva, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel) e identificar o 

património que suplementarmente se associará à Rota; 5. estruturar globalmente a 

Rota do Românico do Vale do Sousa, através da definição e caracterização dos 

percursos integrantes e dos modelos melhor adequados à sua fruição (e 

comercialização); 6. estudar o perfil potencial (segmentos) dos turistas e visitantes 

desta Rota e os mercados da sua origem; 7. analisar comparativamente alguns casos 

relevantes de Rotas do Românico, no sentido da adoção de uma estruturação adequada 

à Rota do Românico do Vale do Sousa e dos melhores processos (ou práticas) da sua 

gestão e implementação; 8. proceder a uma avaliação SWOT do Vale do Sousa e da 

Rota do Românico, enquanto quadro prévio de referência estratégica; 9. formular um 

Plano de Ação e Estratégia de Marketing e Promoção, sustentado na caracterização e 

na análise SWOT do Vale do Sousa e da Rota do Românico, no sentido de apoiar a 

dinamização e o desenvolvimento global desta Rota Temática; 10. calendarizar e 

orçamentar os vários programas que integram o Plano de Ação e Estratégia de 

Marketing e Promoção da Rota do Românico do Vale do Sousa”. 

Neste estudo são apresentados os objetivos específicos da R.R.V.S.
1341

.  

Nos objetivos específicos assistimos ao cingir-se a justificação a um elemento de valor 

patrimonial arquitetónico: o românico. Analisemos os objetivos: “Aprofundar os 

conhecimentos sobre a herança cultural, promovendo a fruição do património artístico 

e arquitetónico como legado visível de uma realidade histórica e, dessa forma, 

contribuir para um melhor conhecimento e entendimento das relações culturais e 

sociais entre as regiões e os países; Favorecer a valorização económica de 

monumentos, sítios e museus situados fora dos circuitos turísticos habituais; Incentivar 

a criação de novos empregos nos setores do turismo cultural de alta qualidade e da 

promoção do património cultural; Realizar campanhas de sensibilização e de 

promoção de imagem a favor do património cultural; Estimular a participação dos 

cidadãos na proteção, restauro, difusão e promoção de monumentos, sítios e museus, 

integrados nos seus espaços geográficos, para atingir a conservação integrada e 

sustentada do património”. Acrescentemos o que já tivemos oportunidade de mencionar 

                                                           
1341

  Idem, p.11  
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e pudemos constatar, sendo que o documentado apresentado parece-nos dirigido ao 

elemento de unicidade do românico, contrariamente ao exposto em 1988
1342

, que nos 

surge de forma extremamente generalista, focando várias temáticas de atividades
1343

 

sem qualquer menção ao elemento do românico.  

Temos assim neste estudo a justificação para efetuar uma Rota do Românico e citamos: 

“A criação de uma Rota do Românico no Vale do Sousa justifica-se, assim, quer para 

dar resposta à crescente curiosidade do público nacional e estrangeiro, pela nossa 

herança patrimonial (e desse modo obter vantagens económicas), quer como potencial 

de afirmação da nossa identidade, que se fundamenta no aumento do orgulho das 

populações locais pelos seus tesouros culturais”
1344

. 

Em 2004, há uma referência a um número de elementos que integram a Rota do 

Românico superior a quinze
1345

, que consistem nos seguintes
1346

: Igreja de S. Miguel 

de Entre-os-Rios (Eja - Penafiel). Igreja de S. Miguel de Gândara (Cabeça Santa - 

Penafiel). Igreja de S. Gens de Boelhe (Boelhe - Penafiel).Igreja de S. Pedro de 

Abragão e os seus Túmulos (Abragão - Penafiel). Memorial da Ermida (Irivo - 

Penafiel). Ermida de Nossa Senhora do Vale (Cête -Paredes). Igreja de S. Pedro de 

Ferreira (Ferreira - Paços de Ferreira).Ponte de Espindo (Meinedo Lousada). Ponte de 

Vilela (Aveleda - Lousada). Igreja do Salvador (Aveleda - Lousada. Torre de Vilar 

(Vilar de Torno - Lousada). Igreja de Santa Maria de Airães (Airães - Felgueiras). 

Igreja Matriz de Unhão (Unhão - Felgueiras). Igreja de S. Vicente de Sousa (Sousa -

Felgueiras). Igreja de S. Mamede de Vila Verde (Vila-Verde - Felgueiras). Enuncia-se 

que existem outros seis elementos integrados na Rota, quatro que faziam parte do 

conjunto dos quinze, totalizando portanto dezanove, que são: Igreja do Salvador de 

Paço de Sousa
1347

 (Paço de Sousa – Penafiel). Igreja de S. Pedro de Cête
1348

 (Cête – 

                                                           
1342

 Estudo sobre Novas Áreas de Criação de Emprego/Empresas e Respetivas Formas de Apoio. 
1343

 Idem, cfr. p. 53. O desenvolvimento da metodologia descrita no Capítulo 1.3, nomeadamente, a 

realização de entrevistas e a análise de caracterização da Região, permitiram isolar sete áreas ou 

domínios de criação de empresas e emprego, cujas oportunidades associadas foram objeto de estudo 

em profundidade: 1. Densificação do tecido produtivo existente; 2. Fileira agrícola, florestal e 

agroindustrial; 3. Serviços sociais; 4. Serviços prestados às empresas; 5. Turismo; 6. Ambiente; 7. 

Novas tecnologias de informação e comunicação. Podemos comprovar que a menção à atividade de 

Turismo existe, embora seja encarada como uma mera hipótese, sem ainda estar associado ao 

elemento do românico.  
1344

 Idem, p.12. 
1345

 Idem, p. 22. 
1346

 Destacamos a bold os elementos que compõem o objeto de análise da tese, na tipologia de arquitetura 

religiosa medieval do Vale do Sousa.  
1347

 I.P.P.A.R., D.L. 106F/92, de 01 junho.  
1348

 Idem.  
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Paredes). Igreja Matriz de Meinedo (Meinedo – Lousada)
1349

. Mosteiro de 

Pombeiro
1350

 (Pombeiro de Ribavizela – Felgueiras). Estes elementos foram 

enunciados à parte, provavelmente devido à sua afetação ao I.P.P.A.R. Os outros dois 

elementos são propostos pela equipa técnica que elaborou o estudo, para integrar a 

R.R.V.S. perfazendo um total de 21, sendo estes a Torre de Aguiar de Sousa (Aguiar de 

Sousa – Paredes) e o Monumento funerário do Sobrado Marmoiral (Sobrado – Castelo 

de Paiva).  

