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CHAVES

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

01

Até
sexta
viernes Hasta

30

octubre
outubro

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 pasaporte, recibirás tu Diploma de Embajador de las Aguas de ChavesVerín y participarás en un fabuloso concurso.
Org.: Red de Oficina de turismo de la Eurociudad Chaves Verin Vidago

06

quarta
miercoles

Até
Hasta

05

noviembre
novembro

CHAVES

MÚLTIPLE. A ARTE DO GRAVADO DE PICASSO A BARCELÓ

Sala de Exposicións de Verín. Lunes a viernes, 17h00 a 21h00.
Grupos: horario a convenir.
A través de los artistas más destacados del siglo XX
español, pretende divulgar las técnicas tradicionales
del grabado calcográfico en sus variantes; destacando,
la xilografía, la litografía y la serigrafía. En ocasiones,
la delimitación técnica no es nitida ya que los artistas
mezclan distintas técnicas o inventan otras nuevas.
Miró, Dalí, Picasso, Soledad Sevilla, Tápies, Equipo
Crónica, Miquel Barceló, Susana Solano o Jorge
Castillo, entre otros, componen la prestigiosa nómina de Múltiple.
Org.: Afundación Obra Social ABANCA, Concello de Verín
Até
Hasta

02

sábado
sabado

CHAVES

FLAVIUS CHALLENGE OCR - SCHOOL BATTLE

Margem do rio junto aos Jardins do Museu Arte Contemporânea
Nadir Afonso, 08h30 às 18h00 sábado 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.
Ação gratuita, com financiamento do IPDJ - Instituto Português do Desporto e da Juventude
Org.: Associação Wildfun - Desporto, Aventura & Turismo

Até
Hasta

05

dezembro
deciembre

CHAVES

EXPOSIÇÃO “NADIR AFONSO, ENTRE O LOCAL E O GLOBAL”
EXPOSIÇÃO “ARQUITETURA DE NADIR AFONSO EM CHAVES”
EXPOSIÇÃO “DA FIGURAÇÃO À ABSTRAÇÃO”

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

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. Num terceiro e último momento expositivo,
apresentam-se 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. Curadoria de Maria do Mar Fazenda.
Org.: Município de Chaves.
Até
Hasta

31

outubro
octobre

Mostra de Arte
Artista Catarination

Cineteatro Bento Martins;
Horário: segunda-feira a sextafeira das 9h00 às 18h00.
Projeto de Arte criado pelo TEF com o
intuito de divulgar os artistas flavienses.
Org.: Teatro Experimental Flaviense.
Apoio: Município de Chaves

CHAVES

Até
Hasta

31

outubro
octobre

VERIN

EXPOSICIÓN “EL VINO EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO”
Museo Claustro Mercedario de Verin 11h00

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 11h00 a 14h00 y de
17h00 a 20h00. Domingo de 11h00 a 14h00.
Org.: Concello de Verin.

TODO O MÊS
TODO EL MÊS

CHAVES

CONCURSO DE IDEIAS

Escola Profissional de Chaves e Agrupamento de
Escolas Dr. Júlio Martins

Tem como objetivo estimular a criatividade e proatividade dos jovens
do ensino secundário fomentando as competências empreendedoras.
Org.: CLDS 4G Chaves
Apoio: Betweien

EXPOSIÇÃO “ARTE & CULTURA”

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

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

Até
Hasta

25

junho 2022
jumio 2022

CHAVES

ATIVIDADES DESPORTIVAS

Iniciação e adaptação ao meio aquático, ao ténis de mesa, à escalada, slide e rappel,
ao ciclismo e canoagem, e ao atletismo, para crianças e jovens do concelho, de forma
a incentivar os jovens a adotar estilos de vida saudáveis.
As inscrições serão efetuadas no Centro Cultural de Chaves. O período da atividade
decorrerá de 27 de setembro de 2021 a 25 de junho de 2022, e o valor da inscrição
das atividades é gratuita.
Este serviço destina-se a crianças e jovens entre os 5 e os 15 anos, havendo um limite
de inscrições por cada turno e a cada atividade.
Org.: Município de Chaves

ATIVIDADE FÍSICA SÉNIOR

Com o objetivo de proporcionar ocupação de tempos livres, contribuindo assim para
uma melhoria do desenvolvimento físico, intelectual, afetivo e social dos participantes.
Inscrições no meio urbano, a partir do dia 06 de setembro de 2021, no Centro Cultural
de Chaves. Inscrições no meio rural, a partir do dia 06 de setembro de 2021, na sua
freguesia. As atividades decorrem do dia 13 de setembro de 2021 a 25 de junho de
2022. Inscrições gratuitas
Org.: Município de Chaves

