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AGENDA ONLINE DISPONÍVEL EM/DISPONIBLE EN:
eurocidadechavesverin.eu / visitchavesverin.com
chaves.pt / verin.es

EXPOSIÇÕES 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.
Org.: Município de Chaves
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TODO O MÊS
TODO EL MÊS

EXPOSIÇÃO “ARTE & CULTURA”
MACNA - Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, de terça a 
domingo, das 10h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h00
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
Apoio: Novo Banco
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VERIN - CHAVES - VIDAGO
outubro
octubre30

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 pasaporte, 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
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EXPOSICIÓN “EL VINO EN LOS 
CAMINOS DE SANTIAGO”
Museo Claustro Mercedario de Verin, 
11h00 
Vino, cultura, y tradición. Exposición temporal 
en el Claustro Mercedario, un recorrido por 
la cultura del vino y su interacción con los 
Caminos de Santiago en Galicia.
El objetivo es difundir la presencia del vino en 
el Camino de Santiago a lo largo del tiempo, a 
través de referencias literarias, gastronómicas, etc. así como en los diversos ámbitos, 
doméstico, monacal, social, etc.… fotografías y textos acompañan al visitante en esta 
muestra. Horarios de visita de miércoles a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 
20.00. Domingo de 11.00 a 14.00 horas. 
Org. Concello de Verin.
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO
“TEIA DE ILUSÃO”, DE MLUMBELWA 
MKELELWA
Cineteatro Bento Martins, 21h30
Menor seria a queda de uma vida sem ilusão, menos 
sensacional, um caminho sem pedras. É ilusão, viver pelas 
metades, sonhar a noite, dormir o dia. É falta de amor 
próprio, insistir na ilusão, é ilusão, intenção sem ação.
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves 

TODOS LOS jUEVES 
TODAS AS QUINTAS

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. 
Org: AEHCOM 
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quarta
miercoles01

EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
“CHAVES MONUMENTAL” - ARTISTA:  
ALFREDO CABELEIRA
Museu da Região Flaviense, todos os dias, 
das 9h30 às 13h30 e das 14h30 às 18h30
A monumentalidade de Chaves, com registos dos 
monumentos mais emblemáticos da cidade e concelho 
de Chaves, registada na pintura monocromática de óleo 
sobre tela que o pintor, Alfredo Cabeleira, eternizada 
numa homenagem a todos os Flavienses e gentes do 
Concelho de Chaves.
Org.:  Alfredo Cabeleira
Apoio: Município de Chaves
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MERCADO
Plaza García Barbón y Alameda, 
de 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
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APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO “LENOCÍNIO VS 
PROSTITUIÇÃO - A VISÃO 
DOS MAGISTRADOS E 
POLÍCIAS”, DE jOÃO 
CARLOS RIBEIRO DA CRUZ
Biblioteca Municipal de Chaves, 
17h00
Este livro constitui um instrumento 
de trabalho muito útil para todos os 
profissionais que se dedicam ao estudo e 
ao combate do crime do lenocínio, assim 
como para todos os que se interessam por 
este tema. Com efeito, o presente trabalho 
dá-nos conta da realidade social inerente a 
este ilícito e, simultaneamente, apresenta 
as formas que essa criminalidade pode 
assumir, o modo como e por quem é 
investigada e permite-nos também saber 
quais os casos que conduziram a uma 
condenação e os que levaram à absolvição 
dos arguidos.
Org.: João Carlos Ribeiro da Cruz
Apoio: Município de Chaves
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MOSTRA DE ARTE 
ARTISTA:  CATARINATION
Cineteatro Bento Martins, de terça 
a sexta, das 10h00 às 18h00
Projeto de Arte criado pelo TEF com o 
intuito de divulgar os artistas flavienses.
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves 
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CINEMA: FREE GUY: HERÓI IMPROVÁVEL
Cineteatro Bento Martins, 18h00, 20h30 e 
22h30
Nesta épica comédia de ação e aventura da 20th 
Century Studios, um caixa de um banco descobre que é 
na verdade figurante num videojogo, e decide tornar-se o 
herói da sua própria história. Duração: 115 min. Género: 
Comédia. Classificação Etária: M/12.Bilhete: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

