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

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
A exposição “Arquitetura de Nadir Afonso em Chaves” apresenta um mapeamento dos 
edifícios projetados por Nadir Afonso na cidade de Chaves. “Da Figuração à Abstra-
ção” dá a conhecer 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 
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EXPOSIÇÃO 
“ARTE & CULTURA”
MACNA - Museu de Arte Con-
temporânea Nadir Afonso, de 
terça a domingo, das 09h30 às 
13h00 e das 14h30 às 18h00
Cinco obras significativas de Maria Hele-
na Vieira da Silva, Jorge Pinheiro, Ângelo 
de Sousa, Júlio Pomar e Paulo Quintas. 
A exposição resulta do protocolo esta-
belecido entre a Câmara Municipal de 
Chaves e o Novo Banco.
Org.: Município de Chaves e Novo Banco

NOVENA 
MARIA INMACULADA
Iglesia Santa María la Mayor 
de Verin, 19.00 h
Del 30 de noviembre al 8 de diciem-
bre en la Parroquia de Santa María 
la Mayor de Verín tendrá lugar la 
Novena en honor a nuestra Madre la 
Virgen en el misterio de su Inmacula-
da Concepción. En Verín habrá misa 
rezada a las 9:00h con Novena y por 
la tarde a las 19:00 Santo Rosario 
seguido de la Novena y a las 19:30 
Misa Solemne con predicación. Fes-
tivos a las 09.00, 12.00 y 19:00 de 
la tarde.
Org Uap Verin
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EXPOSICIÓN “EL VINO EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO”
Museo Claustro Mercedario de Verin 11h00 
Ofrece la posibilidad de 
recorrer el pasado de la 
comarca de Monterrei a 
través de la historia del 
vino. La exposición que 
tiene como eje la figura 
de Dionisos y Ampelos 
hallada en Mourazos en 
el siglo XX -reproducida 
fielmente del original 
gracias al scanner 3D- 
repasa los 20 siglos de 
evolución de la cultura y 
el cultivo del vino a través de sus útiles y prácticas más singulares.
Horarios de visita de miércoles a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. 
Domingos de 11.00 a 14.00 horas. Días 25 de diciembre y 1 de enero cerrado.
Org.: Concello de Verin.

EXPOSIÇÃO “NADIR AFONSO, ENTRE O LOCAL E O GLOBAL”
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, Arqui-
tetura e Teoria. Obras perten-
centes à coleção da Fundação 
Nadir Afonso em depósito no 
MACNA, no âmbito do protoco-
lo estabelecido em 2015, bem 
como, obras propriedade do 
Município de Chaves. Curadoria 
de Maria do Mar Fazenda.
Org.: Município de Chaves 
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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

TODO O MÊS
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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 

VERIN 

MOSTRA DE ARTE jOVEM 2021 
Cineteatro Bento Martins, de segunda a 
sexta das 09h00 às 18h00
Projeto criado para divulgar jovens artistas das dife-
rentes artes.
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: IPDJ e Município de Chaves



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

sexta
viernes03 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

quinta
jueves02 CHAVES 

TEF DIGITAL: PROGRAMA GARANTIR 
CULTURA 
FILME: TEATRO ÀS TRÊS PANCA-
DAS
Cineteatro Bento Martins, Horário: Es-
colas 09h30, público geral 18h00 e 
21h00
Este projeto tem como objetivo geral a promoção da 
cultura, pela representação teatral, através de meios 
digitais, tendo como inspiração o concelho de Cha-
ves e a região do Alto Tâmega. O texto desta peça foi 
escrito por António Torrado, contempla um conjunto 
de contos e faz parte do plano de leitura nacional. 
Será gravada uma peça de teatro que será comple-
mentada com imagens alusivas ao tema dos contos 
expostos na peça. Duração: 45 min. Género: Comé-
dia. Classificação Etária: M/6. Entrada Gratuita. 
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
Financiamento: Compete 2020, Portugal 2020, Fundo Europeu de desenvolvimento 
Regional
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CINEMA: SPENCER
Cineteatro Bento Martins, 18h00 e 21h30
O casamento da Princesa Diana e do Príncipe Carlos 
está há muito em crise. Embora os rumores de trai-
ção e divórcio abundem, decreta-se um período de 
paz durante as celebrações de Natal na residência 
real em Sandringham. As pessoas comem e bebem, 
disparam e caçam. Diana conhece o jogo, mas este 
ano as coisas vão ser diferentes. “Spencer” imagina 
o que pode ter acontecido durante esses dias decisi-
vos. Filme da competição oficial no 78.º Festival de 
Veneza. Duração: 111 min. Género: Histórico, Drama. 
Classificação Etária: M/12. Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

