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AGENDA ONLINE DISPONÍVEL EM/DISPONIBLE EN:
eurocidadechavesverin.eu / visitchavesverin.com
chaves.pt / verin.es
EVENTOS EM CHAVES
NOTA: 
O acesso aos eventos de natureza cultural, depende da apresentação por parte dos 
participantes, público e colaboradores, de:
a) Certificado Digital COVID da EU;
b) Comprovativo de vacinação que ateste o esquema vacinal completo, há pelo menos 14 

dias, com vacina contra o COVID-19
Ou
c) Comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo.
(Os menores de 12 anos estão dispensados do certificado e comprovativos acima referidos)

Até
Hasta

abril
abril17 CHAVES 

EXPOSIÇÃO “LINHAS DE VENTO. PERCURSOS ARTÍSTI-
COS NA NATUREZA” OBRAS DA COLEÇÃO DE SERRAL-
VES NO MACNA
MACNA - Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, de terça a 
domingo, das 09h30 às 13h00 e das 14h30 às 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 temas 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



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

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 panorâ-
mica sobre a vida e obra de Nadir 
Afonso, é apresentado um percurso 
por obras representativas dos seus 
vários períodos de produção em vá-
rias frentes: Arte, Arquitetura e Teo-
ria. Obras pertencentes à coleção da 
Fundação Nadir Afonso em depósito 
no MACNA, no âmbito do protocolo 
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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CHAVES 

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

junho 2022
junio 202225Até

Hasta

TODO O MÊS
TODO EL MES



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

jueves
quinta03 VERIN 

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 disfrutar del plato más tradicional de la gastronómica 
gallega “pulpo á feira”.
Org.: Concello de Verín

VERIN 

EXPOSICIÓN 
Museo Claustro Mercedario de Verin 
11.00 h
Ofrece la posibilidad de recorrer el pasado de 
la comarca de Monterrei a través de la historia 
del vino. Horarios 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. 
Org Concello de Verin.

TODOS LOS jUEVES 
TODAS AS qUINTAS

RUTA GASTRONÓMICA
“PINCHO XOVES”.
Verin, desde las 19h00
Cada jueves no te pierdas la ruta de pinchos por Verin, bue-
nos precios y buen ambiente, un bocado de placer para 
todos los gustos para la noche de los jueves. La Asociación 
de hosteleros de Verin, continúa con la iniciativa de “Pincho 
Xoves”, con el objetivo de fomentar el consumo de produc-
tos locales y el turismo gastronómico en nuestro destino.
Org.: AEHCOM 

TODO O MÊS
TODO EL MES

VERIN 
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MOSTRA DE ARTE 
– ANA jUSTO
Cineteatro Bento Martins, de terça a 
sexta das 10h00 às 18h00
Projeto de Arte criado pelo TEF com o intuito de 
divulgar os artistas da região.
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

CINEMA: GRITOS
Cineteatro Bento Martins, 
sexta: 18h00 e 21h30 - domingo: 15h30, 
18h00 e 21h30
Passados 25 anos após a onda de assassinatos 
brutais que chocou a tranquila localidade de 
Woodsboro, um novo assassino toma o lugar de 
Ghostface e começa a perseguir um grupo de jovens 
para desenterrar segredos do passado sombrio da 
cidade. Duração: 114 m. Género: Mistério, Terror, 
Thriller. Classificação Etária: M/16. Bilhete: 5€
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

sábado
sábado05

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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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: jOÃO RATÃO (1940)
Cineteatro Bento Martins, 15h00
João Ratão é um soldado português que luta em Flandres, 
na França, durante a Primeira Guerra Mundial. Ele sonha 
com Vitória, uma jovem com quem se corresponde por 
meio de cartas de amor que um amigo escreve para ele, 
pois João é analfabeto. Duração: 2h 1m Género: Drama. 
Classificação Etária: Familiar. Entrada Gratuita.
Org: Teatro Experimental Flaviense

