
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 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

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 

1716

Excursões e rotas 
desde Chaves-Verín

Chaves-Verín é a base das operações para te movimentares entre os dois países e conhe-
ceres as joias deste território transfronteiriço, repleto de história, com testemunhos constru-
ídos, lendas e tradições que o seu povo preserva.


