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A área municipal distribui-se em três grandes espaços, 
de características bem distintas: uma, planáltica, 
que se estende na continuação da plataforma de 
Vila Flor, uma outra, virada ao Douro, vincadamente 

sobre as colinas e se lança em precipícios sobre o 
Tua, evidenciando então um carácter mais natural 
e mais selvagem, contribuindo, deste modo, para a 
valorização dos recursos do Parque Natural.
Os granitos são preponderantes e deram fama ao 
concelho, os rios e ribeiras precipitam-se nos abismos, 
as aldeias situam-se nas pequenas plataformas 
abrigadas, o uso do solo é diverso, o clima e o relevo, a 

Sedimentada nas primeiras comunidades agro-
pastoris, à semelhança do que aconteceu noutros 
Municípios vizinhos, a sua história é longínqua 
e continuada, tendo chegado aos nossos dias 
testemunhos dessa marca humana. As pinturas da 
Fraga da Rapa, as antas, os castros, as divindades 
totémicas, os altares, o culto das águas ferventes e 

os cultos solares e lunares inscritos nas fragas das 
ferraduras “ …cheias de sinais de forma de arco, circulo 
e de cruz, acompanhados de outros alfabetiformes de 
tipo ibérico…” (Memórias Arqueológico-Históricas do 
Distrito de Bragança), transportam-nos a esse tempo 
distante.
Foi intensa a presença romana no Município e da 
mesma nos chegam as pontes, calçadas, fontes e 
altares, seguindo-se a fase das paróquias suevas, 
cuja paróquia ou unidade rural se designou, em 
Carrazeda, por Pagus Auneco, situado entre o Pagus 
Pannonias a ocidente e o Pagus Vallearicia a oriente. 
É nesta cronologia alargada, difusa e muitas vezes 
débil em fontes disponíveis, que surge o Castelo de 
Ansillanes “… He esta vila e sua praça a mais antiga e 
nobre que tem e teve esta Provincia em tanto que todas 
as terras que há da Serra do Maram para cima athe ella 
na distancia de 10 legoas em que se comprehendem 
muitas terras e Vilas e a fermosa Vila Rial forão termo 
della...” (Memórias de Ansiães). É também à sua volta 
que se vai estruturar Ansiães, acolhendo também 
a presença árabe, a reconquista cristã, os Forais 
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e Inquirições que, desde D. Fernando Magno até 

um modelo de organização social, à medida da 
importância e da ambição dos povos de Ansiães.
O castelo de Ansiães situa-se no alto de uma colina, 

Média, um centro urbano e reduto defensivo, fulcral 
na defesa transmontana e sentinela do rio Douro, 
dado o seu alinhamento com o castelo de Numão, 
seu vizinho do outro lado do rio. O seu apogeu e 

no período de forte instabilidade com Castela. A partir 
desse período, começa a debandada da população 
para os lugares mais baixos e mais funcionais e, em 
1734, é transferida a Sede Municipal para Carrazeda, 
havendo ainda registo dos últimos residentes em 
1758, pondo-se, a partir daí, termo a mais de 5000 
anos de permanente ocupação humana. O castelo foi 

um dos mais emblemáticos monumentos do interior 
norte de Portugal.
O CICA – Centro Interpretativo de Carrazeda de 

Ansiães, situado no centro histórico da atual Vila, é 
o ponto de partida aconselhado para a abordagem 
turística e cultural deste Município. Através dele é 
possível ter um verdadeiro encontro com a história do 
território e viajar através das suas inscrições, estelas, 
cerâmicas, moedas e objetos de adorno.

Uma Lenda
O Túnel do Castelo de Ansiães
Reza a Lenda que, aquando da ocupação mourisca, 
viviam duas comunidades: uma no Castelo de Ansiães 
e outra, na margem sul do Douro, no Castelo de Numão. 
Segundo o imaginário popular, haveria um caminho 
subterrâneo que ligava as cisternas dos dois castelos, 
passando por baixo das encostas e leito do Douro, 
permitindo a comunicação entre os dois povos.
Esta passagem só possível pelo imaginário mágico 
do “tempo dos mouros”, favoreceria a comunicação, 
as ligações de boa vizinhança e as fugas em caso 
de perigo, ouvindo-se ainda hoje, à entrada das 
cisternas o eco da cavalaria árabe a galopar, de forma 
desabrida, pelos serros do Douro. Vá e escute!
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Curiosidades
Museu da Memória – Localiza-se em Vilarinho da 
Castanheira e, embora esteja já num contexto 
periférico do PNRVT, merece uma visita, pois 
contribui para um enriquecimento cultural, através 
das viagens sensoriais e do imaterial evocado a partir 
das tradições, dos saberes e dos múltiplos ofícios em 
desaparecimento.

Festa relevante 
A Festa da Marrã da Lavandeira
Nos dias 15 e 16 de Setembro, quando as cores das 
folhas começam a dourar-se e o ar se impregna 
do cheiro a frutos maduros, decorre a romaria de 
Sta Eufémia, que encerra o ciclo festivo do Verão. 
Tradicionalmente junta muito povo, uns para rezar e 
cumprir promessas, outros para comer, pois, como se 

“a festa da Lavandeira sem marrã, não 
era festa” e toda a aldeia se mobiliza para a festança 
de 2 dias, à volta dos grelhadores, dos porcos caseiros 
e do vinho de lavrador, à “moda antiga”, onde “há 50 
anos chegavam a estar pendurados à volta do largo da 

festa cerca de 80 porcos”.
Assim se mantém uma ancestral tradição 
transmontana, na qual se mistura sabiamente o 
sagrado e o profano.