FEIRA DE VELHARIAS
Terreiro de Cavalaria (Jardim do 
Bacalhau), das 09h00 às 19h00
Velharias e antiguidades voltam ao 
Jardim do Bacalhau. Expositores levam 
os visitantes a uma viagem ao passado.   
Org.: Procentro
Apoio: Município de Chaves

Até
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RALI DA ÁGUA - CIM ALTO TÂMEGA 
O Rali da Água – CIM Alto Tâmega, será a quinta das oito provas do 
calendário do Campeonato de Portugal de Ralis’2021 e sucede, 
em termos de designação, ao Rali Alto Tâmega, um verdadeiro 
histórico da modalidade no nosso país. Foi para a estrada, sob a 
égide do Estrela e Vigorosa Sport, ininterruptamente entre 1983 
e 1992 (10 edições), regressando em 2020 ao campeonato 
principal, depois de em 2018 e 2019 integrar o Campeonato 
Regional Norte. Esta prova mítica, disputada em classificativas 
com piso de asfalto, apresenta este ano uma estrutura competitiva muito semelhante à edição 
anterior, com três “especiais” no sábado e as restantes seis no domingo.
Org.: CAMI Motorsport
Apoio: Município de Chaves e Município de Boticas.
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FIC VÍA XIV 
PROYECCIÓN CORTOMETRAjES A CONCURSO 
Auditorio Municipal de Verín, Entre las 17h00 y las 23h00 
Proyección de los cortometrajes a concurso seleccionados en las categorías oficiales 
del certamen: Nova, Horizontes, A Raia y Outra Mirada. Entrada solidaria 2 €
Org. Asociación Cultural Vía XIV y Concello de Verín
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BACK TO THE HITS
Forte São Neutel, 21h30
Neste evento vão-se reunir artistas locais 
com o propósito de criar um espetáculo 
que permite um regresso dos músicos 
aos palcos da cultura, para explorar os 
maiores êxitos do pop/r ock nacional e 
estrangeiro dos anos 70, 80 e 90. 
Entrada Gratuita, mas carece de 
levantamento prévio de bilhete na 
B i b l i o t e c a 
Municipal de 
Chaves/Posto de 
Turismo do Alto 
Tâmega.
Org.: Artistas 
locais
Apoio: Município 
de Chaves

FIC VÍA XIV
ACTO INAUGURAL Y 
PREESTRENO DE  TIERRA 
DE  LECHE  Y  MIEL
Auditorio Municipal de Verín, 20h30 
La VI edición del  FIC Vía  XIV de Verín 
arrancará con un acto inaugural de 
presentación del certamen, en el que 
se desvelarán las singularidades de las 
cortas que compiten en esta edición, 
así como la completa agenda de 
actividades paralelas programada. Junto 
a esto, se proyectará el documental  
Tierra de  leche  y  miel, dirigido por el 
verinense  Héctor Domínguez- Viguera 
junto a Gonzalo Recio y Carlos Mora. 
Un trabajo que ganó la sección DOC en 
la 65 edición del festival  Seminci de 
Valladolid. Entrada solidaria 2 €.
Org. Asociación Cultural Vía XIV y 
Concello de Verín

ESPETÁCULO DE ILUSIONISMO
POLIGRAFIA COM HÉLDER 
MARTINS E jOÃO FRANCISCO
Cineteatro Bento Martins, 21h30
Quer se saiba quer não, estamos todos ligados; por 
mais que a situação seja incontrolável e aparentemente 
impossível. No domínio do pensamento há sempre 
margem para os acontecimentos mais improváveis, 
deixando-nos a ponderar sobre a sua explicação. 
Com este espetáculo queremos esticar os limites do 
possível ao limiar do impossível.
Duração: 90 min. Género: Ilusionismo e Mentalismo. 
Classificação Etária: M/8. Bilhete: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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FEIRA DAS VARANDAS  
Largo do Arrabalde, 
das 09h00 às 18h00
Feira de Produtos Regionais.
Org.: AmoChaves – Associação de 
Moradores do Centro Histórico de Chaves
Apoios: Município de Chaves e Junta de 
Freguesia de Santa Maria Maior

