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16Até
Hasta

EXPOSIÇÃO “ARTE & CULTURA”
MACNA - Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, de terça a 
domingo, das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h30
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 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 
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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 Artísti-
cos na Natureza”, espe-
cificamente desenvolvi-
da para o MACNA, apre-
senta um conjunto de 
obras de artistas portu-
gueses e internacionais 
que reequacionam o 
nosso vínculo com a na-
tureza, estabelecendo 
as suas práticas artísti-

cas em estreita relação com temas como o território, a geologia, a antropologia e a ecolo-
gia. 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

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
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TODOS LOS jUEVES 
TODAS AS qUINTAS

RUTA GASTRONÓMICA
“PINCHO XOVES”
Verin, desde las 19h00
Cada jueves no te pierdas la ruta de pinchos por Ve-
rin, buenos precios y buen ambiente, un bocado de 
placer para todos los gustos para la noche de los jue-
ves. 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 turis-
mo gastronómico en nuestro destino.
Org.: AEHCOM 

VERIN 

“OS NOSSOS ARTISTAS” 
EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE 
ANDRÉ GOMES
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal, 
de segunda a sexta-feira das 9h30 às 
13h00 e das 14h00 às 18h00. Sábado 
das 9h30 às 13h00 - Encerra ao domingo
Exposição de pintura que pretende destacar a obra do 
artista André Gomes, nascido em Chaves em 1985. 
A Sala Polivalente da Biblioteca Municipal vai receber, 
dia 1 de abril, pelas 17h30, a inauguração da Exposi-
ção de Pintura “Os Nossos Artistas”, de André Gomes, 
numa promoção da reflexão sobre o tempo, a memó-
ria e o artista. Segundo Mário Caeiro, Curador de Arte, 
os trabalhos do artista exibem uma escala de grandes 
dimensões e um registo agressivo, demonstrando a 
forma como as coisas são indefinidas na nossa mente, assumindo uma deriva nostálgica, 
onde as personagens das cenas vagueiam entre a vida e a morte, a luz e a sombra, o 
preto e o branco.
O flaviense André Graça Gomes, licenciado em artes plásticas pela Escola de Arte e De-
sign das Caldas da Rainha, desenvolve trabalhos em várias áreas de expressão visual, 
nomeadamente, vídeo, cinema, cenografia de teatro, pintura e desenho. A exposição, com 
entrada gratuita, organizada pelo Município de Chaves, estará patente ao público até dia 
28 de abril, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 e 
sábado das 09h30 às 13h0
Org.: Município de Chaves
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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. Do-
mingos de 11.00 a 14.00 horas. 
Org Concello de Verin.

TODO O MÊS
TODO EL MES

CHAVES 
maio
maio31Até

Hasta

MOSTRA DE ARTE 
SOFIA CONDEZ ALVES
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

FERIA DE LÁZARO
Plaza de la Merced | Plaza García Barbón | Pabellón de deportes de 
Verin, 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00h
La villa de Verín celebra un año más la tradicional Feria de Lázaro, un evento que además 
de la celebración religiosa en honor a San Lázaro, comprende la realización de una serie 
de actividades lúdico-culturales y deportivas, que transcurren en distintas localizaciones 
de la villa y que lo convierten en un acontecimiento completo e integrado con actividades 
pensadas para todos los públicos. La Feria de artesanía y productos locales estará 
instalada en el Pabellón de Deportes de Verín, abierta al público de forma gratuita mañana 
y tarde durante todo el fin de semana.
Org Concello de Verin

VERIN 
domingo
domingo
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CINEMA: jACKASS PARA SEMPRE
Cineteatro Bento Martins, 
sexta: 18h00 e 21h30 
domingo: 15h30, 18h00 e 21h30
Johnny Knoxville estica ainda mais a corda e regressa 
com a equipa original de “Jackass” para outra ronda 
de atividades cómicas, altamente absurdas e muitas 
vezes perigosas. Duração: 96 min. Género: Ação, 
Comédia, Documentário. Classifi cação Etária: M/16.
Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

sábado
sábado02

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 

ENCONTRO DE CANTADORES
Praça de Camões, 15h00
A Associação Cultural Flaviense organiza o Encontro de Cantadores, cujo objetivo é dar 
a conhecer aos Flavienses e público em geral alguns dos grupos de cantares da nossa 
região, não deixando perder o nosso pa-
trimónio Cultural e Tradicional.  Os grupos 
irão juntar-se na Praça deCamões, descer 
em arruada até ao Pavilhão Expofl ávia 
onde irão cantar as músicas tradicionais 
de cada um num ambiente de festa e con-
vívio entre todos. 
Org.: Associação Cultural Flaviense, Grupo 
Amizade
Apoio: Município de Chaves



