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

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 apre-
sentado 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 estabele-
cido 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, apresenta-se obras de Nadir Afonso pertencentes a coleções institucionais 
e uma seleção de obras de autores decisivos no seu percurso, com especial incidên-
cia 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 
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MÚLTIPLE. A ARTE DO GRAVADO DE PICASSO A BARCELÓ
Sala de Exposicións de Verín. Lunes a viernes, 17h00 a 21h00
Pretende dar a conocer las técnicas 
tradicionales del grabado calcográfico y 
sus variantes, en especial la xilografía, 
la litografía y la serigrafía. Esta muestra, 
integrada por piezas gráficas seleccio-
nadas entre los fondos de la Colección 
de Arte Afundación, permite ampliar 
conocimientos sobre la obra de algunos 
de los maestros grabadores del arte es-
pañol del siglo XX, entre los cuales des-
tacan tres grandes genios internaciona-
les de la pintura que lo fueron también 
del arte de la estampa: Salvador Dalí, Pablo Picasso y Joan Miró
Org.: Afundacion y Concello de Verin

CHAVES TODO O MÊS
TODO EL MÊS

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

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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ATIVIDADES DESPORTIVAS
Iniciação e adaptação ao meio aquáti-
co, ao ténis de mesa, à escalada, slide 
e rappel, ao ciclismo e canoagem, e ao 
atletismo, para crianças e jovens do con-
celho, de forma a incentivar os jovens a 
adotar estilos de vida saudáveis. Este 
serviço destina-se a crianças e jovens en-
tre os 5 e os 15 anos, havendo um limite 
de inscrições por cada turno e a cada ati-
vidade. As atividades decorrerão até ao 
dia 25 de junho de 2022, com inscrições 
gratuitas no Centro Cultural de Chaves.
Org.: Município de Chaves

ATIVIDADE FÍSICA SÉNIOR
Com o objetivo de proporcionar ocupa-
ção de tempos livres, contribuindo, as-
sim, para uma melhoria do desenvolvi-
mento físico, intelectual, afetivo e social 
dos participantes. 
As atividades decorrerão até ao dia 25 
de junho de 2022 e as inscrições são 
gratuitas. 
Para atividades no meio urbano. Inscri-
ções no Centro Cultural de Chaves. 
Para atividades no meio rural, inscrições 
na sua freguesia.
Org.: Município de Chaves

MUSEO CLAUSTRO MERCEDARIO 
De miércoles a domingo,11h00 
Un museo para la divulgación del patrimonio comarcal situado en el emblemático 
Claustro de la iglesia de la merced. Una muestra expositiva permanente permite al 
visitante adentrarse en la cultura vinícola de Monterrei, visitar una lareira y recordar 
cómo era la vida en los rincones tradicionales de las casas gallegas.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.

DE MIERCOLES A DOMINGO
DE QUARTA A DOMINGO VERIN 
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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.

FEIRA DOS SANTOS 
2021
Principais artérias da Cidade, 
das 8h00 às 2h00
Os “Santos”, como popular-
mente são chamados, vão-se 
repetindo anualmente quando 
outubro expira e novembro 
começa. Por uns dias, a Feira 
dos Santos transforma o 
espaço público em que se 
realiza e a realidade do local. 
O que antes era um espaço de 
passagem, ruas e largos com 
os seus respetivos moradores 
e comerciantes, torna-se num 
espaço de convivência, repleto 
de sons, cheiros e movimentos. 
A cidade muda, agita-se, veste 
roupagens de festa, enchem-
se as ruas de multidões, e o 
comércio e a diversão tomam 
conta da cidade.
Org.: Acisat e Município de 
Chaves
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SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
y CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS 
FIELES DIFUNTOS.
Iglesia parroquial santa María la Mayor e 
Iglesia Convento mercedario
Durante este día, habrá misas por la mañana y por la 
tarde en ambos templos. 
Org.: Uap Verin 
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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

