
CICA | Centro Interpretativo do Castelo de Ansiães
Rua Capitão Lobo
5140-063 Carrazeda de Ansiães

CICACICA
Centro Interpretativo do 

Castelo de Ansiães

LIT - Loja Interativa de Turismo
Praça do CITICA
5140-085 – Carrazeda de Ansiães 

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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Programa:

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.

10h.00 - Visita ao CICA (Centro Interpretativo do Castelo de Ansiães)

10h.30 - Visita ao Castelo de Ansiães

12h.00 - Visita ao Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães

14h.30 - Visita aos Moinhos de Água de Vilarinho da Castanheira

15h.30 - Visita à Anta de Vilarinho da Castanheira (Pala de Moura)

16h.00 - Visita ao Museu da Memória Rural, Vilarinho da Castanheira

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'’ W

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 Castelo de Ansiães é uma antiga 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.   

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 início 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.

A anta de Vilarinho da Castanheira 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. Na parte interna de um dos esteios 
pode-se percepcionar ténues vestígios de uma 
primitiva composição pictórica.

Localizados junto à aldeia de Vilarinho da 
Castanheira  os  moinhos  de  rodíz io  
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 recuperados 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».     

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. 

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 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. 


