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Sra. da Ribeira

Horário de Abertura
Terça a Domingo: 10h00 -17h00
telf: 278 098 507
www.cmca.pt

Horário de Abertura
Segunda a Sexta: 10h00 -17h00
telf:  278 618 253
www.castelodeansiaes.com
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O Castelo de Ansiães é uma antiga vila medieval 
fortificada, situada a 7 km da vila de Carrazeda 
de Ansiães, cuja história evoluiu de forma 
ininterrupta desde o período calcolítico (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. 

Do castelo de Ansiães partimos à descoberta do 
rio Douro, sendo a primeira paragem  efetuada 
no Miradouro da Rota do Douro. Daqui obtém-
se uma das mais belas vistas panorâmicas do 
concelho, sendo de destacar a encosta do vale 
do Douro, povoada de socalcos e vinhedos, 
onde sobressai a arquitetura característica das 
quintas produtoras do tão afamado vinho do 
Porto. 

Após percorrermos alguns kilometros, entre 
vinhedos e pomares de laranjeiras, vamos 
conhecer o armazém da Quinta do Lobazim e 
ficar a conhecer um pouco da história desta 
notável quinta duriense e do processo de 
fabrico do vinho do Douro. 

Após esta paragem encaminhamo-nos para o 
lugar de Lagares onde poderemos observar 
alguns exemplares de estruturas características 
da arquitectura tradicional transmontana. Dos 
lagares subimos a encosta terminando a nossa 
visita na aldeia de Vilarinho da Castanheira, 
antiga sede de um concelho medieval. Neste 
local poderá visitar o Museu da Memória Rural, 
u m  e s p a ço  d e d i ca d o  à  d i v u l ga çã o  e 
preservação das memórias patrimoniais 
imateriais do concelho de Carrazeda de Ansiães

Deste miradouro prosseguimos em direção à 
Senhora da Ribeira, aqui pode maravilhar-se 
com a beleza das encostas moldadas ao longo 
dos séculos pela força do trabalho do homem 
duriense. Da Senhora da Ribeira tomamos a 
estrada que contorna a margem direita do 
Douro, passando junto a várias quintas 
implantadas a escassos metros do rio.

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  

Programa:

CICA | Centro Interpretativo do Castelo de Ansiães
 41°14' .43.11'’N   7°18' 01.46'’ O

Museu da Memória Rural | Vilarinho da Castanheira
 41°12' 14.45'’N   7°12' 45.20'’ O

Aos sábados e domingos a Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães promove 

visitas guiadas aos principais pontos turísticos do concelho, disponibilizando 

transporte para os locais a visitar.

10.00h - Visita ao CICA (Centro Interpretativo do Castelo de Ansiães)

10.30h - Visita ao Castelo de Ansiães

12.00h - Partida para o Douro (paragem no Miradouro do Douro)

13.00h - Paragem para almoço na Senhora da Ribeira

14.30h - Início da visita pela margem direita do Douro

15.00h - Visita ao armazém da Quinta do Lobazim

16.00h - Visita ao Museu da Memória Rural, Vilarinho da Castanheira

As visitas serão efetuadas através de inscrição prévia na Loja Interativa de  

Turismo, nº de telefone 278 098 507 ou lit@cmca.pt

Inscrições gratuitas:

A receção aos visitantes será efetuada no dia da visita, pelas 10.00h, no 

Centro Interpretativo do Castelo de Ansiães. 

O Centro Interpreta�vo do Castelo de 
Ansiães (CICA) é uma estrutura 
cultural da Câmara Municipal de 
Carrazeda de Ansiães que permite ao 
visitante o encontro com a história do 
concelho. O projeto museográfico, 
expõe de forma concisa e com uma 
orientação cronológica o processo 
histórico concelhio, centrando o 
grosso da informação no castelo e vila 
amuralhada de Ansiães, um local 
arqueológico classificado como 
Monumento Nacional. 

da vida de cristo e dos apóstolos.

Localizado na aldeia de Vilarinho da 

Castanheira esta estrutura cultural é 

dedicada à recolha, preservação e 

divulgação da cultura rural da região 

duriense e transmontana. Suportado num 

conjunto de recursos tecnológicos, onde se 

incluem as mais recentes soluções 

multimédia, este museu assume-se 

com um caráter fundamentalmente didático, constituindo uma homenagem à cultura 

rural de um povo que possui uma longa história e uma ancestral tradição cultural que 

urge preservar, estudar e difundir. 


