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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”
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 panorâmi-
ca sobre a vida e obra de Nadir Afonso, 
é apresentado um percurso por obras 
representativas dos seus vários perío-
dos de produção em várias frentes: Arte, 
Arquitetura e Teoria. Obras pertencentes 
à coleção da Fundação Nadir Afonso em 
depósito no MACNA, no âmbito do proto-
colo estabelecido em 2015, bem como, obras propriedade do Município de Chaves. 
Curadoria de Maria do Mar Fazenda.
Org.: Município de Chaves 

TODO O MÊS
TODO EL MES CHAVES 

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
Cada jueves no te pierdas la ruta de pinchos por Verin, 
buenos 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 productos locales y el turismo gastronómico en nuestro destino.
Org.: AEHCOM 
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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. Dia 1 de enero cerrado.
Org Concello de Verin.

EXPOSIÇÃO “LINHAS DE VENTO. PERCURSOS 
ARTÍSTICOS NA NATUREZA” OBRAS DA COLEÇÃO DE 
SERRALVES 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
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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

junho 2022
junio 202225Até

Hasta

BELEN ARTESANAL 
Salón parroquial de Verin.
Belén da Viruca, de gran tradición familiar 
y de grandes dimensiones, que muestra 
escenas típicas da tradición religiosa y 
elementos de actualidad. Un Belén que 
es posible gracias a la dedicación de 
esta familia y la colaboración da Uap de 
Verin. Horario: De lunes a venres: 17:00 
a 20:00 horas | Festivos: 11:00 a 13:00 
horas
Org Viruca y Colab Uap Verin

LUDONADAL
Pabellón municipal de lunes a 
viernes 
Servicio de ludoteca con edades 
comprendidas entre los 3 y 10 años, con 
el objeto de facilitar conciliación familiar 
en fechas navideñas, de lunes a viernes 
de 10,00 horas a 14,00 horas, y tardes 
de 16,00 a 20,00 horas.
Org Concello de Verin
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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

CONCERTO DE NOVA ERA
Auditorio de Verin, 19.00 h 
Actuación de la Banda de Gaitas Nova Era, eje fundamental de la Asociación Cultural 
de Música Tradicional de Monterrei. La actuación tendrá lugar en el Auditorio Municipal 
de Verín a las 19.00 h Entradas: 3 euros, venta presencial no Auditorio de Verín
Org Concello de Verin

MERCADO
Plaza García 
Barbón y Alameda, 

lunes
segunda03 VERIN 

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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CABALGATA DE REYES MAGOS Y ESPECTÁCULO 
FAMILIAR DE VÍDEO PROYECCIÓN
Plaza Ayuntamiento, a partir de las 18.00 h
La salida será desde la plaza del concello en donde tendrá lugar el espectáculo 
familiar de vídeo proyección. Sus majestades los reyes Magos, recorrerán las calles de 
la villa, una espectacular cabalgata. La idea es crear un espectáculo lleno de ilusión 
para que las familias disfruten con los más pequeños.
Org Concello de Verin

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

L´YBERIC CRESCENDO 
(CONCERTO TRIBUTO IL 
DIVO)
Auditorio Municipal de Verín, 19.00 h
Grupo lírico-vocal formado por tres nuevos 
cantantes con dilatada experiencia sobre 
los escenarios. Ofrecen un espectáculo 
renovado con canciones que recogen desde 
las bandas sonoras del cine hasta las 
mejores baladas de rock de todos los tempos 
siempre con sello lírico-sinfónico. Entradas: 
10 euros, disponibles ataquilla.com
Org Concello de Verin.
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GISELA. DISNEY KIDS
Auditorio Municipal de Ve-
rín.19.00 h 
Llega a Verín un espectáculo musical 
para toda la familia en donde Gisela, 
carismática y con voz angelical, 
nos introducirá en un fantástico 
y apasionado viaje de aventuras 
Disney.
Entradas: 10 euros, disponibles 
ataquilla
Org Concello de Verin

terça
martes11 CHAVES 

TEF SOCIAL: UMA ABELHA NA CHUVA (1972)
Cineteatro Bento Martins, 15h00
A história de Maria dos Prazeres e Álvaro Silvestre, casados e que vivem no meio 
rural. A sua relação está longe de ser um modelo de felicidade. Entre recalcamentos, 
compromissos e omissões, os dois conseguem manter uma ilusão de unidade, que se 
irá desfazer perante conflitos, desejos, paixões e fraquezas que vão surgir. Duração: 
1h 16m. Género: Digital. Classificação Etária: Familiar. Entrada Gratuita.
Org: Teatro Experimental Flaviense 
Apoio: Cineclube de Chaves, Inatel e Município de Chaves
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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

