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VERÍN
DE OCTUBRE A JUNIO 2020
DE OUTUBRO A JUNHO 2020

Destinados a menores entre 3 y 16 de 
años de edad, se dividirán en dos 
grupos, de 3 a 6 años podrán realizar 
actividades físicas de base y de 7 a 16 
modalidad de gimnasia rítmica.
Más información e inscripciones en 
teléfono 988414776.
Org.: Oficina de Información Juvenil

Clases viernes y sábados en horario por 
determinar. 
Información en Tfno  600234318.
Org.: Concello de Verin

Pabellón de deportes, 
hora por determinar

CURSO GIMNASIA RÍTMICA CURSO DE TEATRO

VERÍN
TODO EL AÑO
TODO O ANO

El servicio está disponible de lunes a viernes en la Oficina de Turismo de Verín, a partir 
de las 10.30h. la entrega y recogida será en el mismo local. Disponemos de 4 
bicicletas con casco incluído, se alquila por día. El servicio no admite reserva previa.
Org.: Oficina de Turismo de Verín

Oficina de Turismo de Verín, desde las 10h30   
ALQUILER DE BICICLETAS

AGENDA ONLINE DISPONÍVEL EM/DISPONIBLE EN:
www.chaves.pt
www.eurocidadechavesverin.eu



CHAVES VERÍN
TODO O MÊS
TODO EL MES

HELENA ALMEIDA 
“HABITAR A OBRA”
COLEÇÃO DE SERRALVES
E x p o s i ç ã o  d e d i c a d a  à  o b r a  d a 
conceituada artista portuguesa Helena 
Almeida (Lisboa, 1934-2018), que 
produziu, desde a década de 1960, uma 
obra singular caracterizada por um 
marcado interesse pelo corpo e o seu 
encontro performativo com o mundo.

ARQUITECTURA SOBRE 
TELA - NADIR AFONSO
Exposição monográfica do mestre Nadir 
Afonso dedicada ao seu percurso 
internacional, comissariada por António 
Choupina.

Museu de Arte Contemporânea 
Nadir Afonso, de terça a 
domingo, das 09h30 às 13h00 
e das 14h30 às 18h00

EM EXPOSIÇÃO NO MACNA “Verín enclave de gaita” es un proyecto 
fomentado por el Ayuntamiento de Verín 
que busca desvelar la historia de la gaita 
y acercarla a una villa que, por tradición, 
ha contado siempre con un gran número 
de gaiteros entre sus vecinos. La 
actividad central del programa es esta 
exposición que recoge una muestra 
iconográfica única y ejemplares de 
gaitas primitivas interpretados y 
expuestos para el disfrute de todos los 
públicos.
Org.: Concello de Verín

Museo Claustro Mercedario, de
miércoles a sábado 11h00 a 
14h00 e 17h00 a 20h00,
domingo 11h00 a 14h00

VERÍN, ENCLAVE DE GAITA

ARTE & CULTURA
Cinco obras significativas de Maria 
Helena Vieira da Silva, Jorge Pinheiro, 
Ângelo de Sousa,
Júlio Pomar e Paulo Quintas. A exposição 
resulta do protocolo estabelecido entre a 
Câmara
Municipal de Chaves e o Novo Banco.

Org.: Município de Chaves e Novo Banco

CHAVES
EXPOSIÇÃO 
FOTOGRAFA! 
RAID FOTOGRÁFICO 
CIDADE DE CHAVES 2019
Museu da Região Flaviense,
segunda a domingo das 09h30 
às 13h30 e das 14h30 às 18h30

A exposição contempla as fotografias 
premiadas e a seleção do júri no V 
FotoGrafa! - Raid Fotográfico cidade de 
Chaves 2019. 
Org: Chaves Intemporal e Município de 
Chaves | Apoio: Fujifilm Portugal, 
Colorfoto, Eldece Lda. Benetton, Sisley, 
Calzedonia, Chaves Termas & Spa, 
Soos.pt, Lojas Decénio e Lion of Porches.



