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GUIA INFORMATIVO 

 

1.Apresentação 

Esta associação é criada a partir de um grupo de amigos praticantes de ciclismo em bicicleta 

de todo o terreno designadamente BTT, que se juntaram com o objetivo de praticar e 

desenvolver esta vertente desportiva promovendo o ambiente, fauna e flora, as populações, os 

seus usos, costumes e sabores divulgando assim cenários naturais que o Concelho de Ansião 

pode proporcionar. Esta modalidade começa em 1997 com um programa de desportos 

Naturais, um evento organizado pelo município de Ansião intitulado Ansibikers.  
 

Uma das primeiras participações em eventos onde participaram elementos que depois iriam 

constituir os Ansibikers foi em Turquel em 1997, nessa altura vários elementos dos actuais 

Ansibikers eram guias dos passeios do INATEL realizados no Concelho de Ansião. 

 

Em 1999 começa mais um incentivo do município “Jogos Desportivos do Concelho de Ansião” 

com o Torneio de Cicloturismo, este torneio divide-se por 6 provas organizadas pelas várias 

associações do concelho, sendo o critério de pontuação atribuído por número de elementos 

participantes por equipa representante de cada associação. Só mais tarde, em 2004 entra a 

modalidade BTT, também com os mesmos moldes de pontuação. Estes jogos desportivos 

viriam a despontar uma necessidade de melhor organização por parte deste grupo de amigos. 
 

Neste ano surgia a hipótese de um nome, entre uma lista sugerida por cada um, sendo 

seleccionado por votação o nome Ansibikers (Ansi – Ansião e Bikers – ciclistas/bicicletas) com 

tudo, no bom caminho surgiu um logótipo, um blog na internet e uma página, a criação de um 

equipamento desportivo com o incentivo de mais elementos e desenvolver esta modalidade 

desportiva, actualmente conta com cerca de 90 elementos entre sócios, praticantes e 

patrocinadores. 

Em 2007 surge a 1ª edição Feira Radical de Ansião, evento que sucede ao “Fim-de-semana 

Naturalmente Radical” organizado pelo município e com a forte colaboração dos Ansibikers na 

realização do 1º Passeio BTT Nocturno e a 1ª Maratona BTT.  

Em 13 de Junho de 2008 foi fundada esta Associação, com todos os procedimentos legais 

apesar de este grupo participar, colaborar e organizar eventos de BTT e outras modalidades 

relacionadas com Desporto, Aventura e Lazer há já a alguns anos. 

A Maratona BTT/XCM de Ansião – É um evento desportivo de carater lúdico e competitivo que 

tem por objetivo divulgar e promover não só a prática desportiva, em especial na modalidade 

de BTT, mas também os territórios onde decorre a prova. Desenvolve-se por zonas de extrema 

beleza natural e vasto património cultural e ambiental, nomeadamente Ansião, que dá o nome 

ao evento. 
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1.1.Localização   

A Ansibikers fica localizada no concelho de Ansião pertence ao distrito de Leiria e situa-se 

entre o Litoral e o Interior, na zona do Pinhal Interior Norte. É servido diretamente pelo IC8, 

que liga Figueira da Foz a Madrid, e pela A13, que une Condeixa-a-Nova a Setúbal. Nas suas 

proximidades beneficia do IC1 e do IC2 e está a cerca de 20 quilómetros de Pombal, onde se 

encontram o nó de acesso à Auto-estrada A1, assim como a linha do Norte, principal via 

ferroviária do país.  
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2. Ansião Coração de Sicó   

2.1. História  

Embora as primeiras referências a Ansião datem de 1175, só em 1514 D. Manuel a eleva a vila 

e lhe outorga foral. O pelourinho, já do século XVII, testemunha na sua inscrição latina a 

doação da vila a D. Luiz de Menezes, Conde da Ericeira, como prova de agradecimento régio 

pela sua valorosa participação na Batalha do Ameixial. A Ponte da Cal de seiscentos, a Igreja 

Matriz de construção austera do século XVII e a Capela da Misericórdia não poderão ser 

esquecidas nesta viagem pela História. 

 

-Pelourinho de Ansião. 

