
 Chaves-Verín 
 Guia Rápido
 Visitas imperdíveis

 Itinerários para todos os gostos

  
   As melhores ideias

para desfrutar a Eurocidade da Água



LOCAIS DE INTERESSE

Arquitetura Militar
Monumento Religioso
Monumento Civil
Monumento Romano
Arqueologia
Lagares Rupestres
Museu
Casino
Fonte de Água Mineromedicinal
Termas-Spa
Natureza
Espaço Protegido Rede Natura 2000

SERVIÇOS

Informação Turística
Desporto
Golfe
Câmara Municipal/Eurocidade
Saúde
Segurança
Biblioteca
Terminal Rodoviário
Estação de Serviço
Zona de Estacionamento
Albergue de Peregrinos
Aeródromo 

Áreas Ampliadas em Mapas Detalhe
Acesso Autoestrada
Acesso a Autoestrada com Portagem Eletrónica 
Posto de Pagamento de Portagem Eletrónica

Informação Turística

 
Turismo Verín · Rúa Irmáns La Salle
  · +34 988 411 614
  · turismo@verin.net

Turismo Chaves · Terreiro de Cavalaria
  · +351 276 348 180 

Turismo Vidago · Largo Miguel de Carvalho
  · +351 276 907 470

www.visitchavesverin.com    visitchavesverin
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Como chegar

 POR ESTRADA
 Desde Espanha
 Por autoestrada com portagem A52. Saídas:

· 155 Monterrei / Verín / Vilaza
· 160 Verín / Chaves
· 166 Ábedes / Verín

 POR ESTRADA

 Desde Portugal
 Por autoestrada com portagem eletrónica A24  

 Saídas recomendadas:

· 19 Vidago
· 20 Chaves
· 21 Chaves (só sentido Verín-Chaves)



Bem-vind@
a Chaves-Verín

A Eurocidade da Água

Chaves (Trás os Montes, Portugal) e Verín (Galiza, Espanha) formam um único 

destino, no qual a água é o denominador comum: a água do rio Tâmega que 

rega o fértil vale, comum a ambos os municípios; as águas mineromedicinais 

que brotam em inúmeras fontes em todo o território; as águas termais que 

dão vida às termas e balneários; as águas de mesa que constituem algumas 

das marcas mais prestigiadas de Portugal e Espanha, como Pedras Salgadas, 

Vidago, Campilho, Fontenova, Sousas e Cabreiroá.

Mas, complementando a água, Chaves-Verín também tem gastronomia, 

enoturismo, cultura e natureza. O Guia Rápido de Chaves-Verín proporciona 

opções e conselhos para descobrir e desfrutar este destino em qualquer época 

do ano, tanto para quem nos visita pela primeira vez, como para quem repete, 

ou vai desfrutar de uma estadia mais longa.
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percurso começa no posto de informação 
turística de Verín, na rua Irmáns Lasalle, 

que inclui também uma sala de exposições. 
Desde o posto de turismo dirigimo-nos para 
a Igreja da Mercede e Convento Mercedário, 
cujo claustro, torre e igreja são de estilo Barro-
co com reminiscências neoclássicas. No inte-
rior da igreja destacam-se várias peças de arte 
sacra, como da ‘Virxe da Mercede’ e o retábulo 
maior, do século XVII.

A terceira paragem do itinerário leva-nos à Es-
tátua do Cigarrón (obra de Xosé Lois Carreira), 
personagem central do Entrudo (carnaval) ve-
rinense, para depois se aceder à ‘Praza Garcia 
Barbón’, histórico mecenas e filantropo da vila. 
Nesta praça encontra-se a ‘Casa dos Acevedo’, 
onde se realizou o histórico encontro entre o 
Rei Felipe ‘El Hermoso’ e o Cardeal Cisneros.