TODAS AS TERÇAS 
TODOS LOS MARTES CHAVES

OFICINA DE RESTAURO E 
CONSERVAÇÃO 
Biblioteca Municipal de Chaves, 
10h30 e 14h30

“HORA DO CONTO” 
Biblioteca Municipal de Chaves, 
10h30 e 14h30

Iniciativa destinada a toda a comunidade 
escolar, com o intuito de promover técnicas 
fundamentais no processo de manutenção 
e reparação de livros. Atividade para 
grupos mediante marcação prévia.
Org.: Município de Chaves

A Biblioteca proporciona aos mais novos 
uma hora de descoberta e imaginação, no 
âmbito da promoção da leitura, com vista a 
estimular e partilhar livros. 
“JAIME E AS BOLOTAS” texto Tim Bowley e 
ilustrações de Inés Vilpi. “O Jaime plantou 
uma bolota que germinou e cresceu (…) 
demorou um pouco até ter uma bonita 
árvore.” Público alvo: Pré-escolar
“TUDO AO CONTRÁRIO” Texto de Luísa 
Ducla Soares e ilustrações de Raffaello 
Bergonse. “Quatro histórias divertidas, 
onde tudo está ao contrário: o homem alto, 
a mulher baixinha; O rapaz magro, a 
rapariga gorda; a rapariga limpa, o rapaz 
sujo; a menina branca, o rapaz preto.” 
Público alvo: 1º ciclo do Ensino Básico.
Org.: Município de Chaves

DESCOBRIR O MUNDO 
DOS LIVROS
Biblioteca Municipal de Chaves, 
10h30 e 14h30
Visitas guiadas à Biblioteca Municipal, 
durante as quais se pretende dar a 
conhecer o fundo documental e serviços 
ao dispor dos seus uti l izadores. 
At iv idade para grupos mediante 
marcação prévia.
Org.: Município de Chaves

TODAS AS QUARTAS
TODOS LOS MIÉRCOLES

PALESTRAS DE NUTRIÇÃO
 
Nutricionista: Filipe Ferreira
Org.: Chaves Termas & SPA
Apoio: Município de Chaves

Auditório das Termas, 15h00

CHAVES
TODAS AS QUINTAS
TODOS LOS JUEVES

VERÍN

RUTA PINCHO XOVES
Establecimientos de hostelería 
asociados, 0desde las 20h0  

Un motivo más para salir y disfrutar de 
las noches de los jueves en Verín, una 
ruta gastronómica promovida por la 
Asociación de hosteleros de Verín, que 
permite saborear pinchos a un precio 
muy asequible.
Org.: Asoc. Hosteleria Verín



VERÍN

EXPOARTE 2019
Sala de Exposiciones de Verín,
de lunes a viernes, 12h00 a 
14h00 y de 18h00 a 21h00
Exposición de obras, que seleccionaron 
las autoras y los autores, realizadas en el 
curso 2018-2019 por alumnado de las 
Aulas de Especialización de la Escola de 
Artes e Oficios de Verín. Escola de Artes e 
Oficios de Verín.
Org.: Concello de Verín.

01martes
terçaaté

hasta
CHAVES

DIA INTERNACIONAL 
DO IDOSO
TORNEIO DE SUECA SÉNIOR
Centro Cívico de Chaves, 13h00 
Comemoração do dia internacional do 
idoso, com a realização de um torneio de 
sueca, onde será atribuído um cabaz, 
como prémio, a equipa vencedora 
masculino e feminino. No final haverá 
um lanche convívio, para os idosos que 
frequentam diariamente o equipamento.
Org.: Município de Chaves e Comissão 
Municipal de Pessoas Idosas

martes
terça01

CHAVES
MOSTRA DE 
ARTE JOVEM 
Cine Teatro Bento Martins, 
segunda a sexta da 09h00 às 
12h00 e das 14h00 às 18h00
domingo das 14h00 às 23h00
Figurinos do guarda-roupa do TEF, 
confeccionadas pela costureira Olinda 
Martins. Entrada Livre
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

jueves
quinta

martes
terça01 31

03 jueves
quinta VERÍN

La Plaza Alameda y Plaza García Barbón 
acoge un mercadillo estable en el 
calendario comercial; 3 días al mes un 
mercado en donde encontrarás puestos 
de diferente índole: ropa, calzado, 
hortalizas, o artículos realizados a mano 
por  los  p rop ios  vendedores .  La 
gastronomía también juega un papel 
importante los días de feria en Verin; 
“Pulpeiras” repartidas por diversas 
calles de la villa, ofrecen el plato 
tradicional y más internacional de la 
gastronomía gallega. Una cita a la que no 
suelen faltar los incondicionales de los 
mercados que disfrutan curioseando 
entre sinfín de productos.
Org.: Concello de Verín

