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Mosteiro de Paço de Sousa



Descarregue a aplicação para
dispositivos móveis da Rota do
Românico, disponível para os
sistemas Android, iOS e Win-
dows (em quatro idiomas), onde
encontrará uma vasta infor-
mação sobre a Rota do Româ-
nico e o seu
território de
influência.

Rota do Românico | Portugal

3Para mais informações sobre a Rota do Românico consulte: www.rotadoromanico.com

A Rota do Românico convida-o a uma viagem
inspiradora a lugares com História, junto de
singulares conjuntos monásticos, igrejas, ca-
pelas, memoriais, pontes, castelos e torres se-
nhoriais, nos vales do Sousa, Douro e Tâmega.
O Mosteiro de Paço de Sousa é uma referência
da arquitetura românica nacional, intimamente
ligado a uma das mais poderosas famílias por-
tuguesas, na Idade Média. O Mosteiro de Tra-
vanca surpreende pela presença da mais alta
torre medieval de Portugal. Os Mosteiros de
Pombeiro e Ferreira e o Castelo de Arnoia apre-
sentam-se também como outros monumentos
dedestaquedaRotadoRomânico, integradana
TRANSROMANICA desde 2009.

Mosteiro de Ferreira

Mosteiro de Travanca

Mosteiro de Pombeiro

Dica:



Itinerário Cultural do Conselho da Europa
A TRANSROMANICA reúne o património Românico comum de oito países
europeus: Alemanha, Áustria, Portugal, Espanha, França, Itália, Sérvia e
Roménia. No percurso da TRANSROMANICA poderá encontrar extra-
ordinários elementos patrimoniais deste período histórico. O Românico
emergiuno finaldoséculoXcomoumnovoestilodearquitetura.Magníficas
catedrais e serenos mosteiros, igrejas e castelos testemunham este
importante período da história europeia. Esta Europa medieval representa
a génese da atual União Europeia.
O Românico simboliza a unidade na diversidade, bem como o mundo
encantado pleno de alegorias e regulações, poder e imaginação, caos e
ordem, que marcou a época medieval. O Românico é a Idade Média. O
Românico é a TRANSROMANICA!

A TRANSROMANICA está empenhada empromover o património europeu
associado à arte e arquitetura românicas, desenvolvendo o turismo de
forma a apoiar o desenvolvimento regional sustentável. A Associação
persegue os seguintes objetivos: promover as regiões, os edifícios e sítios
da rede, tornando-os acessíveis ao público; assegurar a conservação dos
edifícios através da valorização do turismo cultural sustentável e do
marketing especializado.
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Para mais informações sobre a TRANSROMANICA consulte:
www.transromanica.com

A TRANSROMANICA foi oficialmente reco-
nhecida como “Grande Itinerário Cultural do
Conselho da Europa” em agosto de 2007.
Enquanto ItinerárioCultural, a TRANSROMA-
NICA materializa os princípios fundamentais
do Conselho da Europa: direitos humanos,
democracia, diversidade cultural e identitá-
ria, diálogo e cooperação através das fron-
teiras e dos séculos.
O projeto dos Itinerários Culturais foi lançado
pelo Conselho da Europa em 1987. O seu
objetivo passa pela demonstração, através
de uma viagem através do espaço e do tem-
po, como o património dos diferentes países
e culturasdaEuropa representa umaherança
cultural comum.

www.culture-routes.net
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Horário
3.ª F - Dom
Feriados

Ghirlandina
Horários e preços
diversos

Morada: Schlossberg 1, 06484 Quedlinburg, Alemanha
Abr - Out
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00

Património Mundial da UNESCO
A UNESCO luta pela preservação do património cultural e natural da humanidade. Estes cinco sítios da TRANSROMANICA
fazem parte da lista do Património Mundial da UNESCO.