Em novembro de 2004 é apresentado ao público, em Cabeça Santa, o estudo do Plano 

de ação para a implementação e dinamização turística e cultural da Rota do Românico 

do Vale do Sousa, com a listagem completa dos vinte e um elementos que já referimos. 

Apresentamos em síntese um esquema dos quinze elementos do nosso objeto de estudo 

que demonstra a afetação
1351

:  

 

Podemos constatar, pelo quadro, a evidência da nossa suposição do motivo dos quatro 

elementos serem tratados à parte, embora se integrem na R.R.V.S. Este facto irá 

                                                           
1349

 Idem ibidem. 
1350

 Idem ibidem.  
1351

Esta síntese foi apresentada em conferência dada pela autora no âmbito do XXVIII Encontro da / 

XXVIII Conference of the Associação Portuguesa de História Económica e Social - Consumo e 

Cultura Material da Idade Média ao Presente, subordinada à temática Arquitetura religiosa 

medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI, que decorreu no Campus 

de Azurém - Universidade do Minho em Guimarães nos dias 21 e 22 de novembro de 2009.  
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condicionar as intervenções, pois se dezassete não possuem afetação, a R.R.V.S. pode 

atuar sobre o edificado com os financiamentos que possui, ficando as restantes quatro a 

cargo primeiramente do I.P.P.A.R. e depois, pela restruturação de 2006, pelo 

I.G.E.S.P.A.R
1352

. Torna-se certamente mais difícil a uma entidade que tem como 

objetivo a salvaguarda e valorização dos monumentos, como é o caso da R.R.V.S., 

possuir elementos com diferentes tutelas. Devemos ponderar que o facto de um 

monumento não estar tutelado também pode conduzir à sua extinção, facto verificado 

aquando do abandono e expropriações do século XIX. Sob este assunto inquirimos a 

opinião da diretora da Rota, que afirma que “o principal é encontrar consensos e que o 

edificado se conserve”
1353

. Numa análise sobre as intervenções realizadas nos quatro 

monumentos, Cête, Meinedo, Paço de Sousa e Pombeiro, considerou a intervenção de 

Pombeiro com uma boa intervenção. Acrescentou no entanto que Meinedo 

aparentemente não apresenta os mesmos critérios de atuação em relação aos restantes 

elementos, mas que respeita os procedimentos e não lhe é possível efetuar críticas a um 

organismo que é distinto da Rota
1354

.  

A igreja de Cabeça Santa é o primeiro monumento a ser apresentado formalmente, 

como resultado interventivo e demonstrando o trabalho efetuado. No período 

compreendido entre 2004 a 2006 procurou-se criar condições de estruturação para a 

Rota, como poderemos observar. 

Devemos mencionar que numa primeira fase deste estudo
1355

 foi contemplada a hipótese 

de existir mais um elemento agregado à Rota, a Capela de Gradim de Idães, que não foi 

incluída por ter sido considerada de fraca relevância no desenvolvimento dos trabalhos 

de análise.  

Neste plano encontramos vários elementos que definem a rota, nomeadamente o ponto 

II7
1356

 que remete para a memória histórica do território e sua dimensão cultural dos seis 

concelhos envolvidos; o ponto II8
1357

 que é mais específico e aborda diretamente a 

essência da Rota: “O Património românico do Vale de Sousa”; no ponto II9
1358

 

                                                           
1352

De acordo com o Decreto-lei n.º 215/2006 irá fundir o I.P.P.A.R. com o Instituto Português de 

Arqueologia resultando o organismo I.G.E.S.P.A.R. 
1353

Excerto de entrevista realizada à Doutora Rosário Machado, a 21 de dezembro de 2011 no 

VALSOUSA, Lousada. 
1354

 Idem. 
1355

 Plano de ação para a implementação e dinamização turística e cultural da Rota do Românico do 

Vale do Sousa, página 23, nr9.  
1356

 Idem. Cf. pp120-130. 
1357

 Idem, p. 130.  
1358

 Idem, pp136-151.  
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encontramos outros elementos do património cultural do Vale do Sousa; Neste plano já 

é descrita uma síntese do diagnóstico
1359

 assim como pontos críticos e 

recomendações
1360

 e apresenta-nos a caracterização geral da Rota e estudos de 

percursos: dois são descritos inicialmente: de Pombeiro a São Pedro de Ferreira
1361

 e a 

de Cête a São Pedro de Abragão
1362

.     

Em 2005/2006 o Plano de Formação para a Promoção e Dinamização da Rota do 

Românico do Vale do Sousa
1363

 é divulgado e colocado em prática através de dezasseis 

ações de formação, com nove cursos distintos, que contaram com um total de cinquenta 

formadores. A realização das ações tinha como objetivo prático formar em diversas 

áreas como turismo cultural, gestão, valorização patrimonial, marketing, cartografia, 

arquitetura, ordenamento do território, artes e ofícios, gastronomia, entre outros
1364

, 

numa população, cujos dados recolhidos nos diversos estudos realizados, registava 

fracos recursos na qualificação. Estas ações
1365

 contaram com a participação de 

duzentos formandos, nas áreas previamente definidas como de relevância na 

aplicabilidade posterior da R.R.V.S., tendo havido a procura de compatibilidade horária 

com a população que trabalhava e sendo estes cursos administrados extra-horário. Este 

plano foi colocado em prática no segundo semestre de 2005 sendo concluído no final de 

abril de 2007
1366

. Estes cursos de formação efetuados a vários níveis: pós-graduação, 

especialização e sensibilização, visaram preparar um quadro técnico de profissionais 

integrados na dinamização turística e cultural da Rota, constituindo uma aposta na 

qualificação do quadro humano.  