MERCADILLOS
Plaza Alameda, 09h30 a 14h00



CARTOGRAFÍA DE GALICIA
O ROSTRO DUN PAÍS

FEIRA DE 
ANTIGUIDADES E 
COLECIONADORES
Largo Miguel de Carvalho e 
Largo do Antigo Turismo, 
todo o dia

La Biblioteca del Ayuntamiento de Verín 
en colaboración con la Fundación Penzol 
y la Biblioteca de Galicia organiza la 
exposición: CARTOGRAFÍA DE GALICIA: El 
ROSTRO DE UN PAÍS, que constitue un 
viaje por los mapas de Galicia desde el 
siglo XVII hasta el XX, con especial 
interés en nuestra comarca. Exposición 
que será inaugurada por el comisario de 
la misma, D. Francisco Domínguez 
Martínez, Dtor. de la Fundación Penzol, 
el viernes 4h00 a 19h30
Org.: Biblioteca Municipal

Org.: União de Freguesias Vidago, 
Arcossó, Selhariz e Vilarinho das
Paranheiras

sábado
sábado

sexta
viernes04 sexta

viernes04 sábado
sábado0526

VERÍN

MÚSICA AO VIVO  
ANDOR VIOLETA
Bar Plaza do  Casino de Chaves, 
23h00 à 01h00 
Dos Andor Violeta fazem parte Rita 
Ventura (voz) e João Gusmão (guitarra). 
São um projeto de versões e tocam um 
repertório do gênero Pop/Acústico. 
Juntaram-se em 2012 por mero acaso, e 
andam por aí a dar música... Até hoje! Ao 
vivo a boa disposição é palavra de 
ordem. Não se acreditam? Então, “Andor 
Violeta” e... Juntem-se a nós!
Org.: Solverde Casinos & Hotéis

04 CHAVES
 sexta

  viernes

CINEMA OS SETE ANÕES E OS SAPATOS MÁGICOS 
Cine Teatro Bento Martins, 21h30
M4 | 92 min | Animação  (DOB)
Determinados a recuperar a sua beleza, 
os sete partem em busca da mulher mais 
bela e, no caminho, cruzam-se com a 
candidata ideal: uma jovem donzela 
chamada Branca de Neve, cujos sapatos 
mágicos (dos quais ela nunca se separa), 
parecem esconder um segredo. 
Bilhete: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves



CARTOGRAFÍA DE GALICIA: O ROSTRO DUN PAÍS
Sala de exposicións do Concello de Verín, de luns a venres das 
17h00 ás 21h00, sábado das 10h00 ás 14h00 e das 17h00 ás 20h30

X FESTIVAL DE 
TEATRO ENTRECULTURAS

 Auditorio de Verin,
desde las 20h00  

Percorrido polos mapas de Galicia dende o século XVII ata o XX, con especial interese 
na comarca de Verín. Exposición que será inaugurada polo comisario da mesma,          
D. Francisco Domínguez Martínez, Dtor. da Fundación Penzol, o venres 4h00 ás 
19h30.
Org: Biblioteca do Concello de Verín.

Con posibilidad de adquirir bono para 
asistir a las 9 obras de teatro, Mas 
información en 988305157

sexta

novembro

venres

noviembre

sexta
venres

sábado
sábado

04

05

25

02

VERÍN

VERÍN

ANIMALIFE - ESCOTEIROS 
DE CHAVES BANCO 
SOLIDÁRIO ANIMAL
Loja Continente Modelo, 14h30
O Banco Solidário Animal destina-se a 
providenciar alimento a animais que 
vivem à guarda de associações, grupos e 
protetores individuais, a fim de evitar o 
abandono e a consequente sobre-
população de animais, quer na rua, quer 
nos albergues. Os bens recolhidos pelos 
Escoteiros do Grupo 259 de Chaves, 
presentes na ação do Bando Solidário 
Animal, serão entregues à Associação 
dos Amigos dos Animais de Chaves. Esta 
atividade é aberta à participação de 
voluntários que se queiram  juntar aos 
nossos escoteiros durante o dia.
Org: Escoteiros de Chaves, Grupo 259 da 
Associação dos Escoteiros de Portugal