O pelourinho de Ansião foi erguido 

em 1686, defronte à residência 

senhorial dos Condes da Ericeira, 

onde hoje funciona a Câmara 

Municipal. Um pelourinho, de fuste 

oitavado, com as armas do Conde da 

Ericeira, que tem gravada uma 

inscrição referente à mercê concedida, 

em virtude do mérito alcançado, tanto 

na guerra como na paz, a D. Luís de 

Meneses, Conde da Ericeira. No 

princípio do século XX, o Pelourinho 

foi reparado e mudado daquele local 

para o lugar onde hoje se encontra, 

num local que passaria entretanto a 

chamar-se Largo do Pelourinho, na 

confluência das Ruas Conselheiro 

António José da Silva, Combatentes 

da Grande Guerra e Dr. Adriano Rego. 

A sua base estaria assente sobre degraus de pedra, mas como estes estariam deteriorados, 

assentaram-no sobre oito bolas de pedra, tantas quantas as freguesias que integraram o 

concelho, de 13 de Janeiro de 1898 até 2013, quando passaram a ser seis. 

 

                 39°54'45.55"N | 8°26'07.26"W 
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-Antigo Palácio do 3.º Conde da Ericeira, D. Luís de Meneses, Senhor de Ansião, acolhe 

atualmente os Paços do Concelho. 

 

No edifício onde funciona a Câmara Municipal e designado tradicionalmente por “Paços do 

Concelho”, residiu na segunda metade do século XVII D. Luís de Meneses, 3.º Conde da 

Ericeira, que recebeu o Senhorio de Ansião pelo papel de relevo que desempenhou durante a 

Guerra da Restauração.  

Destacamos o Salão Nobre, com as varandas viradas para a praça central, espaço nobre onde 

decorrem as sessões solenes de alguns eventos e que alberga, desde maio de 2019, as 

fotografias de todos os Presidentes de Câmara Municipal e de Assembleia Municipal pós 25 de 

abril de 1974. 

Tendo Ansião sido berço e residência de personalidades distintas nas áreas de Direito, Letras e 

Artes, refira-se a existência, no interior do edifício, de duas pinturas de Pascoal José de Mello e 

António José da Silva, e ainda um busto da República. 

 

 

 

 

 

 

 

39°54'41"N | 8°26'09"W 
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-Painel alusivo à lenda da Rainha Santa e do Ancião 

 

Localizado numa zona de intensa vida social, desde sempre conhecida localmente como 

Fundo da Rua e próximo da “Ponte da Cal”, o painel de azulejos foi encomendado por Virgílio 

Rodrigues Valente, em 1937. Dada a importância da lenda e o estado degradado em que se 

encontrava, procedeu-se em 2018 a obras de restauro da fonte, replicando-se o painel. Este 

alude à lenda popular segundo a qual a Rainha Santa, quando viajava pela estrada real que 

cruzava estas terras, dava frequentemente esmola a um ancião, passando a referir-se a esta 

região como as terras do Ancião. O painel é delimitado por cantarias e enquadra em si um 

antigo fontanário municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39°54'48.84"N | 8°26'08.83"W                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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-Padrão Seiscentista 

 

Em agradecimento a D. Luís de Menezes pelos serviços prestados nas batalhas de Ameixial em 

1663 e de Montes Claros em 1665, como general de artilharia, foi-lhe doado o senhorio da vila 

de Ansião em 1673 e mandado erigir um padrão evocativo que celebra os mencionados feitos. 
 

Mandado erigir pelo senado de Ansião em 1686, como símbolo de louvor a D. Luís de 

Meneses, este padrão assinala os feitos desse general de artilharia nas diferentes batalhas da 

Guerra da Restauração, com destaque para as batalhas de Ameixial (1663) e de Montes 

Claros(1665).  

Em agradecimento a D. Luís de Meneses pelos serviços prestados nas batalhas acima 

mencionadas, foi-lhe doado o senhorio da vila de Ansião em 1673, facto esse mencionado na 

epígrafe latina presente neste testemunho de glória a uma personalidade que se destacou não 

só a nível militar, mas  também económico, político e das letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta viagem deve continuar por Alvorge e Torre de Vale de Todos e Lagarteira, povoações que 

se situariam na área da Ladeia, linha de fronteira entre cristãos e mouros nos séculos XII e XIII. 

Também medieval é o Forno do Avelar. Forno que, pela Senhora da Guia em setembro, cozia o 

"Bolo" que era distribuído ao povo. Muitos séculos depois, em 1933, José Malhoa pintava um 

belíssimo retábulo dedicado a Nossa Senhora da Consolação, que está no altar-mor da Igreja 

Matriz de Chão de Couce. 

39°54'47.74"N | 8°26'07.36"W 
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2.2. Conhecer 

Ansião encontra as primeiras referências da sua origem na Idade do Ferro, em testemunhos 

confirmados por alguns achados ao longo dos séculos XIX e XX.  