FESTA DA LITERATURA DE CHAVES
A Festa da Literatura de Chaves está de volta para a sua quin-
ta edição. Num programa rico e cheio de nomes importantes 
da literatura nacional, a FLIC celebra este ano o centenário do 
mestre Nadir Afonsoe acontece nos dias 4,5 e 6 de novembro, 
um pouco por toda a cidade. Todo o programa em facebook.
com/usrchaves.
Dia 4 - Salão Nobre da U.S.R, 16h30 | 22h30
Dia 5 - Biblioteca Municipal de Chaves, 15h30 | 18h30  
Salão Nobre da U.S.R., 21h00 | 22h30
Dia 6 - Na cidade (encontro no Jardim Público) 10h30 | 12h00
MACNA - Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, 14h30 |18h00 
Org.: Rotary Club de Chaves, Universidade Sénior de Rotary de Chaves, FLIC
Apoio: Município de Chaves, Fundação Nadir Afonso, Cruz Vermelha de Chaves
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CINEMA: VENOM: TEMPO DE 
CARNIFICINA
Cineteatro Bento Martins, 18h00 e 21h30 
Em “Venom: Tempo de Carnificina” este casa-
mento vacilante começa a desmoronar-se. As 
vantagens ainda existem, Eddie permite a Ve-
nom arrancar a cabeça aos maus e o simbion-
te está 100% empenhado no papel de protetor 
letal que mastiga malfeitores enquanto faz jus-
tiça. Ao mesmo tempo, a carreira de Eddie está 
em ascensão, após ter conseguido a última 
entrevista com o assassino em série Cletus Ka-
sady. Mesmo assim, Eddie e Venom continuam 
em confronto e numa das lutas transforma-se 
numa violenta batalha. Duração: 107 min. Gé-
nero: Ação, Ficção Científica, Comédia. 
Classificação Etária: M12. Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de 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

sábado
sábado06 CHAVES 

OFICINAS CRIATIVAS:
1° SESSÃO
MACNA - Museu de Arte 
Contemporânea Nadir Afonso, 
das 10h00 às 12h30
As Oficinas Criativas 2021, pretendem 
explorar vários materiais e técnicas as-
sentes na vida e obra do artista Nadir 
Afonso. Desenhadas para crianças entre 
os 7 e os 12 anos, pretende-se que es-
tas horas lúdicas sejam também fonte 
de desenvolvimento da criatividade de 
cada um dos intervenientes e estímulo 
das suas expressões (motora, musical, 
dramática ou plástica). As sessões são 
limitadas a 15 participantes por sessão. 
Inscrição gratuita e obrigatória em 
macna.chaves.pt 
Org.: INDIEROR e Município de Chaves
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CONCERTO: jOANA ESPADINHA  
Auditório do Centro Cultural de Chaves, 21h30
Os grandes nomes da música portuguesa 
estão de volta a Chaves com a garantia de 
qualidade da INDIEROR. A cantautora por-
tuguesa Joana Espadinha, sobe ao palco 
do Auditório do Centro Cultural de Chaves 
no próximo dia 6 de novembro, para uma 
viagem dominada pelo seu mais recente tra-
balho, “Ninguém nos vai tirar o Sol”, sempre 
com paragem obrigatória por todos os seus 
outros discos. Bilhetes e mais informações 
em indieror.pt. Bilhete: 6€
Org.: INDIEROR
Apoio: Município de Chaves
Apoio Técnico: FAI

STAND UP COMEDY: 
É CASO PARA DESCONFI(N)AR 
Cineteatro Bento Martins, 21h30
Com: O Mocinho, Paulo Bianchi e Nuno Neves 
O primeiro de muitos solos de Jorge Peseiro Mo-
cinho, mais conhecido antes do confinamento 
por “O Mocinho”, depois do confinamento conti-
nuará a ser conhecido pelo mesmo nome. O ar-
tista vindo de Coruche tem vindo a firmar cada 
vez mais o seu nome de norte a sul do país.
É caso para desconfi(n)ar aborda temas quen-
tes, alegrias e tristezas de amigos e outras 
gentes. Um texto repleto de peripécias, que 
retrata de forma cómica o flagelo que vivemos 
com máscaras, vacinas, praias com lotação que 
ninguém fiscaliza, dietas loucas e histórias de 
amor com mulheres mais maduras, bastante 
maduras, muitos coisas para contar em época 
de desconfi(n)ar… 
Duração: 90 min. Género: Comédia. Classifica-
ção Etária: M16. Bilhete: 7€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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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

CLDS COM 
CARINHO NO DIA DE SÃO 
MARTINHO
Juntas de Freguesia do Concelho 
de Chaves, 14h00
O CLDS 4G Chaves pretende realizar vi-
sitas aos idosos das freguesias do con-
celho de Chaves, com vista a preservar 
os costumes de antigamente através da 
Celebração do dia de São Martinho.
Org: CLDS 4G Chaves
Apoio: Município de Chaves
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TEF SOCIAL: A CANÇÃO DE LISBOA (1933)
Cineteatro Bento Martins, 15h00
Vasco Leitão, estudante de Medicina em Lisboa, vive da mesada de umas tias de Trás
-os-Montes que nunca vieram à capital e o consideram um excelente aluno. O Vasco, 
porém, prefere os retiros de fado, os arraiais, os bailes e as mulheres bonitas. Espe-
cialmente Alice, uma costureira do Bairro dos Castelinhos, o que não agrada ao seu 
pai, o intratável 
alfaiate Caetano, 
que conhece bem 
o rol das dívidas do 
Vasco e a sua vida 
de boémio.
Duração: 1h 58m. 
Género: Comédia. 
Classificação Etá-
ria: M/6.  Entrada 
Gratuita. 
Org: Teatro Experi-
mental Flaviense
Apoio: Inatel e Mu-
nicípio de Chaves