Saindo da ‘Praça Garcia Barbón’ entramos pela 
rua Maior, onde se encontra a igreja de ‘San-
ta Maria a Maior’, que conta com uma capela 
adossada, chamada ‘das Dores’, onde se en-
contrava a Virgem do mesmo nome e ‘O Cristo 
das Batallas’, autoria atribuída ao escultor Gre-
gório Fernández.

Deixando a rua Maior e cruzando a ponte que 
atravessa o rio Tâmega, chegamos à emble-
mática ‘Casa do Asistente’, popularmente co-
nhecida como a ‘Casa do Escudo’, datada do 
ano 1737 e declarada património artístico nos 
finais do Século XIX. Hoje em dia é albergue 
de peregrinos.

Este itinerário urbano pela Vila de Verín termina 
com a visita à capela de ‘San Lázaro’, junto ao Ca-
minho Real, que nos dá a opção de subir até ao 
Castelo de Monterrei, nos arredores de Verín. ~ 

O

Passeios Urbanos para descobrir Chaves-Verín...

Caminha pelos centros urbanos da Eurocidade, 

onde a história divide o protagonismo 

com os espaços verdes, sempre ligados à água

Verín
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Passeios Urbanos para descobrir Chaves-Verín...

Chaves

visita começa na ponte romana sobre o 
rio Tâmega (ponte de Trajano), construída 

entre os séculos I e II. Imponente pelos seus 
vetustos arcos, nela se destacam dois marcos 
comemorativos, com relevância para o Padrão 
dos Povos, onde estão inscritos os dez povos 
indígenas pré-romanos. Do lado do bairro da Ma-
dalena, de casario típico, visitamos a Igreja de S. 
João de Deus, o Revelim que outrora defendeu 
o acesso à ponte, o Jardim Público e o Parque 
Urbano da Madalena ao longo da margem do rio.

Passando a ponte em direção ao centro de 
Chaves, à direita encontra-se o balneário tera-
pêutico das termas romanas de Aquae Flaviae, 
Monumento Nacional desde 2012, brevemen-
te abertas ao público como Museu das Termas 
Romanas de Chaves. 

Subindo a Rua Cândido dos Reis, encontramos 
testemunhos da importância da Praça Forte de 
Chaves: restos das muralhas seiscentistas e o 
Forte de S. Francisco, construído no período 
das guerras da Restauração. 

Optando por subir a rua Direita, entramos na 
parte da cidade de matriz urbanística medieval, 
onde se desfruta de uma harmoniosa compo-
sição de varandas de madeira multicor e ferro 
forjado. A meio do percurso chega-se à Praça 
da República, onde se encontra o Pelourinho 
(séc. XVI), de estilo manuelino e símbolo da au-
tonomia judicial.

Ao lado, a Praça de Camões, centro da vida religio-
sa e administrativa da cidade, na qual se encon-
tram as igrejas de Santa Maria Maior (Igreja Ma-
triz) e da Misericórdia, esta de estilo barroco, com 
o seu interior completamente coberto de azulejos, 
ilustrando cenas bíblicas. Nesta praça localiza-se 
ainda o Paço dos Duques de Bragança (constru-
ído no século XV para residência de D. Afonso I, 
duque de Bragança), que atualmente alberga o 
Museu da Região Flaviense e a sua rica coleção 
epigráfica do período romano, bem como o edifí-
cio principal da Câmara Municipal de Chaves.

Nas traseiras do Paço dos Duques de Bragan-
ça, podemos visitar os restos do castelo de 
Chaves e as muralhas, bem como a Torre de 
Menagem, construída possivelmente no séc. 
XIII. Do alto da torre, tem-se uma magnífica pa-
norâmica do centro histórico de Chaves, bem 
como de quase todo o vale do Tâmega.

