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CHAVES

EM EXPOSIÇÃO NO MACNA

Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso,
de terça a domingo, das 10h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h00

EXPOSIÇÃO “NADIR AFONSO, ENTRE O LOCAL E O GLOBAL”
EXPOSIÇÃO “ARQUITETURA DE NADIR AFONSO
EM CHAVES”

Partindo do traçado de uma panorâmica sobre a vida e obra de Nadir Afonso, é
apresentado um percurso por obras representativas dos seus vários períodos de
produção em várias frentes: Arte, Arquitetura e Teoria. Obras que fazem parte da
coleção do Município de Chaves e da Fundação Nadir Afonso, no âmbito do protocolo
estabelecido em 2015. Ao longo de um ano, a sua obra será ponto de partida de
exposições, conferências, ateliers, visitas orientadas e outros encontros. Num
segundo momento da exposição, dedicado à arquitetura, apresenta-se um
mapeamento dos edifícios projetados por Nadir Afonso na cidade de Chaves, criando
um itinerário a descobrir. Curadoria de Maria do Mar Fazenda.
Podem, ainda ser apreciadas, cinco obras significativas de Maria Helena Vieira da
Silva, Jorge Pinheiro, Ângelo de Sousa, Júlio Pomar e Paulo Quintas, resultado do
protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal de Chaves e o Novo Banco.
Entrada: preçário em vigor no MACNA
Org.: Município de Chaves e Novo Banco

TODAS AS QUINTAS
TODOS LOS JUEVES

VERIN

RUTA GASTRONÓMICA “PINCHO XOVES”
Verin, desde las 19h00
La Asociación de hosteleros de Verin, reactiva la iniciativa de “Pincho Xoves”, para
fomentar el turismo gastronómico en nuestro destino. Cada jueves no te pierdas la ruta
de pinchos por Verin, buenos precios y un ambiente genial. Oferta de pinchos
variopinta y depende de cada establecimiento, pero se ha convertido en un aliciente
más para disfrutar de una de las costumbres sociales más arraigadas de nuestro
territorio. Cada jueves en Verin un bocado de placer para todos los gustos.
Org.: AEHCOM

01

terça até setembro
martes hasta septiembre

VERIN - CHAVES - VIDAGO

RUTA TERMAL Y DEL AGUA
CAMPAÑA TERMAL
Un itinerario transfronterizo en el que
conocerás el patrimonio histórico termal de 3
localidades en dos pases. Recoge tu
pasaporte de Agüista en cualquiera de las
Oficinas de turismo del destino. Recorre los
seis manantiales, situados en las tres
localidades (Verín, Chaves y Vidago) y graba el
sello en cada manantial. Una vez completes el
pasapor te, recibirás tu Diploma de
Embajador de las Aguas de Chaves-Verín y
participarás en un fabuloso concurso.
Org.: Red de Oficina de turismo de la Eurociudad Chaves Verin Vidago

até
hasta

27

julho
julio

CHAVES

EXPOSIÇÃO “ACASOS OBJETIVOS”
Sala Multiusos do Centro Cultural de Chaves, terça a sexta-feira, das
14h00 às 18h00, sábados das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Jornalista e cronista, Carlos Magno apresenta um trabalho de centenas de fotografias
captadas na rua sobre intervenções artísticas, como em sinais de trânsito, poesia
mural entre outras. Com a curadoria do Bairro dos Livros, esta exposição é composta
por imagens de semiótica urbana que documentam para o futuro a efémera voz dos
cidadãos, assim como da cultura contemporânea. Numa busca casual na cidade, nas
paredes das casas, muros e pessoas, Carlos Magno faz da fotografia um ato incógnito.
Org.: Município de Chaves
Conceção e produção: Bairro dos Livros
Apoio: Universidade do Porto