sábado
sábado04 CHAVES 

FIC VÍA XIV 
MUSICALIZACIÓN DE 
CINE MUDO EN DIRECTO
Auditorio Municipal de Verín, 
20h00 
En su afán por ligar música y cine, el 
FIC Vía XIV programa una actividad 
paralela a cargo del Casperverk Trío, una 
agrupación formada por el pianista Brais 
González, el percusionista Blas Castañer 
y el violinista Eduardo Vebastiks. La 
seña de identidad de este grupo es 
siempre lo del respeto por los filmes que 
musicalizan utilizando elementos del jazz 
clásico, la música contemporánea, el folk 
o la electrónica. Entrada solidaria 2 €.
Org. Asociación Cultural Vía XIV y 
Concello de Verín

TEF SOCIAL 
FREI LUÍS DE SOUSA (1950)
Cineteatro Bento Martins, 15h00
Após sete anos de buscas pelo marido, 
Madalena de Vilhena casa-se com o 
cavaleiro Manuel de Sousa, e tem uma 
filha que sofre de tuberculose. Mas, 
Telmo Pais conserva a esperança do 
desaparecido estar vivo. Duração: 
117m. Género: Drama. Classificação 
Etária: M/6. Entrada livre
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Inatel e Município de Chaves

FEIRA MENSAL DE SÃO 
PEDRO DE AGOSTÉM
Santuário de Nossa Senhora da 
Saúde, das 09h00 às 13h00
Realiza-se no 1º domingo de cada mês, 
com pontos de venda de produtos locais 
tais como: pão, folar, mel, fumeiro, 
vinho, licores, fruta, legumes, cestaria, 
roupas entre outros.
14h30: Missa na Igreja de Nossa 
Senhora da Saúde.
Org.: Junta de Freguesia de São Pedro 
de Agostém
Apoio: Comissão de Festas da Nossa 
Senhora da Saúde
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FIC VÍA XIV: PRESENTACIÓN DE LA WEBSERIE LOS 
TIEMPOS MUERTOS DEL FÜHRER
Auditorio Municipal de Verín, 17h00 
El FIC Vía XIV acoge la presentación de la web serie Los tiempos muertos del Führer, 
un proyecto nacido en Ourense y rodado en lengua gallega, cuyo teaser fue filmado 
en la Jubilación del Conde, en Vilaza (Monterrei). La  web serie pretende ofrecer 
respuestas al espectador, en clave de ficción, sobre todo aquello que ocupaba a Hitler 
nos sus ratones libres más íntimos. Entrada gratuita
Org. Asociación Cultural Vía XIV y Concello de Verín

NOISERV - VOLTA PORTUGAL EM CORETOS
Coreto do Jardim Público, 21h30
O projeto “Uma volta a Portugal em 8 coretos” propõe-se a percorrer as 8 regiões 
do país, com 8 concertos de Noiserv, um em cada região. Com o propósito de fundir 
o que de mais bonito existe no nosso património com a música contemporânea 
do músico lisboeta, o local escolhido para os concertos serão sempre coretos. 8 
bonitos lugares, cheios de histórias e de música, recebem Noiserv num espetáculo 
audiovisual preparado para o efeito. Um dos mais criativos músicos da sua geração, 
tantas vezes apelidados de “homem-orquestra” editou em setembro de 2020 “Uma 
Palavra Começada por N”, o seu quarto álbum de originais.
Entrada Gratuita, com a necessidade de obter bilhete em: www.indieror.pt
Org: Indieror
Apoio: Município de Chaves