Em 2005 elabora-se e é apresentada a candidatura Comunicação, Informação e 

Interpretação da Rota do Românico
1367

. Este programa é promovido pela VALSOUSA 

                                                           
1359

 Idem p.153.  
1360

 Idem, p.155.  
1361

 Idem, p.179. Constitui atualmente o Percurso Norte.  
1362

 Idem, p.186. O Percurso Sul não termina em Abragão pois abrange mais elementos. Terá sido um 

primeiro esboço do mesmo.  
1363

 O Projeto de Formação para a Promoção e Dinamização da Rota do Românico do Vale do Sousa 

enquadra-se no Eixo Prioritário 2. Medida 2.5 – AIBT do Vale do Sousa, Operação Norte (ON), teve 

um financiamento de 421.097,21 Euros, consultado a 17 de janeiro de 2012.   
1364

 Estes elementos encontram-se descritos em www.rotadoromanico.com, Historial. Recolhido a 21 de 

novembro de 2011.  
1365

 A ação teve como ponto de partida a entidade Ader-Sousa – Associação de Desenvolvimento Rural 

das Terras do Sousa, com base na apresentação efetuada da candidatura (2004) à medida 2.5 – Ações 

Integradas de Base Territorial – Empregabilidade do Eixo Prioritário 2 do Programa Operacional 

Norte.  
1366

 www.adersousa.pt/programa_de_formacao_-_R.R.V.S., consultado a 16 de janeiro de 2012.  
1367

 Despacho n.º 1743/2008. Neste Despacho temos a informação da evolução deste programa. O 

despacho data de 12 de outubro de 2007; o programa foi homologado a 19 de dezembro de 2005; a 

celebração do protocolo entra a comunidade Urbana de Vale do Sousa e C.C.D.R.-N decorreu a 31 de 

http://www.rotadoromanico.com/
http://www.adersousa.pt/programa_de_formacao_-_rrvs
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e insere-se na medida 2.4 Ação Integrada de Base Territorial do Vale do Sousa 

integrada na Operação Norte. É com este programa que a Rota irá adquirir uma maior 

visibilidade, pois tem a comparticipação financeira
1368

 para ser trabalhada e assegurada 

a sua identidade, pois segundo a cláusula 1.ª o programa desenvolve-se segundo cinco 

ações: 1-Sistema de Identidade da Rota do Românico; 2- Portal da Rota do Românico; 

3- Rede de sinalética e de Informação Turística da Rota; 4- Plano de Comunicação/ 

Divulgação da Rota do Românico; 5- Comissão de Acompanhamento e auditoria 

externa do projeto. Este programa envolve um contrato entre a VALSOUSA
1369

 e o 

Ministério do Ambiente
1370

, Ordenamento do território e Desenvolvimento Regional. É 

de assinalar a articulação que a VALSOUSA
1371

 é obrigada a estabelecer pelo presente 

contrato
1372

 entre as entidades D.G.E.M.N., I.P.P.A.R. e as Estradas de Portugal (E.P).  

Encontramos referências explícitas a práticas patrimoniais neste programa como o facto 

de ser pretendido “a conservação, salvaguarda e valorização do património histórico 

construído; valorização e salvaguarda das envolventes aos monumentos”. Constata-se 

que há um percurso lógico na procura de viabilidade da Rota com o elemento românico 

a assegurar o financiamento e a tentativa de consolidação através de uma componente 

imaterial de dinamização, promoção e animação da Rota com a consequente 

dinamização turística e cultural. 

                                                                                                                                                                          
março de 2006 e nesse mesmo ano a 4 de maio é assinado o contrato de financiamento. A 20 de 

dezembro de 2006 é homologada a reformulação da candidatura, e assinado a 8 de janeiro de 2007 um 

novo contrato de financiamento. Este contrato-programa data de 10 de agosto de 2007. Este contrato 

de financiamento dado pelo Programa Operacional do Quadro comunitário de Apoio III teve como 

valor 606 mil euros, para a produção do sistema de identidade da R.R.V.S. e restantes elementos de 

comunicação e informação. Este projeto consta atualmente no sítio na Internet da Rota do Românico e 

podemos constatar que à semelhança do Projeto o “Rota do Românico do Vale do Sousa – 

Conservação, Salvaguarda e Valorização” 1.ª fase, também este se enquadra no Eixo prioritário 2, 

medida 2.4 – AIBT, da Operação Norte (ON) n um investimento que totaliza 605.800,00 Euros; 

Financia estes valores em 75%, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), havendo 

uma Comparticipação Nacional com os restantes 25%: 15% do Turismo de Portugal e 10% dos 

Municípios da VALSOUSA. 
1368

 A comparticipação é assegurada pelo programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento de 

Administração central (PIDDAC), da Comissão de Coordenação do desenvolvimento Regional do 

Norte. 
1369

 Representada pelo presidente da Junta de Comunidade Urbana do vale do Sousa, Alberto Fernando da 

Silva Santos.  
1370

 Com representação do presidente da Comissão de Coordenação Regional do Norte/ON – Operação 

Norte, (CCDRN), Carlos Cardoso Lage.  
1371

Cf. com Despacho n.º 1743/2008: Compete à VALSOUSA: a) Lançar os procedimentos de 

contratação pública legalmente exigíveis; b) Articular as ações com o IPPAR, a DGEMN e a EP — 

Estradas de Portugal, de acordo com o estipulado na lei; 
1372 O relator da Comissão de Acompanhamento do Projeto será mais uma vez a Quaternaire Portugal, 

que terá como funções participar em reuniões, elaborar as respetivas atas e elaborar os relatórios que 

fazem parte do processo de avaliação do projeto.   
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Entre 2005 a 2007 são realizados os Estudos de Valorização e Salvaguarda das 

Envolventes
1373

 aos 21 monumentos que compõem a R.R.V.S. Este estudo teve como 

objetivo definir as condicionantes a impor às áreas envolventes dos monumentos, 

redefinindo Zonas Especiais de Proteção (ZEP), diagnosticando as áreas de atuação nas 

intervenções, diferenciando-as em gerais e prioritárias, e nestas últimas elaborar e 

apresentar a quantificação de custos, de estudo, do projeto, e consequentemente da obra. 