05 sábado
  sábado

FEIRA DAS VARANDAS
Largo do Arrabalde, 
09h00 às 17h30
Feira de Produtos Regionais.
Org.: AmoChaves - Ass. de Moradores do 
Centro Histórico de Chaves 
Apoio: Município de Chaves

CHAVES



06 domingo
domingo CHAVES

FEIRA MENSAL DE SÃO 
PEDRO DE AGOSTÉM
Santuário de Nossa Senhora 
da Saúde, das 08h30 às 16h30

A atividade realiza-se no primeiro domingo 
de cada mês, com pontos de venda de 
produtos locais.
Org.: J. F. de São Pedro de Agostém
Apoio: Comissão de Festas de Nossa 
Senhora da Saúde

CINEMA OS SETE ANÕES E OS SAPATOS MÁGICOS 
Cine Teatro Bento Martins, 15h30, 18h00 e 21h30.
M4 | 92 min | Animação  (DOB)
Determinados a recuperar a sua beleza, os sete partem em busca da mulher mais bela 
e, no caminho, cruzam-se com a candidata ideal: uma jovem donzela chamada Branca 
de Neve, cujos sapatos mágicos (dos quais ela nunca se separa), parecem esconder 
um segredo. Bilhete: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense  | Apoio: Município de Chaves

10  jueves
 quinta CHAVESCHAVES

TEF SOCIAL 
CINEMA DE ANTIGAMENTE
Cine Teatro Bento Martins, 15h00
Filme: A Severa
110m | 1930 | Drama
Projeto social criado pelo TEF, que 
consiste em uma vez por mês exibir um 
filme antigo com entrada gratuita, que 
tem como intuito combater o isolamento 
social da população sénior de Chaves. 
Entrada gratuita
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: INATEL
Apoio: Município de Chaves 

DAR ALEGRIA AOS ANOS
CONVÍVIO MINHAS MEMÓRIAS
Pavilhão Expoflávia, 
das 15h00 às 18h00
Grupo Musical "JORGE AIRES (DIDI)"
Org.: Município de Chaves



VERÍN

MERCADO
Plaza Alameda y Plaza García 
Barbón, de 09h30 a 14h00

TRAVESÍAS, POR
RAQUEL QUEIZÁS.
Biblioteca do Concello de Verín, 
de 18h00 a 18h45Mercadillo estable en el calendario 

comercial; 3 días al mes un mercado en 
donde encontrarás puestos de diferente 
índole: ropa, calzado, hortalizas, o 
artículos realizados a mano por los 
propios vendedores. La gastronomía 
también juega un papel importante los 
días de feria en Verin; “Pulpeiras” 
repartidas por diversas calles de la villa, 
ofrecen el plato tradicional y más 
internacional de la gastronomía gallega. 
Una cita a la que no suelen faltar  los 
incondicionales de los mercados que 
disfrutan curioseando entre sinfín de 
productos.
Org.: Concello de Verín

O vindeiro 11 de outubro, ás 18h00., 
teremos a nosa contadora de contos 
máis famosa da comarca de Verín, e vella 
amiga da nosa Biblioteca, que tamén fixo 
labouras de Voluntariado. Raquel 
Queizás ven a presentarnos “Travesías”, 
contos que trasmiten valores de 
igualdade, de respecto e convivencia 
entre nenas e nenos e entre mulleres e 
homes. Mudemos o conto!: Agardan por 
nós viaxes cheas de aventuras nas que 
coñeceremos a nenas e mulleres bravas 
que loitaron contra os prexuízos para 
conseguir os seus soños. A mesma está 
destinada a un máximo de 40 nenos/as 
socios/as da Biblioteca, con idades 
comprendidas entre os 3 e 9 anos, e que 
deberán v i r  acompañados.  Para 
participar na mesma é necesario 
inscribirse na propia biblioteca ou no 
teléfono 988-413624, ou ben por email: 
biblioteca@verin.gal, a partir do luns 7 de 
outubro.
Org: Biblioteca do Concello de Verín.