CONCERTO MIMI FRÕES
Auditório do Centro Cultural de 
Chaves, 21h30
O Ciclo das Peeiras está de regresso 
com Mimi Frões. A jovem artista assume 
voz, texto e música em tudo o que faz, 
revelando-se uma escritora de canções 
nata. Depois de um EP de estreia que 
a consolidou como uma das grandes 
promessas da música portuguesa, 
Mimi regressa aos concertos com 
novas canções que a acompanharão 
na estrada. É também o retorno do 
Ciclo das Peeiras, que traz à praça 
pública assuntos relacionados com a 
igualdade de género, numa conversa 
direta com a comunidade flaviense e 
o objetivo de incentivar a mudança de 
mentalidades. 
Bilhete: 7€ Bilhetes e mais informação: 
www.indieror.pt/mimi.
Org.: INDIEROR
Apoio: Município de Chaves

sábado
sábado

domingo
domingo
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OFICINA FAMÍLIAS “CORPO VERDE”
MACNA - Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, 
das 15h00 às 17h00
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
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FEIRA MENSAL DE SÃO 
PEDRO DE AGOSTÉM
Santuário de Nossa Senho-
ra 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

GALA: DANÇAMOS?
Auditório do Centro Cultural de Chaves, 15h30
‘Dançamos?’ é uma iniciativa que nasceu em 2019, numa 
sinergia entre os pais dos alunos que se encontram em 
regime de competição e a escola. A Gala ‘Dançamos?’ tem 
como objetivo a divulgação da dança na região e a mostra 
do trabalho diário deste grupo de alunos.
Valor do Bilhete: 7,00€
Org.: FORMA - Estúdio de Dança de Chaves 
Apoio: Município de Chaves

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

lunes
segunda

lunes
segunda

sábado
sábado04 11 23 VERIN 

Los días de feria en Verin, se convierten 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”. Las ferias tradicionales tienen lugar tres días al mes y 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. 
Org.: Concello de Verín



CHAVES 

CHAVES 

domingo
domingo

domingo
domingo

sexta
viernes

segunda
lunes

10

13

08

04

CINEMA: 
KOATI - AVENTURA NA SELVA
Cineteatro Bento Martins, sexta: 
18h00 e 21h30 - domingo: 15h00, 
18h00 e 21h30
Nacho, um Koati bem-humorado, rebelde e aventu-
reiro, tem como missão salvar os animais da selva 
Xo, após terem perdido o seu adorado líder. Quan-
do a natureza ameaça a existência das espécies, 
Zaina, a astuta serpente coral, aproveita-se dessa 
situação. Nacho e os seus melhores amigos, Pako, 
um sapo hiperativo e sensível e Xochi, uma bonita 
borboleta monarca, iniciam uma busca pela flores-
ta tropical, cheia de ação e aventuras. Duração: 85 
m. Género: Animação. Classificação Etária: M/6.
Bilhete: 5€
Apoio: Município de Chaves

