
Rôge

  

Rôge é mais uma das freguesias localizadas nas abas da Serra que ladeia todo o Vale de
Cambra. Na margem direita do Rio Caima, dista a 5 Km da cidade de Vale de Cambra.

  

  

A primeira referência escrita acerca da freguesia encontra-se num documento medieval, ainda
anterior à fundação da nacionalidade. É um documento de doação de ano de 924 onde
aparece a "villa" de Soutelo. É uma doação feita à Igreja e Mosteiro de S. Martinho, fundado no
século X, pelo abade Donâni e pela devota Létula, responsáveis também por esta doação ao
citado mosteiro que teria existido no território de Cambra.

  

No Foral de Cambra doado por D. Manuel I á vila de Macieira de Cambra em 10 de Fevereiro
de 1514 aparecem referências aos lugares de Paço de mato e da Quinta de Vila Nova, bem
como a Estaço de Fuste e a Gonçalo Domingues, também de Fuste. Em 1527 no Cadastro da
Beira, que é a primeira tentativa de recenseamento da população portuguesa, existiam em
Rôge cinquenta casais e cita-se, em referência excepcional, a Póvoa de Vila Nova, que foi
honra e quintã dos Condes da Feira e que possuía dezoito casais.

Como outras localidades desta região, a freguesia de Rôge pertenceu durante séculos, ás
Terras de Santa Maria, vastíssimo e rico território cuja jurisdição tinha por sede o Castelo da
Feira, fortificação cujas origens remontam ao período da Reconquista Cristã.
Juridicamente da Comarca de Esgueira em 1527, passou sucessivamente para as comarcas
de Estarreja em 1839, de Arouca em 1852 e de Oliveira de Azeméis em 1874. Na actualidade
pertence à Comarca de Vale de Cambra, desde a sua criação em 1980, pelo decreto-lei n.º 87
de 14 de Abril.

Foi do Concelho de Macieira de Cambra e do de Oliveira de Azeméis, das vezes que o primeiro
foi suprimido e anexado ao segundo, primeiro a 10 de Dezembro de 1867 e depois a 21 de
Novembro de 1895. Hoje é uma das nove freguesias do Concelho de Vale de Cambra, criado
pelo decreto 12.976 de 31 de Dezembro de 1926, que extingue o Concelho de Macieira de
Cambra e cria o novo concelho de Vale de Cambra, transferindo a sede para o lugar da
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Rôge

Gandra, na freguesia de Vila Chã. 

População em 2001- 1.901 habitantes
Área: 18,6 Km2
Tipologia Urbana: área predominantemente urbana

  Fonte: cm-valedecambra.pt  
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