11 viernes
sexta

M12 |108 min | Ação
Quando a filha de sua governanta é 
sequestrada, Rambo cruza a fronteira 
dos EUA com o México para levá-la para 
casa, mas depara-se com a força de um 
dos mais implacáveis cartéis do México. 
Bilhete: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

CINEMA RAMBO: 
A ÚLTIMA BATALHA
Cine Teatro Bento Martins, 21h30

CHAVESCHAVES



CHAVESMOSTRA DE 
ARTE JOVEM 
No CineTeatro Bento Martins
Projeto de Arte criado pelo TEF com o 
intuito de divulgar os jovens artistas. 
Inscrições limitadas, até 31 de Outubro 
na sede do Teatro Exper imental 
Flaviense. Para mais informações ligue 
276 333 919 ou tefchaves@sapo.pt
Org.: Teatro Experimental Flaviense e 
IPDJ
Apoio: Município de Chaves

diciembre
dezembro

nobiembre
novembro11 31

CHAVESMÚSICA AO VIVO  
DUO BELÍSSIMO
Bar Plaza do  Casino de Chaves, 
23h00 à 01h00 

11 viernes
 sexta

 sábado
 sábado 12

Beatriz de Luca e Elias Borges levam-nos 
numa viagem inesquecível através do 
jazz, bossa nova, samba, chorinho, 
música latina e muito mais.
Org.: Solverde Casinos & Hotéis

CAMINHADA 
“DAR MAIS VIDA AOS ANOS, DAR MAIS ANOS À VIDA” 
Concentração nas Termas de Chaves, 08h45

Saída às 09h00 das Termas de Chaves. Inclui aula de aquecimento, pequeno-almoço 
saudável, aula de relaxamento, visita guiada, regresso de autocarro às Termas de 
Chaves. Nutricionista: Dr. Filipe Ferreira
Org.: Chaves Termas & SPA
Apoio: Município de Chaves

CHAVES

CHAVES

sábado
sábado

sábado
sábado

12

12
"MERCADO DA 
MADALENA - SABERES E 
SABORES ARTESANAIS"
Largo de São Roque, 
das 09h00 às 18h00
Expos i to res  d i ve r s ificados  para 
promoção de produtos locais de 
produção artesanal. Este mercado 
assume-se como uma montra viva dos 
genuínos saberes e sabores da nossa 
terra. A par da promoção turística, o 
projeto tem ainda  como objetivo apoiar 
os produtores ar tesanais do Alto 
Tâmega.
Org.: Junta de Freguesia de Madalena e 
Samaiões
Apoio: Associação de Produtores 
Artesanais de Chaves (APAC)

VIRGEN DEL PILAR
Iglesia Parroquial,  12h00

Actuación de la Coral de Verín en el oficio 
central del día de la Virgen del Pilar, 
Patrona de la Guardia Civil, bajo el 
patrocinio del Concello de Verín.
Org.: Guardia Civil e Concello de Verín

VERÍN



CHAVES

ESCOTEIRO POR UM DIA
Jardim Público,  14h30

A ideia desta iniciativa é divulgar o 
Movimento Escotista para a comuni-
dade, amigos e família ao abrir as portas 
do Grupo para um dia completo de 
at iv idades.  Durante a tarde,  os 
escoteiros do Grupo 259 de Chaves da 
Associação dos Escoteiros de Portugal 
irão proporcionar momentos divertidos e 
de aprendizagem para todos os 
participantes.
Org: Escoteiros de Chaves, Grupo 259 da 
Associação dos Escoteiros de Portugal

domingo
 domingo 13 VIDAGO

GOLFE: TAÇA DA AMIZADE
CAMPO DE GOLFE DA CAMBA 
Campo de Golfe de Vidago, 
09h00
Org: Clube de Golfe de Vidago

sábado
sábado12

M12 |108 min | Ação
Quando a filha de sua governanta é 
sequestrada, Rambo cruza a fronteira 
dos EUA com o México para levá-la para 
casa, mas depara-se com a força de um 
dos mais implacáveis cartéis do México. 
Bilhete: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

CINEMA 
RAMBO: A ÚLTIMA BATALHA
Cine Teatro Bento Martins, 
15h30,18h00 e 21h30.

CHAVESCHAVES

18  viernes
 sexta CHAVESCHAVES

CINEMA JOKER

M12 |122 min | Ação
Crónica das origens da personagem do 
Joker, passada na Gotham City de início 
dos anos 80. Bilhete: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

Cine Teatro Bento Martins, 21h30.