até
hasta

29

agosto
agosto

CHAVES

EXPOSIÇÃO

“TERESA MAGALHÃES.
A INVENÇÃO DA VIDA”
Museu de Arte Contemporânea
Nadir Afonso, de terça a
domingo, das 10h30 às
13h00 e das 14h30 às 19h00
A mostra conta com uma seleção de 38
obras das últimas décadas, ligadas à
abstração e à representação da paisagem.
Com curadoria de Emília Ferreira, diretora do
MNAC e colaboração de Ana Vasconcelos,
curadora na Fundação Calouste Gulbenkian.
Teresa Magalhães é uma artista com obra
extensa, iniciada no final da década de
1960. Recentemente, a artista tem optado
por uma componente memorialista, quase
diarística, de cariz autobiográfico, que elege
o meio da colagem para reinventar e revisitar
a sua vida, conjugando abstração, cor e
linguagem fotográfica, num registo neopop.
Org.: Município de Chaves e Museu
Nacional de Arte Contemporânea

01

terça
martes

/ 02

02

quarta
miercoles

/ 03

quinta
jueves

CHAVES

quarta
miercoles

DIA MUNDIAL
DA CRIANÇA 2021

CHAVES

Forte de S. Neutel, das 10h00 às
13h00 e das 14h30 às 16h30

PORTUGAL DE LÉS A LÉS

O Município de Chaves, em parceria com
a Iberdrola, comemora nos dias 1 e 2 o
Dia Mundial da Criança proporcionando
às crianças dos estabelecimentos de
ensino pré-escolar e 1º ciclo da rede
pública e privada do concelho um dia
diferente, permitindo a vivência e a
partilha de novas experiências. O
mesmo decorrerá no Forte de S. Neutel
com a participação de cerca de 700
alunos e professores.
Org.: Município de Chaves
Apoio: Iberdrola

02 quarta - partida às 09h30, Volta ao
Concelho de Chaves
03 quinta - das 06h30 até às 10h30,
Partida para a 1ª Etapa
23º Portugal de Lés a Lés. No dia 2 terão
lugar as verificações técnicas e
documentais bem como o tradicional
“Passeio de Abertura” pelo concelho
flaviense, seguindo-se as três etapas
rumo a terras algarvias.
Org.: Federação de Motociclismo de
Portugal e Clube Motard de Chaves
Apoio: Município de Chaves

Largo Tito Flávio Vespasiano

03

quinta
jueves

VERIN

MERCADO
Plaza García Barbón y Alameda,
09h00 a 14h30
Las ferias tradicionales que se organizan
tres días al mes en Verin, son parte
esencial de la vida comercial del
municipio, y el escaparate ideal para
comprobar la variedad y calidad de los productos de la zona y de localidades
fronterizas. El día de feria en Verin se convierte en un evento social y gastronómico de
vecinos de uno y otro lado de la “raia“, es el día ideal para disfrutar del plato más
tradicional de la gastronómica gallega “pulpo á feira”.
Org. Concello de Verín

VIDEOCONFERÊNCIA
Biblioteca Municipal de Verin, 11H30
Presentación del libro "Memorias del silencio" de Eva Mejuto, para los Centros de
Enseñanza Verin.
Org.: Biblioteca Municipal de Verin

04 05
sexta
viernes

sábado
sábado

CHAVES

FEIRA DE VELHARIAS DE CHAVES
Jardim do Bacalhau, 9h00 às 19h00
Feira destinada à venda, compra e troca de velharias, antiguidades e artigos
colecionáveis, procurando salvaguardar e promover o gosto pelos testemunhos do
passado, traduzidos em objetos de valor simbólico.
Org.: Procentro
Apoio: Município de Chaves

04 06
sexta
viernes

domingo
domingo

CINEMA TOM & JERRY
Cineteatro Bento Martins, sexta 18h00 e 20h30
| domingo 15h30, 18h00 e 20h30
A rivalidade entre Tom & Jerry, renasce quando Jerry se
instala no hotel mais luxuoso de Nova Iorque, na véspera
do "casamento do século", e força a desesperada
organizadora de eventos a contratar Tom para se livrar
do inquilino indesejado. Duração: 101 min. Género:
Animação. Classificação Etária: M/4. Entrada: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