TEF SOCIAL: AS PUPILAS 
DO SENHOR REITOR 
(1935) 
Cineteatro Bento Martins, 15h00
Baseado no romance de Júlio Dinis, “As 
Pupilas do Senhor Reitor” é uma excelente 
realização de Leitão de Barros que recria 
toda a atmosfera rural e minhota de mea-
dos do século XIX.
A trajetória das duas jovens pupilas do rei-
tor da aldeia e os seus amores, a moral de 
Pedro e Daniel, e a bonomia de João Se-
mana, são algumas das histórias retrata-
das, num filme de grande carga nacionalis-
ta. Duração: 102 m. Género: Drama. Clas-
sificação Etária: Familiar. Entrada Gratuita. 
Org: Teatro Experimental Flaviense 
Apoio: Cineclube de Chaves, Inatel e Município de Chaves
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 SYMPOSIUM AqVAE: 
CIDADES TERMAIS NO IMPÉRIO ROMANO (2ª EDIÇÃO) 
| COLÓqUIO “AqVAE FLAVIAE CIDADE TERMAL”
Auditório do Centro Cultural de 
Chaves, 09h30
Enquadrado com a recente abertura ao público 
de um dos seus maiores expoentes - as Termas 
Medicinais de Aquae Flaviae, um monumento 
único em Portugal e na Europa - este encontro, 
realizado com a parceria científi ca da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto e do Centro 
de Formação da Associação de Escolas do Alto 
Tâmega e Barroso, é o ponto de partida para 
um vasto conjunto de ações que pretendem 
promover este extraordinário património, entre elas visitas orientadas ao Museu das 
Termas Romanas e Centro Histórico de Chaves. O evento, acreditado pelo Conselho 
Científi co Pedagógico da Formação Contínua, está direcionado para especialistas da 
temática, estudantes do ensino superior, docentes do ensino secundário, técnicos das 
autarquias e da administração central e demais público interessado. O evento constitui 
uma das ações da “Operação N.º NORTE-04-2114-FEDER-000336 “Musealização das 
Termas Romanas de Chaves”, cofi nanciada pelo FEDER, no âmbito Norte - Norte 2020. 
Mais informações através do e-mail symposiumaqvae@gmail.com e inscrições gratuitas 
no link https://forms.gle/shaoijNBMmDyWbLN9
Org.: Município de Chaves

CHAVES
CONCERTO “CAROL E CARLOS”
Auditório do Centro Cultural de Chaves, 21h30 
“Carol e Carlos” são um duo de cantautores portugueses que começaram a trabalhar em 
conjunto em Lisboa, no início de 2022. Baseando-se em raízes musicais semelhantes, 
mas alcançando diferentes resultados, este projeto colaborativo enche-se com a 
musicalidade e perspetiva de ambos, trazendo para o palco uma intimidade e cooperação 
única entre os dois. Do folk à bossa nova, do indie ao pop, os paralelismos do trabalho de 
ambos asseguram um concerto intimista, suave e multidisciplinar.
Entrada gratuita limitada à lotação existente, com levantamento prévio do bilhete na 
Biblioteca Municipal de Chaves e nos Postos de Turismo.
Org.: Município de Chaves

Promotor: Financiamento: Parceiros Científicos:

Auditório
do Centro
Cultural
de Chaves

8 e 9
abril 2022

NO IMPÉRIO ROMANO
CIDADES TERMAIS

AQUAE FLAVIAE COLÓQUIO

SYMPOSIUM AQUAE

CIDADE TERMAL

8 de abril 9 de abril, 2022
09:30

10:00

10:30

11:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:15

Hora

Sessão de abertura

El balneario romano de Chaves en contexto: el termalismo antiguo

en el Imperio romano. Sílvia Gonzalez Soutelo (UAM)

A arquitetura das Termas Romanas de Chaves e de S. Pedro do Sul:

analogias e diferenças. Pilar Reis (CEAU - FAUP)

As Termas Medicinais Romanas de Chaves (Aquae Flaviae)

Sérgio Carneiro (DGPC / UNIARQ)

A Terra Sigillata Hispânica da 1ª e 2ª fase da escavação das Termas

Romanas de Chaves. Sérgio Carneiro (DGPC) e Rui Lopes (C. M. Chaves)

Consumo de alimentos vegetais, e o uso de madeira para construção

e objetos nas termas romanas de Aquae Flaviae Filipe Costa Vaz,

João Tereso (CIBIO e IN-BIO) e Maria Martín-Seijo - (Univ. Cantabria)

A surpresa debaixo da abóbada. Maria Vilhena de Carvalho

Debate

Visita orientada ao Museu das Termas Romanas. Sérgio Carneiro

09:30

10:00

11:00

11:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

Hora

Urbanismo romano em Aquae Flaviae. Novos testemunhos.

João Ribeiro (Archeo3D)

A água em Aquae Flaviae, para além das fontes termais.

Mário Fortes (Univ. Minho)

Chaves Medieval, uma cidade herdada. Luísa Trindade (FLUC)

O projeto de musealização do espaço das Termas Romanas de Chaves.

Bruno André, Ricardo Teixeira, Patrícia Remelgado, Paula Fernandes

(Arqueologia & Património)

O papel da Ilustração científica na comunicação e divulgação de ciência.

O caso das Termas de Chaves César Figueiredo

Ferramentas de comunicação e de divulgação das Termas Romanas

de Chaves Pedro Sobral de Carvalho e Maria de Fátima Beja e Costa (Eon).