domingo
domingo13

CINEMA: NIGHTMARE ALLEY 
- BECO DAS ALMAS PERDIDAS
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h30, 18h00 e 21h30
O ambicioso e carismático Stanton Carlisle (Bradley Coo-
per) ganha o afeto da clarividente Zeena (Toni Collette) e 
do seu marido Pete (David Strathairn), um antigo mentalis-
ta. O casal ensina-lhe os truques do negócio e o trabalho 
no circo itinerante torna-se também um bilhete dourado 
para o sucesso que lhe permite usar o conhecimento re-
cém-adquirido a fim de subjugar a elite rica da sociedade nova-iorquina dos anos 
40. Remake do filme de 1947 realizado por Edmund Goulding. Baseado no romance 
homónimo de William Lindsay Gresham. Duração: 138 m. Género: Crime, Thriller, Mis-
tério, Drama. Classificação Etária: M/14. Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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TEATRO: “A LENDA DAS DUAS CHAVES” 
Auditório do Centro Cultural de 
Chaves, 21h00
A peça de teatro “A Lenda das Duas 
Chaves” retrata a lenda homônima que 
deu origem ao nome da cidade flaviense.
Lúcia, devido à sua saúde débil, não 
se arrisca numa história de amor, 
vivida no vazio de dois mil quilómetros 
de distância durante muito tempo. 
Quando surge o convite de finalmente 
se voltarem a encontrar, a esperança 
de viver um verdadeiro amor batalha 
contra o receio da insegurança de ser 
suficiente. Um espetáculo construído 
no âmbito do Atelier de Teatro - Lenda 
em que existimos, inserido no projeto do 
Município de Chaves, “Cultura para Todos- A Criatividade Eleva o Espírito, Agita outros 
Mundos | NORTE-07- 4230-FSE-000022”. Mais informações em culturaparatodos.pt
Org.: Município de Chaves

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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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

TEATRO: 
FLAGRANTE DELITRO
Cineteatro Bento Martins, 21h30
Esta peça com a Produção: TAV-Teatro 
do Ave de Vila do Conde, recolhe um 
conjunto de declarações e explicações 
divertidas sobre a vida de personalida-
des relevantes da história Portuguesa. 
Brincadeiras desencontradas, opiniões 
desvairadas, mas sempre verdadeiras 
e alinhadas com os percursos e obras 
das mesmas personalidades. Neste es-
petáculo, há algo de picante e atrevido. 
Focam-se nos personagens da História 
de Portugal, como D. Fernando, Marquês 
de Pombal, Bocage, Fernando Pessoa, 
Zé Povinho entre outros. Trata-se de uma 
série de peripécias, confissões e interpre-
tações de gente importante do espólio 
lusitano. Será um autêntico “Delitro” de 
animação e festa! Duração: 80 min. Gé-
nero: Comédia. Classificação Etária: M6. Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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LA FÊTE - GALA DE ANO NOVO 
FORMA
Auditório do Centro Cultural de Chaves, sá-
bado às 21h30 - domingo às 16h00
Baseado na obra de repertório clássico ‘Graduation 
Ball’, de David Lichine, um pequeno excerto de ‘La 
Bayadère’, de Marius Petipa e coreografias originais 
com assinatura dos professores que compõem a equi-
pa docente da FORMA, ‘La Fête’ é a representação de 
uma noite de passagem de ano, onde Empregadas, 
Ajudantes, Flores, Fotógrafos, Doces, Champanhes, 
Convidadas, Cozinheiras, se juntam para que os estra-
gos causados pela Costureira não arruinem a come-
moração da entrada de um novo ano. Bilhete: 8€
Org.: FORMA - Estúdio de Dança de Chaves
Apoio: Município de Chaves, FAI

jUEVES DE COMPADRES 
Plaza García Barbón, a las 00.00h 
Comienzo en Verin el reconocido Entroido, los hombres protagonizan esta jornada 
con concurridas y animadas cenas; un aperitivo de lo que será el carnaval en Verin, 
un evento de gran tradición en esta localidad que posee la declaración de Fiesta de 
Interés Turístico Nacional. “O Entroido” en Verín se inicia el Jueves de Compadres. Un 
desfile predominantemente de disfraz masculino, con gabardina y sombrero.
Org Concello de Verín.
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CINEMA: 355
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h30, 18h00 e 21h30
Uma arma ultrassecreta cai nas mãos de 
mercenários. A agente da CIA Mason “Mace” 
Brown (Jessica Chastain) terá de unir forças com 
a rival Marie (Diane Kruger), com a antiga aliada 
do MI6 e especialista em informática Khadijah 
(Lupita Nyong’o), e com a psicóloga colombiana 
Graciela (Penélope Cruz), numa missão perigosa 
com o intuito de recuperarem a arma enquanto 
se mantêm um passo à frente de Lin Mi Sheng 
(Bingbing Fan), a misteriosa mulher que as segue 
a todo o instante. Duração: 122 m. Género: Thriller, 
Ação. Classificação Etária: M/12. Bilhete: 5€.
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

