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março
marzo31Até

Hasta

MOSTRA DE ARTE 
ANA JUSTO
Cineteatro Bento Martins, de 
segunda a sexta das 09h00 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

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 fomen-
tar el consumo de productos locales y el turis-
mo gastronómico en nuestro destino.
Org.: AEHCOM 

VERIN 



Até
Hasta

abril
abril17 CHAVES 

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

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.

TODO O MÊS
TODO EL MES



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, Arquitetura e Teoria. 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 

CHAVES 

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 2022

abril
abril

25

17

Até
Hasta

Até
Hasta



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

martes
terça

miércoles
quarta

01

02

VERIN 

VERIN 

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 esencial de la vida co-
mercial del municipio, y el escaparate ideal para 
comprobar la variedad y calidad de los productos de la zona y de localidades fronteri-
zas. 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

TODO O MÊS
TODO EL MES

MARTES DE CARNAVAL
Último día de Carnaval, se puede disfrutar de la 
gastronomía en los diferentes establecimientos 
de restauración de Verin, el Menú de Entroido 
es ofrecido durante estas fechas. No olvides 
probar los deliciosos postres tradicionales.
Org Concello de Verin 

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



CHAVES 

CHAVES 

domingo
domingo

sexta
viernes

sexta
viernes

0604

04

CINEMA: GRITOS
Cineteatro Bento Martins, 
sexta: 18h00 e 21h30 - domingo: 15h30, 
18h00 e 21h30
As férias do detetive belga Hercule Poirot, no 
Egipto, a bordo de um glamoroso navio cruzeiro, 
transformam-se numa procura terrível por um 
assassino, quando a lua de mel idílica de um casal 
perfeito é tragicamente interrompida. Duração: 
2h07m.  Género:  Thriller.  Classificação  Etária: 
M/12. Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

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 distân-
cia durante muito tempo. Quando surge 
o  convite  de  finalmente  se  voltarem  a 
encontrar, a esperança de viver um ver-
dadeiro amor batalha contra o receio da 
insegurança de ser suficiente. A entrada 
é gratuita mediante levantamento prévio 
de bilhete disponível na Biblioteca Muni-
cipal e posto de Turismo do Alto Tâmega. 
Um espetáculo construído no âmbito do 
Atelier de Teatro - Lenda em que existi-
mos, inserido no projeto do Município de Chaves, “Cultura para Todos- A Criatividade 
Eleva o Espírito, Agita outros Mundos | NORTE-07- 4230-FSE-000022”. Mais informa-
ções, em www.culturaparatodos.pt.
Org.: Município de Chaves



sábado
sábado05

FEIRA DAS VARANDAS  
Largo do Arrabalde, das 09h00 
às 18h00
Feira de Produtos Regionais.
Org.: AmoChaves – Associação de Mora-
dores do Centro Histórico de Chaves
Apoios: Município de Chaves e Junta de 
Freguesia de Santa Maria Maior

CHAVES 

domingo
domingo

segunda
lunes

06

07

CHAVES 

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: 
A SEVERA (1931)
Cineteatro Bento Martins, 15h00
Os costumes populares e a sociedade de 1848 
de onde resultam as aventuras dum jovem ca-
valeiro e fidalgo, D. João, o conde de Marialva. 
Além das lezírias e praças de touros, dividido 
entre os amores a uma rapariga de sangue azul 
e o sortilégio da insinuante Severa, cigana a 
quem a lenda consagrou como fadista desdito-
sa… Duração: 102 m.  Género: Drama. Classifi-
cação Etária: Familiar. Entrada Gratuita. 
Org: Teatro Experimental Flaviense 
Apoio: Cineclube de Chaves, Inatel e Município 
de Chaves



sexta
viernes11 CHAVES 

viernes
sexta11 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

AÇÃO DE FORMAÇÃO PARA EDUCADORES, TÉCNICOS 
E PROFESSORES
MACNA - Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, das 10h00 às 
13h00 e das 14h30 às 17h30
Partindo da exposição “Linhas de vento. Percursos artísticos na natureza”, o Serviço 
Educativo de Serralves promove, no MACNA, uma ação de formação voltada para 
educadores, técnicos, professores e outros interessados, com uma duração de 6 
horas e certificado de participação incluído. As inscrições são obrigatórias, limitadas 
a 25 participantes e de acordo com o tarifário em vigor. Contactos para inscrição: 
mac.nadirafonso@chaves.pt ou 276 009 137.
Org.: Município de Chaves e Fundação de Serralves