CHAVES

MÚSICA AO VIVO  
BINO RIBEIRO &
MILTON GUEDES
Bar Plaza do  Casino de Chaves, 
23h00 à 01h00 

18 viernes
 sexta

 sábado
 sábado 19

Bino Ribeiro e Milton Guedes ao 
convergir neste duo trazem das mais 
diversas influências e deixam-nas ao 
serviço de um espetáculo de evidente 
química. Versões de grandes temas do 
universo folk, soul ou rock n'roll, com 
momentos em que o improviso confere 
cor única a cada concerto.
Org.: Solverde Casinos & Hotéis



O CARDUME TEATRO INFANTIL DE MARIONETAS
 Auditório do Centro Cultural de Chaves, 15h30

TEATRO: "LISÍSTRATA OU A GREVE DO SEXO" DE 
ARISTÓFANES PELO GRUPO DE TEATRO FÓRUM BOTICAS

19
CHAVES

 sábado
  sábado

Era uma vez um polvo que um dia 
encontrou uma linda pérola no fundo do 
mar. Tomado pela ambição, só pensava 
em ter mais e mais pérolas na sua 
coleção. Quando se encontrou com um 
cardume de sardinhas, tantas e tão 
juntinhas, teve uma ideia genial: em 
troca de mais pérolas, vendeu-lhes o 
próprio coral. Uma fábula submarina 
para toda a família com música ao vivo, 
ao som de canções originais, onde o 
público imerge num oceano mágico e 
sensorial. Bilhetes: 5€ | À venda na 
INDIEROR (ONZE)
Org.: INDIEROR
Apoios: FAI e Município de Chaves

A Peça "Lisístrata ou a Greve do Sexo",  é 
uma obra escrita há mais de 2.500 anos 
por  A r i s tó fanes .  Tra ta -se  duma 
adaptação do Grupo de Teatro Fórum 
Boticas e fala de Lisístrata, uma mulher 
ateniense que decide convocar as 
mulheres de toda a Grécia (Atenas, 
Esparta, Beócia e Corinto), para lhes 
propor um plano infalível que obrigue os 
homens a acabarem com a guerra e a 
voltarem para casa. Para isso, terão que 
abdicar dos prazeres do casamento, em 
troca da paz. Bilhete: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
   

FEIRA DAS VARANDAS
Largo do Arrabalde, 09h00 às 17h30
Feira de Produtos Regionais.
Org.: AmoChaves - Ass. de Moradores do Centro Histórico de Chaves 
Apoio: Município de Chaves

Cine Teatro Bento Martins, 21h30



CHAVES
JOTA-JOTI 2019
Açude de Vila Verde da Raia, 
14h30 

19sábado
sábado

domingo
domingo 20

JOTA-JOTI (Jamboree On The Air / 
Jamboree On The Internet) é um 
encontro “à distância” entre Escoteiros 
de todo o mundo, que comunicam 
através de Rádio e Internet, todos os 
anos em outubro. Esta atividade surgiu 
em 1957, em Inglaterra, onde os 
escoteiros comunicaram através de 
estações de radioamadorismo. Em 
1996, e tendo em conta o desenvol-
vimento da Internet, surgiu o JOTI, que 
começou a ser realizado em paralelo 
com o JOTA.  A atividade é aberta a toda a 
comunidade, e irá ficar marcada por 
diversos workshops, como Fotografia, 
Pioneirismo, Primeiros Socorros, Jogos 
Tradicionais, e os participantes poderão 
passar a noite no Açude, em acampa-
mento. Traz a tua tenda e os teus amigos 
e vem passar um fim de semana 
diferente com os Escoteiros de Chaves.
Org: Escoteiros de Chaves, Grupo 259 da 
Associação dos Escoteiros de Portugal
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DAR ALEGRIA AOS ANOS
CONVÍVIO MINHAS MEMÓRIAS
Pavilhão Expoflávia, 
das 15h00 às 18h00

Grupo Musical  Musical  "ANJOS & 
DEMÓNIOS"
Org.: Município de Chaves

M12 |122 min | Ação
Crónica das origens da personagem do 
Joker, passada na Gotham City de início 
dos anos 80. Bilhete: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

Inauguração da Casa Museu de João 
Vieira
Org: Vidagustermas

CINEMA JOKER

CASA MUSEU 
JOÃO VIEIRA, 16H00

Cine Teatro Bento Martins, 
15h30, 18h00 e 21h30.