Debate

Sessão de encerramento.

Visita orientada ao Centro Histórico de Chaves. João Ribeiro

Jurídico da Formação Contínua de Professores,
entífica e pedagógica.

Inscrições em
https://forms.gle/shaoijNBMmDyWbLN9 
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TEATRO
Auditorio de Verin
Dos pases disponibles, sábado a las 8 de la tarde y domingo a las 7 de la tarde.   
Entradas a la venta a partir del 28 de marzo en la Ofi cina de Turismo de Verin.
Org Namarella Teatro
Colab Concello de Verin y Trebon do mildeu

VERIN 

CHAVES 

sábado
sábado

sábado
sábado

sexta
viernes 09

09

08

STAND UP COMEDY: CHORAR DE RIR
Cineteatro Bento Martins, 21h30
CHORAR DE RIR é um espetáculo de stand up comedy, 
protagonizado por João Faquire e Pedro Rodas que 
abrem também a boca de cena para um convidado 
local, desta feita teremos Nuno Neves a juntar-se 
ao palco. Dividido em três momentos de stand up, 
onde cada humorista irá dissecar o tudo e o nada, 
as grandes questões da humanidade, mas também a 
rotina mais pacata do dia-a-dia. Espetáculo produzido 
pela produtora Chorar de Rir, Chorar de Rir é um evento 
que se compromete a deixar o público, adivinhem?! 
Muito contentes! Estamos a brincar, compromete-se a 
deixar o público a chorar de rir.  Duração: 70 m Género: 
Comédia; Classifi cação Etária: M/16. Bilhete: 7€
Org: Chorar de Rir e Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves, Aqua Chaves – Apart Studios e 3 Libras-Snacks e Bar.

sábado
sábado09 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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VERIN 

CHAVES 

DOMINGO DE RAMOS
Capilla de San Lázaro, 11.30 h
El Domingo de Ramos la celebración principal tendrá lugar en 
Verín a las 11:30h con la Bendición de Ramos en la Capilla de 
san Lázaro y la posterior Procesión hasta la Iglesia Parroquial, 
donde se celebrará la Santa Misa.
Org Uap Verin

ANDAINA POZO DO DEMO
Pabellon de deportes, 10.00 h
Ruta de senderismo de 16 km. Inscripcio-
nes hasta 7 e abril en Multisport Verín y 
Deportes Redonet (Rúa Ervedelo, Ourense), 
vía telefónica (600 410 018 e 988414423), 
correo electrónico buzon@multisport.es
Recogidas de dorsales viernes 8 y sabado 
9 en horario 10:00 a 13:00 horas y  16:00 
a 20:30 horas) en Multisport Verin, (rúa  
Irmáns Moreno),  domingo 10 de abril, desde 
las 8:30 horas de la mañana en el Pabellon 
Municipal de Deportes de Verín.
Patrocinado por Augas de Cabreiroá, Horto-
Verín S.L, Gadis e a Denominación de Orixe 
Monterrei; e colaboran co mesmo Saude-
ter, Multisport Verín, Cope Verín e as Agrupa-
cións de Voluntarios

PRIMEIRA FEIRINHA DE PÁSCOA DA 
FREGUESIA DE SOUTELO E SEARA VELHA
Largo do Senhor da Saúde, Soutelo, das 10h00 às 19h00
Os expositores serão na sua grande maioria das aldeias da freguesia (Soutelo, Noval 
e Seara Velha). Os produtos vendidos serão produtos das nossas aldeias (folares, pão 
centeio, bolas de carne, fumeiro legumes, frutos secos, ovos, leitão, etc). 
Org.: Junta de Freguesia de Soutelo e Seara Velha
Apoio: Comissão de Festas da Nossa Senhora da Saúde



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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SEMANA SANTA
Iglesia Convento mercedario e
Iglesia Parroquial de Verin 
jueves Santo. Numerosos devotos vivirán con 
gran devoción y solemnidad la celebración de 
la Semana Santa 2022 en la villa verinense. 
Los actos comienzan el Jueves Santo en la 
Iglesia Parroquial Sta Mª la Mayor, con la Cena 
del Señor y Rito del Lavatorio que tendrá lugar 
en la Iglesia Parroquial. A las 22.00 h Hora 
santa. En la Iglesia de la Merced celebración 
de la Cena del Señor.
Org Uap Verin

