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

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

CHAVES 
maio
mayo31Até
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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

EXPOSIÇÃO: “VOLTAR AOS PASSOS QUE FORAM DADOS”
No âmbito das Comemorações do Centenário do nascimento de 
José Saramago (1922 – 2010)
Biblioteca Municipal, (sala de leitura – adultos), de segunda a sexta das 09h30 às 
13h00 e das 14h00 às18h30; sábado das 9h30 às 13h00.
Esta exposição pretende ser uma viagem pela biografia de José Saramago, tendo o 
propósito de divulgar a literatura e o pensamento do escritor, em colaboração com a 
Fundação José Saramago e o Grupo de Trabalho das Bibliotecas Escolares de Chaves.
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
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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 

VERIN 

RUTA SENDERISMO
A pousa, 10.00 h
El 1 de maio tendrá lugar una Ruta Solidaria a favor da Asociación Española Contra 
el Cáncer, organizada por el Club Sendeiristas de Monterrei y en la que también cola-
bora el Concello de Verín.
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FEIRA MENSAL DE SÃO PEDRO DE AGOSTÉM
Santuário de Nossa Senhora da Saúde, das 09h00 às 13h00, com mis-
sa 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

FESTA DOS MAIOS 
/ FEIRA SOLIDARIA
Plaza da Alameda y Plaza García Barbón, 10 
a 20 h.
Maios (artísticos y tradicionales), venta de coplas; Banda 
do Conservatorio de Verín,13:00h; caseta de pulpo (con 
pan y vino subvencionados).
Feria solidaria: puestos de las asociaciones, amplio pro-
grama para la participación ciudadana, compra-venta 
solidaria.
Org.: Concello de Verín

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

martes
terça

miércoles
quarta

lunes
segunda03 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
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FÓRUM DA EDUCAÇÃO/INOVAÇÃO
Pavilhão Expoflávia, 09h30 – 12h30 e 14h30 – 18h00
É um evento orientado para a reflexão sobre o sistema educativo, a divulgação dos 
agentes educativos e das suas práticas de trabalho. Evento tendo como objetivo o 
combate ao insucesso escolar, relacionado com práticas educativas, tecnologia e ino-
vação, palestras, gaming. 
Inclui um concerto para o público em geral, no dia 6 (sexta), no Largo General Silveira, 
a partir das 21h30.
Org: Município de Chaves

CINEMA: MORBIUS
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
O bioquímico Michael Morbius tenta curar-se de 
uma rara doença sanguínea com ADN de morcego, 
mas acaba por se tornar uma espécie de vampiro 
vivo. As aventuras de um anti-herói da Marvel. Du-
ração: 104 min. Género: Ação, Aventura; Classifica-
ção Etária: M/12. Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

VISITAS GUIADAS 
Balneario de Cabreiroá,10.30 y 17.30 
Una propuesta de profesionales de turismo para conocer más de cerca la historia de 
los balnearios y del termalismo. El 7 de mayo a las 10.30 de la mañana y el día 17 de 
mayo, festivo en Galicia a las 17.30 h de la tarde. 
El punto de encuentro será el recinto del Balneario de Cabreiroá. El aforo estará limi-
tado a 25 personas, el coste es de 10 €, será necesario inscribirse en el teléfono 676 
41 70 46 o mail  caminhandopolasaugas@gmail.com.
Org. Asoc.profesional de Guías Turísticos de Galicia.
Colab. Xunta de Galicia
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TEATRO: O CASAMENTO
PRODUÇÃO: TEATRO FLOR DE ALDRIZ 
(SANTA MARIA DA FEIRA)
Cineteatro Bento Martins, 21h30
Uma comédia que retrata a saga intemporal da 
busca do matrimónio com o par perfeito, que seja 
inegavelmente aceite pela sociedade. Uma comédia 
dinâmica que atrai a gargalhada natural provocada 
pelo cómico quotidiano e pelo cómico de situação 
em que todo o público se revê. Duração: 1h20 min. 
Género: Comédia. Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de 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

CONCIERTO L’YBERIC CRESCENDO 
(CONCERTO TRIBUTO IL DIVO)
Auditorio de Verin, 20.00 h 
Grupo lírico-vocal formado por tres jóvenes cantantes 
con dilatada experiencia sobre los escenarios. Compues-
to por dos tenores y un barítono (Nestor Martorell, Juan 
Ledesma y Edgar Abramian) ofrecen un espectáculo re-
novado con canciones que recogen desde las bandas 
sonoras del cine hasta las mejores baladas del rock de 
todos los tiempos, siempre con el sello lírico-sinfónico. 
Entradas a la venta en ataquilla.com.
Org Concello de Verin
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO “jOSÉ AFONSO - TODAS AS 
CANÇÕES” PELA ASSOCIAÇÃO jOSÉ AFONSO
Sala polivalente da Biblioteca Municipal, 17h00
A apresentação será seguida de um momento musical com gente de Chaves e Ana 
Ribeiro da direção da Associação José Afonso.
Org.: Município de Chaves
Apoio: Associação José Afonso

