
CIRCUITO
TURíSTICO

Do Castelo e dos Moinhos
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Castelo de Ansiães

Moinhos de Água

Moinho de Vento

Pala da Moura
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Como chegar a Carrazeda de Ansiães
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Miranda

do Douro

Carrazeda
de

Ansiães

Fevereiro/Maio

- Visita ao CICA (Centro Interpretativo10.00h

do Castelo de Ansiães

-  Visita ao Castelo de Ansiães10.30h

- Visita ao Moinho de Vento de12.00h

Carrazeda de Ansiães

- Visita aos Moinhos de água de15.00h

Vilarinho da Castanheira

- Visita à Anta de Vilarinho da Castanheira16.00h

(Pala de Moura)

Programa:

Inscrições gratuitas:
A visitas serão efetuadas através de inscrição no

GAM - Gabinete de Apoio ao Municípe da

Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães

Telf: 278 610 200

Concentração no dia da visita, pelas 10.00h, no

Centro Interpreta!vo do Castelo de Ansiães.

Para mais informações consulte:

www.cm-carrazedadeansiaes.pt

wwwcastelodeansiaes.com

EN 214
Vila Flor
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localização do CICA (Centro Interpreta!vo do Castelo

de Ansiães) Coordenadas:  41°14'43.14'’N   7°18'01.58'’

Legenda:
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CICA - Centro Interpretativo do Castelo de Ansiães

Biblioteca Municipal

Praça do Pelourinho

Centro de Carrazeda de Ansiães

3

Aos Sábados e Domingos a Câmara Municipal de

Carrazeda de Ansiães vai promover visitas guiadas

aos principais pontos turísticos do concelho,

disponibilizando transporte para os locais a visitar.
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Localizado na zona histórica de Carrazeda de Ansiães o CICA, Centro

Interpretativo do Castelo de Ansiães, é uma estrutura cultural da Câmara

Municipal de Carrazeda de Ansiães que permite ao visitante o encontro com a

História do concelho. Pensado a partir das ruínas de uma casa tradicional, o

projecto de arquitetura, criou um espaço amplo e ensolarado que se distribui

por dois pisos onde se expõem artefactos arqueológicos e um discurso

museográfico sustentado em dez anos de investigações arqueológicas levadas a

cabo por todo o concelho, mas particularmente no castelo e vila amuralhada de

Ansiães.

Vila medieval fortificada, situada a 7 km da vila de Carrazeda de Ansiães, cuja

história evoluiu de forma initerrupta desde o período calcolitico (3º milénio a.c.)

até 1734, quando se dá a transferência da sede de concelho de Ansiães para

Carrazeda. O povoado é composto por duas linhas de muralhas, fortificadas por

torreões, 5 portas de acesso e duas igrejas. No seu interior destaca-se a igreja de

S. Salvador de Ansiães, verdadeira jóia do românico do norte de portugal, com o

seu portal exuberantemente decorado com cenas da vida de cristo e dos

CICA

Castelo de Ansiães

Moinho de Vento

Não sendo trás-os-montes uma terra de moinhos de vento, a existência desta

estrutura eólica no concelho de Carrazeda acaba por constituir uma curiosidade

e um motivo de atração. O moinho de vento de Carrazeda de Ansiães foi

construído no inicio do séc. XX e terá funcionado durante cerca de uma década,

moendo o trigo produzido nos campos circundantes à vila de Carrazeda. Em

2012 foi recuperado pela autarquia estando integrado num programa de visitas

guiadas com carácter pedagógico, cultural e patrimonial.

Moinhos de água

Localizados junto à aldeia de Vilarinho da Castanheira os moinhos de rodízio

recuperados, do Ribeiro do Coito, estão inseridos num espaço de lazer bucólico

e campestre. O visitante pode aproveitar o contacto puro com a natureza

envolvente enquanto aprecia o engenho empregue na construção destas

estruturas oficinais. Os dois moinhos recuperadas faziam parte de uma área

bastante mais vasta que albergam, para além de construções idênticas, outros

edifícios funcionais como os pombais, os fornos de cozer o pão e pequenos

espaços habitacionais, tudo aquilo que faz designar esta área como a «aldeia

dos moinhos».

A anta de Vilarinho da Castanheira ou Pala da Moura como também é conhecida

localiza-se junto ao complexo de moinhos do Ribeiro do Coito. Esta estrutura,

que já não apresenta qualquer vestígio da sua mamoa, insere-se numa tipologia,

frequentemente observada na arquitectura funerária megalítica, câmara de

configuração poligonal composta por oito esteios onde se inclui a laje de

cabeceira. Possui ainda a tampa e um corredor orientado a nascente. Desse

primitivo corredor é possível observar quatro megálitos aparentemente ainda in

situ. Na parte interna de um dos esteios pode-se percepcionar ténues vestígios

de uma primitiva composição pictórica.

Pala da Moura
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Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães

CICA - Centro Interpretativo do Castelo de Ansiães

Castelo de Ansiães

Igreja de S. Salvador de Ansiães

Pala de Moura

Moinhos de Água do Ribeiro do Coito

Legenda:

Carrazeda de Ansiães é a sede de um concelho formado por 19 freguesias

que se desenvolvem num interfluvial demarcado a Sul e a Oeste pelos

encaixados vales dos rios Douro e Tua e a Norte e Nordeste pela amplidão

do planalto. Nesta vila pode visitar o Museu Internacional de Escultura

Contemporânea ao Ar Livre, constituído por 10 núcleos de esculturas em

granito espalhadas por diversos pontos da localidade. Parta também à

descoberta do fundo da vila, como por aqui é chamada a zona antiga que

está na génese do núcleo urbano e conheça o , aPelourinho Fonte da

Sereias Biblioteca Municipal Centro Interpretativo do, o edifício da e o

Castelo de Ansiães, espaço museológico dedicado à historia do concelho e

do Castelo deAnsiães.

apóstolos