VIERNES SANTO
Iglesia Convento mercedario e 
Iglesia Parroquial de Verin 
El Viernes Santo se rememora la muerte de Cristo 
crucificado. Oración dirigida en la Iglesia Parroquial. Los 
actos comienzan con la Celebración de la Pasión del 
Señor en la iglesia parroquial Posteriormente tendrá lugar 
el Sermón del Desenclavo, que finaliza con la Procesión 
del Santo Entierro. En la Iglesia de la Merced Vía crucis a 
las 10.00 h y Celebración de la Cena del Señor por la tarde 
Org Uap Verin
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WORKSHOP DE TEATRO 
COM NUNO NEVES
Cineteatro Bento Martins, 
10h00 – 13h00 | 14h30 – 
19h30 
O Workshop terá como principais 
competências:
- Técnica base do improviso;
- Melhorar o trabalho em equipa;
- Suprimir vulnerabilidades em pal-
co;
- Aprender a aceitar o erro.
Inscrições até 14 de abril. Valor da 
inscrição: 10€. Duração: 7 horas.  
Para maiores de 14 anos. Para mais 
informações: tefchaves@sapo.pt | 
276 333 919. 
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

VISITA ORIENTADA 
BILINGUE PORTUGUÊS
ESPANHOL
MACNA - Museu de Arte Contem-
porânea Nadir Afonso, 15h00
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 

FEIRA MENSAL DE VILA 
VERDE DA RAIA
Largo 8 de Dezembro, durante a 
manhã
Realiza-se habitualmente no 3.º domingo 
de cada mês durante a manhã, no 
entanto, neste mês, devido à Páscoa, a 
feira realizar-se-á no sábado de Páscoa, 
com pontos de venda de produtos 
locais, como pão caseiro, fumeiro e mel, 
roupa, calçado, frutas, fl ores, árvores, 
numismática e ainda uma diversidade 
de outros produtos da terra.
Org.: Junta de Freguesia de Vila Verde 
da Raia
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SÁBADO y 
DOMINGO SANTO
Iglesia Convento mercedario e 
Iglesia Parroquial de Verin 
Por la mañana tendrá lugar el Vía crucis 
en la Iglesia Parroquial. Día de reflexión 
y silencio. Tras este día de reflexión llega 
el Domingo de Resurrección que marca 
el final de la Pascua
El domingo de resurrección misa a las 
12.30 en la Iglesia de la Merced 
Org Uap Verin
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CINEMA: 
MONSTROS FANTÁSTICOS: 
OS SEGREDOS DE DUMB-
LEDORE
Cineteatro Bento Martins, 18h00 
e 21h30
O Professor Albus Dumbledore (Jude Law) 
descobre que o poderoso Gellert Grindelwald 
(Mads Mikkelsen) pretende assumir o 
controlo do mundo da feitiçaria. Incapaz de 
o deter sozinho, confia ao Magizoologista 
Newt Scamander (Eddie Redmayne) a 
liderança de uma equipa composta de 
feiticeiros, bruxas e de um Muggle corajoso, 
numa perigosa missão, onde antigos e novos 
monstros colidem com a crescente legião de 
seguidores de Grindelwald. Mas com tudo o 
que está em jogo, quanto tempo conseguirá 
Dumbledore ficar à margem? 
Duração:2h22m. Género: Fantasia. Classificação Etária: M/12. 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

SEMINÁRIO KARATE COMBAT
COM UM SUPER ATLETA 
VITALIE CERTAN 
Escola Nadir Afonso
O Seminário de Karaté Combat orientado por Vitalie 
Certan no dia 23 de abril vai trazer uma visão sobre 
o Karaté Full contact, vai trazer conhecimento a todos 
os praticantes e aficionados de Karate e artes marciais 
em geral. 
Valor: 20€
Org.: Karaté Clube Alto Tâmega