sábado
sábado04 CHAVES 

CONCERTO “DÉBORA PAPA”
Auditório do Centro Cultural, 21h30
Debora Papa é uma cantora e recente compositora, nascida em 1994. Apesar das 
suas origens atravessarem vários países (Itália, Suíça e Portugal), foi a cidade de 
Chaves que a viu crescer. Cantora de Soul, Blues, Jazz e R&B, Débora Papa junta-se 
pela primeira vez com o pianista Daniel Louro, para uma atuação que tem como foco 
a simplicidade nua e crua do piano e da voz. Com ricos conteúdos poéticos, harmóni-
cos, melódicos e emocionais, este duo garante criar um serão memorável. 
Entrada gratuita com le-
vantamento prévio do bi-
lhete na Biblioteca Muni-
cipal de Chaves, Posto de 
Turismo de Chaves e Posto 
de Turismo do Alto-Tâme-
ga. Limitado à lotação exis-
tente e com apresentação 
obrigatória de certificado 
de vacinação para acesso 
ao espetáculo
Org.: Município de Chaves
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FERIA DE NAVIDAD 
Plaza García Barbón, Verin, de 12.00 a 22.00 h.
Mercado temático con puestos de artesanía, alimentación, decoración, regarlos y dul-
ces. La feria contará también con animación musical navideña, música y sorteos de 
productos típicos de navidad donados por los expositores. La Feria cuenta también 
con la participación activa de las niñas y niños de la villa, con puestos donde pondrán 
la disposición de los vecinos sus propios productos artesanales.
Org.: Concelo de Verín

NARRAÇÃO DE CONTOS: 
“CALDEIRÃO DE HISTÓRIAS”, POR PRISCILA CAMARGO
Cineteatro Bento Martins, 15h30
Através deste “Caldeirão de Histórias”, 
Priscila Camargo leva às crianças o 
mundo mágico das Histórias Milenares. 
Elas vêm dos quatro cantos da Terra, 
incluindo uma encantadora lenda in-
dígena brasileira, histórias de bichos 
africanos, com bonecos e ritmos que 
fazem crianças e adultos participarem, 
cantando juntos. Resgatando antigas 
histórias da Tradição Oral Universal, o 
espetáculo resgata também, a arte de 
contá-las, além de ser um estímulo à 
imaginação e à criatividade. “Caldeirão de Histórias” é um convite, uma viagem ao 
mundo do encantamento! Bilhete: 5€
Org.: Priscila Camargo
Apoio: Teatro Experimental Flaviense e 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
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VISITAS ORIENTADAS ÀS 
EXPOSIÇÕES DO PROGRAMA 
COMEMORATIVO “NADIR AFONSO, 
ENTRE O LOCAL E O GLOBAL”
MACNA - Museu de Arte Contemporânea Na-
dir Afonso, 11h00 e 15h00
Visitas orientadas por Maria do Mar Fazenda, curadora 
do programa comemorativo do centenário de Nadir Afon-
so no MACNA, às exposições: “Nadir Afonso, entre o local e 
o global”, “Arquitetura de Nadir Afonso em Chaves” e “Da 
Figuração à Abstração” – último fim de semana de apre-
sentação das duas últimas exposições. Inscrições até à 
quinta-feira anterior, de acordo com o tarifário em vigor. 
Contactos para inscrição: 276 009 137 | mac.nadirafonso@chaves.pt
Org.: Município de Chaves