A presença dos Romanos no território é inegável, não só pelo espólio arqueológico 

encontrado - moedas, mosaicos, mós, calçada romana -, como pela produção de vinho, azeite 

e frutos secos, pelo nome dado ao Rio Nabão, mas sobretudo pela existência da Villa Romana 

de Santiago da Guarda, descoberta em pleno século XXI. 

 

 

-Complexo Monumental de Santiago da Guarda 

Monumento Nacional desde 1978 e único exemplar de arquitetura manuelina do concelho. 

Reúne no mesmo espaço uma torre quatrocentista com base medieval, reconstruída sobre as 

ruínas de uma Villa Romana dos séculos IV e V e um paço manuelino, edificado por Simão de 

Sousa Ribeiro durante a primeira metade do século XVI. 

A variedade dos motivos existentes nos mosaicos policromados justificam uma visita 

demorada para apreciar a sua riqueza, destacando-se um painel de grandes dimensões numa 

das paredes, onde a vivência deste povo que tanto marcou a nossa história, a nossa cultura e a 

nossa arquitetura se mistura com a paisagem nas folhas de carvalho representadas nesse 

painel, o maior exposto desta forma em Portugal. 
 

Uma oficina de arqueologia e um centro de documentação completam um Complexo de 

características únicas na Península Ibérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39°56'52.86"N | 8°28'50.52"W 
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-Moinho do Monte da Ovelha 

O legado muçulmano, também ele milenar, regista especial incidência no cultivo de 

determinadas plantas; na utilização de medidas como o alqueire e o almude; nos sistemas de 

rega como as picotas e as noras; na construção de moinhos de vento nos outeiros e de 

moinhos de água nos vales; e na utilização de vocábulos na toponímia Albarrol, Alcalamouque, 

Alqueidão, Aljazede ou Alvorge.  
 

Este moinho, situado no local denominado Monte da Ovelha, na Serra da Portela, freguesia de 

Pousaflores, recorda tempos idos de abundância de campos férteis e transformação de cereais 

para alimento das gentes da terra. 
 

Este modelo de moinho, tradicional nesta região e originário do Oriente (Afeganistão), permite 

ao moleiro rodá-lo em direção ao vento, aproveitando a força do mesmo enquanto se 

encarrega de outras tarefas. 

Na vastidão dos vales e serras, encontra um dos últimos refúgios de ar puro e no local, 

encontrará não só o moinho, mas também um miradouro para uma vista de tirar o fôlego. 

39°52'21.24"N | 8°24'08.25"W 
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-Forno de Nossa Senhora da Guia, Avelar 

O Forno de Nossa Senhora da Guia situa-se no 

Largo da Igreja, no cimo de uma escadaria. Com 

origem possivelmente medieval, tem formato 

hexagonal com pináculos piramidais e uma cruz 

na cúpula. 

Embora em desuso atualmente, este forno já foi 

em tempos um dos locais mais importantes da 

região. Segundo lendas populares, o forno era 

lugar de milagres por altura das festas de Nossa 

Senhora da Guia (1º fim de semana de 

setembro). 

Associado a uma lenda e uma tradição, em dia 

de romaria o forno era aceso e um habitante 

entrava no forno com a farinha para fazer um 

bolo muito grande. Levava na boca um cravo e 

graças à proteção divina não se queimava. O 

bolo era no fim partido em pedaços que os fiéis 

levavam para casa e punham nas arcas de roupa 

para proteger contra a traça. 

-Quinta de Cima 

Na freguesia de Chão de Couce está localizada uma das quintas mais emblemáticas desta 

região. Antigo palácio real do século XVI, já foi em tempos o local eleito de monarcas, 

políticos, pintores e escritores, entre outros, que aqui se refugiavam para reencontrar a 

inspiração e “fugir” ao reboliço da capital. 

A Quinta de Cima, palácio real desde o 

século XIII, já foi em tempos o local eleito de 

monarcas, políticos, pintores e escritores, 

entre outros, que se refugiavam na 

residência senhorial e passeando pelo 

jardim, por entre tílias ou castanheiros 

reencontravam a inspiração e quietude, 

“fugindo” ao reboliço da capital. 

 

39°55'22.63"N | 8°21'27.60"W 

39°53'31.28"N | 8°22'39.50"W 
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-Centro Etnográfico de Alvorge 

Este centro etnográfico mostra o interesse do Centro Social, Cultural e Recreativo de Alvorge 

em preservar as memórias das gentes destas “Terras Altas”, através da recolha do património 

etnográfico da freguesia de Alvorge. 