Calcorreando as ruelas do Centro Histórico, po-
demos apreciar vários edifícios notáveis, lojas 
antigas e modernas, bem como desfrutar de 
bares típicos, que durante as noites de Verão 
redobram a vida flaviense. No Jardim do Tabo-
lado visitamos as Termas de Chaves. São águas 
que brotam a 73˚C e que podemos desfrutar 
num relaxante banho no balneário –Chaves 
Termas & Spa– ou ingerindo-as diretamente na 
‘buvette’, ou no exterior, na Fonte do Povo.

O roteiro de Chaves pode incluir a visita ao 
mais recente edifício projetado pelo Arquiteto 
Álvaro Siza Vieira, o Museu de Arte Contempo-
rânea Nadir Afonso, destinado à exposição da 
vida e obra do ilustre pintor flaviense. ~

A
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Passeios Urbanos para descobrir Chaves-Verín...

Vidago

o chegar à vila de Vidago podemos iniciar 
a visita pela igreja paroquial de Nossa Se-

nhora da Conceição, de estilo neorromânico, 
construída na primeira metade do século XX, 
a qual evidencia influências das igrejas români-
cas do Norte de Portugal.

Seguindo pela avenida Conde de Caria, recente-
mente reabilitada, vamos encontrar, do lado di-
reito, o imponente e luxuoso edifício do Vidago 
Palace Hotel (idealizado durante o reinado de D. 
Carlos I, inaugurado pela primeira vez em 1910). 

O excelente campo de golfe do Vidago Palace 
foi redesenhado pela firma Cameron & Powell a 
partir dum original de Mackenzie Ross, construí-
do em 1936. Presentemente com 18 buracos, o 
percurso foi totalmente reconstruído de acordo 
com as especificações da USGA para greens e 
tees, tendo sido transformado num campo Par 
72, potenciando a realização de campeonatos 
internacionais, mantendo a identidade do dese-
nho original e refletindo fielmente a beleza, as 
qualidades únicas para a prática deste desporto, 
o espírito e o sinal distintivo do lugar.

No magnífico Parque centenário que, só por 
si, merece uma longa visita, é possível admirar 
a sua extensa riqueza botânica, onde magnó-
lias, plátanos, cameleiras, azevinho, pinheiros 
ou alfazemas se misturam numa combinação 
esplendorosa e escondem um tranquilo lago e 
as tradicionais fontes de água termal: a buvette 
de Vidago 1, exemplar de Arte Nova, com o 
seu templete ao gosto arabizante seguida de 
galeria e varanda para repouso da ingestão de 
água; a buvette Vidago 2, construída em 1906, 
de forma cúbica, coroada por cúpula de quatro 
janelas lanternas; a buvette de Salus, de cons-
trução um pouco posterior à I Guerra Mundial, 
com grande portal clássico em pedra, com um 
interior de ambiente industrial dessa época.

Saindo do Parque e subindo a Alameda Teixeira 
de Sousa, vamos encontrar o novo Balneário 
Pedagógico de Investigação e Desenvolvimen-
to de Práticas Termais de Vidago, resultante de 
uma intervenção de reabilitação e remodelação 
da antiga estação de comboio. Um exemplar 
de arquitetura contemporânea alberga um ex-
celente SPA que, para além do uso público, 
será um centro de transmissão de conheci-
mento de práticas termais.

No casco antigo da Vila merecem destaque al-
guns edifícios brasonados, bem como alguns 
espaços distintivos da urbanística, nomeada-
mente o Largo do Olmo e o Alto do Coto, este 
último, lugar de culto antigo, de onde se pode 
ter uma excelente panorâmica, e atualmente 
se venera (em festa popular) uma alma que o 
povo diz ter sido santa, cuja respeitosa casa 
onde viveu, a família preserva na traça e nos 
costumes que duas seculares árvores Camellia 
e jardim de Buxus testemunham. ~

A
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Ecovia do Tâmega. Tu escolhes: percorrer 32Km, que separam os dois 
‘bairros’ da Eurocidade, sempre ao lado do Rio Tâmega, com as suas la-
goas e o seu ecossistema ribeirinho, ou qualquer um dos tramos mais 
urbanos, em Chaves ou Verín.