01 /03
sexta
viernes

domingo
domingo

CINEMA: ASSALTO À CASA FORTE
Cineteatro Bento Martins, 18h00 e
21h30 / 15h30, 18h00 e 21h30

Quando se sabe que um lendário tesouro estará
depositado no cofre do Banco de Espanha
durante apenas 10 dias, Thom engendra um
plano meticuloso, juntamente com o carismático
negociante de arte Walter. Os dois vão entrar no
banco e roubar o tesouro. Mas têm apenas 90
minutos para o fazer, enquanto os funcionários
estão distraídos com a final do Campeonato do
Mundo de 2010, retransmitida num ecrã gigante
que, por acaso, será erguido mesmo em frente ao
Banco da Espanha. Duração: 118 min. Género:
Thriller, Ação, Crime. Classificação Etária: M/12
Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

CHAVES

01

sexta
viernes

VERIN

JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA
- MUJERES EN LA HISTORIA
Auditório de Verin 19h00

Las jornadas estarán coordinadas
por José Luís Corral y José Calvo
Poyato, autores de multitud de
novelas históricas y considerados de
los más grandes del género. Estarán
acompañados de la música de Lourdes
Olbés, violinista gallega de primer nivel.
Finaliza la jornada a las 20:50 h con firma de libros. Las personas interesadas en
adquirir las entradas para esta cita podrán hacerlo, de manera gratuita, a través de
la web de ataquilla.com.
Org.: Biblioteca Municipal de Verin

01 02
sexta
viernes

sábado
sabado

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

01 02
sexta
viernes

novembro
noviembre

CHAVES

A EXPOSIÇÃO “GOTAS DA CULTURA”

Biblioteca Municipal de Chaves de segunda a sexta das 9h00 às
13h00 e das 14h00 às 18h30 e sábado das 9h30 às 13h00
“Gotas da Cultura” exposição que mostra o valor da água na região, através
da literatura, recolhendo palavras de seis autores da região, cada um de seu
município. José Barros (Boticas), Mário Carneiro (Chaves), Bento da Cruz (Montalegre),
Camilo Castelo Branco (Ribeira de Pena), Adérito Freitas (Valpaços) e Sousa Costa
(Vila Pouca de Aguiar).
Org.: RIBAT/ CIMAT
Apoio: Município de Chaves

02

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
Apoios: Município de Chaves e Junta de
Freguesia de Santa Maria Maior

02

VERIN

JORNADAS DE NOVELA
HISTÓRICA. MUJERES EN
LA HISTORIA
Auditorio de Verin, 18h30

Lourdes Olbés será la encargada de
ponerle música a las IV Jornadas de
Novela Histórica de Verin. 18h35.
María Vila: “Mujeres piratas en el siglo
XVI”.19,15 h. María Solar: “Los niños de la
viruela. La mayor expedición filantrópica
de la historia de la humanidad”. Luz
Gabás: “Las mujeres en mis novelas: De
“Palmeras en la nieve” a “El latido de
la tierra”.20:50 h.: Clausura y firma de
libros por parte de las autoras.
Org.: Biblioteca municipal de Verin

04
03

sábado
sábado

lunes
segunda

VERIN

MERCADO
domingo
domingo

CHAVES

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

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

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

05

terça
martes

CHAVES

TEF SOCIAL: FADO, HISTÓRIA DE UMA CANTADEIRA (1947)
Cineteatro Bento Martins, 15h00
Um belíssimo melodrama, com a grande
musa do fado, Amália Rodrigues. Fado...,
conta o percurso de uma fadista da classe
operária e cujo namorado, um carpinteiro,
é guitarrista. Ela torna-se famosa, rica e
sai do seu bairro. Quando ele se prepara
para emigrar para África, ela regressa e
reconciliam-se. O enredo sentimental, a
excelente montagem e os fados cantados
por Amália fizeram deste filme um dos
maiores sucessos de bilheteira de todos os
tempos. Duração: 110 m. Género: drama
Romance Musical, Classificação Etária: M/6. Entrada Gratuita
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Inatel e Município de Chaves

08 /10
sexta
viernes

domingo
domingo

VERIN

FIESTA DE LA CERVEZA

A Preguiza, paseo del río Támega

Verín se prepara para albergar una nueva edición de la Feria de la Cerveza artesana
que tendrá lugar en la villa el segundo fin de semana de octubre. Uno de los grandes
objetivos del evento es fusionar la cerveza artesana con la comida y la música. El
evento contará con todos los ingredientes que permitirán crear un espacio gastrocultural diferente en donde la cerveza es la protagonista. Cabe destacar que la cita
contará con todas las medidas sanitarias vigentes en el momento de su celebración.
Org.: Concello de Verin.