VERÍN

MERCADO
Plaza Alameda y Plaza García 
Barbón, 09h30 a 14h00
La Plaza Alameda y Plaza García Barbón 
acoge un mercadillo estable en el 
calendario comercial; 3 días al mes un 
mercado en donde encontrarás puestos 
de diferente índole: ropa, calzado, 
hortalizas, o artículos realizados a mano 
por los propios vendedores. La 
gastronomía también juega un papel 
importante los días de feria en Verin; 
“Pulpeiras” repartidas por diversas calles 
de la villa, ofrecen el plato tradicional y 
más internacional de la gastronomía 
gallega. Una cita a la que no suelen faltar 
los incondicionales de los mercados que 
disfrutan curioseando entre sinfín de 
productos.
Org.: Concello de Verín
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No âmbito da Comemoração do “Dia 
Municipal para a Igualdade”, a CPCJ de 
Chaves organiza uma marcha pela 
igualdade convidando toda a população 
a par ticipar, devendo vestir uma 
camisola BRANCA. Par ticipe pela 
igualdade!
Org.: CPCJ de Chaves

Celebraremos o noso DÍA, o “DÍA DAS 
BIBLIOTECAS”, que realizaremos un día 
despois do propio, dado que é o 24 de 
outubro, para que coincida có venres. A 
mesma está destinada a un máximo de 
20 nenos/as socios/as da Biblioteca, 
con idades comprendidas entre os 3 e 9 
anos. Consistirá na realización de 
contacontos e unha manualidades con 
materiais reciclados. 
A actividade será coordinada por 
nenos/as voluntarios/as, de entre 9 e 17 
anos, o persoal da Biblioteca Pública 
Municipal de Verín. Para participar na 
mesma é necesario inscribirse na propia 
biblioteca ou no teléfono 988-413624, 
ou ben por email: biblioteca@verin.gal, a 
partir do luns 21 de outubro.
Org: Biblioteca do Concello de Verín.

“MARCHA PELA 
IGUALDADE”

DÍA DAS BIBLIOTECAS, 
CONTACONTOS E 
MANUALIDADES.

Concentração em frente à 
Câmara Municipal de Chaves,  
16h00

Biblioteca do Concello de Verín,   
de 18h00 a 19h30

CINEMA 
PROJETO GEMINI
Cine Teatro Bento Martins, 
sexta às 21h30 e domingo às
15h30, 18h00 e 21h30
M12 |120 min | Ação
Henry Brogan, um assassino de elite, é 
perseguido por um jovem e misterioso 
agente secreto que parece capaz de 
prever todos os seus movimentos. 
Bilhete: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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 sexta
  viernes

CHAVESMÚSICA AO VIVO  
MARIA DE DEUS & 
PEDRO BAROSA
Bar Plaza do  Casino de Chaves, 
23h00 à 01h00 

25 viernes
 sexta
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Maria de Deus & Pedro Barosa apresen-
tam, nos Casino Solverde, o seu mais 
recente trabalho “Tributo à música que 
apetece” onde percorrem algumas das 
sonoridades do Jazz, Brasil, do Soul e da 
Pop.
Org.: Solverde Casinos & Hotéis
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ESCOTEIRO POR UM DIA
Jardim Público,  14h30

FESTIVAL DE 
CURTAS JOVEM 

A ideia desta iniciativa é divulgar o 
Movimento Escotista para a comuni-
dade, amigos e família ao abrir as portas 
do Grupo para um dia completo            
de atividades. Durante a tarde, os 
escoteiros do Grupo 259 de Chaves da 
Associação dos Escoteiros de Portugal 
irão proporcionar momentos divertidos   
e de aprendizagem para todos os 
participantes.
Org: Escoteiros de Chaves, Grupo 259 da 
Associação dos Escoteiros de Portugal