Manancial de Cabreiroá, em Verín. Uma autêntica mostra do potencial 
dos nossos mananciais está em Cabreiroá. Um templete octogonal de 
estilo novecentista, num ambiente natural, onde convivem as espécies 
arbóreas mais representativas da Galiza, em conjunto com espécies me-
nos comuns. Este manancial convida a provar a água recém-surgida das 
profundezas da terra.

Centro Histórico de Verín. Recantos para passear e praças abertas para 
fazer um descanso e tomar um vinho de Monterrei, acompanhado por 
umas ‘tapas’. A Casa dos Acevedo e o Convento dos Mercedarios são 
paragens obrigatórias.

Castelo de Monterrei. Viaja à Idade Média. Um dos castelos mais belos 
e melhor conservados que jamais terás visto. Conserva estruturas defen-
sivas, abóbadas palatinas, igreja, habitações populares… para descobrir o 
verdadeiro aspeto de um castelo medieval.

Centro Histórico de Chaves. O encanto do Centro Histórico tem especial 
presença na rua Direita, com o casario ornamentado de varandas típicas, 
nos recantos e ruelas, nas praças de Camões, da República e do Município, 
com edifícios civis e religiosos notáveis, no destaque majestoso do Caste-
lo e nas milenares termas romanas que a arqueologia descobriu. 

Fortes de São Francisco e de São Neutel. Dos confrontos entre as monar-
quias Ibéricas, preservamos estas duas grandes fortalezas, destinadas a de-
fender a fronteira. Visitá-las é o melhor modo de descobrir a arquitetura mili-
tar do Sec. XVII e perceber a importância que teve a Praça Forte de Chaves.

O Tabolado e o Balneário das Termas de Chaves - Chaves Termas&Spa. 
O Parque Urbano do Tabolado permite desfrutar da ambiência calma dos 
elementos da natureza, ou desenvolver atividades lúdicas, incluindo a utili-
zação de ciclovias. Aí está o renovado balneário termal –Chaves Termas & 
SPA–, onde o relaxe é garantido pela sabedoria milenar (dos romanos) da 
balneoterapia. 

Parque de Vidago e Vidago Palace. A Belle Époque ainda nos fascina 
pelo seu conceito de luxo e de bem-viver. Desde o Vidago Palace Hotel, 
construído para a monarquia Portuguesa e recentemente restaurado, po-
demos desfrutar de um passeio relaxante pelo Parque, sentindo os influ-
xos daquela época nos recantos românticos, alamedas, lagos e no campo 
de Golfe.  

Castelos de Monforte de Rio Livre e de Santo Estêvão. Dominavam, em 
tempos medievais, uma vasta linha da fronteira. A visita destes monumen-
tos é um convite à descoberta do passado, ainda presente no mundo rural 
do vale e da montanha. Do alto do majestoso Castelo de Monforte de Rio Li-
vre, vemos e sentimos a ancestralidade estampada no longínquo horizonte.  

Vinhos, adegas e lagares. Estamos nas terras dos vinhos de Monterrei e de 
Trás os Montes. Descobre os seus sabores nas nossas adegas típicas, que 
te abrem as portas, e a arqueologia do vinho, nos milenares lagares rupes-
tres escavados na rocha, dispersos pelas proximidades das nossas aldeias.

Os imperdíveis
de Chaves-Verín
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Explorar
Chaves-Verín

Percorre toda a margem esquerda do Tâmega, 
entre vegetação ribeirinha, unindo as duas cida-
des através de um corredor de um valor ambien-
tal indiscutível. É um paraíso para as aves e a 
fauna do rio. Os pontos mais interessantes são 
as áreas lacustres, formadas por antigas zonas 
de extração de areias, e as represas de moinhos 
ou de regadio (açude).