Neste estudo é referido que as intervenções destinam-se primeiramente aos monumentos 

afetados da DGEMN e posteriormente aos últimos quatro tutelados pelo IPPAR
1374

.  

Os estudos foram realizados por equipas multidisciplinares, no âmbito dos conceitos de 

salvaguarda e valorização dos conjuntos arquitetónicos e envolventes dos monumentos, 

conforme já tivemos oportunidade de constatar nas intervenções
1375

. 

No decorrer deste período de 2005-2007 houve a prossecução de cinco projetos: 1- Rota 

do Românico do Vale do Sousa – Conservação, Salvaguarda e Valorização” 2.ª 

fase
1376

; 2- Redefinição e Requalificação do Terreiro de Pombeiro
1377

; 3- Arranjo 

Urbanístico do Centro Cívico de Abragão
1378

; 4- Requalificação Urbana da Área 

Envolvente e Recuperação e Conservação da Igreja do Mosteiro de Paço de Sousa
1379

; 

5- Estudos de Valorização e Salvaguarda das Envolventes dos Monumentos da Rota do 

Românico do Vale do Sousa
1380

.  

Em 2006 há o grande salto para a consolidação da R.R.V.S., tendo sido deliberado em 

reunião e concluído que a Rota do Românico constituía o elemento mais forte dos 

municípios, constituindo segundo as palavras da diretora. Rosário Machado o fator de 

                                                           
1373

Cfr. com www.cm-felgueiras.pt/ Ata n.º 17 de 8 de agosto de 2006 sobre o Relatório Final (3.ªa fase), 

da Comissão de Acompanhamento de Estudos de Valorização e Salvaguarda das Envolventes, 

consultado a 17 de janeiro de 2012. 
1374  Idem, cf. e citamos: “Este estudo incide sobre os dezassete monumentos da tutela da DGEMN, sendo 

que, os quatro monumentos em falta, da tutela do IPPAR, serão brevemente alvo, pela mesma equipa 

de trabalho, da mesma análise”. 
1375

  Cf. Capítulo 6. 
1376

 www.rotadoromanico.com, Historial (17 de janeiro de 2012). Este projeto foi comparticipado pelo 

Eixo prioritário 2, medida 2.4 – AIBT, da Operação Norte (ON) com um total de 794.901,77 Euros; 

Discriminando estes valores 75% Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 

Comparticipação Nacional com os restantes 25%: 10% da Direção Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais, 10% dos Municípios da VALSOUSA e 5% da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte. Este projeto decorreu entre 2005 e 2006.  
1377

  Idem, A comparticipação mantem-se com os valores de 75% Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER), e a Comparticipação Nacional com os restantes 25% cedido pelo Município de 

Felgueiras, totalizando 1.293.470,00 Euros, em 2006.  
1378

  Idem, e a Comparticipação Nacional logicamente foi o Município de Penafiel. O valor total foi de 

574.455,00 Euros, tendo decorrido em 2006.  
1379

 Idem, totalizando 1.244.218,00 Euros, em 2006.  
1380

 Idem, e a Comparticipação Nacional como envolve os monumentos integrados na Rota foi com a 

contribuição de 25% da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. O valor 

total foi de 94.501,00 Euros, tendo decorrido entre 2005 e 2007.  

http://www.rotadoromanico.com/
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coesão territorial
1381

. Salientamos vários fatores que contribuíram para este alicerçar da 

R.R.V.S: primeiramente a proposta em maio do Conselho de Administração, com a 

nomeação da Diretora, Rosário Machado, que até então estava ligada à VALSOUSA, 

com um envolvimento profundo, dado que coordenava o gabinete técnico, com outros 

serviços, de outros projetos a que se dedicava. Com a sua nomeação desencadeiam-se 

outros processos: há neste momento a constituição formal da equipa que vai trabalhar 

plenamente a R.R.V.S., pois é da responsabilidade da nova Diretora as nomeações, 

assim como o de assegurar que possua uma área funcional, dada a sua importância 

estratégica no envolvimento dos municípios.  

Esta alteração na constituição da equipa provavelmente terá como base de suporte o 

trabalho desenvolvido
1382

 por Rosário Machado, que apresenta um esquema de estrutura 

orgânica da gestão da equipa
1383

. Obtemos outro mais detalhado e especificando os 

serviços com a indicação de que será necessário além da figura do gestor/administrador, 

três técnicos especializados no domínio informático
1384

. 

Uma comparação sumária entre os esquemas: 

 

 

Neste trabalho, Rosário Machado refere que a estrutura autónoma para a prossecução do 

Plano de Ação consistirá, pela sua dinâmica, no modelo de empresa intermunicipal, 

pelos seguintes fatores: facilitar os procedimentos nas atuações e a convergência de 

interesses comuns
1385

. A equipa agora é mais alargada e abrange várias áreas. 

                                                           
1381

Excertos de entrevista realizada à Doutora Rosário Machado, a 21 de dezembro de 2011 no 

VALSOUSA, Lousada. 
1382

 MACHADO, Rosário Correia, in Turismo, Ordenamento e Gestão de Território: da estruturação 

espacial ao desenvolvimento sustentado - Contributos para o Modelo de Gestão da Rota do Românico 

do Vale do Sousa, ADERSOUSA, Universidade Fernando Pessoa, 2006.  
1383

 Idem, pagina 14. Este esquema tem uma nota adicional pela autora que informa que no presente 

mandato só tinham tomado posse a Junta da Comunidade e a assembleia da Comunidade.  
1384

  Idem, p. 23. 
1385

  Idem, p. 26.  
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Enunciamos quais eram as vertentes profissionais descritas em 2006, discriminando 

igualmente o número de pessoas, quantificando-as em relação à atividade. Engenharia 

civil (três); engenharia do ambiente - técnicos de turismo (dois); geografia (um); história 

(quatro); comunicação (dois); relações internacionais - cultura (um); técnicos 

administrativos (dois); estagiário (um)
1386

. O total da equipa em 2006, com a inclusão 

da direção, indicia um número de dezassete pessoas. 

