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. Do centro de Carrazeda tome a V.M.1 na direção da
Barragem de Fontelonga, a escassas centenas de metros
desta infraestrutura, à sua esquerda, vai encontrar um
caminho de terra batida assinalado por placas que identifica o
local da Fraga das Ferraduras de Belver (41º 13' 57.04''N; 7º
17' 6.05''W). Neste local pode observar, ao nível do solo, uma
extensa fraga gravada com motivos em forma de ferradura,
círculos, fossetes e cruciformes. Aqui, caso disponha de
tempo, pode fazer uma paragem no complexo das piscinas
municipais da Fontelonga ou então subir ao Monte de Santa
Clara onde pode usufruir de uma excelente vista panorâmica.
De Fontelonga, através da EM 627, parta em direção a
Belver onde pode visitar a igreja matriz. É um edifício datado
do séc. XVII e dedicado a Nossa Senhora das Neves que
marca pela beleza das suas linhas sóbrias e pelo amplo
campanário de dupla sineira. Deixando Belver percorra cerca
de 1 km e vai deparar com um cruzamento, onde poderá
efectuar um desvio e visitar o Mogo de Malta. No Mogo
poderá iniciar um percurso pedestre através de uma calçada
antiga que parte junto das ruínas do moinho de vento do
Mogo e se desenvolve para o Vale da Cabreira até Freixiel,
Vila Flor. No Mogo de Malta poderá ainda visitar a Igreja
matriz de evocação a Santa Catarina, templo de traçado
simples datado do séc. XVIII e o Santuário da Senhora da
Saúde. Retomando a EM 628, percorra 4 km até chegar a
Zedes. Antes de entrar na povoação vire à esquerda num
caminho de terra batida assinalado por placas e faça uma
visita à Anta de Zedes. Esta anta, estruturada com oito
esteios e pedra de cabeceira preserva, ainda intacta, a sua
câmara poligonal e um corredor orientado a nascente.

O segundo, terceiro e quarto esteios do lado sul conservam, na
sua parte interna, vestígios de pintura a ocre. Na aldeia de
Zedes pode também visitar a Igreja matriz dedicada a São
Gonçalo e o Solar dos Barbosas, edifício neoclássico construído
durante o séc. XIX. De Zedes dirija-se para Pereiros, a próxima
paragem da nossa rota. Aqui o granito é uma presença
constante em toda a arquitectura da aldeia e muito
especialmente na igreja matriz, templo de grande beleza
dedicado a Santo Amaro e edificado nos finais do séc. XVIII. Em
Pereiros admire também a fonte de mergulho e várias casas
brasonadas das quais se destaca a Casa dos Caiados com a
sua imponente pedra de armas. Deixando esta bonita aldeia
retome a EM 630 e dirija-se a Codeçais. Percorra as irregulares
e estreitas ruas que nos conduzem ao centro deste lugar o Largo
do Cruzeiro. O Cruzeiro do Senhor do Aflitos é, sem dúvida, o
mais belo do concelho de Carrazeda de Ansiães, datado de
1863, exibe a imagem de Cristo crucificado com grande
pormenor escultórico. Em seguida rume á aldeia da Santrilha e
aprecie a quietude do pequeno povoado cujo principal motivo de
visita é a capela situada no centro da localidade. Como
curiosidade pode visitar em Santrilha uma pequena lagareta
escavada na rocha que segundo os habitantes do lugar teria
sido utilizada em tempos antigos para a produção de azeite. Da
Santrilha dirija-se para o Pinhal do Norte, onde termina a nossa
rota junto à Igreja matriz de Nossa Senhora das Neves.
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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/14.30h - 18.00h
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