FEIRA MENSAL DE SÃO PEDRO DE AGOSTÉM
Santuário de Nossa Senhora da Saúde, das 09h00 às 13h00, 
com missa na Igreja de Nossa Senhora da Saúde.
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.
Org.: Junta de Freguesia de São Pedro de Agostém
Apoio: Comissão de Festas da Nossa Senhora da Saúde

TEF SOCIAL: ANIKI BÓBÓ (1942), DE MANOEL DE OLIVEIRA
Cineteatro Bento Martins, 15h00
Carlitos e Eduardinho gostam da mesma menina, Teresinha. 
Um é audacioso e atrevido. O outro, tímido e sossegado. A 
rivalidade vai acentuando-se até o dia em que Eduardo leva 
um tombo e vai parar no hospital. Carlos torna-se o principal 
suspeito de tê-lo empurrado.
Duração: 1h 42m. Género: drama. Classificação Etária: M/6 Entrada Gratuita. 
Org: Teatro Experimental Flaviense   Apoio: Inatel e Município de Chaves
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DIOGO PIÇARRA 
EM PESSOA
Auditório do Centro Cultural de 
Chaves, 10h30 e 14h30 
Projeto pedagógico criativo de descober-
ta, reinvenção e reconstrução da obra de 
Fernando Pessoa e seus heterónimos, 
resultante do trabalho desenvolvido por 
Diogo Piçarra.
Org.: CLDS 4G Chaves e Betweien

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “A CASA VELHA”, DE CARLOS GUERRA
Biblioteca Municipal de Chaves, 17h00
A Casa Velha é a principal personagem das histórias de vida narradas, unificando e 
dando sentido a várias gerações, desde a década de quarenta do século XX até aos 
dias de agora, numa aldeia de gente solitária e solidária nos confins de Trás-os-Mon-
tes, junto à raia da Galiza. 
Org: Carlos Guerra e Município de Chaves

TEF DIGITAL: PROGRAMA GARANTIR CULTURA 
FILME: CONTRABANDO NA RAIA NORTE
Cineteatro Bento Martins, Horário: Escolas 
09h30, público geral 18h00 e 21h00
Este projeto tem como objetivo geral a promoção da cultura, pela 
representação teatral, através de meios digitais, tendo como ins-
piração o concelho de Chaves e a região do Alto Tâmega. “O con-
trabando é uma atividade que teve um impacto enorme na região 
a partir dos anos 40. Fazendo Chaves fronteira com Espanha qui-
semos retratar episódios, juntando testemunhos e imagens de 
pessoas que estiveram de certa forma ligados ao contrabando.”
Duração: 60 min | Género: Histórico documental; Classificação 
Etária: M/6. Entrada Gratuita  
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
Financiamento: Compete 2020, Portugal 2020, Fundo Europeu de desenvolvimento 
Regional 
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CINEMA: CASA GUCCI
Cineteatro Bento Martins, 18h00 e 21h30
Filme inspirado na história da casa de moda italiana 
Gucci. Três décadas repletas de amor, traição, escân-
dalo, decadência e vingança levada a extremos, que 
ajudam a compreender o significado de um nome, 
o seu valor e os limites a que família está disposta 
a ir para manter o seu controlo. Duração: 157 min. 
Género: Drama, Crime, Thriller. Classificação Etária: 
M/14. 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