Nessa mesma altura, em 2006, procura-se encontrar um espaço de trabalho específico 

para geri-la, sensibilizar a população, atuar na conservação e salvaguarda, e divulgar o 

que seria realizado: o início da execução da candidatura Comunicação, Informação e 

Interpretação da Rota do Românico
1387

. Nesta área de Comunicação encontramos 

vários elementos: 1- Publicação Científica
1388

; 2- Guia Turístico
1389

 para conhecer 

melhor a R.R.V.S. Sobre este elemento deixamos a seguinte nota de reflexão: apresenta 

ainda os elementos de Publicação Científica, que provavelmente se destinam a um 

público mais conhecedor ou que pretendem informações com um grau de 

aprofundamento a nível dos 21 elementos que compunham a Rota do Românico inicial. 

Acrescente-se outro tipo de publicações, como as publicações diversas da 

Transromanica ou dos artigos publicados na Newsletter CrossCulTour N.º 1 e o N.º 2, 

que compromete a leitura do Guia Turístico. Este último de facto possui uma referência 

numerada, que não é percetível de imediato, somente com uma leitura cuidada e atenta 

dos vários elementos que estão disponíveis neste local. É composto por cerca de 335 

páginas que se iniciam com uma numeração romana: I Índice. Vale do Sousa; um que 

gostaríamos de destacar como um elemento essencial a manter neste local: II- 

Românico. A R.R.V.S. A consulta deste documento revela um resumo do românico
1390

 e 

a análise dos monumentos que integram a Rota, possibilitando a gestão da visita em 

quatro dias, dois ou somente um, disponibilizando todos os contactos, para marcação de 

visita, como chegar, distâncias entre os monumentos, a uma abordagem elementar da 

                                                           
1386

 O Estagiário é do Centro de Emprego. Estes dados são extraídos da entrevista dada por Rosário 

Machado. Na mesma Rosário Machado afirmou  
1387

 O relator da Comissão de Acompanhamento do Projeto é, à semelhança dos anteriores, mais uma vez 

a Quaternaire Portugal, com as funções que já descrevemos anteriormente.  
1388

 Encontramos na Internet www.rotadoromanico.com/vPT/GaleriaDigital, (18 de janeiro de 2012) a 

publicação da Rota do Românico disponível para consulta ou arquivo. Este elemento extremamente 

bem elaborado tem uma abordagem que se inicia com o Índice e Prefácios; Arquitetura. Românico em 

Portugal; Românico no Vale do Sousa, seguido dos elementos que compõem a Rota e terminando com 

o Glossário e respetiva Bibliografia. Este elemento encontra-se igualmente editado pela VALSOUSA.  
1389

   www.rotadoromanico.com/vPT/GaleriaDigital, (18 de janeiro de 2012).  
1390

 O resumo possui 11 páginas, in www.rotadoromanico.com/vPT/GaleriaDigital, consultado a 18 de 

janeiro de 2012.  

http://www.rotadoromanico.com/vPT/GaleriaDigital
http://www.rotadoromanico.com/vPT/GaleriaDigital
http://www.rotadoromanico.com/vPT/GaleriaDigital
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arquitetura do românico e a sua tipologia na fachada principal, que certamente 

despertará a atenção do ávido visitante em ampliar os seus conhecimentos. O III 

“Percurso Norte da R.R.V.S”.
1391

; “IV Percurso Sul da R.R.V.S”.
1392

; informações 

complementares nos pontos seguintes, “V A não perder”, “VI O que ver e fazer”, “VII 

Onde Dormir e Comer#, e por último informações gerais, que se encontram designadas 

no ponto “VIII Informações úteis”;  

3- Brochuras
1393

; 4- Mapa de Bolso
1394

; Filme Promocional, este elemento disponível 

em visionamento, introduz à temática, A Rota do Românico do vale do Sousa e possui 

também vídeos dos restantes elementos que compõem a Rota. Permite uma leitura 

rápida dos 21 monumentos
1395

, informando da origem, com uma breve caracterização 

tipológica e algumas particularidades que podem despertar o interesse no visitante.  

Neste ponto são assinalados outros meios como materiais promocionais
1396

 e os painéis 

informativos que se encontram nos monumentos, que contêm a 

localização, planta e um breve resumo histórico. 

5- Sinalização Viária, com informação turística-cultural
1397

.  

Neste mesmo ano, 2006, ainda é registada a marca “Rota do Românico do 

Vale do Sousa”, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 

Em 2008, inicia-se o Estudo para a Definição do Modelo de Gestão e Viabilidade 

Económica e Financeira da Rota do Românico. Encontramos a ata da reunião
1398

. 

Também neste ano organiza-se um seminário, com a finalidade de apresentar a R.R.V.S. 

na envolvência local, às entidades qualificadas, assegurando dessa forma a informação 

dos objetivos pretendidos a desenvolver. Há continuidade a nível de projetos, e 

                                                           
1391 www.rotadoromanico.com/vPT/GaleriaDigital, 18 de janeiro de 2012. O percurso apresenta-se com 

um mapa inicial abordando seguidamente os elementos descritos no percurso, num total de 28 

diapositivos.  
1392

 Idem, seguindo a mesma metodologia visual, totalizando 25 diapositivos.  
1393

 Não encontramos uma justificação para a inclusão deste elemento no sítio da Internet dado o seu 

conteúdo ser idêntico ao anterior. Poderia ser facilmente suprimido.  
1394

 www.rotadoromanico.com/vPT/GaleriaDigital, consultado a 18 de janeiro de 2012. O elemento tem 

como referência 2009, pelo que presumimos que tenha sido elaborado nessa data. É composto com um 

mapa viário detalhado com a localização específica dos 21 elementos e um resumo sucinto da sua 

caracterização.  
1395

 Pombeiro. Mosteiro, in www.rotadoromanico.com/vPT/GaleriaDigital, tem uma duração de um 

minuto e pouco, consultado a 18 de janeiro de 2012 
1396

 Lembranças que os visitantes gostam de adquirir e que existem em diversos suportes, como lápis, 

canetas, borrachas, t-shirts, vasos, cadernos de pensamentos, os “Sousos” que são miniaturas dos 

monumentos.  
1397

 Presumimos que seja a sinaléctica que auxilia à localização do monumento. Não é possível visualizar 

em www.rotadoromanico.com/vPT/GaleriaDigital, a 18 de janeiro de 2012.  
1398

   www.cm-felgueiras.pt/, a 18 de janeiro de 2012. 