Procedente de Viseu, atravessa todo o território, 
de sul a norte, por várias das aldeias mais interes-
santes do território, alternando paisagens, e na pro-
ximidade de refrescantes mananciais de água. É, 
portanto, uma alternativa para conhecer a Eurocida-
de, para quem o faz, ou não, em peregrinação. Os 
peregrinos que vão para Compostela unem-se em 
Verín, na Via da Prata. Existem quatro albergues.

Une as várias construções e estruturas que de-
fenderam a fronteira quando era um território de 
disputa. Castelos e muralhas medievais e fortes 
da idade moderna são belíssimos exemplares 
preservados da arquitetura militar dessas épocas. 
Mas também percorre lugares de interesse paisa-
gístico da Eurocidade: o vale, a montanha, zonas 
rurais e urbanas. Para os mais desportistas.

O trajeto combina uma parte com grande valor 
paisagístico e natural com outra de caráter urba-
no. Inicia-se junto à ponte da Galinheira, percor-
rendo fitos importantes: a freguesia da Madale-
na, o Jardim Público, a Ponte dos Agapitos e a 
ponte pedonal. Um trajeto ideal para desfrutar de 
passeios pedestres ou de bicicleta.

Ecovia 
do Tâmega

· Senderismo 
· Dificuldade média
· 32,1 Km
 1 jornada

Caminho Português 
Interior de Santiago

· Senderismo
· Bicicleta. BTT
· Dificuldade média
· 54,3 Km. 2 jornadas a pé 

/ 1 jor. bicicleta e BTT

Sem se afastar muito de Verín, envolve-se numa 
natureza agreste que recria formas singulares. 
Cortes nas rochas, miradouros, Rio de Quintas 
e um ecossistema mediterrâneo são os seus 
grandes valores naturais, que se misturam com 
a história e etnografia nos abrigos rupestres, nos 
castros, nas ‘rodeiras’ (marcas de carro) dos ca-
minhos ou nos moinhos. Opção BTT: 22,7 Km.

O ‘Pozo do Demo’ 
(Poço do Demónio)

· Senderismo PR-G 150 
(rota homologada)

· Dificuldade média-alta
· 11,3 Km
 3 horas (ida)

BTT 
Fortalezas da Raia

· BTT
· Dificuldade alta
· 92 Km
 2 jornadas

Ciclovia 
de Chaves

· Senderismo
· Bicicleta
· Dificuldade baixa
· 4,5 Km
 Menos de 1 hora

Esta rota procura os caminhos mais escondidos e 
recônditos, pelos quais transitavam os contraban-
distas, demonstrando que esta fronteira sempre 
foi permeável, embora as circunstâncias político-
administrativas não o permitissem. Desfruta da 
paisagem e das aldeias deste território, que noutro 
tempo fez parte do mais inóspito e remoto de am-
bos países, e que o isolamento lhe permitiu manter 
cenários caraterísticos dessas épocas passadas.

Caminho do 
Contrabando. Rota 
da Ribeira de Feces

· Senderismo
· Dificuldade média
· 10 Km. 2,5 horas (ida)
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Excursões desde Chaves-Verín

Chaves-Verín é a base das operações para te movimentares entre os dois países e co-
nheceres as ‘joias’ deste território transfronteiriço, repleto de história, com testemunhos 
construídos, lendas e tradições que o seu povo preserva.

Parque Nacional Peneda-Gerês

/ Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés /

Templo para os amantes da natureza, re-
conhecido com as fórmulas de proteção 
mais exigentes. 

· ICNF Braga (PN Peneda-Gerês): +351 253 203 480
· pnpg@icn.pt
· P.N. Xurés: +34 988 448 048
· parque.natural.xures@xunta.es
· www.reservabiosferageresxures.com
· www.icnf.pt/portal/ap/pnpg

Ecomuseu de Barroso

Uma magnífica apresentação do patri-
mónio natural e cultural de Boticas e 
Montalegre. Se vais a esta vila em dia 
de sexta feira 13, desfrutarás da Noite 
das Bruxas. 