CHAVES

05

sábado
sábado

CHAVES

FEIRA DAS VARANDAS
Largo do Arrabalde, das 09h00 às 18h00
Feira de Produtos Regionais.
Org.: AmoChaves – Associação de Moradores do Centro Histórico de Chaves
Apoio: Município de Chaves e Junta de Freguesia de Santa Maria Maior

CONCERTO JAZZ
DAVID REGUEIRO
QUARTET
Auditório do Centro Cultural,
21h00
O guitarrista David Regueiro
c o m p õ e te m a s e m qu e a s
harmonias galegas se encaixam
nas estruturas de um género capaz
de ser um todo. "O Caminho"
inspira-se na música tradicional
galega sem perder a essência jazzística que explora novos caminhos na rota da
tradição. Entrada livre, com levantamento prévio do Bilhete na Biblioteca Municipal
de Chaves.
Org.: Município de Chaves e Fundación Vicente Risco

05

sábado
sábado

CONCIERTO
BENÉFICO
Patio del Convento
Padres Mercedarios,
12h00
El Conservatorio Profesional de Música
de Verín, con la colaboración de su AMPA
y el Ayuntamiento de Verín, organiza el
ciclo de conciertos “Emergen los
directos”.
Org.: Cmus

VERIN

06

domingo
domingo

CHAVES

CAMINHADA: CAMINHAR À DESCOBERTA
Moinhos de São Lourenço PR10CHV, 09h00
A caminhada terá início junto ao painel informativo situado na aldeia de São Lourenço
e continuará em direção à pequena aldeia de Cela, passando junto à Igreja de Nossa
Senhora das Neves e ao Miradouro de São Lourenço de onde se pode avistar todo o
vale da cidade de Chaves. Tipo de Percurso: circular; dificuldade: algo difícil; distância:
9,6 km; duração (prevista): 3h20; altitude (mín/máx): 417m/647m; desnível
(pos/neg) +350m/-350m.
Inscrição: http://wildfun.pt/
Org.: Associação Wildfun - Desporto, Aventura & Turismo
Apoio: Município de Chaves e Chaves Termas & SPA

08

terça
martes

CHAVES

10

quinta
jueves

CHAVES

TEF SOCIAL

CONCERTO GRUPO MATA BICHO

A MENINA DA RÁDIO
(1994)

SONS VIBRANTES –
CHAVES VIVE A MÚSICA DIA DE PORTUGAL

Cineteatro Bento Martins, 15h00
Cipriano Lopes é o orgulhoso proprietário
da Pastelaria Bijou. É um apaixonado pelo
progresso e sonha em criar uma rádio
para o seu bairro, tendo como vedeta a
sua filha e como compositor o seu futuro
genro, Óscar. Duração: 1h 46m. Género:
comédia. Classificação etária: familiar.
Entrada livre.
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves e Fundação
Inatel

Auditório do Centro Cultural, 21h00
Espetáculo com o Grupo Mata Bicho e
Amigos, com sonoridades de vários géneros
musicais nascidos no espaço Lusófono.
Entrada livre, com levantamento prévio do
bilhete na Biblioteca Municipal de Chaves.
Org.: Município de Chaves

10

quinta
jueves

VERIN

PRESENTACIÓN LIBRO
Salón de Actos Casa de la Cultura de Verin, de
20h00 a 22h00
Alberte Blanco Casal, ingeniero, docente de bachillerato y
escritor, presenta su nuevo libro “Geopolítica, pandemia y
poscapitalismo.
Org.: Biblioteca Municipal de Verin