http://www.rotadoromanico.com/vPT/GaleriaDigital
http://www.rotadoromanico.com/vPT/GaleriaDigital
http://www.rotadoromanico.com/vPT/GaleriaDigital
http://www.rotadoromanico.com/vPT/GaleriaDigital
http://www.cm-felgueiras.pt/
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podemos analisar o resultado de uma candidatura na implementação do “Plano de 

Promoção da Acessibilidade da Rota do Românico do Vale do Sousa”
1399

.  

Em 2009 é apresentado outro plano com o objetivo de demonstrar propostas, quer de 

melhoria de acessibilidade quer de mobilidade, em relação aos monumentos que 

integram a Rrota
1400

. Ainda no âmbito de estruturação da Rota, é aprovada a candidatura 

ao PROVERE com o título de Estratégia de Eficiência Coletiva
1401

. O objetivo é a 

valorização do românico abrangendo a envolvente paisagística na intervenção do 

edificado. 

A registar ainda este ano a integração da R.R.V.S. na Transromanica
1402

. Esta 

integração, na Península Ibérica, constitui um ponto comum com a Rota de Santa Maria 

la Real. 

Há uma data a assinalar de extrema relevância para a R.R.V.S., doze de março de 2010, 

quando se dá a conhecer o alargamento da Rota a todos os 

Municípios da NUT III – Tâmega
1403

. Esta nova área de 

intervenção passa de cinco para doze concelhos, compreendendo 

agora os de Amarante, Baião, Celorico de Basto, Cinfães, Marco 

de Canavezes e Resende
1404

. Em edificado, significa um 

alargamento para cinquenta e oito monumentos, a intervir, 

manter e divulgar. 

Este ano é marcado por uma campanha intensa de preparação e de execução de 

candidaturas a diversos programas: Programa de Valorização e Qualificação Turística 

                                                           
1399

 www.rotadoromanico.com. Acrescentemos que este Candidatura apresentada pela VALSOUSA está 

inserida no Eixo 6 - Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social, do Programa Operacional do 

Potencial Humano (POPH), inserido no Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN). 

Consultado a 10 de setembro de 2012. 
1400

 Cf. com www.rotadoromanico.com. Historial. 10 de setembro de 2012. É afirmado a inclusão de 

“estudos, de natureza multidisciplinar, sobre a temática da promoção da acessibilidade aos 

monumentos, ao espaço público envolvente, aos transportes públicos, à comunicação e às tecnologias 

(infoacessibilidade)”. 
1401

 “A Estratégia prevê a concretização de seis grandes projetos-âncora, de natureza pública, que 

corporizam as principais linhas de intervenção do Programa de Ação, e um conjunto de 143 projetos 

complementares, públicos e privados, que visam o enriquecimento e sucesso da iniciativa PROVERE. 

Os projetos-âncora da R.R.V.S. incluídos no Programa de Ação, correspondentes a um investimento 

total de 10.600 milhões de euros, são os seguintes: Dinamização Cultural e Turística da R.R.V.S.; 

Conservação e Requalificação do Património da R.R.V.S.; Plano de Formação dos Agentes 

Económicos e Culturais da R.R.V.S.; Implementação do Sistema de Monitorização e Certificação do 

Produto Turístico-Cultural R.R.V.S.; Salvaguarda e Valorização do Património Natural, Vernacular 

e Intangível; Dinamização da Estrutura de Gestão do Consórcio da R.R.V.S. ”. Cf. com 
www.rotadoromanico.com. Historial. 10 de setembro de 2012. 

1402
   www.rotadoromanico.com. Historial. 10 de setembro de 2012. 

1403
 Imagem extraída de www.maraoonline.com. Consulta a 10 de setembro de 2012. 

1404
www.rotadoromanico.com/vPT/Atualidades/Noticias/Paginas/RotadoRomaniconovosmonumentos. 

Consulta a 10 de setembro de 2012. 

http://www.rotadoromanico.com/
http://www.rotadoromanico.com/
http://www.rotadoromanico.com/
http://www.rotadoromanico.com/
http://www.maraoonline.com/
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Actualidades/Noticias/Paginas/RotadoRomaniconovosmonumentos


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

 

334 
 

da Rota do Românico
1405

; Dinamização, Coordenação, Acompanhamento, 

Monitorização e Gestão da Parceria da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE - 

Rota do Românico
1406

; a terceira candidatura é vocacionada para atividades didáticas, 

reconhecendo a importância da educação no ensino de valores patrimoniais. Intitula-se 

A Pintura Mural na Rota do Românico - Atividades Pedagógicas
1407

. 

O ano de 2011 é assinalado por contratos de financiamento que viabilizam a ação de 

intervenção no novo plano extensível aos novos municípios da Rota
1408

. 

Em 2012 assinala-se o início da execução de uma outra candidatura, que visa o 

desenvolvimento do turismo por pequenas e médias empresas. Esta candidatura é 

designada por Rotas Culturais, Empreendedorismo e Promoção de Tecnologia e tem a 

parceria do projeto e-CREATE. Também no início de 2012 teve lugar a primeira 

reunião da Comissão Cientifica da Rota do Românico
1409

. 

Dado a Rota também ter como objetivo um roteiro de visita aos monumentos, nesse 

sentido e para apoiar os visitantes, a R.R.V.S. tem desenvolvido Centros de Informação, 

localizados em alguns dos monumentos. No presente momento existem já quatro
1410

.  