Gastronomia
A Gastronomia de Carrazeda de Ansiães enquadra-se 

largamente das suas produções planálticas de 
castanha e maça.
Os folares, os enchidos, os assados no forno e os 
peixinhos de rio nas cotas ribeirinhas, favorecem uma 
grande variedade de paladares a que se associam 
vinhos de eleição das encostas durienses.

Um lugar imperdível
São Lourenço
Começa por ser um lugar de recolhimento e de 
silêncio. Talvez de abandono, de meditação e de 
magia que se pressente logo que, deixamos o 
lugar do Pombal e iniciamos a descida pelo meio 
de um mosaico de culturas mediterrânicas que se 
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desdobram na encosta que vai ganhando vertigens até ao rio Tua. Os xistos coabitam com os granitos e os 
bosques são mediterrânicos e tendencialmente mais abruptos.
O cenário impressiona, as montanhas contraem o canhão geológico, as águas sussurram aos nossos pés e 

em S. Lourenço, dão-se os milagres da água, que jorra das paredes. O santo assiste aos pedidos de cura e 
aos banhos sagrados na água sulfurosa, água fervente que o antigo deus Bormânico aquece, na forja de 
Vulcano. É um misto de crenças que se apropriam de quem procura bálsamo e cura para o corpo, o espírito e 
o reencontro interior.
A magia envolvente é muito forte, porque está rodeada desse espírito tutelar, seja da Senhora da Cunha e 

energia, da paz do lugar e ainda, subentendida por detrás da primeira montanha, o mágico abrigo da Pala 
Pinta e das suas fantásticas pinturas, verdadeiros outdoors milenares.
Por tudo isto, a S. Lourenço, não se deve ir condicionado pelo tempo, antes predisposto a sentir um toque nos 
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ANTA DE VILARINHO

ANTA DE ZEDES

CASA DE SELORES

CASTELO DE ANSIÃES

FRAGA PINTADA DO CACHÃO DA RAPA

IGREJA DE LINHARES / SÃO MIGUEL

IGREJA DE SÃO JOÃO BATISTA

IGREJA STA EUFÉMIA DE LAVANDEIRA

PELOURINHO CARRAZEDA DE ANSIÃES

PELOURINHO DE ANSIÃES *

PELOURINHO DE LINHARES

RUÍNAS DA IGREJA DE ANSIÃES

SOLAR DE SAMPAIO

* Apenas existem fragmentos

VILARINHO CASTANHEIRA / GPS: 41°12’10”N, 7°12’54”O

CARRAZEDA ANSIÃES / GPS: 41°16’33”N, 7°17’37”O

SELORES / GPS: 41°12’21”N, 7°17’40”O

SELORES / GPS: 41°12’13”N, 7°18’13”O

RIBALONGA / GPS: 41°13’20”N, 7°23’22”O

LINHARES / GPS: 41°12’13”N, 7°21’39”O

SELORES / GPS: 41°12’13”N, 7°18’13”O

LEVANDEIRA / GPS: 41°11’36”N, 7°18’01”O

CARRAZEDA DE ANSIÃES / GPS: 41°14’42”N, 7°18’04”O

SELORES / GPS: 41°12’13”N, 7°18’13”O

CARRAZEDA ANSIÃES / GPS: 41°12’23”N, 7°21’46”O

SELORES / GPS: 41°12’13”N, 7°18’13”O

CARRAZEDA DE ANSIÃES / GPS: 41°12’18”N, 7°21’36”O

Arqueologia / Monumento Nacional

Arqueologia / Sítio de Interesse Público

Arquitetura Civil / Imóvel de Interesse Público

Arquitetura Militar / Monumento Nacional

Arqueologia / Monumento Nacional

Arquitetura Religiosa / Imóvel de Interesse Público

Arquitetura Religiosa / Imóvel de Interesse Público

Arquitetura Religiosa / Imóvel de Interesse Público

Marco Jurisdicional /Imóvel de Interesse Público

Marco Jurisdicional / Monumento Nacional

Marco Jurisdicional / Imóvel de Interesse Público

Arquitetura Religiosa / Monumento Nacional

Arquitetura Civil / Imóvel de Interesse Público

A NÃO PERDER > PATRIMÓNIO

ANTA DE VILARINHO
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Local de Partida  Tempo  Distância  Itinerário 
Alijó    20 min  35 km  IC5 / N212

Mirandela   40 min  40 km  N213 / N215 / IC5 

Murça    30 min  40 km  A4 / IC5 / N214

Vila Flor    15 min  15 km  IC5 / N214

Bragança    1h 10 min 100 km  A4 / IP2 / IC5 / N214

Chaves    1h 15 min 115 km  A24 / A4 / IC5 / N214

Vila Real    40 min  55 km  A4 / IC5 / N214

Porto    1h 40 min 150 km  A4 / IC5 / N214

Lisboa    4h  420 km  A1 / IP3 / A24 / A4 / N214

Saúde e Segurança  Número Nacional de Emergência 112 • Bombeiros – Linha Verde: 800 202 425

Centro de Saúde de Carrazeda de Ansiães Av. Eng. Camilo de Mendonça • Carrazeda de Ansiães •Tel. 278 610 050 • geral@cscansiaes.min-saude.pt

Guarda Nacional Republicana de  Carrazeda de Ansiães  • Av. Eng. Camilo de Mendonça •  Carrazeda de Ansiães •Tel. 278 610 020 

Informação Turística  Praça do Município | Carrazeda de Ansiães •  Telefone: 278 610 200

Utilidades & Informações >  Como chegar > Carrazeda de Ansiães

PORTA ANTIGA


