Visita de estudo à Rota do Românico
( Felgueiras)
No dia 18 de Fevereiro do presente ano, nós, os alunos do 11ºS – Curso Profissional
Técnico de Turismo, e a turma do 10º A fizemos uma visita de estudo à cidade de Felgueiras, a
fim de conhecermos uma parte da Rota do Românico do Vale de Sousa.
Com os nossos professores, Mª Agostinha Cruz e Adão Jorge Silva, e a professora Lurdes
Abreu que acompanhou os seus alunos (turma 10º A), começámos a nossa jornada, de
autocarro, em direcção ao Mosteiro de Pombeiro. Durante a viagem, fomos apresentando os
trabalhos elaborados ao longo das aulas, concretamente sobre a presença do Românico em
Portugal, fazendo uma apresentação sumária do percurso da Rota do Românico a visitar.
Chegando ao primeiro monumento, Mosteiro e Igreja de Santa Maria do Pombeiro, um
técnico turístico já lá se encontrava à nossa espera. Fez-nos uma breve abordagem sobre o
projecto turístico, Rota do Românico do Vale de Sousa, e a rota a visitar. Coube-nos a
apresentação do monumento para de imediato passarmos à visita do mesmo. Os nossos
professores e o nosso anfitrião (o técnico de turismo) iam dando achegas, ora para suprir
lacunas ora para enriquecer o nosso trabalho. Ainda da parte da manhã, fomos visitar a Igreja
de São Vicente de Sousa e a Igreja de Santa Maria de Airães, onde, mais uma vez, tivemos a
honra de fazer a visita guiada, com a preciosa ajuda dos entendidos, nomeadamente do
professor de História, Cultura e Arte e do técnico turístico. Seguiu-se o almoço.
Na parte da tarde, visitámos a Igreja de S. Mamede de Vila Verde e a Torre de Vilar. Aqui,
fomos brindados com uma bela apresentação, em vídeo, que promove a Rota do Românico do
Vale de Sousa.
Foi mais um dia de aprendizagem, muito rico e profícuo, de convívio e confraternização,
onde pudemos adquirir competências fora do ambiente escolar.
Esperamos que os nossos colegas do 10º A tenham gostado dos nossos serviços!
Estávamos nervosos, mas os professores disseram que nos portámos e nos saímos muito
bem.
S. Tours, ao dispor da ESTP!
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