
A Rota Vicentina é um projecto muito ambicioso, que quer o melhor para a região.
Estamos com uma rede com 750 km de Trilhos Pedestres, todos marcados no terreno e a
requerer a nossa atenção permanente. 

Na Associação, temos uma pessoa dedicada às áreas dos Trilhos Pedestres e Voluntariado.
De forma a garantir a manutenção dos trilhos, o trabalho é desenvolvido  com as Juntas
de Freguesia, a ajuda de voluntários pontuais, assim como uma  rede de Madrinhas e
Padrinhos.

Esta carta é um convite à colaboração activa das Madrinhas e dos Padrinhos, todas as
sugestões são bem-vindas para o motivar a colaborar connosco. Porque a Rota Vicentina é
mesmo de todos nós!

CONCEITO
A Madrinha / o Padrinho é um membro da comunidade local - indivíduo, empresa, grupo
ou instituição/associação - pelo que conhece melhor do que ninguém os Trilhos da Rota
Vicentina na sua área geográfica e as comunidades residentes. Assume a co-
responsabilidade pela monitorização de uma etapa / um percurso  e  o papel de
embaixador Rota Vicentina no seio da sua comunidade (ver compromissos no verso).

DECLARAÇÃO
Eu ________________________________________________________________________________________,

☐ a título individual
☐ em representação da empresa / grupo ou instituição / associação________
_______________________________________________________________________________

declaro pretender apadrinhar a etapa/o percurso ________________________________________
 da Rota Vicentina pelo período de (pelo menos) um ano, respeitando os compromissos
definido no verso.  

Local e data: _________________________________________ 

Responsável Trilhos Pedestres RV                                               A Madrinha / O Padrinho 
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 Conhecer a pé o percurso apadrinhado, caminhando-o pelo menos uma vez, com a única
preocupação de fazer um reconhecimento do trilho e familiarizar-se com a sinalética instalada.
 Conhecer a metodologia de marcação utilizada na Rota Vicentina, participando numa sessão de
formação da Rota Vicentina e estudando o manual dos Trilhos Pedestres da Rota Vicentina. 
 Percorrer o percurso apadrinhado na íntegra, pelo menos 2 vezes por ano - idealmente no final
de Fevereiro e início de Setembro (se necessário por fases), com os seguintes objectivos:

 Repintar marcações e refazer marcações em caso de necessidade;
 Pontualmente cortar vegetação que esteja a ofuscar alguma marca;
 Fazer um levantamento da sinalética/infraestruturas danificadas ou desaparecidas, zonas que
necessitam de intervenções/melhorias/corte de mato, entre outros aspetos físicos a melhorar;
 Elaborar um breve relatório, se possível acompanhado por fotografias, na sequência de cada
ação de monitorização para envio por e-mail ao Responsável Trilhos Pedestres RV.

 Acompanhar / Organizar uma caminhada anual de manutenção aberta à comunidade realizada no
percurso apadrinhado.
 Apoiar o Responsável Trilhos Pedestres RV em acções pontuais, previamente agendadas.
 Resolver questões pontuais de manutenção, ou estabelecimento de contactos, a pedido do
Responsável Trilhos Pedestres RV.
 Elo de ligação entre a comunidade local e a Rota Vicentina.
 Garantir o apadrinhamento do percurso escolhido pelo  período de 1 ano.  Em caso de
impossibilidade, ou na eventualidade de não poder renovar por mais 1 ano, colaborar na procura
de uma alternativa.
 Envio dos elementos (texto e fotografia) para inclusão dos mesmos no site RV e nas redes sociais.

 Fornecimento de um Kit de apadrinhamento: 
 Empréstimo de 1 colete, conjunto de tintas, moldes; 
 Oferta de 1 mapa e 1 guia. 

 Envio de documentação sobre os Trilhos Pedestres RV (sinalética, marcação...) e ficha modelo
para o relatório de vistoria.
 Acompanhamento – a pedido – na fase de reconhecimento do percurso apadrinhado, com vista a
uma fácil integração no espírito e metodologia de manutenção RV.
 Organização de um convívio anual entre Padrinhos.
 Elaboração de um  calendário anual de caminhadas  de manutenção e ajuda na divulgação de
caminhadas abertas à comunidade organizadas pelos padrinhos. 
 Destaque à Madrinha / ao Padrinho na respectiva página de etapa no site RV e no caso de ser
Empresa Parceira, igualmente na página da empresa.
 Destaque nas redes sociais. 
 Apoio personalizado  constante  do Responsável Trilhos Pedestres RV em todos os aspectos
relacionados com o apadrinhamento de uma etapa.
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