Iniciaram este serviço em 2009, com a abertura de três centros dos quais dois incluem-

se no nosso estudo: O mosteiro de Santa Maria de Pombeiro e o Mosteiro de São Pedro 

de Ferreira. Em 2010 abriu o do Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa. Devemos 

acrescentar ainda neste ponto, que as informações encontram-se disponíveis para 

consulta, quer sobre os monumentos, quer sobre horários, ou acessos, entre outros 

pontos essenciais de consulta, para os que gostam antecipadamente de saber algo, antes 

de se deslocarem e efetuarem a visita
1411

.  

 

 

                                                           
1405

 Esta candidatura de julho tem como objetivo reforçar a identidade da marca, desenvolvendo diversos 

produtos procurando integrar a comunidade no processo.  
1406

 Em setembro de 2010. Cf. www.rotadoromanico.com. Historial. 10 de setembro de 2012. 
1407

 Decorre em outubro de 2010 e destina-se a um público do primeiro ciclo, assentando em atividades 

práticas (artísticas e manuais), suscetíveis de captar a atenção, de acordo com o nível etário.  
1408

 Foram celebrados quatro contratos de financiamento com a entidade gestora do ON. 2 – O Novo 

Norte (Programa Operacional Regional do Norte 2007/2013), destinados à consolidação da Rota do 

Românico e ao alargamento do projeto aos restantes seis municípios da NUT III – Tâmega e à 

execução do Plano de Dinamização Cultural e Turística da Rota do Românico. Cf. 

www.rotadoromanico.com. Historial.  10 de setembro de 2012. 
1409

 www.rotadoromanico.com. Historial. 10 de setembro de 2012. 
1410 Nestes Centros existem espaços compostos por: área de atendimento; área de exposição dos materiais 

de informação e promoção; área de acesso à internet; área expositiva multimédia; espaços polivalentes 

aptos para o acolhimento de exposições e outros eventos. www.rotadoromanico.com – visite a rota. 
1411

 www.rotadoromanico.com. 

http://www.rotadoromanico.com/
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Actualidades/Noticias/Paginas/RRassinacontratosdefinanciamento.aspx
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Actualidades/Noticias/Paginas/RRassinacontratosdefinanciamento.aspx
http://www.rotadoromanico.com/
http://www.rotadoromanico.com/
http://www.rotadoromanico.com/
http://www.rotadoromanico.com/
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7.1.3- Síntese da divulgação do património promovido pela RRVS 

Na divulgação do património promovido pela R.R.V.S. elaborámos uma síntese 

resultante da análise efetuada, enquadrando três vertentes: 

Exposições Seminários e Congressos Publicações 

2009 – Exposição 

itinerante “Rota do 

Românico do Vale do 

Sousa1412. 

2010 – Seminário “Rota do Românico: Património 

para Todos”1413.  

2011 – I Congresso Internacional da Rota do 

Românico. Apresentação dos novos monumentos 

integrados na Rota1414. 

1- Catálogo da 

Exposição "Rota do 

Românico" 

2-Mapa de Bolso 

3-Guia Turístico 

4-Monografia  

 

 

7.1.4- Quadro analítico da equipa de VALSOUSA 

Efetuámos uma análise atual da constituição da equipa e apurámos a inserção de dados 

sobre os elementos, que incluem uma breve descrição das qualificações profissionais e a 

anexação do contato eletrónico.  

Quadro analítico da equipa de VALSOUSA
1415

 

Direção – Rosário Machado 

Área 

administrativa 

Centros de 

Informação 

Conservação 

e Salvaguarda 

Cultura 

 

Planeamento 

e 

Comunicação 

Turismo 

Adelaide 

Amorim; 

Paula Marques. 

Carla Moreira; 

Elsa Silva; 

Joaquim 

Costa; 

José Augusto 

Costa. 

Ricardo 

Magalhães; 

Nelson 

Antunes; 

Vítor Marinho. 

Ester Silva. Susana Alves; 

António 

Coelho; 

Cláudia Costa. 

 

Duarte 

Pinheiro; 

Hugo Vaz. 

 

Podemos constatar através da observação do esquema que não existe no quadro a área 

de arquitetura, o que à priori nos surpreendeu. Quando inquirimos Rosário Machado 

sobre este facto, foi-nos facultada a informação que a R.R.V.S. também trabalha através 

de processos de encomenda e tem protocolos com outras instituições, o que lhes permite 

complementarizar os processos interventivos
1416

. Analisemos os protocolos, por 

constituírem uma mais-valia na metodologia da Rota.  

                                                           
1412

 A exposição conteve uma descrição histórica e arquitetónica dos 21 monumentos que compunham a 

rota. Foi promovida pela R.R.V.S. e pela fundação A LORD. www.rotadoromanico.com. Historial. 10 

de setembro de 2012. 
1413

 Neste seminário à semelhança do realizado anteriormente torna-se público os trabalhos executados.  
1414

 www.rotadoromanico.com/vPT/Atualidades/Noticias/Paginas/RotadoRomaniconovosmonumentos. A 

R.R.V.S. é ampliada aos municípios de Amarante, Baião, Celorico de Basto, Cinfães, Marco de 

Canaveses e Resende. Integram mais 34 elementos, em relação aos 21 monumentos iniciais.  
1415  http://www.rotadoromanico.com/vPT/QuemSomos/Equipa/Paginas/Equipa. Consultado a 10 de 

setembro de 2012. 
1416

 Excerto de entrevista realizada a Rosário Machado, a 21 de dezembro de 2011 no VALSOUSA, 

Lousada. 

http://www.rotadoromanico.com/
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Actualidades/Noticias/Paginas/RotadoRomaniconovosmonumentos
http://www.rotadoromanico.com/vPT/QuemSomos/Equipa/Paginas/Equipa
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O efetuado com a F.L.U.P. permite a consulta, investigação, e desenvolvimento de 

conteúdos no âmbito histórico do elemento e patrimonial. Reconheçamos este trabalho 

citando como exemplo a Monografia publicada pela R.R.V.S. O protocolo com a 

U.A.U.M. já foi referido anteriormente, na abordagem das intervenções e podemos 

recordar as análises arqueológicas de Cabeça Santa e São Mamede de Vila Verde terem 

sido um ponto fulcral nas intervenções dos monumentos.  