· Ecomuseu de Barroso: +351 276 510 203 
· geral@ecomuseu.org
· www.ecomuseu.org
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Parque Natural O Invernadeiro

Terra do corço e do javali, situado no maci-
ço central Galego. 

· Para a visita é necessário pedir autorização por 
telefone ou e-mail. Servizo de Conservación da 
Natureza de Ourense: +34 988 386 376 

· servizo.conservacion.natureza.ourense@xunta.es

Ourense e Allariz Dois magníficos conjuntos históricos do 
interior da Galiza urbana e rural e, obvia-
mente, o destaque das fontes termais nas 
margens do Minho. 

· INORDE-Turismo Ourense
· +34 988 317 930
· inorde@turismourense.com
· www.turismourense.com

Parque Natural de Montesinho

/ Reserva da Biosfera Transfronteiriça - Meseta Ibérica /

Vales encaixados, bosques imensos de 
espécies autóctones e remotas aldeias 
como Segirei, são as marcas deste lugar. 

· PN Montesinho: +351 273 300 400
· pnm@icnf.pt 
· www.icnf.pt 

Vila Pouca de Aguiar, ouro romano
Um vasto património histórico e cultural, 
com especial relevância a Três Minas e o seu 
Festival do Ouro Romano, em julho, a sua 
Feira do Granito, em junho, ou a singular e 
tradicional Feira das Cebolas, em setembro. 

· Turismo de Vila Pouca de Aguiar: +351 259 417 043 
· turismo@portoenorte.pt
· www.cm-vpaguiar.pt 
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Entrudo de Verín e os ‘Cigarróns’

/ Declarada Festa de Interesse Turístico Nacional / janeiro-março /

O Entrudo, no interior da Galiza, é uma expe-
riência diferente em relação a tudo que já vi-
venciaste, e Verín é o seu expoente máximo. 

O mais singular a destacar são as suas perso-
nagens mais típicas –os Cigarróns– com a sua 
vestimenta e máscara ancestrais, relativamen-
te às quais muitas teorias e nenhumas certe-
zas tentam descobrir a sua origem. Cor, ruído, 
desenhos personalizados e as chicotadas com 
que abrem caminho entre a multidão, são os 
seus sinais de identidade. 

O Entrudo começa cedo, em San Antón (17 de 
Janeiro), primeiro dia em que saem os ‘Ciga-
rróns’. E desde então a festa não cessa: Quin-
ta-feira de Compadres, Domingo Corredoiro, 
Quinta-feira de Comadres e a Semana Grande.

A festa prolonga-se e anima as semanas cen-
trais de Inverno, no momento perfeito para 
aproveitar o melhor da gastronomia destas 
terras. ~

Momentos especiais 
para visitar Chaves-Verín

E também...

Sabores de Chaves

Sob este nome realizam-se certames anuais 
dedicados à gastronomia local, como a Feira do 
Fumeiro, do Folar e do Pastel de Chaves, bem 
como a Festa dos Povos e Mercado Romano.

Feira do Vinho de Monterrei, em Verín 

Ocorre em agosto, toda uma exaltação dos vi-
nhos com Denominação de Origem.

 

Festa dos Povos e Mercado Romano, em Chaves 

No último fim de semana de agosto, desenvol-
vidos em pleno jardim do Tabolado, em Chaves, 
os eventos associados percorrem as principais 
ruas da cidade com a participação dos visitantes 
e população local.