10

quinta
jueves

/13

11

domingo
domingo

VEM SALTAR
CONNOSCO 2021

CHAVES

Aeródromo Municipal de Chaves
Saltos em paraquedas, parapente,
páramotor e páratrike, asa delta, slalom,
saltos tandem, bilugares parapente e
páratrike.
Org.: APAT - Associação de Páraquedistas do Alto Tâmega
Apoio: Município de Chaves

11 13
sexta
viernes

domingo
domingo

sexta
viernes

MERCADO

VERIN

Plaza García Barbón y Alameda a
las 09h30
Las ferias tradicionales que se organizan
tres días al mes en Verin, son parte esencial
de la vida comercial del municipio, y el
escaparate ideal para comprobar la variedad
y calidad de los productos de la zona y de
localidades fronterizas. El día de feria en
Verin se convierte en un evento social y
gastronómico de vecinos de uno y otro lado
de la “raia “, es el día ideal para disfrutar del
plato más tradicional de la gastronómica
gallega “pulpo á feira”.
Org.: Concello de Verín

CINEMA: CRUELA
Cineteatro Bento Martins, sexta 18h00 e
20h30 | domingo 15h30, 18h00 e 20h30
Passado em Londres, durante a revolução punk dos anos
de 1970, o filme segue uma jovem vigarista chamada
Estella, inteligente e criativa, determinada a fazer nome
com as suas criações de moda. Trava amizade com um par
de jovens ladrões que apreciam o seu apetite por
travessuras e juntos constroem uma vida nas ruas de
Londres. Duração: 134 min. Género: Crime/Comédia.
Classificação Etária: M/13. Entrada: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

CHAVES

12

sábado
sábado

CHAVES

CONTOS AO PÔR DO SOL, de
“O Nariz” teatro de grupo
Auditório do Centro Cultural, 19h00
Sessão de música e contadores de histórias, tradicionais
ou de autor. A arte de contar histórias caminha com a
história da humanidade, com as mudanças provocadas
pelas descobertas e com a deslocação do Homem durante
toda sua existência. Contos tradicionais universais,
adágios, trava-línguas e lengalengas da língua portuguesa.
Entrada livre, com levantamento prévio do Bilhete na
Biblioteca Municipal de Chaves.
Org.: Município de Chaves; Financiamento – Turismo de
Portugal, IP

MERCADO DA MADALENA
Largo de S. Roque, Madalena, das 09h00 às 18h00
Feira de Produtos Regionais.
Org.: AmoChaves – Associação de Moradores do Centro Histórico de Chaves
Apoio: Município de Chaves e União das Freguesias de Madalena e Samaiões

13

domingo
domingo

VERIN

I CRONOESCALADA
ROTA DOS CARBOEIROS
Castrelo do Val, 09H00
Más información:
https://bttverin.com/rotadoscarboeiro/
Inscripciones en Saudeter
Org.: Club Cliclista BTT Verin

GALA
Auditorio Municipal de Verin, 19H00
Gala de graduación con los artistas invitados: Caamaño y Ameixeiras. Las personas
interesadas en acudir dispondrán de entradas, dos días antes del evento, en el Auditorio
Municipal de Verín (en horario de 17.00 a 20.00 horas). Actuación de carácter gratuito.
Sin embargo, el control de aforo se realizará para adaptarse a los protocolos de
seguridad sanitaria vigentes actualmente en nuestra comunidad autónoma.
Org.: Cmus
Colab.: Ampa, Concello de Verin

17

quinta
jueves

/ 22

terça
martes

EUROCIDADE CHAVES – VERÍN

CURSO DE MONITOR DE ATIVIDADES DE TEMPO LIVRE
Sede da Eurocidade Chaves – Verín, AECT, em Amarante, na Casa da
Juventude e no Parque Aventura LIPOR
A iniciativa destina-se a jovens oriundos do Norte de Portugal e da Galiza, (Animadores/as
e trabalhadores/as na área da Juventude, treinadores/as de desporto, jovens estudantes,
dirigentes, técnicos/as, animadores/as associativos, etc.), com idades compreendidas
entre os 18 e os 30 anos, com o mínimo do 12.º ano de escolaridade concluído. O curso
terá a duração de 54 horas e é gratuito. As inscrições são limitadas:
https://ipdj.gov.pt/eventos/curso-de-monitor-de-atividades-de-tempo-livre
Org.: IPDJ - Instituto Português do Desporto e da Juventude, IP
Apoio: Projecto EUROCIDADE 2020

