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4 - MOINHO DE VENTO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

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 foi construído no inicio 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.

41º 14' 48.71"N   7º 17' 50.47"O

Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães
Bairro do Moinho de Vento, Carrazeda de Ansiães

MUSEU DA MEMÓRIA RURAL
1 ‐ Vilarinho da Castanheira
2 ‐ Núcleo dos Moinhos de Rodízio da Ribeira do Coito
3 ‐ Núcleo Museológico do Azeite ‐ Lagar da Lavandeira
4 ‐ Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães
5 ‐ Núcleo Museológico da Telha ‐ Telheira de Luzelos  

MUSEU DA MEMÓRIA RURAL
CARRAZEDA DE ANSIÃES

Horário de Abertura (sede Vilarinho da Castanheira):
Inverno (15 de Setembro a 15 de Junho)
Terça a Sexta ‐ 9h30/13h00 ‐14h00/17h30
Sábados e Domingos ‐ 14h30/18h00 
Verão (16 de Junho a 14 de Setembro)
Terça a Sexta ‐ 10h30/13h00 ‐ 14h00/18h30
Sábados e Domingos ‐ 15h00/18h00 

Museu da Memória Rural ‐ Vilarinho da Castanheira
Rua de S. Sebastião/5140‐281 – Vilarinho da Castanheira
Telefone: 278 638 081
email ‐ mmr@cmca.pt / www.museudamemoriarural.com 

Visitas guiadas para grupos e escolas: Loja Intera�va de Turismo ‐ 278 098 507
email ‐ lit@cmca.pt



1- VILARINHO DA CASTANHEIRA
          

O Museu da Memória Rural é uma estrutura cultural do concelho 
de Carrazeda de Ansiães dedicada à preservação e divulgação do 
património material e imaterial. Trata‐se da primeira unidade 
museológica a trabalhar de forma abrangente temáticas relativas à 
cultura rural da região duriense e transmontana.

No edi�cio sede do museu, em Vilarinho da Castanheira, poderá 
conhecer todo o ciclo do vinho, começando pela plantação da 
vinha, trabalhos agrícolas efetuados na vinha ao longo do ano, 
vindima e fabrico do vinho. Aqui estão também representados 
vários o�cios tradicionais como o do ferrador, canastreiro, 
pescador, padeira, queijeira, pastor, tanoeiro, sapateiro, funileiro, 
moleiro e cor�ceiro. O ciclo do pão e da lã fazem também parte da 
exposição permanente deste museu que efetuou uma recolha 
abrangente de todos os objectos relacionados com as diferentes 
fases destes ciclos. 

Suportado num conjunto de recursos tecnológicos, onde se 
incluem as mais recentes soluções de multimédia, o Museu da 
Memória Rural 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. 

2 - MOINHOS DE ÁGUA DO RIBEIRO DO COITO

41°11' 46.66'’N   7°11' 53.99"O

Localizados junto à aldeia de Vilarinho da Castanheira os moinhos 
de rodízio 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 alberga, para além de construções idênticas, outros 
edifícios funcionais como os pombais, os fornos de cozer o pão e 
pequenos espaços habitacionais, que ainda hoje designa esta área 
como a «aldeia dos moinhos».     

Moinhos de Rodízio do Ribeiro do Coito
Ribeiro do Coito, Vilarinho da Castanheira

Localizado na aldeia da Lavandeira, o Núcleo Museológico do 
Azeite do Museu da Memória Rural mostra ao visitante como era 
produzido o azeite num lagar de prensa de parafuso central. Todo o 
processo relacionado com a produção tradicional do azeite 
encontra‐se aqui retratado ao nível do discurso museológico que se 
inicia na apanha da azeitona, nas “pulhas” trocadas entre ranchos 
de jornaleiros, no seu transporte, na sua limpeza antes da entrada 
no lagar, nos processo de moagem, de enseiramento,  
caldeamento, prensagem e finalmente na operação de decantação 
que irá levar à obtenção do fino fio de azeite. 
O discurso museológico é sustentado em painéis gráficos e 
documentos de vídeo que recorrem a imagens de recolha 
etnográfica e documentação fotográfica an�ga. 

3 - NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO AZEITE 

      41°11' 35.30'’N   7°18' 02.33'’ O

Núcleo Museológico do Azeite ‐ Lagar da Lavandeira
Rua da Escola
5140‐144 ‐ Lavandeira

         41°12' 14.45'’N   7°12' 45.20'’O LAGAR DA LAVANDEIRA

Neste momento integram este museu territorial o edi�cio sede, 
localizado na aldeia de Vilarinho da Castanheira e os núcleos do 
Lagar de Azeite da Lavandeira (Lavandeira); Moinho de Vento 
(Carrazeda de Ansiães); Moinhos de Rodízio do Ribeiro do Coito 
(Vilarinho da Castanheira) e o Forno de Telha Artesanal (Luzelos). 


