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O antigo castelo de Carrazeda de Ansiães e o histórico comboio a vapor do Vale do Douro. 

Carrazeda de Ansiães 1 

"Carrazeda de Ansiães é sede de um município   

e uma vila em Portugal com 1680 habitantes 

(em 30 de junho de 2011). Este município 

pertence à região vitivinícola do Alto Douro, a 

mais antiga região vinícola protegida do mundo 

e desde 2001 Património Mundial da UNESCO." 

Um famoso filho desta vila é Lopo Vaz de 

Sampaio (1480-1534), que de 1526 a 1529 

foi governador da Índia portuguesa (Goa, a 

capital da Índia portuguesa, assim como as 

duas regiões Damão e Diu).  

O município é limitado a norte pelos municípios 

de Murça e de Mirandela, a nordeste por Vila 

Flor, a leste por Torre de Moncorvo, a sul 

por Vila Nova de Foz Côa, a sudoeste por São 

João da Pesqueira e a oeste por Alijó.

                                           
1 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Carrazeda_de_Ansi%C3%A3es 
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"Antas e petróglifos documentaram a 

colonização da área desde o período neolítico, 

passando pela Idade do Cobre, a Idade do 

Bronze e a Idade do Ferro, até a chegada dos 

romanos no século II aC. Chr., que 

construíram a Vila e lhe deram o nome de 

Aquas Quintianas ... O concelho tinha sede na 

antiga vila de Ansiães; as suas ruínas, a sul 

da actual sede concelhia, situam-se no alto de 

uma colina, perto da aldeia de Lavandeira. O 

concelho obteve foral em 1075, tendo o 

estatuto de vila sido confirmado por alvará 

de D. João V a 6 de Abril de 1734. No século 

XIX a sede concelhia foi transferida de 

Ansiães para Carrazeda, e a antiga vila foi 

abandonada.” 

Nos arredores de Carrazeda encontram-se 

belos destinos como o rio Douro, o rio Tua, 

com a sua nova barragem e albufeira, o 

antigo castelo, as vinhas do Vale do Douro. O 

município de Carrazeda expandiu muito o 

turismo com bastantes atrações, incluindo 

trilhos para caminhadas. 

 

 

 

Prova de vinho e azeite 

Convidamo-lo para a nossa próxima 

degustação 

Nossa viagem de vinhos começa no noroeste 

de Portugal. Vamos receber a primavera que 

se aproxima com um vinho verde. O Lago 

Branco é produzido na adega da Quinta da 

Calçada a partir das casta Loureiro, Arinto, 

Azal, Trajadura. Ele impressiona com sua cor 

amarela limão, ligeira presença de gás com 

aromas de frutas tropicais e limões. 

Acompanha bem aperitivos leves. 

A adega Casal da Coelheira produz um 

excelente vinho tinto com uma excelente 

relação preço / qualidade: Terraços do Tejo 

Tinto. É feito a partir das uvas Aragonês, 

Syrah, Castelão. Aromas de frutas vermelhas 

e especiarias e a sua estrutura harmoniosa 

com taninos agradáveis fazem dele um 

excelente acompanhamento para massas, 

carnes brancas e vermelhas e queijos. 

Para terminar, como sempre, um vinho doce. 

Desta vez vamos provar o Barão de Vilar 

LBV (Late Bottled Vintage). Amadureceu 

em barris de madeira durante 4-6 anos antes 

de ser engarrafado. O LBV serve para quase 

todos os pratos, sobremesas, queijos ou 

simplesmente como vinho de sobremesa. 

Deve beber-se ligeiramente fresco. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/1075
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https://pt.wikipedia.org/wiki/1734
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O quê: Prova de vinho e azeite – Vinho Branco 

(Vinho Verde Lago Branco), Vinho Tinto 

(Terraços do Tejo Tinto),  Vinho do Porto  

(Barão de Vilar LBV),  Azeite (Extravirgem) 

Onde:   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (Elétrico 1/O) 

Quando: Sexta-feira, 22.02.2019 16:00 – 18:30 

 

Horário de funcionamento 

O nosso horário de funcionamento normal:  

Seg.–Sex. 10:00–13:30 e 14:30–18:30. 

No Sábado, 02.03.2019, estamos abertos das 

10:00 – 14:00 (primeiro Sábado do mês). 

 

 

Sugestões  

Alugue uma casa no Vale do Douro 

Agora também oferecemos a possibilidade de 

alugar uma casa no Vale do Douro. A casa 

"Casa da Farmácia" (uma antiga farmácia) 

está rodeada por vinhas e oliveiras. A 

capacidade máxima é de 8 pessoas. Mais 

detalhes podem ser encontrados em nosso 

Website. A reserva pode ser feita através do 

Airbnb ou diretamente na nossa loja. 

 

Azulejos 

Temos uma parceria com uma fábrica de 

azulejos em Portugal, de forma a lhe 

proporcionar a oportunidade de decorar o seu 

apartamento ou casa com azulejos 

portugueses. Temos as amostras destes 

azulejos na loja. 

 

Conservas de Peixe 

Estamos especialmente orgulhosos com a 

nossa vasta seleção de conservas de peixe e 

patés. Estes não são apenas um destaque em 

termos de paladar, mas eles também marcam 

pontos com um ótimo design. 

 

http://www.bestofportugal.at/
https://www.bestofportugal.at/ferienhaus.html
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Café & Pastéis 

Mime-se com esta maravilhosa combinação. 

Café Português com um Pastel de Nata. 

Temos o café em grão e moído, os Pastéis de 

Nata preparados ou congelados para assar 

em casa. 
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Aprenda Alemão connosco 

a aldeia – das Dorf 

o azulejo -  die (portugiesische) Fließe 

a casa – das Haus 

a conserva – die Konserve 

as férias – die Ferien 

o paté -  das Paté 

o peixe – der Fisch 

o rio – der Fluß 

 

 

                                           

 

 

 