FIC VÍA XIV: ESTRENO DE  CAPUCHÓNS
Auditorio Municipal de Verín, 17h00 
Durante la VI Edición del FIC Vía XIV, se estrenará de manera oficial Capuchóns, una 
corta documental sobre el Carnaval de Verín elaborada por Íñigo Rolán Taboada como 
trabajo de fin de grado. Esta pieza, de 13 minutos, recupera a través de imágenes de 
archivo inéditas y testigos de los protagonistas del carnaval a esencia de esta fiesta 
durante los años 70, 80 y 90. El estreno contará con la participación del director de 
la pieza y de las personas que constituyen la voz en off de este documental. Entrada 
gratuita
Org. Asociación Cultural Vía XIV y Concello de Verín
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FIC VÍA XIV: FESTIVAL CONVIDADO: TEMPO 
DOCUMENTARY FESTIVAL
Auditorio Municipal de Verín, 20h30 
El Tempo Documentary Festival de Suecia, uno de los más arraigados festivales 
audiovisuales del país escandinavo que este año alcanzó su XXII edición, será el 
festival convidado por la organización del FIC Vía XIV de Verín en su VI edición. El 
Tiempo  Documentary Festival, el más grande de documentales de toda Suecia, se 
fundó en el año 1998 y a lo largo del tiempo se estableció como un foro único para 
la presentación de trabajos documentales internacionales más allá de las  fronteras 
tradicionales, algunos de los cuales se podrán ver en Verín. Entrada solidaria 2 €
Org. Asociación Cultural Vía XIV y Concello de Verín

FIC VÍA XIV: PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE SONIDO 
PARA AUDIOVISUALES
Auditorio Municipal de Verín, 20h30 
El verinense Rafael Godás Ibáñez, técnico superior en Realización y licenciado en 
Comunicación Audiovisual, estará en Verín para acercar a los asistentes técnicas, 
trucos y ejemplos de probada eficacia para que puedan empezar a crear bandas 
sonoras con resultados profesionales. Lo hará presentando su obra Son en 
audiovisuales. Entrada solidaria 2 €
Org. Asociación Cultural Vía XIV y Concello de Verín
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CINEMA:
BOSS BABY: NEGÓCIOS DE FAMÍLIA
Cineteatro Bento Martins, 18h00, 20h30 e 22h30 
Tim e o seu irmãozinho, o Boss Baby Ted – tornaram-se adultos 
e afastaram-se um do outro. Ted é CEO de uma grande empresa. 
Mas um novo Boss Baby, com uma abordagem inovadora e com 
uma atitude positiva, está prestes a reuni-los novamente… e a 
inspirar um novo negócio de família. Duração: 97 min. Género: 
Animação.  Classificação Etária: ND. Bilhete: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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FIC VÍA XIV: HOMENAjE A SERGIO PAZOS
Auditorio Municipal de Verín, 20h30 
El ourensano Sergio Pazos será el artista homenajeado en la VI edición del FIC Vía 
XIV de Verín, sucediendo así a Luis Zahera, a quién se homenajeó el año pasado. 
Sergio Pazos posee una amplia trayectoria que incluye los campos del teatro, del cine 
y televisión. Entrada solidaria 2 €
Org. Asociación Cultural Vía XIV y Concello de Verín

TORNEIO DE VOLEIBOL DE CHAVES
Pavilhão Municipal, 21h00
Torneio que tem como principal objetivo promover o 
Voleibol, não só em Chaves como na região.
Org.: Hóquei Clube Flaviense
Apoio: Município de Chaves

INAUGURAÇÃO DO ÚLTIMO 
MOMENTO EXPOSITIVO DO 
PROGRAMA “NADIR AFONSO, 
ENTRE O LOCAL E O GLOBAL”
MACNA - Museu de Arte Contemporânea 
Nadir Afonso, de terça a domingo, das 
10h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h00
A exposição apresenta obras de Nadir Afonso 
pertencentes a coleções institucionais e uma 
seleção de obras de autores decisivos no seu 
percurso, com especial incidência na formação na 
Escola de Belas-Artes do Porto: Dordio Gomes, Fernando Lanhas, Júlio Pomar e Júlio 
Resende. Entidades emprestadoras: Atelier-Museu Júlio Pomar, Centro de Arte Moderna – 
Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação Millennium BCP e Fundação de Serralves com 
o Museu Nacional Soares dos Reis e a família de Fernando Lanhas. 
Org.: Município de Chaves e Museu Nacional de Arte Contemporânea
Curadoria: Maria do Mar Fazenda

