Casa da Ínsua – Hotel de Charme

Roteiro Nossa Senhora de Lourdes / Casa do Guarda Mata
A Gruta a Nossa Senhora de Lourdes está integrada num aprazível parque natural, à beira rio Coja, que integra a
Gruta, com a imagem de Nossa Senhora e ainda uma pequena capela, mandada edificar na colina superior por
Manuel de Albuquerque.
Gruta da Senhora de Lourdes
Esta gruta é uma centenária manifestação religiosa e está inserida no culto a Nossa Senhora de Lourdes. Culto que
teve origem em 11 de Fevereiro de 1858, na vila francesa de Lourdes, nas margens do rio Gave, com a sua
aparição a uma menina de 14 anos, Bernadete Soubirous.
Na gruta está uma imagem de Nossa Senhora, evocando aquele acontecimento, e uma inscrição na pedra da gruta:
“Vem e que o povo te acompanhe 18 FEV 1858”
Outra inscrição no local anuncia:
“A todas as pessoas que visitarem esta imagem rezando um P.N e A. M. de cada vez são concedidos 40 dias
de indulgências. D. do Ex.mo e Rv.mo D. José Dias Corrêa de Carvalho, com data de 2 de Dezembro de 1906”.
Capela da Imaculada Conceição
Pequena capela oratório, mandada construir por Manuel de Albuquerque, em 1909, sobre a Gruta da Senhora de
Lourdes, por votos por sua mãe.
O altar é dominado pela imagem de Nossa Senhora com a vidente rezando a seus pés, obra em azulejo que está
assinada por J. Cândido da Silva, pintor e F. Carvalhinho, Porto.
No painel está também inserida a marca dos Albuquerques e as inscrições “SPES, FIDES, CHARITAS”.
Aqui, além de admirar o imponente painel frontal dedicado a Nossa Senhora, pode ler-se a inscrição lateral que
explicita a intenção da sua construção:
“Em Memória ...
A Nossa Senhora de Lourdes / em acção de graças / pelo restabelecimento / de / sua mãe / victima de grave
desastre / a 16 de Junho de 1907 / na cidade de Paris …
Erige, dedica e consagra / esta Capella / Manuel de Albuquerque / 1909”
Antiga Central Hidroeléctrica
Perto da gruta e da Capela, está a barragem da antiga central de produção de energia eléctrica, com o seu canal de
cerca de 1600 metros, todo em granito e inserida num belíssimo enquadramento natural. No final do canal, próximo
do lugar de Senhora da Ribeira, ficam as instalações da primitiva central hidroeléctrica, uma das primeiras do país.
Como chegar?
Saindo do Hotel, seguir até à estrada nacional e ali cortar à esquerda, no sentido da saída para o Sátão (N329).
No percurso passará pelo duplo Portão da Moita ou da Mata, obra desenhada pelo arquitecto Nicolla Bigaglia.
Mais à frente, numa cortada à esquerda, encontra-se a placa de sinalização com a indicação Sr.ª de Lurdes.
Se seguir por este caminho encontra, poucos metros depois, a Casa do Guarda Mata.
A casa do Guarda Mata é outra obra de arquitectura de Nicola Bigaglia, localizada no início do caminho para a
Senhora de Lourdes, realizada no contexto dos seus trabalhos para a Casa da Ínsua. Foto desta edificação, tirada
logo após a sua construção no início do século XX, pode ser apreciada no Corredor da Memória na Casa da Ínsua.
Seguindo por este caminho, que a partir da saída da estrada principal é de terra batida, descendo sempre,
encontram-se vários fontanários e finalmente chegar-se-á ao rio e ao parque onde se insere a Gruta dedicada a
Nossa Senhora de Lourdes.
No entanto para chegar à gruta da Senhora de Lourdes, é aconselhável uma via alternativa que tem melhor acesso
sempre em estrada alcatroada: Para tal, em vez de cortar nesta placa indicativa, deve manter-se na N329 e 150
metros depois do anterior entroncamento, ao quilómetro 48 da estrada nacional, cortar à esquerda, seguindo a
indicação das placas: Qt.ª Regadias / St.ª Eufémia / Moinhos Tradicionais. Após 600 metros por esta estrada
municipal e antes de entrar na ponte sobre o rio Coja, encontrará do lado esquerdo, um caminho de terra com a
entrada vedada por pedras. Seguindo a pé por este caminho, após 50 metros, encontra-se o rio e o largo principal
da Senhora de Lourdes.
Uma terceira via de acesso pode ser utilizada para quem goste de andar a pé, num belíssimo percurso pedonal que,
começando na povoação da Ínsua, descendo e subindo o vale, nos leva ao Parque da Senhora de Lourdes.
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