MERCADO
Plaza García Barbón y Alameda, 
de 09h00 a 14h30 
Las ferias tradicionales que se organizan 
tres días al mes en Verin, son parte esen-
cial de la vida comercial del municipio, y el 
escaparate ideal para comprobar la varie-
dad 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 dis-
frutar del plato más tradicional de la gas-
tronómica gallega “pulpo á feira”.
Org. Concello de Verín
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TEATRO DE FANTOCHES: 
A MISTERIOSA SOPA 
DA AVOZINHA ESPA-
CIAL
Cineteatro Bento Martins, 
15h30 e 18h00
O Mestre André veio numa missão 
muito especial à Terra. Ajudar algu-
mas crianças a apreciar a sopa da 
Avozinha Espacial, mas quando começaram a introduzir os ingredientes na panela 
repararam que faltava um ingrediente especial e misterioso para poderem terminar 
a receita. E aqui, começa uma aventura vibrante! Durante toda a história, que se 
vai desenrolando num tom lúdico, aliado à educação informal e às artes. Será que 
o ingrediente misterioso vai aparecer? Duração: 55 min. Género: Ficção científica. 
Classificação Etária: M/4. Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“CRÓNICAS DE ASSIM DIZER”, 
DE CRISTINA PIZARRO
Biblioteca Municipal de Chaves, 11h30
Os passageiros viajam todos no mesmo com-
boio, mas em carruagens diferentes. Não se 
conhecem, pior do que isso, não se veem. De 
quando em quando deslocam-se à carruagem 
bar onde se encontram, mas passam uns pe-
los outros sem se aperceberem uns dos outros, 
como se vivessem em diferentes níveis de reali-
dade, paralelos entre si, mas não sobreponíveis 
nem intercetáveis. 
Org: Cristina Pizarro e Município de Chaves
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UMA CRISE DE NATAL
TEATRO MUSICAL 
Auditório do Centro Cultural de 
Chaves, sábado 21h30 e domingo 
15h30
É Véspera de Natal e tudo está pronto para 
a entrega de presentes! Até que… surge um 
problema: o Rodolfo está constipado! O Aze-
vinho, o elfo assistente do Pai Natal, entra 
em “modo de emergência” e tenta perceber 
como é que o Pai Natal vai viajar pelo mun-
do sem o seu Rodolfo! O assistente fala com 
os Elfos mais importantes da coordenação 
do Natal, mas nenhum é capaz de o resol-
ver esta crise! Ainda por cima, a Mãe Natal está demasiado ocupada para ajudar. 
Como é que será salvo o Natal?       
Interpretação: Ana Salgado, Hugo Fonseca, Inês Sousa Mota, Lara Fernandes, Maria 
Alves, Martim Cavaleiro e Matilde Lopes. Preço do Bilhete: 2€. Mais informações e 
bilhetes em indieror.pt
Org.: INDIEROR e Município de Chaves
Apoio: FAI e FORMA – Estúdio de Dança de Chaves

CICLO DE SEMINÁRIOS RIBAT-ON CHAVES E OS 
PRIMEIROS LIVROS IMPRESSOS EM LÍNGUA 
PORTUGUESA
Biblioteca Municipal de Chaves, 17h00
Com a colaboração de José Barbosa Machado, docente da UTAD e de Ana Virgínia 
Pinheiro, Chefe e curadora de obras Raras na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Apresentação inicial promovida na sala multiusos da Biblioteca Municipal de Chaves, 
seguindo-se a transmissão online, em direto, do encontro no local e através das redes 
sociais.
A participação é gratuita, mas carece de registo, através do formulário disponível em 
https://bit.ly/RIBAT_ON.
Org.: Município de Chaves
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TEF DIGITAL: PROGRAMA GARANTIR CULTURA 
FILME: “É UM REGALO À BEIRA DE ÁGUA MORAR”
Cineteatro Bento Martins, Horário: Escolas 
09h30, público geral 18h00 e 21h00
Este projeto tem como objetivo geral a promoção da 
cultura, pela representação teatral, através de meios 
digitais, tendo como inspiração o concelho de Cha-
ves e a região do Alto Tâmega. “O rio Tâmega, em 
Chaves, e a peça de teatro em fantoches levam-nos 
a criar um trabalho de caráter ambiental e ecológico. 
Para além do teatro feito com fantoches estão grava-
das entrevistas e imagens alusivas à responsabilida-
de ambiental”. Duração: 45 min. Género: Comédia 
infantil. Classificação Etária: M/4. Entrada Gratuita. 
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
Financiamento: Compete 2020, Portugal 2020, Fun-
do Europeu de desenvolvimento Regional

O PAI NATAL VERDE
Centro Social Paroquial de Chaves, 10h00 às 14h30
“O Pai Natal Verde” é um projeto pedagógico de Educação Ambiental, com o propósito 
de sensibilizar o público infantil para os excessos cometidos na época natalícia, com 
um forte impacto negativo na preservação e sustentabilidade do Ambiente.
Org.: CLDS 4G Chaves e Betweien
Apoio: Município de Chaves