08

sexta
viernes

CHAVES

“YOGA EM FAMÍLIA”
Jardim Público, 09h30

Desenvolver o potencial dos pais e dos filhos como um todo com as suas capacidades
criativas, intuitivas, éticas, físicas, emocionais e intelectuais. O Yoga permitirá
desenvolver laços únicos afetivos, além de vincular o seu corpo e a sua mente.
Org.: CLDS 4G Chaves
Apoio: Terapeuta de YOGA

08 /10
sexta
viernes

domingo
domingo

CHAVES

CINEMA: CRY MACHO
Cineteatro Bento Martins, 18h00 e 21h30
/ 15h30, 18h00 e 21h30

Quando se sabe que um lendário tesouro estará
depositado no cofre do Banco de Espanha
durante apenas 10 dias, Thom engendra um
plano meticuloso, juntamente com o carismático
negociante de arte Walter. Os dois vão entrar no
banco e roubar o tesouro. Mas têm apenas 90
minutos para o fazer, enquanto os funcionários estão
distraídos com a final do Campeonato do Mundo
de 2010, retransmitida num ecrã gigante que, por
acaso, será erguido mesmo em frente ao Banco da
Espanha. Duração: 118 min. Género: Thriller, Ação,
Crime. Classificação Etária: M/12. Bilhete: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

09

sábado
sabado

CHAVES

MERCADO DA MADALENA

Largo de S. Roque, Madalena, das 09h00 às 18h00

Feira de Produtos Regionais.
Org.: AmoChaves – Assoc. 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

10

domingo
domingo

CHAVES

ESPETÁCULO DE DANÇA

Auditório do Centro Cultural de Chaves, 15h00

Quase tudo na vida ou mesmo tudo tem um princípio, meio e fim.
A cultura celta e pagã está intimamente ligada à Mãe Natureza
e para eles, cada passagem no tempo e cada estação do ano
obedecia naturalmente ao ritmo da Mãe Terra. Ao Sol e à Lua e a
todos os seus elementos: a Terra, o Ar, o Fogo e a Água.
Professora: Débora Rebelo, Direção: Adília Palas.
Org.: Academia de Bailado de Chaves
Apoio: Município de Chaves

11

lunes
segunda

VERIN

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

14

quinta
jueves

CINECLUBE DE CHAVES
CINEMA: 1965 | PANREAL,

UM
EDIFÍCIO DE NADIR AFONSO. UM
FILME DE JOSÉ PAULO SANTOS

Cineteatro Bento Martins, 18h00, 21h00

Em 1965 foi construído na cidade de Vila Real em
Portugal um edifício modernista pela mão do arquiteto
Nadir Afonso. São muitas as memórias vividas numa
panificadora que chegou a produzir 80.000 pães por
dia. As entidades competentes viraram as costas à
Panreal ao inverso de inúmeros teimosos populares.
A condenação e a controvérsia de mãos separadas.
Duração: 81 min. Género: documentário. Classificação
Etária: M/12 Bilhete: Não sócios 3,50€, sócios (gratuito,
se estes tiverem as cotas em dia)
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

CICLO “QUINTAS AUMENTADAS”

Auditório Centro Cultural de Chaves, 19h00

Esta Edição do Ciclo “Quintas Aumentadas” brindanos mais uma vez com o trabalho dos alunos da
AAC, em contexto de recital. A não perder. Sintam-se
convidados.
Org.: Alma_Alta e AAC-Academia de Artes de Chaves
Apoio: Município de Chaves

CHAVES

15 /17
sexta
viernes

domingo
domingo

CHAVES

CINEMA:

007: SEM TEMPO PARA MORRER

Cineteatro Bento Martins, 18h00 e 21h30 /
15h30, 18h00 e 21h30

Daniel Craig regressa para interpretar o agente secreto
James Bond no 25º filme com a personagem criada pelo
escritor Ian Fleming. Retirado do serviço ativo, 007 tenta
levar uma vida calma e pacífica na Jamaica quando recebe
uma visita do seu amigo Felix Leiter, da CIA que procura
ajuda para resgatar um cientista raptado. Mais perigosa
do que inicialmente dava a parecer, a missão acaba por
levar 007 até um misterioso vilão armado com uma nova e
perigosa tecnologia. Duração: 163 min. Género: Aventura, Thriller,
Ação, Mistério; Classificação Etária: M/12. Bilhete: 5€.
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