Situado no centro histórico do Alvorge, num edifício que já foi utilizado como celeiro e como 

prisão, este espaço mostra uma exposição permanente dos variados aspetos da vida 

quotidiana das gentes Alvorgenses ao longo dos séculos e que se encontra organizada por 

diferentes áreas: geológica e 

paleontológica, histórica, artística e 

etnográfica, entre outras. 
 

A variedade e singularidade dos 

objetos expostos obrigam o 

visitante a demorar o seu olhar 

sobre cada um deles, a conhecer 

de um modo mais aprofundado a 

história da região e dos povos que 

a marcaram, permitindo um 

conhecimento da identidade local, 

preservada na memória coletiva. 

 

2.3. A Visitar  

 

 

 

 

 

39°59'41"N | 8°27'31"W 

OLHOS D’ÁGUA  

           39°55'07"N | 8°25'33"W                                                        °54'06.34"N | 8°28'09.63"W 

 
LAVADOURO DO PESSEGUEIRO 

 

PONTE DA CAL 

PONTE DO MARQUINHO 

        39°52'21"N | 8°27'35"W                                                           39°54'51.16"N | 8°26'12.31"W       
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2.4. Sabores de Ansião 

É graças à alimentação serrana do gado caprino e ovino que outros pratos típicos de Ansião 

possuem um sabor igualmente único. O solo argilo-calcário e os tomilhos que adornam a serra 

são os pormenores que marcam a diferença no aroma das carnes, dos vinhos e no paladar 

inigualável dos queijos, entre outras iguarias. 

 

 

 

 

É nesta união com a serra que encontramos toda a riqueza da gastronomia ansianense. 

Destacam-se as sopas ricas em legumes e pratos tradicionais como a Sardinha Albardada, as 

Favas guisadas, as Papas com Farinha de Milho e os Chícharos com couve miúda e batata à 

rodela, o Cabrito e o Borrego de Sicó. 

Com mancha na Costa do Escampado, Constantina e Pinheiro, a semente veio com 

povoadores na centúria de 500 da Grécia que o plantaram entre Ansião e mais tarde Soure 

para aqui nascer a Feira dos Pinhões e mais tarde na centúria de 800 nascer o Ramo de 

Pinhões ao Divino Espírito Santo em Assamassa em Soure. 
 

2.5. Onde Comer 

 

 

 

 

 

CAFÉ PÉROLA O GANDIM 

 

Especialidades: Pratos Tradicionais 

 

 

 

PIZZARIA CANTO DA VILA 

Especialidades: Pratos Italianos 

SOLAR DA RAINHA 

 

Especialidade: Gastronomia regional 

CHURRASQUEIRA DO CAMPORÊS 

 

Especialidade: Grelhados 
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2.6. Onde Dormir 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A organização do evento está disponível para qualquer indicação que os participantes e seus 
acompanhantes necessitem por forma a melhor usufruírem da sua estadia. 
 
 

 Ansião, 01 de Março de 2022 
 

 A organização: 
ANSIBIKERS - Associação de Praticantes de BTT 

SOLAR DA RAINHA 

39°55'09.76"N | 8°26'16.81"W 

 

CASAL FRIAS 

 39°52'22.79"N | 8°26'7.889"W 

ANSITURISMO ALOJAMENTO & SPA 

 

39°90'95.67"N | 8°43'5.456"W 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjQs9SQ0rnvAhVK0-0KHRMCDx8YABAAGgJkZw&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESP-D2BdmYanKG9yvZtQ2P_7duuLXwRbem7dasIi1dlSJ-c5Un4ngtyczybgthXDg3DDqPxxQqUbVeKglwbaR4-A&sig=AOD64_13U1xqDME_A4hPZ6S2q4taCqPgtw&q&adurl&ved=2ahUKEwiZ6cyQ0rnvAhUFmVwKHWNRA6UQ0Qx6BAgGEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjQs9SQ0rnvAhVK0-0KHRMCDx8YABAAGgJkZw&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESP-D2BdmYanKG9yvZtQ2P_7duuLXwRbem7dasIi1dlSJ-c5Un4ngtyczybgthXDg3DDqPxxQqUbVeKglwbaR4-A&sig=AOD64_13U1xqDME_A4hPZ6S2q4taCqPgtw&q&adurl&ved=2ahUKEwiZ6cyQ0rnvAhUFmVwKHWNRA6UQ0Qx6BAgGEAE
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