FESTIVIDADES EM HONRA DA NOSSA SENHORA DAS BROTAS
Forte de S. Neutel
DIA 23 - SÁBADO: 15h00 Música ambiente; 21h30 Grupo Alta Definição junto ao Nicho 
do Bairro dos Fortes; DIA 24 DOMINGO: 11h15 Procissão desde o Nicho do Bairro dos 
Fortes até à Capela do Forte de S. Neutel, com passagem pelo Regimento de Infantaria 19, 
seguida de Missa presidida pelo Arcipreste Dr. Hélder de Sá e cantada pelo Coro da Banda 
Municipal Flaviense. Procissão com acompanhamento do Agrupamento de Escuteiros e 
Militares do RI 19, que transportam o andor da padroeira; 14h30 - Atuação de Georges 
Canário; 17h30 - Grupo Amor à Música; DIA 25 - SEGUNDA | DIA DA PADROEIRA;10h30 
- Celebração da Eucaristia, presidida pelo Arcipreste, Dr. Hélder de Sá e pelo Capelão do 
RI 19 Major António Pinto Dias e cantada por elementos do coro da Igreja de St. ª Cruz 
- Trindade; 15h00 - Tarde dançante com Marco Rafael; 20h00 - Encerramento com as 
tradicionais merendas.
Org.: Comissão de Festas e Município de Chaves
Apoio: Junta de Freguesia de Stª Maria Maior, Regimento de Infantaria 19 e ACISAT
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2ª EDIÇÃO DO PLOGGING CHALLENGE PORTUGAL:
TROÇO DO CPSI DO CONCELHO DE CHAVES
Serviços operativo do Município de Chaves, 9h00
Percurso de 7 km do troço do CPSI, 
com início nos serviços operativos 
do Município de Chaves, viragem 
no Jardim do Bacalhau e regresso, 
com 44 d+ (ida e volta).
Santa Maria da Feira (https://
facebook.com/groups/
4159350047485921/).
Org.: Grupo de Plogging Santa 
Maria da Feira e Município de 
Chaves
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COMEMORAÇÕES DO 48º 
ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL
09h30 - Hastear da Bandeira Nacional, na Praça 
de Camões com a presença das três corporações 
de Bombeiros do concelho; Interpretações musi-
cais pela Banda Musical de Rebordondo e Coro 
Infanto Juvenil do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio 
Martins; 10h00 - Corrida da Liberdade, concentra-
ção na Alameda do Tabolado, inscrições em www.
chaves.pt/pages/760; 11h00 - Sessão Solene da 
Assembleia Municipal de Chaves - 48º ANIVERSÁ-
RIO DO 25 DE ABRIL DE 1974, no Auditório do Cen-
tro Cultural de Chaves; 12h15 - Entrega de Prémios 
da Corrida da Liberdade, na Alameda do Tabolado; 
15h00 - Concerto pelas Bandas Filarmónicas da 
Torre de Ervededo e Vila Verde da Raia, na Alame-
da do Tabolado; 21h30 - Concerto “25 de Abril” 
Grupo MATABICHO, no Auditório do Centro Cultural 
de Chaves.
Org.: Município de Chaves
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CORRIDA DA LIBERDADE
Alameda do Tabolado 
(atrás da Piscina Municipal), 10h00
No âmbito das comemorações do 48º aniversário do 
25 de Abril, o Município promove a tradicional Corrida 
da Liberdade. As inscrições, gratuitas, são obrigatórias 
e encontram-se disponíveis através do link  https://
bit.ly/corridaliberdade, no Centro Cultural de Chaves, 
Chaves Termas & SPA, União de Freguesias de Ma-
dalena e Samaiões, Junta Freguesia Vilela Seca, Junta 
de Freguesia de Outeiro Seco, Junta de Freguesia de 
Faiões e União de Freguesias de Santa Cruz/Trindade 
e Sanjurge, até ao dia 16 de abril.
A iniciativa, que conta com o apoio da Associação 
Wildfun - Desporto, Aventura & Turismo e da Associação de Atletismo de Vila Real, apresenta 
um percurso de 10 km, destinado a atletas federados e não federados nascidos no ano 2001 
e anteriores, um percurso de 1km, destinado a atletas federados e não federados nascidos 
entre 2005 e 2013, e uma Marcha, de 7 km, destinada a todas as classes etárias e sem fi ns 
competitivos. A Corrida da Liberdade contempla prémios monetários até ao 10º lugar, sendo 
sorteado também um prémio de participação no valor de 150€, entre todos os participantes 
que terminem a prova de corrida. 
Org.: Município de Chaves
Apoio: Associação Wildfun - Desporto, Aventura & Turismo e Associação de Atletismo de 
Vila Real

