CENTRO HISTÓRICO DE CHAVES
Chaves é uma cidade com património rico. Um passeio entre a margem direita do
Tâmega e a Praça de Camões, onde ficam os Paços do Concelho, faz recordar 2000
anos de história. Neste cirandar destaca-se a PONTE DE TRAJANO, a obra de
maior notoriedade do período romano de Chaves. Ficou concluída no tempo do
imperador Trajano, entre finais do séc. I princípios do séc. II DC; o CASTELO, de
que resta a Torre de Menagem e uma muralha. situado no ponto mais alto da
cidadela medieval, a Torre de Menagem eleva-se à altura de um edifício de 9
andares, onde está instalado um museu militar; o BAIRRO MEDIEVAL, com a
rua Direita, as varandas sobre a rua, em madeira de castanho ou de pinho, são
uma delícia; a Igreja de Santa Maria Maior, conhecida como IGREJA MATRIZ,
terá sido construída no século XII sobre escombros de construções anteriores. A
IGREJA DA MISERICÓRDIA, que alguns consideram a mais bela igreja de
Chaves. De estilo barroco, foi construída no século XVII, com o altar é de talha
dourada, profusamente decorado com querubins, cachos e volutas. A PRAÇA DE
CAMÕES é a praça nobre de Chaves. Aqui ergue-se o edifício dos Paços do
Concelho, o mais belo palacete da cidade, construído em meados do século XIX.
Na mesma praça ergue-se o Paço dos Duques de Bragança, um edifício sóbrio onde está instalado o Museu da Região Flaviense - construído no século XV para
receber D. Afonso, primeiro Duque de Bragança. No MUSEU DA REGIÃO

VISITA DE ESTUDO
Cidade de CHAVES

FLAVIENSE, com 10 secções, entre as peças de origem romana tem particular
interesse as aras (altares) e o Padrão dos Povos e uma pedra com uma inscrição
descoberta em 1980 no leito do rio Tâmega. O BUVETE DAS TERMAS, está
envolvido por uma paisagem de beleza incontestável, com duas estruturas de
visita obrigatória: A Fonte do Povo e a Buvete.
Visita guiada pelo arq. Jorge Leite, do
Dept. de Cultura e Turismo da CM de Chaves

“Recordar 2.000 anos de
história de Aquae Flaviae”

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO

Sábado, 10 março 2018

Visita guiada pela equipa do Museu
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Rua da Boavista, 736 ■4050-105 PORTO
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A sede da Fundação Nadir Afonso é um edifício construído de raiz na margem
direita do Tâmega, reúne o espólio do artista da terra, Nadir Afonso, retratando-o
como pintor, mas também como filósofo. O Museu de Arte Contemporânea de
Chaves vale, antes de mais, pelo fantástico edifício de betão branco e linhas retas,
da autoria do arquiteto Siza Vieira.

Inscrição: 60,00€
Pagamento no ato da inscrição. Mínimo de 40 inscrições, até 24 fevereiro.
Lugar atribuído pela ordem de pagamento
Inclui: Transporte em autocarro, visitas guiadas, almoço e seguro AP Grupo.

07,30h Concentração do Grupo da UPP ■ Chegada à UPP 21,00h
Não dispensa a consulta das Condições de Participação. Programa provisório.