Projeto criado para dar possibilidade a 
jovens de apresentar os seus trabalhos. 
Entrada livre.
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: IPDJ

sábado
sábado26

Cine Teatro Bento Martins, 21h00

27domingo
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FEIRA MENSAL DE 
VILA VERDE DA RAIA 
Largo 8 de Dezembro 
Realiza-se durante a manhã, com pontos 
de venda de produtos locais.
Org.: J. F. de Vila Verde da Raia

VIII SIMPÓSIO 
LUSO-BRASILEIRO DE 
CARTOGRAFIA HISTÓRICA 
Museu de Arte Contemporânea
Nadir Afonso
Encontro bianual de investigadores, 
professores, estudantes e interessados 
em Cartografia Histórica e história da 
Cartografia de matriz lusófona. No dia 
30, no centro cultural de chaves pelas 
21h00, finalizará com um espetáculo 
musical. 
informações: slbcartografia.wixsite.com/
edicao2019
Org.: Faculdade de Letras Universidade 
do Porto e Município de Chaves 
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"MERCADO DA 
MADALENA - SABERES E 
SABORES ARTESANAIS"
Largo de São Roque, 
das 09h00 às 18h00
Expositores diversificados para pro-
moção de produtos locais de produção 
artesanal. Este mercado assume-se 
como uma montra viva dos genuínos 
saberes e sabores da nossa terra. A par 
da promoção turística, o projeto tem 
ainda  como objet ivo apoiar  os 
produtores artesanais do Alto Tâmega.
Org.: J.F de Madalena e Samaiões| 
Apoio: Associação de Produtores 
Artesanais de Chaves (APAC)
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OBRADOIRO DE CABAZAS DE SAMAÍN 
Biblioteca do Concello de Verín,  de 18h00 a 19h00

OUTONO NAS TERMAS  
Buvete e Termas de Chaves, 15h00

FRAGMENTOS DA NATUREZA (Brais Seara)
Sala de Exposicións de Verín, 
martes a sábado 12h00 a 14h00 e 17h00 a 21h00

Queres vir a facer unha cabaza que meta meta moito moito medo? O vindeiro 30 e 31 
de outubro, teremos un obradoiro dirixido aos socios e socias da Biblioteca de 3 a 9 
anos, cada un dos días, a un máximo de 5 nenos/as, teñen que vir acompañados por o 
seu pai/nai. Inscrición obrigatoria, a patir do luns 28.
Org.: Biblioteca do Concello de Verín.

Através da música dos Gaiteiros, vamos 
transportar a população e visitantes até 
às Termas de Chaves, onde o Outono é 
sinónimo de continuidade no usufruto 
das águas milagrosas de AQUAE FLAVIAE. 
Um convite a todos a visitar e desfrutar, 
neste dia e em ambiente de festa, o 
Balneário Termal de Chaves. 15h00 
Concentração de Gaiteiros, no Largo 
General Silveira; 15h30 Desfile/arruada 
pela cidade até às Termas de Chaves; 
16h30 Despique de Gaiteiros, no Largo 
Tito Flávio Vespasiano. 
Org.: Município de Chaves e Termas de 
Chaves 

Cada humano percibe el mundo de una forma completamente diferente. Un entorno 
cambia en segundos: luces, colores, formas… a expensas de la mirada. Brais Seara 
(Allariz, 1981) presenta una visión de la naturaleza en estado puro, con atención a cada 
especie o paisaje. "Fragmentos da natureza" son instantes únicos, captados en Galiza, 
España, Finlandia, Alemania, Escocia o Inglaterra, y reflejan una compleja transacción 
entre lo observado, lo interpretado y lo que el fotógrafo nos pretende mostrar.
Org.: Concello de Verín
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www.eurocidadechavesverin.eu  | www.visitchavesverin.com 

As instituições e associações interessadas em divulgar os seus eventos devem 
enviar, até ao dia 15 do mês anterior à publicação, toda a informação para:
agenda@chaves.pt ou info@eurocidadechavesverin.eu

Os horários dos eventos correspondem aos do país onde têm lugar.
Os horarios dos eventos corresponden aos do país onde teñen lugar.

FICHA TÉCNICA:
Editor: Eurocidade Chaves-Verín, AECT
Fotografia capa e outras: //pixabay.com
Execução/Ejecución: Gráfica Sinal
Coordinador Verín: Carlos Montero
Coordenador Chaves: Pedro Monteiro
Tiragem: 4100
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