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 à zona antiga que está na génese
da sede de concelho e conheça o Pelourinho, a Fonte da
Sereias, o edifício da Biblioteca Municipal e o Centro
Interpretativo do Castelo de Ansiães, espaço museológico
dedicado à historia do concelho e do Castelo de Ansiães.
O Moinho de Vento, situado junto à EN 214 é também um
local de paragem obrigatória para quem visita Carrazeda de
Ansiães. A partir da vila tome a EM 632 e dirija-se ao Castelo
de Ansiães, percorra os antigos caminhos deste importante
Monumento Nacional e visite as igrejas românicas de S. João
Baptista e de S. Salvador de Ansiães.
Retome a estrada municipal EM 632 e pare na bonita aldeia
da Selores. Nesta localidade pode visitar uma das mais
belas casas brasonadas do concelho, a Casa de Selores,
edifício setecentista composto por capela, casa e a varanda
alpendrada. A partir de Selores faça um pequeno desvio da
rota e embrenhe-se pelas ruas estreitas da aldeia de
Alganhafres. Este núcleo habitacional conjuga, de uma
forma muito particular, a beleza da arquitectura tradicional
transmontana com o requinte das construções solarengas.
Em seguida dirija-se à aldeia da Lavandeira, nesta
povoação visite a Igreja de Santa Eufémia, com o seu tecto
de 12 caixotões pintados e o seu alpendre decorado com
harmoniosas colunas toscanas. Volte à EM 632 e siga para
Seixo de Ansiães. Ao chegar a este local faça uma visita ao
Santuário da Senhora da Costa. Daqui pode deslumbrar-se
com uma das mais belas vistas panorâmicas do concelho,
sendo de destacar a encosta do Vale do Douro povoada de
socalcos e vinhedos, onde sobressaí a arquitectura
característica das quintas produtoras do tão afamado vinho
do Porto. Em Seixo de Ansiães deixe a EM 632, tome a EM
632-3, e siga na direcção da aldeia da Beira Grande, onde
poderá conhecer a Igreja de Santo António, templo com
raízes medievais.

Na Beira Grande tome a VM3 e siga na direcção do Vale do
Douro. Faça uma pausa no Miradouro da Rota do Douro e
maravilhe-se com a beleza das encostas moldadas ao longo
dos séculos pela força do trabalho do homem duriense.Prossiga
agora para a Senhora da Ribeira e para as margens do Douro.
Deste local tome a estrada que contorna a margem direita do rio
e encaminhe-se para a povoação de Lagares onde a escassos
metros deste lugar poderá visitar o Lagar escavado na Rocha da
Quinta do Lobazim (41º09’12.76N/7º12’40.26O). De Lagares
suba a encosta, pelo CM 1143, em direcção a Vilarinho da
Castanheira. Esta localidade teve a sua primeira carta de foral
atribuida pelo rei D. Afonso II e foi sede de concelho até 1853.
Aqui poderá conhecer a Igreja Matriz dedicada a Santa Maria
Madalena, a Fonte de Mergulho da Urraca, a Necrópole de
Sepulturas Escavadas na Rocha da Cerca do Fidalgo e várias
casas brasonadas das quais se destaca a dos Morais Sarmento.
Junto a esta povoação e devidamente sinalizada por placas
situa-se a Anta de Vilarinho da Castanheira ou Pala da Moura e o
complexo de moinhos de água de Vilarinho da Castanheira.
Estas estruturas encontram-se enquadradas num espaço
natural e estão dotadas de equipamentos de lazer.
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Contactos:
Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães - 278610200
Rua Jerónimo Barbosa 5140-077 Carrazeda de Ansiães
www.cm-carrazedadeansiaes.pt
Centro Interpretativo do Castelo de Ansiães - 278618253
www.castelodeansiaes.com
Horário de Abertura - de terça a sexta - 9.00h -12.30h/14.00h -17.30h
- sábados e domingos - 9.30h - 12.30h/ 14.30 -18.00h
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