Nadir Afonso, Bristol, 2006.
Tapeçaria. Coleção Millennium BCP 

© Pedro Aboim Borges
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FIC VÍA XIV: GALA DE 
CLAUSURA Y ENTREGA 
DE PREMIOS
Auditorio Municipal de Verín, 
21h00 
Como en ediciones anteriores, el 
Auditorio acogerá la gala de clausura del 
FIC Vía  XIV, durante a cuál se desvelarán 
las cortas premiadas en cada una de las 
categorías. Entrada solidaria 2 €.
Org. Asociación Cultural Vía XIV y 
Concello de Verín

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, União das 
freguesias da Madalena e Samaiões e 
Junta de Freguesia de Santa Maria Maior

MERCADO
Plaza García Barbón y Alameda, 
de 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

ESPETÁCULO ETNOMUSICAL, 
ALUSIVO ÀS INVASÕES 
FRANCESAS: 
200 ANOS DA MORTE DE 
NAPOLEÃO BONAPARTE
Largo da Lapa/Envolvente do 
Forte São Francisco, 21h00
Esta atividade alusiva à temática das 
invasões francesas será acompanhada por 
animação de rua, com música tradicional 
da Região, nomeadamente, com gaitas de 
foles e outros instrumentos tradicionais que 
marcam o folclore transmontano. Pretende-
se que evento se revista de uma vertente 
pedagógica, evocando as invasões francesas 
e os acontecimentos da época no âmbito 
da iniciativa cultural, “CHAVES, polo de 
cultura em rede: dois mil anos de história, 
arquitetura e cultura”, onde se pretende 
evidenciar a espessura histórica que 
carateriza a cidade de Chaves, dando agora 
relevo ao Forte de São Francisco. Este evento 
é o modo de partilharmos a herança cultural 
que se preservou até ao tempo presente 
e de que Chaves e os flavienses tanto se 
orgulham. Entrada Gratuita, mas carece de 
levantamento prévio de bilhete na Biblioteca 
Municipal de Chaves/Posto de Turismo do 
Alto Tâmega.
Org.: Município de Chaves
Apoio: Programa cofinanciado pelo FEDER 
(Programa Norte 2020) - Programação 
Cultural em Rede - Património Cultural
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ATELIER DE INTRODUÇÃO ÀS LINGUAGENS DA ARTE 
CONTEMPORÂNEA POR VIRGÍNIA MOTA
MACNA - Museu de Arte Contem-porânea Nadir 
Afonso, sábado das 10h30 às 13h00 e das 14h30 
às 18h30 + domingo das 10h30 às 13h00
No atelier orientado por Virgínia Mota, será explorada 
a relação entre a arquitetura e a paisagem através da 
expressão da pintura, da escultura e do desenho. Cada 
uma das disciplinas terá a apresentação de alguns temas, 
estabelecendo assim diálogos entre si e com a paisagem e 
a arquitetura envolventes, pelo desenvolvimento e análise 
de conceitos e exercícios práticos. O atelier é direcionado 
a todos os interessados com idades a partir dos 15 anos!
A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória 
através dos contactos: 276 009 137 ou mac.nadirafonso@
chaves.pt
Org.: Município de Chaves

VEM SALTAR CONNOSCO
Aeródromo Municipal de Chaves, 
das 9h00 às 19h00
O evento contará com saltos de 
paraquedas, demonstração de 
paraquedismo e voo parapente. 
Qualquer pessoa poderá experimentar a 
adrenalina de saltar de um avião!
Org.: Associação de 
Paraquedistas 
Alto Tâmega
A p o i o : 
Município de 
Chaves