Estes pontos são essenciais a uma metodologia que se pretende, segundo as orientações 

descritas nas Cartas, com a constituição de uma equipa multidisciplinar. Sobre estes 

aspetos, Rosário Machado afirma e citamos, “A investigação histórica e arqueológica 

são basilares para determinar e definir a intervenção. Primeiro fala o imóvel e depois 

agimos”
1417

.  

O protocolo com a F.E.U.P. possibilita a análise das estruturas do edificado e é uma 

entidade presente quer a nível de publicações, quer em exposições públicas quer em 

seminários e congressos. 

Ainda há um último protocolo estabelecido com o I.P.P. especificamente com a Escola 

Superior de Gestão e Tecnologias de Felgueiras, associado a interesses de 

monitorização do edificado. 

Na metodologia de intervenção é-nos necessário salientar outro aspeto extremamente 

importante em relação ao exposto anteriormente, sobre a vertente arquitetónica. Um 

outro motivo apontado como elemento explicativo para não a não existência de 

arquitetos na equipa da Rota, é pela herança de acordos com a extinta D.G.E.M.N. 

Inicialmente trabalham com os arquitetos da extinta instituição, e sabemos que o 

arquiteto Augusto Costa trabalhou com a Rota durante três anos através dessa parceria. 

É uma metodologia que permite a consultoria, a análise para a prossecução de projetos, 

e que torna em princípio dispensável a existência dessa área nos quadros. Associado a 

esta herança, sabemos bem que estarão presentes todo um desenrolar de serviços 

desenvolvidos ao longo de um século, culminando numa rica experiência transmissível 

de conhecimento de intervenção no edificado.  

Sobre as intervenções dos elementos, numa breve análise Rosário Machado destacou a 

Torre de Vilar (não incluído no nosso estudo por não pertencer à tipologia de arquitetura 

religiosa) e São Mamede de Vila Verde
1418

. Estes dois têm em comum vários elementos, 

                                                           
1417

 Excerto de entrevista realizada a Rosário Machado, a 21 de dezembro de 2011 no VALSOUSA, 

Lousada. 
1418

 Idem.  
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o mesmo autor no projeto, Miguel Malheiro, e encontrarem-se em estado de ruína, 

representando um maior investimento, quer a nível de pesquisa, quer de trabalho. A 

análise da função a dar-lhes foi um tema absorvente para a equipa. No caso especifico 

da igreja de São Mamede questionou-se se deveria ser dado o mesmo uso de culto. Se a 

população aceitaria a igreja que abandonou e voltaria a frequentá-la… 

Os trabalhos desenvolvidos pela R.R.V.S. têm sido meritórios e pode-se constatar in 

loco ou pelos resultados obtidos e demonstrados pela ampliação da própria Rota. 

A R.R.V.S. tem tido reconhecimento público e assinalemos os prémios granjeados na 

área de turismo e dinamização cultural. 

7.1.5- Prémios 

Prémios 
Ano Designação Atribuição 

 

 

 

 

 

2010  

Prémio Turismo de Portugal 2009, na categoria 

“Requalificação de Projeto Público”. 

BTL 2010 – Bolsa de Turismo de Lisboa. 

XXXV Troféu Internacional de Turismo, 

Hotelaria e Gastronomia 

Feira Internacional de Turismo - FITUR 

2010, em Madrid, Espanha. 

Prémios Novo Norte, na categoria “Norte 

Civitas”
1419

. 

CCDRN – Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte e pelo 

Jornal de Notícias. 

Medalha de Mérito Turístico. Governo português. 

 

 

2012 

Prémio Inovação de Produto/Serviço. BiT - Bolsa de inovação em Turismo, uma 

iniciativa integrada na Conferência 

Internacional INVTUR. 

Medalha de Ouro de Mérito Municipal. Câmara Municipal de Lousada. 

 

 

Consideramos o trabalho realizado pela R.R.V.S. como uma forma de validação do 

património arquitetónico, que tem tido a possibilidade de conservação e arranjos na 

envolvência/paisagística, conferindo-lhes uma maior visibilidade e dignidade.  

Se o olhar sobre os monumentos foi primeiramente “um olhar para uma potencialidade 

de desenvolvimento regional”, será certamente no presente um olhar inerente de 

interesse genuíno, pela preservação do património arquitetónico do românico
1420

. 

                                                           
1419

 Na entrevista, Rosário Machado afirmou que “este prémio teve um «sabor muito especial» por ter 

sido atribuído por pares”. a 21 de dezembro de 2011 no VALSOUSA, Lousada. 
1420

 A afirmação é de um excerto de entrevista realizada a Rosário Machado, a 21 de dezembro de 2011 

no VALSOUSA, Lousada. Devemos acrescentar que neste processo de construção da R.R.V.S. foi 

fundamental e decisivo o papel exercido por Rosário Machado, considerada a “mãe da Rota”. Esta 

designação foi utilizada pela primeira vez pelo jornalista Paulo Ferreira, do Jornal de Notícias, e 

rapidamente se tornou uma frase de marca, de reconhecimento de identidade e de trabalho 

desenvolvido por Rosário Machado.  

http://www.rotadoromanico.com/vPT/Actualidades/Noticias/Paginas/RotadoRomanicodistinguida.aspx
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Actualidades/Noticias/Paginas/RotadoRomanicodistinguida.aspx
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Actualidades/Noticias/Paginas/RRVSpremiadaemEspanha.aspx
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Actualidades/Noticias/Paginas/RRVSpremiadaemEspanha.aspx
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Actualidades/Noticias/Paginas/RotadoRomanicovencePremioNovoNorte.aspx
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Actualidades/Noticias/Paginas/RotadoRomanicovencePremioNovoNorte.aspx
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Actualidades/Noticias/Paginas/GovernodistingueRR.aspx
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Actualidades/Noticias/Paginas/RRdistinguidanaBolsadeinovacaoemTurismo.aspx
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Actualidades/Noticias/Paginas/RRdistinguidacomMedalhadeOurodeMeritoMunicipal.aspx

