SOLAR DE ENCANTOS MIL...
Situada a 12 quilómetros de Pinhão e 22 de Vila Real, em pleno Douro
vinhateiro, a Casa de Vilarinho de S. Romão destaca-se pela situação
privilegiada e conjunto harmonioso imaginado à altura de uma estadia
equilibrada e muito serena.
O velho solar, antiga propriedade dos Morgados de Vilarinho, foi restaurado para
turismo
rural,
mantendo
a
traça
original.
Segundo disse ao CM Cristina van Zeller, proprietária da habitação, “a casa foi
adquirida há cerca de oito anos mas só no princípio deste ano é que abri
oficialmente as portas para turismo de habitação”. “A casa tem sido bastante
procurada por grupos familiares com crianças quer pelo repouso e sossego que
aqui encontram quer pelo desejo dos visitantes em conhecer os encantos de
toda esta região”, confidenciou.
Cristina van Zeller restaurou a casa “tendo em conta a traça original”. Contudo,
modernizou o antigo Solar com todo o conforto necessário aos nossos dias.
“Seis quartos com aquecimento central, casa de banho privativa, ligação à
Internet, sala de estar com televisão e para reuniões, uma piscina no exterior
são alguns dos pormenores a ter em conta”, referiu.
MOTIVAÇÃO CULTURAL
A poucos minutos de alguns dos ex-líbris da região de Trás-os-Montes, a Casa
de Vilarinho de S. Romão, está situada no coração da região do Vinho do Porto,
uma zona classificada como Património da Humanidade pela UNESCO, sendo
um óptimo ponto de partida para conhecer o Vale do Douro. “Os hóspedes
podem visitar as célebres quintas produtoras de vinho do Porto, passear de
barco no rio ou viajar de comboio ao longo do Douro ou no vale do Tua”,
revelou.
Para norte abre-se a hipótese de descobrirem os encantos de Trás-os-Montes,
já que a escassos quilómetros estão pontos de interesse como a cidade de Vila
Real, o Palácio de Mateus, o Parque Natural do Alvão, o santuário pré-romano
de Panóias, a vila de Alijó, S. Martinho de Anta, a terra de Miguel Torga, e
Sabrosa, onde nasceu Fernão de Magalhães. “A cerca de setenta quilómetros
fica, também, o Parque de Foz Côa, onde se podem visitar as célebres pinturas
rupestres”, lembrou.
UMA HISTÓRIA ANTIGA...
Vilarinho de S. Romão é o nome da antiquíssima povoação onde se situa esta
casa, e é também o nome nobiliário dos seus antigos proprietários, Morgados de
Vilarinho desde o século XVI e Viscondes de Vilarinho de S. Romão, desde o
século XIX.

A traça da casa, duma certa austeridade, é muito harmoniosa e integra-se de
forma perfeita na paisagem que a rodeia. As suas características arquitectónicas
apontam para uma edificação realizada no século XVII. Além de uma fachada
setecentista, destacam-se no interior os salões, sóbrios e de dimensão não
muito grande, coberto por bonitos tectos oitavados e trabalhados em madeira.
“Os elementos mais imponentes desta remodelação são sem dúvida a bonita
fonte de cantaria, ornamentada com golfinhos, a taça também em cantaria e a
atraente entrada que vai ligar à casa por uma alameda de plátanos”, rematou a
proprietária.
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