FIC VÍA XIV: PROYECCIÓN 
CINE FAMILIAR
El FIC Vía XIV acogerá dos sesiones de 
cinematografía para los niños y niñas, 
con cortas especiales seleccionadas 
especialmente para ellos. Entrada 
gratuita

FIC VÍA XIV:
PROYECCIÓN DE LOS 
CORTOS GANADORES
El palmarés del FIC Vía XIV 2021 será 
proyectado en el Auditorio para todos 
aquellos interesados en visionar las 
obras ganadoras. Entrada solidaria 2 €.
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“BONIFÁCIO DA SILVA ALVES TEIXEIRA 
- O BENEMÉRITO DE VIDAGO”
Santuário do Alto do Côto, Vidago, 15h00
Durante o ano de 2020, um grupo de amigos reuniu-se 
para elaborar um livro de tributo ao maior benemérito de 
Vidago. Partilhar, através das letras, a história fabulosa 
de um ser humano notável, um humanista com uma 
visão límpida do mundo e da sociedade, um Vidaguense 
apaixonado. Para que o exemplo maior do Benemérito se 
perpetue na memória coletiva e resista à viagem do tempo. 
Org.: Autores do livro em parceria com a Presidência 
da União de Freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e 
Vilarinho das Paranheiras
Apoios: Município de Chaves, Casa de Cultura de Vidago e 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidago

CINEMA O FILME DO BRUNO ALEIXO
Cineteatro Bento Martins, 18h00, 21h00
Bruno Aleixo, um famoso personagem do YouTube, é convidado 
a escrever uma biografia sobre a sua própria vida. Sem ideias, 
decide pedir inspiração aos amigos mais próximos. Reunidos 
em um café, cada um sugere uma ideia diferente. Duração: 91 
min. Género: Comédia. Classificação Etária: M/14. Bilhete: Não 
sócios: 3,50€, sócios: gratuito (com as cotas em dia). 
Org.: CineClube de Chaves
Apoio: Município de Chaves

XVI MARATONA BTT ROTA DO PRESUNTO
Centro Cultural de Chaves, 09h00
A beleza da região, as características únicas dos percursos e a gastronomia são os 
atrativos de mais uma edição da Maratona BTT Rota do Presunto, que promete ficar 
na história da modalidade. Um desafio, uma experiência à qual qualquer praticante 
de BTT não pode ficar indiferente e também a oportunidade de passar um fim-de-
semana inesquecível, num ambiente único entre alguns dos melhores praticantes da 
modalidade a nível nacional.
Inscrição: 8 €. Info: www.bttclubedechaves.pt
Org.: BTT Clube de Chaves
Apoio: Município de Chaves
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NOVENA DE LA MERCED 
Iglesia de los RR.PP. Mercedarios, 19h30 
La Comunidad Mercedaria de Verín celebra su 
patrona, eucaristía y novena todas las tardes.
El día 24 será el día grande “FESTIVIDAD DE LA 
VIRGEN DE LA MERCED”,con misa solemne. 
Org. Comunidad Mercedaria de Verín.

SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE
O Município de Chaves volta a associar-se à “Semana 
Europeia da Mobilidade”, como tem vindo a acontecer 
desde 2003. A iniciativa decorrerá entre os dias 16 e 22 
de setembro, um pouco por toda a Europa. Com o tema 
“Mobilidade Sustentável: em Segurança e com Saúde’’, 
cujo slogan é “Mova-se de uma forma sustentável. 
Seja saudável”, esta iniciativa desafia cidades e vilas a 
implementarem e promoverem alternativas de transporte 
sustentáveis, mais amigas do ambiente e da saúde. Ao longo da 
semana, irão decorrer várias atividades, com o objetivo de chamar à atenção de toda 
a população sobre uma temática tão atual.
Org: Município de Chaves