16

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
Apoios: Município de Chaves e Junta de Freguesia de Santa Maria Maior

17

domingo
domingo

VIDAGO

APRESENTAÇÃO DO LIVRO:

“BONIFÁCIO DA SILVA ALVES TEIXEIRA O BENEMÉRITO DE VIDAGO”
Salão Nobre Bombeiros Voluntários de Vidago, 14h00

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

22 / 24
sexta
viernes

domingo
domingo

CHAVES

CINEMA: BIGFOOT EM FAMÍLIA
Cineteatro Bento Martins, 18h00 e às 21h30

Desde que regressou à cidade, Bigfoot tornou-se
uma grande estrela e o centro das atenções. Quando
descobre que uma reserva de vida selvagem no
Alasca está em risco, o pai de Adam vê a oportunidade
perfeita para usar a sua fama numa boa causa! O
problema é que ao levar a cabo esta missão, Bigfoot
desaparece misteriosamente, o que obriga Adam
e os seus amigos animais a nova aventura para o
reencontrarem e impedirem que o pior aconteça!
Duração: 97 min. Género: Animação, Aventura,
Classificação Etária: M/6, em Português. Bilhete: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

23

sábado
sabado

CHAVES

23

sábado
sabado

VERIN

MERCADO

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

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

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

22 /24
sexta
viernes

domingo
domingo

CHAVES

CINEMA: HALLOWEEN MATA
Cineteatro Bento Martins, 18h00 e às
21h30

Laurie Strode, a sua filha Karen e a neta Allyson,
deixarem o monstro mascarado Michael Myers
enjaulado e a arder na cave. Minutos depois,
Laurie é levada para o hospital com ferimentos
fatais, acreditando ter finalmente matado o seu
nemesis. Mas Michael consegue libertar-se da
armadilha e o banho de sangue recomeça.
Laurie luta contra a dor e prepara a sua defesa.
Ao mesmo tempo, inspira os habitantes de
Haddonfield a erguerem-se contra o monstro
imparável. Um grupo de outros sobreviventes
da primeira onda de violência de Michael decide
tomar o assunto nas próprias mãos e uma multidão
de vigilantes reúne-se para dar caça ao assassino.
Duração: 116min. Género: Ação, Terror, Mistério.
Classificação Etária: M/14. Bilhete: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

29

sexta
viernes

CHAVES

CONCERTO DE LAUREADOS

Auditório Centro Cultural de Chaves, 21h30

O concerto de Laureados do Concurso
Solista AAC apresenta os grandes
vencedores do ano letivo passado
premiando a excelência e o trabalho dos
nossos jovens músicos. Numa cerimónia
que contará com a Orquestra de Sopros
da AAChaves que apresentará como
solistas os vencedores desta Edição.
Haverá ainda lugar à entrega dos
prémios correspondentes e diplomas
aos participantes. inicio de ano cheio de talento. A não perder. A solo: Inês Dias
(Saxofone); Afonso Bessa (Percussão); Óscar do Fundo (Percussão) e João Carneiro
(Eufónio) Maestro: Luciano Pereira
Org.: Alma_Alta e AAC-Academia de Artes de Chaves
Apoio: Município de Chaves

29 /31
sexta
viernes

domingo
domingo

VERIN

JORNADAS RUTA DEL VINO MONTERREI
Bodegas de la Asociación Ruta del
Vino Monterrei
Durante estos días los asistentes podrán
participar de diferentes actividades para
conocer las bodegas y la cultura vitivinícola
de la zona .Se incluirán obradoiros
gastronómicos, túnel del vino, visitas a
bodegas entre otras actividades.
Org.: Turismo de Galicia. Colab. Asoc Ruta do
viño Monterrei

30 /01
sábado
sabado

outubro
octubre

CHAVES

FEIRA DOS SANTOS

Principais Artérias da Cidade

Realizada em Chaves desde tempos que se vão perdendo na memória, a “Feira dos
Santos” constitui hoje para as gentes do Alto Tâmega e particularmente para os flavienses,
o ex-libris festivo de Chaves e desta região transmontana, reconhecida em todo o país.
Sem esquecer o seu cariz marcadamente popular e festivo, a Feira dos Santos
assume-se essencialmente como um certame multissetorial, com representação
de uma vasta gama de atividades económicas. O vestuário, o calçado, o artesanato
nacional e internacional, as antiguidades, os produtos agrícolas, a gastronomia e um
vasto leque de diversões, constituem algumas das atividades que tradicionalmente
estão representadas neste importante evento anual.
Org.: ACISAT e Município de Chaves
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