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Residencial São Marcos

Conforto campestre
Alda Rocha
A casa remonta a finais do século XIX mas foi mobilada de forma leve e sem idade,
transformandose num alojamento de charme. A estadia pode fazerse tranquila, à
volta da piscina, sem grandes acelerações, mas são muitos os estímulos para
atividades menos sedentárias. E, desde que o dia arranca, a comida tem um lugar
muito particular. Por aqui cuidase que ninguém parta sem ter conhecido diversos
sabores da região, dos petiscos servidos entre portas a sugestões de rotas
gastronónicas nas imediações.
O nome vem daquele que a história consagrou como homem de honra, nos primórdios
da nacionalidade. O Mosteiro de Paço de Sousa fica aqui a dois passos, a guardarlhe o
túmulo desde o século XII, mas já lá iremos. Antes, façamse as honras da casa que nos
acolhe.
O Solar Egas Moniz abriu portas em março, depois de transformado em unidade de
turismo de habitação. No entanto, a mudança não se deu apenas na serventia. A antiga
casa senhorial de finais de Oitocentos manteve a traça original, bem como as paredes
de granito e muito do chão de ripas, recuperado, mas mudou de atmosfera.
Perdeu uma certa austeridade que marca as casas dos agricultores abastados desta
altura. Há um estilo provençal a marcar a decoração, onde sobressaem móveis claros e
tons suaves. Mas, ainda que a inspiração possa vir de outras regiões, a todo o momento
nos frisam o fabrico nacional de tudo quanto possível.
O acaso
Tornouse propriedade da família ainda na década anos 90, por um mero acaso. Uma
das donas propôs a venda a Júlio Vinha, comerciante com casa aberta em Penafiel, que
se interessou pelo investimento. O negócio pleno ainda teria de esperar uns bons anos,
para que houvesse acordo entre as partes vendedoras, mas tudo se foi compondo.
Era uma construção em ruínas, a exigir muito investimento, até que aos poucos
começou a ganhar forma a ideia de a transformar numa guest house. A pesar na
decisão estava o percurso profissional das filhas, Filipa e Iva, com carreiras ligadas ao
turismo, mas também o gosto de bem receber que partilhava com a mulher, Conceição.
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LISBOA
Hoje

max. 30ºC min. 18ºC

Amanhã

max. 27ºC min. 15ºC
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max. 20ºC min. 11ºC
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Desde que começaram a receber hóspedes que estão aos poucos, também eles
próprios, a apropriaremse do espaço e tornálo a sua habitação. Mas pela forma como

Hoje
Amanhã

nos seduzem pelo estômago, dirseia que esta sempre foi cozinha com muito uso.
Chegámos em dia de jantar concorrido, com arroz de cabidela e arroz de pica no chão a
disputar a ementa. Ambos de frango caseiro, ainda que só o último deixe claro no nome
o crescimento em liberdade, a picar o que lhe chega ao bico.

max. 28ºC min. 21ºC
max. 26ºC min. 19ºC
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Sobrava um certo bacalhau, com nome de herói local, a rematar a escolha. Chegou
fumegante, vindo do forno, entre uma cama de grelos e muita cebola e puré de batata
macio. Beta é a cozinheira de mãocheia que cuida do apetite de quem chega, até nos
bolos cozidos de fresco todas as manhãs. E seja ou não ligeira a refeição, estamos
sempre convidados a sentarnos na mesa grande, com a família. Mas não há melindres
se se preferir um lugar mais recatado, longe de grandes atenções.
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Vinhos e acepipes
Há ainda os petiscos, um bom pretexto de visita para quem não estiver aqui hospedado.
Na enoteca, onde ainda resta o velho lagar de granito, uma lousa anuncia presunto com
broa, pataniscas de bacalhau, caldo verde e pãodeló, muito afamado por estas
paragens. É o pretexto ideal para beber um dos muitos vinhos expostos, sem que se
esqueçam os verdes, ou não se estivesse na sua região.
Cá fora, japoneiras de um porte raro na espécie montam guarda à piscina. As suas
camélias estão um pouco por todo o lado, a dar uma nota de cor e frescura. Mas este é
um lugar de hóspedes, sem que ainda se tenha falado de alojamento. No piso superior
do solar, ficam tanto os quartos históricos como os familiares. Distinguemse pelas cores
que os decoram mas também pelas qualidades morais que invocam, a reforçar a
inspiração em Egas Moniz: altruísmo, lealdade, honra e coragem.
Numa parte nova ficam os quartos populares, também com identidades distintas e
variadas. Do vinho ao azeite, passando por outras variantes, destacase o quarto dos
namorados, inspirado nos tradicionais lenços bordados. A velha arte de escrever com
linha de bordar mostrase em muitos detalhes e serve até de tema de workshop a quem
se quiser iniciar nestas lides.
Mas nem só do conforto doméstico se faz a visita. Bem perto, as aldeias preservadas de
Quintadona e Cabroelo retratam formas de vida antigas. Quem for mais afoito, pode
aventurarse no rafting nas águas agitadas do rio Paiva ou em percursos exigentes de
BTT. Mas basta bom calçado e vontade de caminhar para poder descobrir paisagens
muito bonitas no vale do Sousa.
Ainda assim, a visita obrigatória está mesmo ao pé da porta. O Mosteiro de Paço de
Sousa é um belo exemplar do estilo românico, em cuja rota está incluído. E é um bom
pretexto para recordarmos Egas Moniz, o Aio. Serviu de mensageiro para se dirigir a
Afonso VII, depois do cerco a Guimarães, jurandolhe a vassalagem do primo, Afonso
Henriques. Mas este não cumpriria, invadindo a Galiza. Assim, Egas Moniz sentiuse
obrigado a apresentarse em Toledo, de corda ao pescoço, entregando a sua vida e a
dos seus nas mãos do "imperador de toda a Hispânia". Contudo, reza a lenda que,
impressionado com tamanha honradez, o imperador o deixou partir em paz.
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