CHAVES 
domingo
domingo

sexta
viernes 1311

CINEMA: UNCHARTED
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h30, 18h00 e 21h30
O perspicaz Nathan Drake (Tom Holland) é recrutado 
pelo experiente caçador de tesouros Victor “Sully” 
Sullivan (Mark Wahlberg) para recuperar a fortuna 
arrecadada por Fernão de Magalhães e perdida há 500 
anos pela Casa de Moncada. Duração: 1h56m Género: 
Aventura. Classifi cação Etária: M/16. Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense.
Apoio: Município de Chaves

sábado
sábado12

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

8 de Junho 8 de Junho 

INSUFLÁVEIS, ELÁSTICOS, PINTURAS FACIAIS E ANIMAÇÃO COM BALÕES

ANIMAÇÃO PARA AS CRIANÇASANIMAÇÃO PARA AS CRIANÇAS

LARGO DO SÃO ROQUELARGO DO SÃO ROQUE

2.º e 4.º Sábado

de cada mês

2.º e 4.º Sábado

de cada mês

STAND UP COMEDY: 
RÚBEN BRANCO AO VIVO
Cineteatro Bento Martins, 21h30
Rúben Branco, um dos humoristas mais proeminentes 
da sua geração, apresenta-se novamente em Chaves, 
meses depois de ter esgotado o TEF com o espetáculo 
‘Temos de Marcar um Café’. Satírico, controverso, mas 
acima de tudo imperdível, este espetáculo de Rúben 
Branco promete ser tudo aquilo que o público espera, 
e muito mais!  Abertura  do  espetáculo  pelo  fl aviense 
Nuno Neves. Bilhete: 8€
Org: Rúben Branco
Apoio: Teatro Experimental Flaviense e Município de Chaves



domingo
domingo13 CHAVES 

OFICINA FAMÍLIAS “CORPO VERDE”
MACNA - Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, das 10h30 
às 12h30
Partindo da exposição “Linhas de vento. Percursos artísticos na natureza”, o Serviço 
Educativo  de  Serralves  promove,  no  MACNA,  a  Oficina  “Corpo  Verde”,  voltada 
para famílias. A crise climática e o compromisso em proteger a natureza tem-se 
intensificado nas últimas décadas. Nesta atividade, vamos repensar a nossa ligação 
à natureza, através do desenho, colagem e acumulação vamos criar uma instalação 
tornando o nosso corpo mais verde. As inscrições são obrigatórias, limitadas a 25 
participantes e de acordo com o tarifário em vigor. Contactos para inscrição: mac.
nadirafonso@chaves.pt ou 276 009 137.
Org.: Município de Chaves e Fundação de Serralves

VISITA ORIENTADA
MACNA - Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, 16h00
Partindo da exposição “Linhas de vento. Percursos artísticos na natureza”, o Serviço 
Educativo de Serralves promove no MACNA uma visita orientada para o público 
em geral. As inscrições são obrigatórias, limitadas a 25 participantes e de acordo 
com o tarifário em vigor. Contactos para inscrição: mac.nadirafonso@chaves.pt ou 
276 009 137.
Org.: Município de Chaves e Fundação de Serralves

CHAVES 
domingo
domingo

sexta
viernes 2018

CINEMA: 
UM SUSTO DE FAMÍLIA 2
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h30, 18h00 e 21h30
Salvou o mundo recentemente e pensa que isso lhe dá 
direito à felicidade para a vida toda? Pense melhor! A 
vida quotidiana tem tendência para nos fazer descer 
à  terra.  Um  ano  depois  do  final  feliz  de  “Um  Susto 
de Família”, a família Wishbone debate-se com as 
suas várias imperfeições. Duração: 1h43m. Género: 
Animação.  Dobrado  em  português.  Classificação 
Etária: M/4, Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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domingo
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sexta
viernes 2725

CINEMA: 
THE BATMAN
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h30, 18h00 e 21h30
No segundo ano a combater o crime, Batman 
descobre a corrupção na cidade de Gotham City que 
se conecta à sua própria família, enquanto enfrenta 
um serial killer conhecido como Enigma. Duração: 
2h55m  Género:  Ação.  Classificação  Etária:  M/16, 
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 Mora-
dores do Centro Histórico de Chaves
Apoios: Município de Chaves e Junta de 
Freguesia de Santa Maria Maior

sábado
sábado19 CHAVES 

viernes
sexta11 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
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sábado
sabado

sexta
viernes 2625

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

8 de Junho 8 de Junho 

INSUFLÁVEIS, ELÁSTICOS, PINTURAS FACIAIS E ANIMAÇÃO COM BALÕES

ANIMAÇÃO PARA AS CRIANÇASANIMAÇÃO PARA AS CRIANÇAS

LARGO DO SÃO ROQUELARGO DO SÃO ROQUE

2.º e 4.º Sábado

de cada mês

2.º e 4.º Sábado

de cada mês

V JORNADAS 
DE NOVELA 
HISTÓRICA
Biblioteca Municipal de Verín 
Un año más la villa del Támega se con-
vertirá en epicentro cultural de la novela 
histórica organizando la quinta edición 
de las “Jornadas de Novela Histórica”. 
Participarán escritores y escritoras de 
primer nivel que disertarán sobre temá-
ticas diversas.
Toda la información en: https://www.no-
vhis.bibliotecadeverin.es
Org Biblioteca Municipal de Verin



ABRIL

SEMANA SANTA
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PRÓXIMOS EVENTOS

FICHA TÉCNICA:
Editor: Eurocidade Chaves-Verín, AECT
Fotografi as capa: www.unsplash.com
Execução/Ejecución: Gráfi ca 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.
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