CHAVES



FESTA DE SÃO MARTINHO – 2021
Largo de São Roque, Madalena
Durante três dias, vamos festejar, de forma tradicional, o São Martinho nas ruas do 
Centro Histórico da Madalena. Com música, gastronomia nas tasquinhas aderentes, 
feira de produtos tradicionais, espetáculos diários com degustação de castanhas as-
sadas e jeropiga. Três momentos imperdíveis de festa e tradição.
Org.: Município de Chaves 
Apoio: União das Freguesias de Madalena e Samaiões

CHAVES 
quinta
jueves

sábado
sabado11 13/

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



APRESENTAÇÃO DO LIVRO:
“VINHAIS: jUDEUS, 
MARRANOS E INQUISIÇÃO”
De jorge josé Alves Ferreira
Biblioteca Municipal, 17h00
“Este livro é um pequeno contributo 
para ajudar a retirar da penumbra uma 
parte da nossa História comum que, in-
felizmente, ainda se encontra bastante 
escondida; o leitor poderá regressar ao 
tempo, não muito distante, em que as 
convicções mais íntimas poderiam cus-
tar a vida!”.
Org.: Jorge José Alves Ferreira e 
Município de Chaves

CHAVES CHAVES
sexta
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PRESENTACIÓN DE LIBRO: 
«MUDAR O MUNDO» 
De Artur Alfonso 
Salon de actos de la Casa de la 
Cultura, 19.30 h 
Sinopsis: Ahora somos nosotros que de-
beremos construir un nuevo paradigma, 
por un cambio radical de la  psique huma-
na, por  un relacionamiento basado en la 
ayuda mutua y en una nueva visión de los 
opuestos cómo complementarios. Este 
libro presenta algunos ejemplos para ese 
cambio y abre un diálogo a todos los nive-
les… Comencemos, pues, a crear, a partir 
de nuestras propias vidas, esa nueva reali-
dad, para una nueva humanidad.
Colabora: Concello de Verin



ALL TOGETHER NOW
Auditório do Centro Cultural de Chaves, 
sexta e sábado 21h30, domingo 15h30
All Together Now é um espetáculo nunca antes 
visto que é levado a cena em todo o mundo em 
simultâneo. Num desafio global lançado pela Mu-
sic Theater International para celebrar a abertura 
das salas de espetáculos em todo o mundo, a IN-
DIEROR tem o prazer de ser uma das entidades 
escolhidas para apresentar este espetáculo em 
Portugal. Desde Hairspray, Rent e Mary Poppins, 
passando pela energia de Frozen e High School Musical, “All Together Now” conta 
com os maiores êxitos do teatro musical compilados num espetáculo que conta com 
a participação de mais de 50 atores, cantores e bailarinos flavienses. 
Bilhetes e mais informações em indieror.pt. Bilhete: 5€
Org.: INDIEROR
Apoio: Município de Chaves 
Apoio Técnico: FAI
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CINEMA: DUNA
Cineteatro Bento Martins, 
18h00 e 21h30
No ano 10191, numa sociedade feudal intergalác-
tica, em que casas nobres são responsáveis por 
planetas, a Casa Atreides aceita administrar o co-
biçado planeta Arrakis, rico na especiaria Melange 
- uma substância capaz de desbloquear o poten-
cial da humanidade. À medida que a família toma 
posse de Arrakis, as tensões entre casas desenca-
deiam uma batalha pelo controlo do planeta. Du-
ração: 155 min. Género: Ficção Científica, Drama, 
Aventura. Classificação Etária: M12, Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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TEATRO: O GATO 
Pelo grupo Cénico Povoense 
Cineteatro Bento Martins, 21h30 
O Gato, comédia hilariante de Henrique 
Santana, encenada por Manuel Cardo-
so. Trata o querer, a nossa força interior, 
como a única força que tudo consegue. Até 
transformar um gato num homem, provo-
cando situações divertidíssimas. 
Duração: 120 min. Género: Comédia. Clas-
sificação Etária: M6 Bilhete: 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