CINEMA: AFTER 3 - DEPOIS DO DESENCONTRO
Cineteatro Bento Martins, 18h00, 20h30 e 22h30
Agora que Tessa tomou uma das decisões mais importantes 
da sua vida, tudo mudou completamente. Os segredos que 
vêm à tona sobre as suas famílias colocam em risco a relação. 
Embora a jovem saiba que Hardin a ama, os dois estão 
cercados de ciúme, ódio e perdão. Será que o amor entre os 
dois será o suficiente para manter o amor?
Duração: 115 min. Género: Romance. Classificação Etária: 
M/14. Bilhete: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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PRESENTACIÓN LIBRO
Auditorio de Verin,19.30 h 
Presentación del libro “Justicia al Doroteo” de José Luis Barreña, 
una novela histórica que narra la trágica historia de Gabriel 
González ‘el Doroteo’, cuya vida transcurre entre Fermoselle 
(España) y Buenos Aires (Argentina).
Org Biblioteca Municipal de Verin.

FEIRA DAS VARANDAS  
Largo do Arrabalde, 
das 09h00 às 18h00
Feira de Produtos Regionais.
Org.: AmoChaves – Associação de 
Moradores do Centro Histórico de Chaves
Apoios: Município de Chaves e Junta de 
Freguesia de Santa Maria Maior
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VEM SALTAR CONNOSCO
Aeródromo Municipal de Chaves, 
das 9h00 às 19h00
O evento contará com saltos de 
paraquedas, demonstração de 
paraquedismo e voo parapente. 
Qualquer pessoa poderá experimentar a 
adrenalina de saltar de um avião!
Org.: Associação de Paraquedistas Alto 
Tâmega
Apoio: Município de Chaves

NOITE DE FADOS
Cineteatro Bento Martins, 21h30
Quatro amigo unido pelo amor ao fado 
reúne-se num espetáculo inédito. Com 
a participação de Alberto Ferry, Raquel 
Carreira, Artur Branco e Rui Louro com 
duração de 90min.
Entrada 2.50€. 
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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MERCADO
Plaza García Barbón y Alameda, de 
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
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SHANG-CHI E A LENDA DOS DEZ 
ANÉIS
Cineteatro Bento Martins, 18h00, 20h30 e 
22h30
Shang-Chi, mestre de um estilo de Kung Fu baseado em 
luta sem armas, é forçado a confrontar o seu passado 
após ser atraído para a organização dos Dez Anéis. 
Duração: 122 min. Género: Aventura, Ação. Classificação 
Etária: M/12.Bilhete: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense.
Apoio: Município de Chaves

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, União das freguesias 
da Madalena e Samaiões e Junta de Freguesia de 
Santa Maria Maior
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TEATRO: “NUNCA NADA DE NINGUÉM” 
PELO GRUPO: PERFEITOS FORA DO 
ANORMAL, DO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DR. jÚLIO MARTINS
Cineteatro Bento Martins, 21h30
“Nunca nada de ninguém” foi escrito e encenado pelo professor Sérgio Machado, 
adaptado da obra de Luísa Costa Gomes, abordando a temática da saúde mental em 
duas partes distintas de teatro e também, o grupo de ginástica acrobática do AEJM, 
Acrojulinhos, que apresenta uma coreografia/performance que envolve ginástica, 
dança contemporânea e muita beleza artística.  Espetáculo de homenagem aos 
alunos finalistas. 
Org.: Perfeitos Fora do Anormal (PFA), do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins 
(AEJM) e Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

FLAVIUS CHALLENGE OCR - SCHOOL BATTLE
Jardins Museu Arte Contemporânea Nadir Afonso, de segunda a 
sexta das 09h00 às 18h00 | sábado das 14h00 às 18h00
A “School Battle” é a primeira competição interescolar de corridas de obstáculos em 
Portugal e colocará a competir pelo troféu “Flavius Cup” mais de 1500 alunos das 
três principais escolas secundárias do concelho de Chaves. A iniciativa decorrerá 
na Semana Europeia do 
Desporto 2021 #Beactive 
com entrada gratuita. 
Financiado pelo IPDJ - 
Instituto Português do 
Desporto e da Juventude
Org.: Associação Wildfun 
- Desporto, Aventura & 
Turismo
Apoio: Município de 
Chaves e FPOCR - 
Federação Portuguesa de 
Corridas de Obstáculos, 
APD
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