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“MIRADA MIGRANTE”, DE GUIDA NUNES
Biblioteca Municipal de Chaves, 17h00
A autora aventura-se nos meandros da poesia com MIRADA 
MIGRANTE, que nada mais é do que o seu olhar atento sobre 
este mundo, não apenas os seus sentimentos, mas também 
uma angústia por todas as dificuldades que se apresentam à 
humanidade nos dias de hoje
Org.: Guida Nunes e Município de Chaves
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FESTIVAL DE CURTAS jOVEM
Cine Teatro Bento Martins, 21h00
Projeto criado para dar possibilidade a jovens de 
apresentar os seus trabalhos. 
Entrada livre.
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: IPDJ e Município de Chaves

CINEMA: ENCANTO
Cineteatro Bento Martins, 18h00 e 21h30
A história de uma família extraordinária, os Madrigais, que 
vivem escondidos numa casa mágica nas montanhas da 
Colômbia, numa cidade vibrante e maravilhosa chamada 
Encanto. A magia de Encanto abençoou todas as crianças 
da família com um dom único, de superforça ao poder de 
curar - todas, exceto uma, Mirabel. Quando Mirabel desco-
bre que a magia em torno do Encanto está em perigo, de-
cide que ela, a única Madrigal comum, pode ser apenas a 
última esperança da sua família excecional. Duração: 109 
min. Género: Fantasia, Animação, Aventura. Classificação 
Etária: M/4. Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

CONCERTO MUSICAL PELO QUARTETO DE CORDAS EUTERPE
MACNA - Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, 17h00
A inauguração da exposição “Linhas de Vento. Percursos Artísticos na Natureza” com obras da 
coleção de Serralves será complementada por um recital do Quarteto Euterpe. Um momento 
musical dedicado à música erudita, no âmbito da divulgação do património arquitetónico-cultu-
ral do Norte de Portugal, onde serão também incluídas pequenas obras de jovens compositoras 
portuguesas, impulsionando, assim, a criação artística contemporânea.
O concerto conta com a participação de um orador convidado que fará a descrição 
das obras e do seu contexto histórico-musical.  
Contactos para inscrição: 276 009 137 | mac.nadirafonso@chaves.pt
Limitado à lotação existente e com apresentação obrigatória de certificado de vacinação.
Org.: Município de Chaves
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INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO “LINHAS DE VENTO. 
PERCURSOS ARTÍSTICOS NA NATUREZA” OBRAS DA 
COLEÇÃO DE SERRALVES NO MACNA
MACNA - Museu de Arte Contemporânea 
Nadir Afonso, 18h00
A exposição “Linhas de Vento. Percursos Artísticos 
na Natureza”, especificamente desenvolvida para o 
MACNA, apresenta um conjunto de obras de artistas 
portugueses e internacionais que reequacionam o 
nosso vínculo com a natureza, estabelecendo as 
suas práticas artísticas em estreita relação com te-
mas como o território, a geologia, a antropologia e a ecologia. Com curadoria de Joana 
Valsassina, a mostra reúne obras do arco temporal (dos anos 1960 até à atualidade) 
representativo da Coleção de Serralves.
Org.: Município de Chaves e Fundação de Serralves
Crédito imagem: Alberto Carneiro, Escultura dentro da floresta, 1969. Col. Fundação 
de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Porto. Aquisição em 1991