OFICINAS CRIATIVAS:
2° SESSÃO 
MACNA - Museu de Arte 
Contemporânea Nadir Afonso, 
das 10h00 às 12h30
As Oficinas Criativas 2021 pretendem ex-
plorar vários materiais e técnicas assentes 
na vida e obra do artista Nadir Afonso. De-
senhadas para crianças entre os 7 e os 12 
anos, pretende-se que estas horas lúdicas 
sejam também fonte de desenvolvimento 
da criatividade de cada um dos interve-
nientes e estímulo das suas expressões 
(motora, musical, dramática ou plástica). 
As sessões são limitadas a 15 participan-
tes por sessão. 
Inscrição gratuita e obrigatória em macna.
chaves.pt 
Org.: INDIEROR e Município de Chaves



FLAVIUS CHALLENGE OCR’21 
Alameda do Tabolado, 9h00
A corrida de obstáculos - Flavius Challenge OCR 
- volta no dia 14 de novembro para a sua 3ª edi-
ção com um circuito de 10km e 30 obstáculos 
pela zona histórica e ribeirinha da cidade.
A prova flaviense receberá a última etapa da 
Liga Portuguesa de Corridas de Obstáculos com 
apuramentos para os OCR European Cham-
pionships Italy 2022, trazendo à cidade flavien-
se centenas de atletas ibéricos da modalidade. 
Mais do que uma prova desportiva a Flavius 
Challenge OCR é um verdadeiro desafio pessoal 
de superação!
Inscrições: Crossbox Chaves, Crossfit Cha-
ves, Power Fitness Studio e www.lap2go.com 
Org.: Associação Wildfun – Desporto, Aventura 
& Turismo 
Apoio: Município de Chaves, Chaves Termas&S-
PA, União Freguesias Madalena e Samaiões, 
FPOCR - Federação Portuguesa de Corridas de Obstáculos;
Financiamento: IPDJ - Instituto Português do Desporto e da Juventude
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MOSTRA DE ARTE jOVEM 2021 
Cineteatro Bento Martins, de segunda a sexta das 09h00 às 18h00
Projeto criado para divulgar jovens artistas das diferentes artes.
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: IPDJ e Município de Chaves
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TEATRO: 
«O CHARCO DE ULISES» DO CENTRO DRAMÁTICO GALEGO
Auditorio Municipal de Verín, 19h00 
El charco de Olieras trata del viaje como concepto vital de la existencia del ser humano en 
el tiempo, trata de los movimientos migratorios, del multiculturalismo, de la necesidad —o 
no— de traspasar cualquier frontera. Hace una relectura del clásico universal de Homero 
contextualizándolo en un fenómeno sociológico que marcó la historia del pueblo gallego.
Organiza: Concello de Verin

BAÚ DAS RECORDAÇÕES
Centro Cívico de Chaves, 14h30
A ação visa proporcionar, junto da população idosa, um momento de partilha de co-
nhecimento e experiência do antigamente, assim como facilitar o relacionamento e 
integração interpessoal
Org.: CLDS 4G Chaves
Apoio: Comissão Municipal de Proteção de Pessoas Idosas

CINEMA:
A FAMÍLIA ADDAMS 2
Cineteatro Bento Martins, 18h00 e 21h30
Mortícia e Gomez estão desgostosos por verem os 
filhos a crescer, a faltar aos jantares de família e 
totalmente absorvidos pelo “poder dos telemóveis”. 
de forma a recuperarem a harmonia familiar de-
cidem juntar Wednesday, Pugsley, o tio Fester e o 
resto do grupo na sua autocaravana assombrada e 
fazerem-se à estrada para umas últimas “miserá-
veis” férias em família. Duração: 93 min. Género: 
animação, comédia. Classificação Etária: m6. em 
português Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de 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

sábado
sábado

domingo
domingo
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OFICINAS CRIATIVAS:
3° SESSÃO 
MACNA - Museu de Arte 
Contemporânea Nadir Afonso, 
das 10h00 às 12h30
As Oficinas Criativas 2021 pretendem 
explorar vários materiais e técnicas as-
sentes na vida e obra do artista Nadir 
Afonso. Desenhadas para crianças en-
tre os 7 e os 12 anos, pretende-se que 
estas horas lúdicas sejam também fonte 
de desenvolvimento da criatividade de 
cada um dos intervenientes e estímulo 
das suas expressões (motora, musical, 
dramática ou plástica). As sessões são 
limitadas a 15 participantes por sessão. 
Inscrição gratuita e obrigatória em mac-
na.chaves.pt 
Org.: INDIEROR e Município de Chaves

