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Magní�co espaço de lazer junto a uma ponte histórica localizado na vila de Arnuiz, muito

próximo da capital municipal de Vilar de Barrio. A construção salva o rio Arnoia no seu troço alto,

alguns quilómetros abaixo após o seu nascimento na Serra de San Mamede.

O monumento hoje preservado é de uma clara construção medieval (séculos XIV-XV), com arco

de ponta única e dupla inclinação. Descreve-se um vão de 37 metros de comprimento e 3,5

metros de largura. No entanto, vários especialistas descrevem a origem da ponte na época

romana associada a um ramal ou variante da passagem da Via Nova que ligava as cidades de

Braga e Astorga. Os abundantes vestígios arqueológicos recuperados em seu entorno parecem

apontar nessa direção.

O trabalho realizado pelas administrações permitiu condicionar a sua envolvente e transformá-

la num espaço de banho ideal para toda a família. Fica também muito perto da bela igreja

paroquial de Santa María de Arnuide, pertencente ao Arcipresto dos Milagres, na qual o famoso

escultor barroco Francisco de Moure fez um dos seus retábulos.

Localização

32705 Arnuide, Vilar de Barrio.

Coordenadas:

42.19293, -7.61138

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

Informação de interesse

Boa condição. A visita externa é gratuita e pode

ser acessada de veículo. Há um restaurante nas

proximidades.
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