
Rota do Solar

Características Gerais:

Distância aproximada: 4,8km.
Duração aproximada:2h15min
Tipo de percurso: circulardepequenarota.
Grau de dificuldade:baixo.
Partida/chegada:Centro de Interpretação Ambiental.

 Rota  .:.   Limite das LBSPA

Descrição:

Do Centro de Interpretação Ambiental seguindo pelo Percurso do Rio até à Ponte da Freixa e posteriormente pelo
Percurso II, encontramos a Ponte de Esteiro. Terá sido construída durante os séculos XVI ou XVII e possui dois arcos de
volta quase perfeita. Regressando ao cruzamento podemos observar um moinho relativamente recente, construído
algures entre os séculos XIX e XX. Questionamos se alguma vez conseguiu dar grande rendimento, uma vez que a força
da água que o faria trabalhar não existe actualmente. Talvez disso tenha resultado o seu abandono.

Seguimos até Bertiandos e vemos o milário que está no quintal do solar de Bertiandos, porém não é este o seu local
original: "este padrão estava enterrado no campo de Santo Amaro, perto daquela vila [Ponte de Lima],e no ano de
1641 foi mandado trazer para Bertiandos. O seu transporte levou a Câmara de Ponte de Lima a obrigar o fidalgo a
assinar uma escritura de responsabilidade pelos danos que pudesse causar na ponte. Em 1795 foi constituído o Couto
de Bertiandos e o milário foi colocado. Junto à cadeia, para funcionar como pelourinho, sofrendo as necessárias
alterações no topo do cilindro.

Com a extinção do Couto em 1835,  o pelourinho,  deixa de ter funções  e é mais  uma vez o senhor da casa de
Bertiandos que o recolhe para o seu quintal, onde ainda hoje se encontra. O actual Solar de Bertiandos é um dos ex-
libris do Norte do país, não só por possuir uma torre erigida em 1566 por Inês Pinto mas também, por ter dois corpos
acrescidos para cada um dos lados, fruto dos dois vínculos instituídos pela viúva do segundo senhor de Bertiandos, Inês
Pinto, aos seus dois filhos.

Em 1706  era  descrito  "S.  Salvador  de  Bertiandos,  Abbadia  q  alternativamente  apresentão  os  senhores  dos  dous
Morgados..." e que a determinada altura um deles era "não só da Casa, & Morgado de Bertiandos, mas da Casa de
Pentieiros..." Poderíamos avançar que estas famílias que habitavam as grandes casas referidas seriam detentoras dos
muitos terrenos férteis da Veiga.

Seguimos agora para Sã, freguesia vizinha. Subimos até ao Senhor da Saúde pelo parque de merendas até ao cruzeiro
com a inscrição 1613 na base. Do lado direito encontramos a entrada para a casa de Sá (propriedade privada) com a
Inscrição MANDOU FAZER DVIOLPREBROBARROS CAZADA CÔ TRISTÃO PREDÃ DE  AZEVEDO ANNO DOMINI.1714.  Aqui



nasceu o Conde da Barca, ministro de D. João VI. Em frente ao portão deste solar está a Igreja do Senhor da Saúde
com elementos arquitectónicos muito variados, denunciando a construção do século XX.

Entramos  novamente  na  área  protegida,  pelo  lugar  de  Louredo,  onde existem vestígios  de  uma ocupação tardo
romana, atestados pela presença de tégulas [telhas de fabrico romano/medieval]. É um espaço destinado a futuras
Intervenções arqueológicas.