18

sexta
viernes

CHAVES

CONCERTO

ORQUESTRA DE SOPROS DA AACHAVES & NUNO PINTO
Auditório do Centro Cultural de Chaves, 21h00
Um dos mais superlativos clarinetistas da atualidade, visita Chaves para se fazer acompanhar
pela Orquestra de Sopros da AAChaves para um concerto que se transformará num momento
de partilha, celebrando a música e a excelência. Transmontano de nascimento, Nuno Pinto
tem desenvolvido a sua carreira como solista internacional, para além do seu percurso como
docente, servindo como exemplo para gerações de jovens músicos. Uma noite de emoções
fortes. Entrada livre, sujeita a convite a levantar previamente na Academia das Artes de Chaves.
Org.: Academia das Artes de Chaves
Apoio: Município de Chaves

18 20
sexta
viernes

domingo
domingo

CINEMA: UM HOMEM FURIOSO
Cineteatro Bento Martins, sexta 18h00 e 20h30 |
domingo 15h30, 18h00 e 20h30
A história da personagem misteriosa conhecida apenas como H que
trabalha para uma empresa de transporte de dinheiro na zona de Los
Angeles. Duração: 118 min. Género: Ação/Crime. Classificação Etária:
M/12. Entrada: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

CHAVES

18 19
sexta
viernes

sábado
sábado

CHAVES

AQUAFORUM - Fórum Europeu de Investigação,
Inovação e Valorização da Água Mineral Natural
18 sexta - Vidago Palace, das 9h00 às 18h00
19 sábado - Hotel Casino Chaves das 9h00 às 13h00
Transmissão apenas online, através de link no site do AquaValor (www.aquavalor.pt)
O AQUAFORUM tem como objetivo promover um intercâmbio internacional de
conhecimento e experiência técnico-científica que engloba a área temática da Água
Mineral Natural e incluirá palestras focadas em: Investigação e Inovação; Uso
Terapêutico; Transformação Digital e Energia Geotérmica para o Desenvolvimento
Sustentável. O AQUAFORUM pretende ainda estabelecer uma rede europeia com
especialistas na temática das Águas Minerais Naturais - AQUANET - European Mineral
Water Research, Innovation and Valorisation Network, que tem como objetivo estabelecer
parcerias entre os Stakeholders do setor, centrando-se na promoção e desenvolvimento
de Investigação, Inovação, Conhecimento e Transferência de Tecnologia de alto nível.
Org.: AquaValor - Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da Água –
Associação; IPB – Instituto Politécnico de Bragança e ATP - Associação Termas de Portugal
Apoio: Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia

19

sábado
sábado

CHAVES

FEIRA DAS VARANDAS
Largo do Arrabalde, das 09h00 às 18h00
Feira de Produtos Regionais.
Org.: AmoChaves – Associação de Moradores do Centro Histórico de Chaves
Apoio: Município de Chaves e Junta de Freguesia de Santa Maria Maior

TEATRO:

“TEATRO ÀS TRÊS
PANCADAS” de António Torrado
Cineteatro Bento Martins, 15h30 e 17h00
"Teatro às Três Pancadas", é uma obra que reúne um
conjunto de sete contos dramáticos do autor António
Torrado. O TEF, numa recriação deste mesmo trabalho,
apresenta aqui, uma reflexão mais elaborada e a
criação própria de duas personagens que não alteram
o seu estilo de simplicidade, recorrendo à crítica social
e ao humor. Duração: 45 min. Género: Teatro infantil.
Classificação Etária. Para toda a família. Entrada: 3€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

