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 da actual 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
primeira paragem desta rota é a aldeia da Samorinha, esta dista de
Carrazeda de Ansiães cerca de 3 km. Antes de chegar a esta
localidade tome um caminho à sua esquerda, que conduz á Capela da
Nossa Senhora da Graça. O santuário está implantado sobre um
antigo povoado da pré e proto-história onde ainda é visível parte da sua
antiga estrutura defensiva sob a forma de grandes derrubes de pedra
preservados sobretudo na vertente do morro virada a ocidente. Aqui
visite a capela e deleite-se com a magnífica vista sobre o planalto
carrazedense. Em seguida desça para a aldeia da Samorinha onde
pode conhecer a Igreja de Santa Cruz, o Cruzeiro e o Relógio de Sol,
datado de 1871 que se encontra incorporado na fachada de uma
habitação. Deixando para trás esta localidade retome a estrada e rume
em direcção ao Amedo. Faça uma paragem e conheça a Igreja matriz
do Amedo dedicada a Santiago, o Fontanário de S. Martinho e a
denominada Casa da Carranca, onde pode observar, na grande
chaminé da moradia, uma carantonha grotesca que o povo denominou
de “Amedo”. A alguns metros a Norte da Aldeia pode visitar a Ponte do
Torno (41º 15' 58.04''N; 7º 20' 5.08''W), estrutura construída em granito
de cronologia medieval. Regressando à estrada percorra os 3 km que
separam o Amedo das Areias, entre nesta pequena localidade,
observe a Capela de S. Sebastião e palmilhe cada metro do seu núcleo
urbano admirando a beleza da arquitectura tradicional transmontana.
Retome a via, a cerca de 3 km vai encontrar um cruzamento, vire à
esquerda na direcção de Pombal de Ansiães. Pombal tem inúmeros
motivos de visita, tais como a Igreja de S. Lourenço, templo construído
em meados do séc. XVIII com uma harmoniosa frontaria e dupla
sineira. No seu interior destacam-se os dois retábulos laterais em talha
pintada a azul e o tecto da capela pintado com motivos vegetalistas e
geométricos. Se quiser percorrer algumas dezenas de metros
atravesse o centro da aldeia dirigindo-se para sul, aqui vai encontrar
um troço da denominada Calçada de Pombal (41º 16' 52.77'' N; 7º 21'
27.79''W).

Esta calçada faz parte da antiga rede viária medieval e moderna e
estabeleceria a ligação entre Pombal de Ansiães e Paradela. Também
no Pombal, caso seja adepto de caminhadas, inicie um percurso
pedonal, onde pode usufruir de uma paisagem de incomparável beleza.
Partindo da aldeia tome um caminho de terra batida assinalado por
placas que conduz à Calçada de S. Lourenço. Esta estrutura que dá
acesso ao lugar de S. Lourenço e ao Vale do Rio Tua, acompanha de
forma engenhosa a geomorfologia do encaixado vale, dando origem a
um traçado de interessante valor estético. Em S. Lourenço visite o
antigo balneário onde brotam as águas sulfúreas, famosas pelo
tratamento de doenças do aparelho respiratório, pele e reumatismo. Se
tiver disponibilidade pode efectuar tratamentos no novo pavilhão
adquirido recentemente pela Câmara Municipal de Carrazeda de
Ansiães. Estes tratamentos são efectuados mediante inscrição prévia
no Gabinete de Apoio ao Munícipe e estão abertos ao público entre os
meses de Maio e Outubro. De S. Lourenço pode regressar a Pombal de
Ansiães pela estrada asfaltada (EM 628), e em seguida siga na direcção
do Pinhal do Norte. Aqui, no centro da aldeia, atente bem na Igreja
Matriz de invocação a Nossa Senhora das Neves, com a sua
arquitectura simplista, datada do séc. XVIII. O seu principal motivo de
interesse reside no interior onde existem retábulos de talha dourada e
um tecto formado por caixotões com representações da vida de santos.
Pela EN 314-1 parta para a Brunheda e para as margens do Rio Tua,
onde termina a nossa rota e onde pode testemunhar a beleza deste
deslumbrante e agreste vale.

Rota
VALE DO TUA

Agreste em toda a sua plenitude

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/14.30h - 18.00h

CICA
CICA

Centro Interpretativo do
Castelo de Ansiães

Carrazeda de Ansiães/ Brunheda

do

Rota

VALE DO TUA
Carrazeda de Ansiães /Brunheda - 24 km

2,8 km

E

M

31

4-

1

EM 62

8

Igreja de Nossa
Senhora das Neves

EM 631/1

Samorinha
Brunheda

2 km

EM

31

4-1

Carrazeda de Ansiães

Amedo
M

62

8

36

3,7 km
CM
11

Barragem de
Fontelonga

4

21

3,8 km

Pinhal do Norte

Relógio de Sol
da Samorinha

CM 314/1
EM
1136

3,8 km
5,9

Capela de S. Sebastião

Brunheda
Sra.da Ribeira

RIO DOURO
Casa das Carrancas

Fonte das Sereias

Museu Internacional de
Escultura Contemporânea ao
Ar Livre

3,2 km

Pombal

EM 628

Areias

EM 314/1 3,5 km

21

EM 628

EM

63

4

EN

S. Lourenço

EN

0,5 km

Igreja de S. Lourenço
1-1

RIO TUA

E

S. Lourenço