“NO CONTO DA RAPOSA”  
TEATRO DE MARIONETAS
Sala Multiusos do Centro 
Cultural de Chaves, 15h30
“No Conto da Raposa” é uma antologia 
de contos com inspiração na tradição 
oral portuguesa, protagonizados pela 
personagem da Raposa, o mais astuto 
dos animais. O espetáculo alterna en-
tre o contador de histórias e o teatro 
de fantoches, ao estilo do tradicional. 
Celebra os saberes antigos da cultura 
popular, em divertidas histórias rítmi-
cas e atuais. 
Bilhetes e mais informações em indie-
ror.pt. Bilhete: 4€
Org.: INDIEROR
Apoio: Município de Chaves
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ENREDO – NÃO TE ENREDES NA REDE 
Por Fernando Daniel
Auditório do Centro Cultural de Chaves, 10h30 
e 14h30
Projeto de Educação para as Redes Sociais, com o músico 
Fernando Daniel, que tem como propósito sensibilizar os 
mais jovens para a utilização das Redes Sociais, conscien-
cializando-os e informando-os não apenas sobre os seus 
perigos, mas também sobre as suas potencialidades.
Org: CLDS 4G Chaves e Betweien
Apoio: Município de Chaves

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

terça
martes23 VERIN 

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

TEF DIGITAL: PROGRAMA GARANTIR CULTURA  
FILME: Fernão Magalhães 
Cineteatro Bento Martins, Horário: Escolas 09h30, Público Geral 
18h00 e 21h00
Este projeto tem como objetivo geral a promoção da cultura, pela representação tea-
tral, através de meios digitais, tendo como inspiração o concelho de Chaves e a região 
do Alto Tâmega. O filme Fernão Magalhães é de cariz histórico, bem-humorado, que 
tem por objetivo um intuito pedagógico. Duração: 60 min. Género: Histórico, docu-
mental, ficção, comédia. Classificação Etária: M6 Entrada Gratuita 
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio:  Município de Chaves
Financiamento: Compete 2020, Portugal 2020, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional



COLÓQUIO LITERÁRIO “O CRUZAMENTO DE EXPRESSÕES 
ARTÍSTICAS: PINTURA E LITERATURA”
Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, 16h15 
O MACNA será o ponto 
de encontro para o de-
bate sobre o cruzamento 
de expressões artísticas, 
numa simbiose entre a 
pintura e a literatura, em 
destaque no livro “A ci-
dade dos imperadores”, 
apresentado pelo seu 
autor, Ernesto Salgado 
Areias. “A cidade dos im-
peradores” é uma narra-
tiva de espaços, viagens 
e episódios da diáspora, 
onde a obra de Nadir 
Afonso e o MACNA também fazem parte do enredo.
Org.: Município de Chaves
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CINEMA: ETERNOS
Cineteatro Bento Martins, 18h00 
e 21h30
Um grupo de alienígenas que vive em 
segredo na Terra há milhares de anos 
é forçado a sair das sombras por uma 
tragédia inesperada e a unir-se para 
combater um inimigo ancestral, os 
Deviants. Duração: 157 min. Género: 
Drama, Aventura, Ação, Fantasia. 
Classificação Etária: M12 Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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TEATRO: “MORGANA En 
ESMELLE” DE SARABELA 
TEATRO
Auditório Municipal de Verín, 
20h00
Sinopsis: La llegada de Morgana alte-
ra la aparente serenidad con la que 
Merlín vive en el bosque de Esmelle. 
La amante de Artur entra en la casa 
Miranda en busca de respuestas a su infelicidad.
En Morgana en Esmelle, Begoña Caamaño reflexiona en torno a la responsabilidad de 
asumir las consecuencias no deseadas de cada uno de nuestros actos. Además, ha-
bla sobre la necesidad de adoptar compromisos incómodos. Una novela que reescribe 
el mito con una mirada contemporánea.
Organiza: Concello de Verín
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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

OFICINAS CRIATIVAS: 4° SESSÃO 
MACNA - Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, das 10h00 às 12h30
As Oficinas Criativas 2021 pretendem explorar vários materiais e técnicas assentes 
na vida e obra do artista Nadir Afonso. 
As sessões são limitadas a 15 participantes por sessão.
Inscrição gratuita e obrigatória em macna.chaves.pt 
Org.: INDIEROR, Município de Chaves

NOVENA MARIA INMACULADA 
Iglesia Parroquial de Verin, 19.00 h 
Hasta el 8 de diciembre celebración de Novena en honor a Nuestra Madre la Virgen 
Inmaculada. Celebración por las tardes de Sto. Rosario y novena.
Org.: Uap Verin
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