Igreja, Castelo e Centro Histórico, Quedlinburg
A Igreja da Colegiada de São Servatius é um dos mais fa-
mosos e altos edifícios românicos da Alemanha.

www.quedlinburg.de

Nov - Mar
10:00 - 16:00
10:00 - 16:00

Catedral, Torre Cívica e Grande Praça, Modena
A Catedral de Modena é uma das mais importantes teste-
munhasdaarte românica,que floresceusobretudonoNor-
te de Itália. www.unesco.modena.it/en

Morada: Corso Duomo, 41100 Modena, Itália
Horário

Todos dias
Jan - Dez
07:00 - 12:30
15:30 - 19:00

Catedral de ModenaIgreja da Colegiada de Quedlinburg
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Morada: 116, Brezova 36343, Sérvia

Stari Ras e Sopoćani Mosteiro de Studenica
A escultura românica da Igreja de SantaMa-
ria, em Studenica, representa uma das mais
ricas criações da arte medieval da Sérvia.

www.manastirstudenica.rs

Para mais informações sobre a UNESCO consulte: www.unesco.org

Património Mundial da UNESCO
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Morada: 36300 Novi Pazar, Sérvia

Horário
Todos dias

Horário
Todos dias

Jan - Dez
07:00 - 19:00

Com a intenção de criar uma fonte
permanente de espiritualidade, arte
e cultura da Sérvia, o rei Estêvão Ur-
os I construiu o Mosteiro de Sopo-
ćani, na segunda metade do século
XIII. www.serbia.travel

O Mosteiro de Djurdjevi Stupovi,
construído nummonte sobre a cida-
de de Novi Pazar, no complexo de
Stari Ras, é uma das joiasmedievais
da Sérvia.

www.serbia.travel

Morada: 36300 Novi Pazar, Sérvia

Abr - Out
06:00 - 19:00

Mosteiro de Djurdjevi Stupovi Mosteiro de Sopoćani
Mosteiro de Studenica

Nov - Mar
06:00 - 16:00



Gastronomia e Vinhos
As visitas aos monumentos e sítios da
TRANSROMANICA devem ser sempre com-
pletadas com a prova de algumas das espe-
cialidades gastronómicas locais.

O bolo "Salzwedeler Baumku-
chen", da Alta Saxónia, é produ-
zido, ainda hoje, de formamanual,
de acordo com uma receita secre-
ta. Tal como há 200 anos, coze
num rolo giratório de madeira.

O Vinho Verde, apelativamente
leve, fresco e frutado, reflete as
singulares características naturais
do noroeste de Portugal, tornan-
do-o único no mundo!

O gado Charolês é
tão característico da
paisagem de Paray
como o românico.
Prove esta carne
numa quarta-feira,
dia do mercado de
gado, em St.-Chris-
topheen-Brionnais!

Em Castela e Leão,
não deixe de experi-
mentar os deliciosos
produtos locais e be-
ber um bom vinho da
Ribeira do Douro.
Elespodemseradqui-
ridos em lojas e res-
taurantes de Santo
Domingo.

Na aldeia sérvia de Rudno, não deixe de provar o pão local,
as panquecas de trigo e os iogurtes, confecionados num
ambiente natural preservado.
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Gastronomia e Vinhos
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O vinagre balsâmico tradicional de
Modena é obtido a partir domosto de uv-
as e maturado através de uma fermen-
tação natural e acidificação lenta.

A gastronomia da Ca-
ríntia inclui uma gran-
de variedade de pei-
xes de água doce.
Poderá apreciá-los em
locais de grande bele-
za paisagística e, de
preferência, com uma
taça de vinho da Ca-
ríntia.

Pavia é a maior produtora de arroz de
todas as províncias italianas. Prove este
"Ouro Branco da Planície", acompa-
nhado por um dos famosos vinhos do
território de Oltrepo.

Visite o antigopo-
voamento saxão
de Jidvei, situado
a 54 km de Alba
Iulia.
A vinha é uma
das mais presti-
giadas de toda a
Roménia.

Perto da Abadia de Vezzo-
lano, saboreie a cozinha tí-
pica deMonferrato, vários
vinhos - incluindo o Malva-
sia de Castelnuovo Don
Bosco D.O.C. – e bebidas
espirituosas obtidas a par-
tir da destilação do bagaço.