sexta
viernes18 CHAVES 

CONCERTO - ARTUR ÓRFÃO E CONVIDADOS
Auditório Centro Cultural de 
Chaves, 21h30
Músico e compositor Flaviense Artur Órfão, 
regressa à sua terra natal para apresentação 
do seu disco de originais “J. Órfão” ao 
vivo’’, que contém composições variadas 
que retratam o crescimento do autor, as 
suas raízes e influências, assim como a 
natureza humana, o que cria um resultado 
autêntico, honesto e direto. Aborda ainda 
temas atuais tendo como objetivo transmitir 
uma mensagem de esperança e de direção 
para as futuras gerações. Nesta atuação 
estará acompanhado por amigos e músicos 
flavienses. 
Org: Município de Chaves
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SABORES DE CHAVES
Pavilhão Municipal, sexta das 14h00 às 20h00, 
sábado e domingo das 10h00 às 19h00
A feira gastronómica “Sabores de Chaves” está de regresso à cidade em formato 
presencial reunindo o “saber fazer ancestral” das gentes locais. Chaves estará em 
festa, com os sabores flavienses, que ocupam lugar de destaque na gastronomia da 
região Norte do país, através da venda de produtos genuínos, que nos distinguem, 
como o famoso fumeiro, o conceituado presunto, o folar e os pastéis de Chaves, 
o pão centeio, os vinhos, o mel, as compotas, entre muitas outras iguarias de 
elevada qualidade. Este ano o evento apresenta como novidade o “Arroz de Fumeiro 
Solidário”, confecionado no local e acondicionado em doses individuais para poder 
levar para casa. Destaque para a realização de vários showcookings, com o apoio 
da Escola Profissional de Chaves, presença do conceituado Chef Cordeiro e do 
nutricionista, Dr. Filipe Ferreira. 
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             

CHAVES 

VERIN 

VERIN 

DOMINGO CORREDOIRO 
Plaza del Ayuntamiento, a las 
11:00 h 
Día de protagonismo para los 
Cigarrones, personajes más relevantes 
del Carnaval de Verin; hacen su 
aparición en la Plaza del ayuntamiento, 
recorrerán las calles principales de 
Verin, para recibir posteriormente a los 
feligreses en las Iglesias, en la Plaza de 
la Merced y en la calle Mayor. 
Org Concello de Verín.

miercoles
quarta23

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



VERIN 

VERIN 

CHAVES 

jueves
quinta

sexta
viernes

24

25

jUEVES 
DE COMADRES
A partir de las 23.30 h
Esta noche la presencia femenina es masiva y 
el “Viva o Entroido” es el grito que cada noche 
de comadres retumba en la villa verinense.
Org. Concello de Verín

BAILE DE MÁSCARAS
Estabelecimentos da cidade de 
Chaves
Melhorar a qualidade de vida da 
população idosa com recurso à dança, 
incentivando à partilha e interajuda. 
Promover o enriquecimento das relações 
interpessoais entre os jovens e os idosos.
Org.: CLDS 4G Chaves 
Apoio: Município de Chaves

VIERNES DE COMPADREO
Hasta las 23.00 h
Animación musical por las calles de Verín con charangas dinámicas
Org. Concello de Verín
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CINEMA: 
MARRY ME - FICA COMIGO
Cineteatro Bento Martins, 
sexta: 18h00 e 21h30 - 
domingo: 15h30, 18h00 e 21h30
Recheado de canções originais de Jennifer 
Lopez e Maluma, “Marry Me” apresenta 
Jennifer Lopez no papel da superestrela 
KatValdez e Owen Wilson como Charlie 
Gilbert, um professor de matemática - dois 
absolutos desconhecidos que decidem 
casar e só depois se conhecerem melhor. 
Um romance improvável sobre duas 
pessoas diferentes à procura de algo 
real num mundo onde o valor é baseado 
em likes e seguidores. Duração: 112 m 
Género: Romance, Comédia. Classificação 
Etária: M/12. Bilhete: 5€.
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

sábado
sábado26 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 e União das 
Freguesias de Madalena e Samaiões
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CHAVES 