19

sábado
sábado

CHAVES

ESPETÁCULO DE MÚSICA

ANCESTRAL NOS TEMPOS
DOS CASTELOS
“Chaves, Polo de Cultura em rede:
Dois mil anos de História,
Arquitetura e Cultura”
Jardim da Torre de Menagem, 21h00
Espetáculo de música ancestral nos tempos
dos castelos, encenada com vertente literária trovadoresca e música coeva, num espaço de
história cheio de estórias. Porque também somos o caminho que nos trouxe até aqui, a
nossa história, a nossa cultura e o que edificamos são a nossa identidade. Recordar o
passado, afirmar o presente, e com orgulho na nossa identidade, construir o futuro. Vem
vivenciar o que fomos, o que edificamos e o que aprendemos. Chaves, dois mil anos de
história, arquitetura e cultura.
Org.: Município de Chaves. Programa cofinanciado pelo FEDER (Programa Norte 2020) Programação Cultural em Rede - Património Cultural

20

domingo
domingo

CHAVES

CONCERTO

TROMPAS LUSAS EM CONCERTO
Auditório do Centro Cultural, 17h00
Desde a sua estreia em 2010, o
agrupamento Trompas Lusas tem-se
destacado no panorama da música de
câmara em Portugal como um dos
agrupamentos mais ativos e dinâmicos.
Apresenta-se com regularidade em
Portugal e no estrangeiro, contando com
atuações em Espanha, Alemanha,
Inglaterra e Finlândia. Desta vez, o destino
é Chaves para um concerto imperdível.
Entrada gratuita, sujeita a convite a levantar previamente na Academia das Artes de
Chaves.
Org.: Academia das Artes de Chaves
Apoio: Município de Chaves

20

domingo
domingo

VERIN

REPRESENTACIÓN DA OBRA TEATRAL

“O LINGUA DAS BOLBORETAS”
Auditorio Municipal, de 20h30
El espectador será testigo del proceso de aprendizaje que
emprende el protagonista de la mano del maestro de la escuela
y es testigo también de la tragedia que supuso vivir con miedo,
del crudo impacto que genera el estallido de una guerra civil.
Elenco: Fran Lareu, Fernando Dacosta, Fina Callelja, Sabela
Gago, Josito Puerto y Elena Seijo
Entradas disponibles en ataquilla.com.
Org.: Concello de Verín
Colab.: Diputación Provincial de Ourense

21

segunda
luns

/ 24

quinta
jueves

CHAVES

RECITAIS DE FINAL DE ANO

ALUNOS DOS 10º e 11º ANOS DO CP DE INSTRUMENTISTA
Auditório do Centro Cultural, todo o dia
Os recitais dos alunos da AAC voltam após a interrupção de 2020 devido à situação
sanitária. Será o momento de comprovar o trabalho e desenvolvimento artístico de cerca de
20 alunos, encerrando assim mais uma etapa da sua formação.
Entrada gratuita, sujeita a convite a levantar previamente na Academia das Artes de Chaves.
Org.: Academia das Artes de Chaves
Apoio: Município de Chaves

21

segunda
luns

/ 26

sábado
sábado

VERIN

EUROCIDADE CHAVES-VERÍN

CAMPO DE VOLUNTARIADO DE LA EUROCIDADE
Sede da Eurocidade Chaves – Verín, AECT
El Campo de Voluntariado es un proceso creativo realizado para jóvenes de Galicia y Portugal.
El objetivo es crear una actividad con enfoque multidisciplinario para la creación de ideas y
proyectos para desarrollo de la Eurociudad, teniendo como principio la valorización de la
iniciativa, la creatividad, el sentido crítico, innovación, tecnología, comunicación, trabajo en
equipo y solidaridad, entre otros. Actividad sujeta a inscripción y plazas limitadas:
http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran/campo-de-voluntariado-transfronteirizoeurocidade-chaves-verin
Org.: D. X. de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia
Apoyo: Proyecto EUROCIDADE 2020