WORKSHOP ONLINE - EMPREENDEDORISMO 
ASSOCIATIVO 
Plataforma Zoom, das 10h00 às 13h00
Este evento tem como principal fundamento promover o empreendedorismo e 
inovação; promover o desenvolvimento de ações empreendedoras a partir do 
associativismo; promover o estabelecimento de plataformas colaborativas de 
promoção do empreendedorismo; e promover a gestão e conceção de planos de 
atividades criativos e colaborativos.
Org.: CLDS 4G Chaves e Betweien

VAMOS CANTAR AS jANEIRAS
Estabelecimentos da cidade de Chaves, 14h30 
Este evento tem como principal fundamento, promover a continuidade de tradições, 
nomeadamente as janeiras, através da partilha de experiências e saberes culturais.
Org.: CLDS 4G Chaves 
Apoio: Universidade Sénior de Rotary 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 

CHAVES 

CINEMA: HOMEM-ARANHA: 
SEM VOLTA A CASA
Cineteatro Bento Martins, 
18h00 e 21h30
Pela primeira vez na história 
cinematográfica do Homem-Aranha é 
revelada a verdadeira identidade do 
simpático herói. Para Peter, é o início de 
um conflito entre as responsabilidades 
de combatente do crime e a sua vida 
pessoal colocando em risco os que 
lhe são mais próximos. Por isso, Peter 
pede ajuda ao Doutor Estranho para 
restaurar o seu segredo, mas o feitiço 
abre um buraco multidimensional que 
liberta os mais poderosos vilões que 
alguma vez lutaram contra o Homem-
Aranha. Duração: 2h 29m. Género: Ação. 
Classificação Etária: M/12. Bilhete: 5€.
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves



ROMERIA GASTRONÓMICA SAN ANTÓN 
Parroquia de Ábedes, capilla de San Antón, desde 11.00h  
Cada 17 de enero se celebra en Ábedes, la primera romería del año, día festivo en 
Verin.
Procesión religiosa, comida campestre y música en el monte de San Antón. La romería 
de San Antón se encuentra entre la mitología ancestral y la religiosidad popular.
Org Concello de Verin y Uap Verin
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ANIVERSÁRIO DO 
TEF – 42 ANOS DE 
HISTÓRIA 
Cineteatro Bento Mar-
tins, 21h00
O TEF convida toda a 
população flaviense para 
abertura solene, com 
seguimento de convívio 
no átrio. Vamos ter bolo! E 
muito para festejar! Junte-se 
aos festejos de 42 anos de 
história. Entrada livre.
Org.: Teatro Experimental 
Flaviense



CINEMA: MATRIX 
RESURRECTIONS
Cineteatro Bento Martins, 18h00 
e 21h30
Da visionária realizadora Lana Wachowski 
chega-nos MATRIX RESURRECTIONS o tão 
aguardado 4º filme do inovador franchise 
que redefiniu o género. O novo filme 
reúne os protagonistas originais Keanu 
Reeves e Carrie-Anne Moss nos icónicos 
personagens que os tornaram famosos, 
Neo e Trinity. Duração: 2h29m. Género: 
Ficção científica/Ação. Classificação Etária: 
M/16. 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
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MERCADO
Plaza García Barbón y Alameda, de 
09h00 a 14h30 
Org.: Concello de Verín
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CINECLUBE DE CHAVES
CINEMA: CURTAS DO TEF 
DIGITAL
Cineteatro Bento Martins, 21h00
O projeto TEF DIGITAL tem como 
objetivo geral a promoção da cultura, 
pela representação teatral, através de 
meios digitais, tendo como inspiração o 
concelho de Chaves e a região do Alto 
Tâmega. Duração: 40 min. Classificação 
Etária: M/4. Bilhete: Não sócios 3,50€, 
sócios (gratuito, com as cotas em dia).
Org: CineClube de Chaves
Apoio: Município de Chaves

CINEMA: 
CANTAR 2
Cineteatro Bento Martins, 18h00 e 
21h30
Com grandes sonhos e espetaculares 
sucessos musicais, o sempre otimista coala 
Buster Moon e o seu estrelado elenco de 
artistas, os quais se preparam para a mais 
desafiante aventura até à data: montar uma 
extravagância musical nunca antes vista…
Duração: 1h50m Género: Animação. 
Dobrado em português. Classificação 
Etária: M/4. Bilhete: 5€.
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves



FEVEREIRO
FEBRERO

17 FEBRERO 
AL 1 DE MARZO
CARNAVAL

FEVEREIRO
FEBRERO

18 A 20 FEBRERO 
SABORES 

DECHAVES

VER
IN

CHAVES

PRÓXIMOS EVENTOS

FICHA TÉCNICA:
Editor: Eurocidade Chaves-Verín, AECT
Fotografia: //unslash.com
Execução/Ejecución: Gráfica Sinal
Coordinador Verín: Carlos Montero
Coordenador Chaves: Pedro Monteiro

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.