VERIN 

SABADO DE CARNAVAL
La villa entera se vuelca con el carnaval, 
es una ocasión perfecta para conocerla 
y al mismo tiempo disfrutar del ingenio 
que se esconde en cada rincón de Verin. 
Animación musical (hasta las 23:00h) 
por las calles de Verín con charangas di-
námicas. 
Org Concello de Verín / Asociación 
Cigarrón de Verín

ESPETÁCULO DE DANÇA E LUZ ALUSIVO 
AO USO MITOLÓGICO E CURATIVO DAS ÁGUAS
Museu das Termas Romanas de Chaves, 15h30, 17h30, 21h30*
“Chaves: dois mil anos de história, arquitetura e 
cultura”.
Chaves foi continuamente habitada nos últimos 2.000 
anos tendo sido município romano nos tempos mais 
antigos da romanização da Península Ibérica. Visitada 
por Estrabão, a cidade é atualmente um destino perfeito 
para amantes de arquitetura, cultura e história. Este 
espetáculo, último de um ciclo que percorreu dois milénios 
de herança cultural, será um espetáculo de dança e luz 
alusivo ao uso mitológico e curativo das águas, marca da 
cidade desde a presença Romana, a realizar no interior 
do Museu das Termas Romanas de Chaves - estruturas 
arqueológicas do primitivo balneário Romano, classificado como monumento nacional. As 
Termas Romanas serão o palco do trabalho coreográfico neoclássico e contemporâneo 
de 18 bailarinas, da FORMA – Estúdio de Dança de Chaves, recreando a mitologia e o uso 
curativo das águas. As obras “Dido e Eneias” de Purcell e “Madame Butterfly” de Puccini, 
acompanhadas por obras atuais de E. Basso, P. Watson, H. Shore, W. Kilar, dão o mote 
à conceção de coreografias originais das coreógrafas flavienses Margarida Carvalho e 
Mariana Carvalho, da barcelense Sara Vilas Boas e da brasileira Armanda Santos.  Para as 
sessões do espetáculo das 15h30 e 17h30, a entrada é gratuita, até à lotação do espaço, 
mas carece de levantamento prévio de bilhete na Biblioteca Municipal de Chaves e Postos 
de Turismo em Chaves. *Pelas 21h30, o espetáculo será transmitido online através do 
Facebook do Município de Chaves.
Org.: Município de Chaves
Apoio: Programa cofinanciado pelo FEDER (Programa Norte 2020) – Programação 
Cultural em Rede – Património Cultural
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VERIN VERIN 

VERIN 

VERIN 

DOMINGO DE CARNAVAL
Animación musical (Hasta las 23:00h) 
por las calles de Verín con charangas 
dinámicas.
Org Concello de Verín

LUNES DE CARNAVAL-
ENTROIDO INFANTIL
Actividades Infantiles
Animación musical (hasta las 23:00h) 
por las calles de Verín con charangas 
dinámicas.
Org. Concello de Verín

MARTES DE CARNAVAL
Último día de carnaval en Verín. Animación musical (Hasta las 23:00h) por las calles 
de Verín con charangas dinámicas.
Org Concello de Verín

MIERCOLES DE CENIZA 
Festivo local, día de descanso en la villa verinense.
Org Concello de Verín



MARÇO
MARZO

6 MARZO

DOMINGO DE PIÑATA
25 E 26 MARZO

V JOrNADAs DE NOVElA HIsTórIcA: 
«NOVAs MIrADAs NA NOVElA HIsTórIcA». 

Organiza Biblioteca de Verín

VER
IN

PRÓXIMOS EVENTOS

FICHA TÉCNICA:
Editor: Eurocidade Chaves-Verín, AECT
Fotografias capa: James Davis - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wiki-
media.org/w/index.php?curid=87562448; https://www.carnavaldeverin.com
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www.eurocidadechavesverin.eu  | www.visitchavesverin.com
As instituições e associações interessadas em divulgar os seus eventos devem 
enviar, até ao dia 16 do mês anterior à publicação, toda a informação para:
agenda@chaves.pt ou info@eurocidadechavesverin.eu
Os horários dos eventos correspondem aos do país onde têm lugar.
Os horarios dos eventos corresponden aos do país onde teñen lugar.
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