23

quarta
miércoles

VERIN

MERCADO
Plaza García Barbón y Alameda a las 09h30

Las ferias tradicionales que se organizan tres días al mes en Verin, son parte esencial de la
vida comercial del municipio, y el escaparate ideal para comprobar la variedad y calidad de los
productos de la zona y de localidades fronterizas. El día de feria en Verin se convierte en un
evento social y gastronómico de vecinos de uno y otro lado de la “raia “, es el día ideal para
disfrutar del plato más tradicional de la gastronómica gallega “pulpo á feira”.
Org.: Concello de Verín
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CHAVES

CHAVES MÁGICO 2021

9º FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA
Auditório do Centro Cultural de Chaves
25 sexta e 26 sábado - Congresso Internacional de Magia.
O Chaves Mágico está de regresso à cidade Flaviense. O 9º Festival Internacional de
Magia contará com a presença de vários mágicos nacionais e internacionais e uma
ampla oferta de ilusões que prometem muita animação e entretenimento.
25 sexta, 21h00 – Gala de Abertura de Palco, com espetáculos vocacionados para o
público mais novo, mas que não deixará de encantar todas as idades. Com a
participação de: Guto (Portugal), Dani Polo (Espanha), David Diaz (Espanha), Manolo y
Mindiguillo (Espanha), Brando & Silvana (Argentina).
26 sábado, 21h00 – Gala Internacional de Palco, um grande espetáculo com artistas
nacionais e internacionais. Com a participação de: Guto (Portugal), Dani Polo
(Espanha), David Diaz (Espanha), Manolo y Mindiguillo (Espanha), Brando & Silvana
(Argentina).
Entrada livre, com levantamento prévio do Bilhete na Biblioteca Municipal de Chaves.
Org.: Município de Chaves; Financiamento – Turismo de Portugal, IP
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CINEMA:

CONJURING 3:
A OBRA DO DIABO
Cineteatro Bento Martins, sexta 18h00 e
20h30 | domingo 18h00 e 20h30
The Conjuring 3: A Obra do Diabo" revela a
arrepiante história de um assassinato e de uma
entidade malévola que chocou os investigadores de
atividades paranormais, Ed e Lorraine Warren.
Duração: 112 min. Género: Terror/ Mistério.
Classificação Etária: M/16. Entrada 5€.
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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MERCADO DA MADALENA
Largo de S. Roque, Madalena, das 09h00 às 18h00
Feira de Produtos Regionais.
Org.: AmoChaves – Associação de Moradores do Centro Histórico de Chaves
Apoio: Município de Chaves e União das Freguesias de Madalena e Samaiões
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VAI ACONTECER
AQUAE FLAVIAE FEST
O AQUAE FLAVIAE FEST, estruturado num grande evento que agrega várias ações
resultantes de arte performativa e animação de rua, espetáculos musicais, aquáticos
e pirotécnicos, de multimédia e atividades infantojuvenis e familiares com feira
gastronómica e da água, traduzidas num conceito inovador, apelativo e impactante,
culminando num programa global pleno de experiências paralelas memoráveis. Este
evento evoca a importância da água, como recurso de excelência para Chaves,
promovendo a sensibilização da população para a sua preservação, valorizando, em
simultâneo, a sua fruição numa imersão experiencial e sensorial única.
Org.: Município de Chaves
Financiamento: Estratégia de Eficiência Coletiva Provere Aquanatur
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FICHA TÉCNICA:
Editor: Eurocidade Chaves-Verín, AECT
Fotografia capa e outras: //unslash.com
Execução/Ejecución: Gráfica Sinal
Coordinador Verín: Carlos Montero
Coordenador Chaves: Pedro Monteiro
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.
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