Feira do Lázaro, em Verín

O fim de semana anterior ao Domingo de Ra-
mos, é um ambiente festivo com grande compo-
nente gastronómica e de artesanato.
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Feira dos Santos em Chaves / 30 de outubro-1 de novembro /

 

A feira provém do seu significado mais profundo e tradicional. Noutros tempos, quando as 
comunicações eram mais difíceis, a Feira dos Santos era o grande momento em que a cidade 
de Chaves e a sua envolvente se enchiam de visitantes que vinham vender os seus produtos. 
Visitantes das redondezas, e também de longe, aqui se juntavam todos os anos, e isso, por si 
só, era motivo de festa saboreando o Polvo cozinhado à moda da Galiza regado com vinho da 
região.

Chaves soube manter, como poucas cidades, 
este duplo espírito comercial e de festa, dando 
lugar a um evento que se converteu na princi-
pal feira tradicional da região. 

Aos mercados tradicionais juntam-se propos-
tas comerciais contemporâneas de todo o tipo, 
bem como uma agenda de eventos culturais e 
lúdicos para todos os gostos e idades.

Momento também propício para desfrutar dos 
sabores típicos da região de Trás os Montes e 
Galiza, pois nesta altura do ano já se saboreiam 
os pratos quentes e doces. ~

 

Festas de Verão 

Chaves realiza a suas festas da cidade em julho 
(cerimónias oficiais no dia 8) e Verín sucede-lhe 
em agosto (desde o dia 15), uma perfeita har-
monia para converter o Verão numa prolongada 
celebração.

Romarias

Ocorrem ao longo de todo ano, convidando-te a 
descobrir as nossas vilas e aldeias.

 

15



Compras
para recordar Chaves-Verín

Para saborear e levar

Vinho D.O. de Monterrei e D.O. de Trás os Montes. De Monterrei, 
um branco godelho, ou um tinto mencia, por exemplo, para surpre-
ender os teus amigos. Podes combiná-los com um vinho, branco 
ou tinto de Chaves e Vidago, composto de variadas castas de uvas.

Artesanato. Desde a secular cerâmica de Vilar de Nantes, ou as 
máscaras do Cigarrón em Verín, a todas as novas tendências de de-
senho, por certo encontrarás uma enorme variedade de produtos 
no comércio local de ambos os lados da fronteira.

Culinária caseira. Também a culinária conjuga formatos tradi-
cionais com novas receitas, com formas de apresentação que as 
fazem ainda mais apetecíveis. O famoso presunto de Chaves, a 
tarte do Cigarrón, o Folar de Chaves, o Pastel de Chaves e outros 
produtos caseiros, para só citar alguns que compõem o enorme 
cardápio de produtos tipicamente genuínos.

Águas. Claro que a água é ciência e arte, bem como gastronomia. 
Dos nossos mananciais saem águas que se comercializam em 
todo o mundo: Cabreiroá, Sousas, Fontenova, Campilho e Vidago, 
são estas as nossas marcas.

De onde e quando

Centros históricos de Chaves e Verín com dezenas de locais típicos.

Comércio de fronteira. O histórico comércio transfronteiriço está 
pejado de grandes superfícies comerciais, compostas por grandes 
espaços de comércio a retalho ao longo da estrada, desde Vila Ver-
de da Raia até à Av. Duarte Pacheco em Chaves.

Mercados semanais. Em Verín, realizam-se nos dias 3,11 e 23 de 
cada mês, em Chaves, todas as quartas feiras, ao passo que em 
Vidago se realiza às quintas feiras.

… e Feiras anuais. O Lázaro em Verín (março), os Santos em Cha-
ves (30 de outubro a 1 de novembro) e ainda todo um calendário 
de certames temáticos ao longo do ano.
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Entra em

www.visitchavesverin.com

fb:  visitchavesverin

e descobre 
a Eurocidade da Água

Conhece 
Chaves-Verín

O destino ~ As rotas ~ A gastronomia

Desfruta 
Chaves-Verín

Alojamento ~ Restaurantes ~ Enoturismo ~ Turismo Ativo

e todas as nossas propostas 
para as tuas escapadas

RESERVAS E DESCONTOS EXCLUSIVOS VIA WEB
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