Sousa,DouroeTâmega
SabiaqueoPaivaéome-
lhor rio emPortugal e um
dos melhores da Europa
para a prática de rafting?
A adrenalina está garan-
tida,atéparaquemjápra-
tica estedesporto.
www.rotadoromanico.com

Atividades

Alta Saxónia
Adiversãoeaadrenalina
estãogarantidasnasati-
vidades que temos para
si: voar sobreaRappbo-
detalsperre,descobriras
montanhas do Harz em
Segwayedescerapare-
de de uma barragem.

www.harzdrenalin.de

Borgonha
EmParay-le-Monialcru-
zam-sediversospercur-
sos de bicicleta, todos
eles ligados a outras
igrejas românicas da re-
gião.
www.tourisme-paraylemonial.fr

Castela e Leão
Junte-se a nós e torne-
-seperegrinonumadas
mais importantes rotas
culturais europeias, o
Caminho de Santiago.
A pé ou de bicicleta, vi-
verá uma experiência
única.
www.turismo-castillayleon.com

Modena
Percorra o trilho "Româ-
nico emBicicleta" e ren-
da-seànaturezaeàarte.

www.visitmodena.it10



Atividades
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Sérvia
Com200 dias de sol por
ano, Kopaonik, a "Mon-
tanha do Sol", é a maior
elevação de toda a Sér-
via.

www.serbia.travel

Pavia
Percursos pedestres, de
bicicleta ou a cavalo: Pa-
via e os seus arredores
oferecemnumerosaspos-
sibilidades para descobrir
aregião.Umadelaséaro-
ta cultural europeia da Via
Francigena,aantigaestra-
da romanaque ligavaRo-
maaorestodaEuropa.

www.visitpavia.com

Alba Iulia
Em Alba Iulia, pode alu-
gar uma bicicleta e per-
correr 5 km dentro de
trincheirasoumontarum
cavalo no interior da for-
taleza.OAdventurePark
poderásertambémuma
boa escolha para os
amantes dos desportos
de aventura de todas as
idades.
www.visitalbaiulia.com

Vezzolano
Caminhe no "Trilho da
Floresta" e descubra os
parques e áreas protegi-
das que se estendem
desde asmargens do rio
Pó até às montanhas.
Umdeles,oValedeMus-
candia, possui uma ele-
vada qualidade ambien-
tal, permitindo a forma-
ção de habitats de plan-
tas e animais raros.

www.muscandia.it

Caríntia
Aprecie a paisagem e as
atrações históricas ao lon-
go dos 45 km do TRANS-
ROMANICA-Tour.Passeie
junto aos lagos daCaríntia
e viaje entre "Schieflinger
Moor" eMariaWörth.
www.outdooractive.com



As Estações de Vezzolano
Entre abril e dezembro - quatro datas
www.astinternational.it

Principais Eventos

"Sob os Grandes Arcos"
Festival na Via Românica da Alta Saxónia
www.strassederromanik.de

Festival de Brionnais
Início de agosto
www.musique-en-brionnais.com

Festival Filosofia em Modena
Setembro
www.festivalfilosofia.it

Festival Ultrapadum em Pavia
Entre junho e setembro
www.festivalultrapadum.org
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Festival de Som da TRANSROMANICA
Concertos medievais em todos os locais da Caríntia, em agosto
www.facebook.com/transromanica.kaernten



Principais Eventos
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"Endoenças de Entre-os-Rios"
Março ou abril, na Quinta-feira Santa
www.cm-marco-canaveses.pt | www.cm-penafiel.pt

Festas de "Los Jefes" em Santo Domingo de Silos
Último sábado de janeiro
www.abadiadesilos.es

Dias da Rainha Jelenaî no Mosteiro de Gradac
Maio ou junho
www.raska-turizam.rs

Para obter mais informações sobre eventos da TRANSROMANICA, siga-nos no Facebook:

www.facebook.com/transromanica

Cerimónia do Render da Guarda em Alba Iulia
Todos os dias, entre abril e setembro, ao meio-dia
www.visitalbaiulia.com
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Rota do Românico - Contactos
Praça D. António Meireles, 45
4620-130 Lousada - Portugal

Telefone: (+351) 918 116 488
rotadoromanico@valsousa.pt
www.rotadoromanico.com

Contactos
Christin Prange
Diretora
Telefone: 0049 (0) 391 / 73 84 350
c.prange@transromanica.com

TRANSROMANICA online
www.transromanica.com
www.culture-routes.net/routes/transromanica

Promotor
TRANSROMANICA Association
Danzstraße 1
39104 Magdeburg
Germany
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