MERCADINHO DE NATAL
Largo General Silveira
O Natal está em Chaves, este ano com um Mercadinho, com animação de rua, choco-
lates e doces natalícios que farão as delícias de miúdos e graúdos, complementado 
com atividades de índole social. Do dia 17 ao 24 de dezembro, os mais novos poderão 
entrar na casa do Pai Natal, escrever as suas cartas e desfrutar de um ambiente mági-
co, com muita animação. E como não poderia deixar de ser, a iluminação de algumas 
ruas e fachadas e a enorme árvore de natal, no Largo General Silveira, darão luz e cor 
ao centro histórico da cidade.
Org.: 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
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TEATRO INFANTIL: A GRANDE FÁBRICA DE NATAL
Cineteatro Bento Martins, 15h30, 
18h00 e 21h30
A Fábrica do Pai Natal começa a confecio-
nar os primeiros brinquedos para o Inverno 
que se aproxima, mas dois duendes desa-
jeitados na tentativa de criar brinquedos 
com muita mais rapidez avariam a grande 
máquina, deixando o Natal por um fio sem 
que o Pai Natal se aperceba do que se 
está a passar. Será que os dois Duendes 
vão conseguir consertar os mecanismos e produzir todos os brinquedos a tempo da 
madrugada do dia 25 de dezembro? Duração: 45 min. Género: teatro infantil. Classi-
ficação Etária: M/4. Bilhete: 5€.
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

CONCIERTO CMUS NADAL
Auditorio de Verin,19.00h
Actuación de alumnas y alumnos del Con-
servatorio Elemental de Música de Verín 
con repertorio clásico y navideño.
Org.: Cmus  Colab. Concello de Verin
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CONCERTO | BIA MARIA E CARLOS SANCHES 
Auditório do Centro Cultural de Chaves, 21h30
Bia Maria e Carlos Sanches juntam-se es-
pecialmente para um Concerto de Natal no 
Auditório do Centro Cultural de Chaves. Nas-
cida e criada em terras Oureenses, Beatriz 
Pereira é a voz e mente de Bia Maria, que, 
após ter pisado inúmeros palcos por todo o 
país, se junta agora ao cantautor flaviense 
Carlos Sanches para um espetáculo único 
e especial na cidade de Chaves. Bia Maria 
traz na bagagem os seus EP’s que mesclará 
com as músicas de Carlos Sanches, embru-
lhados em canções de Natal, que marcam 
as suas memórias enquanto artistas. Bi-
lhetes e mais informações em indieror.pt. 
Bilhete: 5€.
Org.: Indieror
Apoio: Município de Chaves, FAI

VISITAS ORIENTADAS ÀS 
EXPOSIÇÕES PATENTES NO 
MACNA
MACNA - Museu de Arte Contemporânea 
Nadir Afonso, 11h00 e 15h00
Visitas orientadas por Maria do Mar Fazenda, consulto-
ra para a programação do MACNA, à exposição “Nadir 
Afonso, entre o local e o global”, com obras pertencen-
tes à coleção Fundação Nadir Afonso em depósito no 
MACNA e ao espólio do Município de Chaves, e, à expo-
sição “Linhas de Vento. Percursos Artísticos na Nature-
za” com obras da coleção de Serralves e curadoria de 
Joana Valsassina. Inscrições até à quinta-feira anterior, 
de acordo com o tarifário em vigor. Contactos para inscrição: 276 009 137 | mac.



ESPETÁCULO DE DANÇA E LUZ ALUSIVO AO USO MITOLÓGICO 
E CURATIVO DAS ÁGUAS
Museu das Termas Romanas de Chaves, 15h30, 17h00 e 19h30
Esta atividade, será realizada no interior do Museu das Termas Romanas de Chaves 
(estruturas arqueológicas do primitivo balneário Romano, classificado como monu-
mento nacional), prevendo-se a realização de três espetáculos performativos, em que 
as águas presentes nestas termas medicinais serão palco de um trabalho coreográ-
fico com bailarinas, recreando a mitologia e o uso curativo das águas. A entrada é 
gratuita, mas carece de levantamento prévio de bilhete na Biblioteca Municipal de 
Chaves/Posto de Turismo do Alto Tâmega. Limitado à lotação existente e com apre-
sentação obrigatória de certificado de vacinação para acesso ao espetáculo.
Org.: Município de Chaves
Apoio: Programa cofinanciado pelo FEDER (Programa Norte 2020) – Programação 
Cultural em Rede – Património Cultural
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ESPETÁCULO DE DANÇA - 
O CÍRCULO
Auditório 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.
Entrada gratuita com levantamento pré-
vio do bilhete na Biblioteca Municipal de 
Chaves, Posto de Turismo de Chaves e 
Posto de Turismo do Alto-Tâmega. Limi-
tado à lotação existente.
Org.: Academia de Bailado de Chaves 
Apoio: Município de Chaves
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30/
ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
DE CAPACIDADES “NATAL’2021”
Pavilhão Municipal, MACNA - Museu de Arte Contemporânea Nadir 
Afonos, Piscina Municipal e Pavilhões dos Agrupamentos de Escolas
De segunda a sexta-feira das 09H00 às 17H00
Atividades desportivas e pedagógicas, sessões de expressão musical e artística, pintura, 
piscina, cinema durante a interrupção letiva de Natal. Esta ação tem como objetivo as 
competências ao nível das aprendizagens em diversas áreas, favorecendo um acompa-
nhamento personalizado e multidisplinar.
Inscrições gratuitas e obrigatórias no Centro Cultural de Chaves de 09 a 14 de dezembro.
Esta interrupção compreende um plano que contempla uma forte componente de ativi-
dades de aprendizagem e desenvolvimento de capacidades, reforçando o conhecimento 
social e o sucesso educativo.
Org.: Município de Chaves- Equipa Viver a Sociedade do Plano Integrado Inovador de Com-
bate ao Insucesso Escolar| 
Financiamento: Norte 2020, Portugal 2020, União Europeia Fundo Social Europeu
Apoio: Agrupamentos de Escolas