DEBATE: “AFIRMANDO AS CONqUISTAS DA 
REVOLUÇÃO E OS VALORES DE ABRIL”
Auditório da Biblioteca Municipal, 21h00
Debate sobre os direitos e liberdades conquistados com o 25 de 
Abril, com a exibição de um fi lme da CGTP-Intersindical Nacional.
Quando se comemora o 48.º aniversário lembramos os 
ideais de democracia, de justiça social, de desenvolvimento 
e de solidariedade da Revolução. Vários foram os direitos 
conquistados, como a liberdade de expressão, combate às 
desigualdades e a garantia de direitos à classe trabalhadora. A 
revolução de abril constituiu um momento ímpar da história do 
povo português.
Org.: União dos Sindicatos de Vila Real
Apoio: CGTP, URAP - União de Resistentes Antifascistas 
Portugueses, Associação Conquistas da Revolução, Associação 
dos Defi cientes das Forças Armadas - Chaves, Amnistia 
Internacional e Município de Chaves

A�rmando as Conquistas
da Revolução e

os Valores de Abril

Organização:
União dos Sindicatos

 de Vila Real

Oradores:
CGTP - Intersindical Nacional 
URAP - União de Resistentes Antifascistas Portugueses
Associação dos De�cientes das Forças Armadas
Associação Conquistas da revolução
Amnistia Internacional de Portugal

Biblioteca Municipal de Chaves- 21:00h
25 de Abril 20

22

Deb
ate
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CINECLUBE DE CHAVES FILME: 
SOBREVOO E DIREITO À 
MEMÓRIA DE RÚBEN SEVIVAS
Cineteatro Bento Martins, 21h00
Rúben Sevivas, natural de Chaves, com licenciatura e 
mestrado em Cinema, apresenta no cineclube duas das 
suas mais recentes obras: “Sobrevoo” e “Direito à Me-
mória”. Se “Sobrevoo” é o prato principal da noite, onde 
podemos ver um Rúben como realizador, ator e ser hu-
mano, numa curta metragem que continua a arrecadar 
diversos prémios em festivais de cinema, em “Direito à 
Memória” o paradigma muda um pouco, pois viajamos 
até 1958 e entramos no antigo Cine-Parque de Chaves, 
para um discurso memorável do General Humberto Del-
gado em pleno estado novo. Duração: 30 min. Bilhete: 
Não sócios: 3,50€, sócios (gratuito, com as cotas em dia).
Org: CineClube de Chaves 
Apoio: Município de Chaves
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CINEMA: 
A CIDADE PERDIDA
Cineteatro Bento Martins,
sexta: 18h00 e 21h30;
domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
A brilhante e solitária escritora de populares ro-
mances de aventuras sobre lugares exóticos Lore-
tta Sage (Sandra Bullock) é forçada a embarcar na 
viagem na promoção de um novo livro, na compa-
nhia de Alan (Channing Tatum), o elegante modelo 
que surge nas capas dos livros como o herói, Dash. 
A escritora é raptada por um excêntrico bilionário 
(Daniel Radcliffe) que espera que Loretta o guie ao 
tesouro na antiga cidade perdida da sua última his-
tória. Determinado a provar que pode ser um ver-
dadeiro herói e não apenas um produto de fi cção, 
Alan decide salvá-la. Empurrados para uma aventura na selva, o par improvável tenta 
sobreviver e descobrir o ambicionado tesouro, antes que se perca para sempre. Duração: 
92m. Género: Aventura, Romance, Ação, Comédia. Classifi cação Etária: M/12.Bilhete: 5€
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
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CHAVES en’DANÇA 2022
Pavilhão Municipal de Chaves, 21h00
Nesta 9ª edição as escolas de dança de Chaves vão reunir-se num fantástico evento, onde 
o público e os artistas convivem e celebram a dança enquanto expressão artística, capaz 
de despertar as mais inúmeras emoções. Um espetáculo carregado de cor e beleza, onde 
sobressai a alegria da vida em coreografias exuberantes, evidenciando as artes como 
importante recurso de promoção do território, reforçando a atratividade e notoriedade do 
mesmo. Entrada gratuita limitada à lotação existente, com levantamento prévio do bilhete 
na Biblioteca Municipal de Chaves e nos Postos de Turismo.
Org.: Município de Chaves
Apoio: Turismo de Portugal, IP
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Dia  1 - OS MAIOS
Dia 17 - LETRAS GALEGAS
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PRÓXIMOS EVENTOS

FICHA TÉCNICA:
Editor: Eurocidade Chaves-Verín, AECT
Fotografias capa: www.unsplash.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.
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