INOVAÇÃO NA DINAMIZAÇÃO DOS TEMPOS DE INTERVALO
Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins e Agrupamento de Escolas 
Dr. António Granjo, 10h00 e 14h30
Esta ação tem como principais objetivos identificar os intervalos como espaços lúdicos 
de socialização; dotar os destinatários de ferramentas para a dinamização positiva dos 
tempos de intervalo, em grandes e pequenos grupos; divisão dos tempos e espaços 
de intervalo de forma pedagógica e didática; reconhecer a importância do tempo de 
brincadeira livre e potenciar o desenvolvimento criativo da criança/do jovem.
Org.: CLDS 4G Chaves e Betweien
Apoio: Município de Chaves

MERCADO
Plaza García Barbón y Alameda, de 
09h00 a 14h30 
Org.: Concello de Verín
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CONCIERTO EMILIO RÚA
Auditorio de Verin,19.00 h 
Espectáculo musical de Paños calientes re-
visado y versionadas por Emilio Rúa de una 
manera muy actual y moderno respetando 
la composición tradicional. Un concierto ín-
timo y entrañable especial para disfrutar y 
cantar en Nadal.
Entradas disponibles en ataquilla.com (5 
euros).
Org.: Concello de Verin.

PARA CÁ DO MARÃO 
FESTIVAL DE jOVENS 
MÚSICOS 
Cine Teatro Bento Martins, 21h30
Esta iniciativa pretende juntar, no mesmo 
espaço, jovens talentos do mundo da mú-
sica que terão, assim, a oportunidade de 
demonstrar aquilo que valem. 
Entrada Livre.
Org.: Teatro Experimental Flaviense 
Apoio: IPDJ e Município de Chaves

CHAVES 
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REPRESENTACION INFANTIL 
“OS BOLECHAS E O QUEBRANOCES
Auditorio de Verin, 18.00 h 
Los Bolechas presentan un nuevo espectáculo para a toda la familia... Una trepidante 
aventura llena de diversión que atrapará a la cautivada desde los primeros instantes...
Entradas disponibles en ataquilla.com (5 euros).
Org Concello de Verin



CONCERTO COM BANDA POP CONTEMPORÂNEA E 
ESPETÁCULO PIROTÉCNICO
Praça de Camões, 22H30
Este concerto será realizado na Praça de Camões, em pleno centro cívico e monu-
mental do Centro Histórico de Chaves, concerto com banda pop contemporânea, com 
conceito de espetáculo de música variada, incluindo efeitos especiais de palco.  Esta 
atividade insere-se no âmbito dos festejos do final do ano de 2021 e inclui espetácu-
los pirotécnicos.
Org.: Município de Chaves
Apoio: Programa cofinanciado pelo FEDER (Programa Norte 2020) – Programação 
Cultural em Rede – Património Cultural
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