TEF SOCIAL: GADO BRAVO (1934)
Cineteatro Bento Martins, 15h00
Manuel Garrido, abastado lavrador, criador de tou-
ros e hábil cavaleiro tauromáquico, vê a sua razão 
de pessoa sensata escravizada pelo coração impe-
tuoso, quando duas mulheres lhe cabem no destino: 
Branca, toda sensibilidade e doçura, símbolo das vir-
tudes da mulher portuguesa; e Nina, cantora estran-
geira, estonteante e dominadora. Da tremenda luta 
que se trava no espírito de Manuel Garrido, vencerá 
a prudência, que traz como prémio os mais apoteó-
ticos triunfos na arena... Duração: 1h55m. Género: 
Romance/Comédia; Classificação Etária: Familiar. 
Entrada Gratuita.
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Cineclube de Chaves, Inatel e Município de 
Chaves

PRESENTACION DE LIBRO
Biblioteca de Verin,19.30 h 
Daniel Boyano Sotillo, geógrafo ambiental y montañero, ha realizado su labor profe-
sional en diferentes espacios naturales, destacando montañas del mundo como el 
Himalaya, Los Andes, Atlas, Alpes, Montañas Árticas, presenta en Verin, “Trevinca des-
de dentro”.
Org Biblioteca Municipal de Verin.



CINEMA: SONIC 2 - O FILME (VP)
Cineteatro Bento Martins, 18h00 e 21h30
O ouriço azul mais conhecido do planeta está de 
volta em SONIC 2: O FILME, para um novo nível 
de aventura. Depois de se instalar em Green Hills, 
Sonic está determinado a provar que está à altura 
de um verdadeiro herói, e o verdadeiro teste sur-
ge com o regresso de Dr. Robotnik. Duração: 122 
m. Género: Aventura. Classificação Etária: M/6. 
Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: 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 

TEATRO: 
AUTO DA ÍNDIA DE GIL VICENTE
Produção: Teatro Experimental Flaviense
Cineteatro Bento Martins,15h30 e 21h30
Em pleno apogeu dos Descobrimentos Portugue-
ses, parte uma armada do Cais do Sodré, rumo 
à Índia, cheia de homens que procuram fortuna. 
Ficam em terra, sozinhas e abandonadas à sua 
sorte, as mulheres. O que fazem estas na ausên-
cia dos maridos? E conseguirão eles regressar 
com a riqueza por que lutaram? Diverte-te com 
esta primeira farsa de Gil Vicente e descobre a crí-
tica que encerra. Duração: 50 min. Género: farsa, 
comédia. Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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6.º SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
ARQUEOLOGIA VIRTUAL
Auditório Luís Coutinho, das 9h00 às 
18h00
A Maratona e Simpósio de Arqueologia Virtual 
que contam com edições anuais desde 2015 
e que reúnem alguns dos melhores profis-
sionais da Arqueologia Virtual a nível ibérico. 
Esta iniciativa tem como propósito melhorar a 
compreensão de um Bem Cultural mediante a 
aplicação de técnicas de Virtualização de Pa-
trimónio partindo do conhecimento científico 
produzido em relação a esse monumento ou 
sítio arqueológico. Na edição de 2022, o foco 
da Maratona é o edifício termal romano iden-
tificado no Largo do Arrabalde, denominado 
Termas Romanas de Aquae Flaviae, e a área 
envolvente. Os resultados dos trabalhos multi-
disciplinares levados a cabo durante a Maratona de Arqueologia Virtual, entre 9 e 13 
de maio de 2022, serão publicamente apresentados no dia 14 de maio 2022. 
O Simpósio de Arqueologia Virtual, irá contar com a apresentação de projetos de valo-
rização e difusão patrimonial na Península Ibérica e culmina com uma visita guiada ao 
Museu das Termas Romanas de Chaves, acompanhada pelos técnicos responsáveis 
pela proposta de reconstituição virtual deste equipamento termal. Inscrição gratuita 
em 
(https://forms.gle/HwMwUgxTDWQve17M7).
Org: Município de Chaves e Archeo3D
Apoio: Termas Romanas de Chaves, Chaves Termas & Spa, Ideias Essenciais, Tours e 
Eventos, Castelo Hotel, Município de Montemor-o-Novo, Morbase
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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, com pontos 
de venda de produtos locais como pão caseiro, fumeiro e mel, roupa, calçado, frutas, 
flores, árvores, numismática e ainda uma diversidade de outros produtos da terra.
Org.: Junta de Freguesia de Vila Verde da Raia.
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LIVRES E IGUAIS POR CARLÃO
Auditório do Centro Cultural de Chaves, 10h30
Projeto pedagógico com o propósito de sensibilizar e, essencialmente, terminar com 
qualquer tipo de discriminação, fundada no princípio da ignorância e do ódio, que 
bloqueie a construção de uma sociedade intercultural. Serão abordadas temáticas 
como o racismo, discriminação étnica e da xenofobia dotando os destinatários de 
conhecimento e ferramentas que necessitem para combater entre si e com os que os 
rodeiam, atitudes e comportamentos discriminatórios.
Org.: CLDS 4G Chaves e Betweien

CINECLUBE DE CHAVES
735 DE DAN’S REVIVAL E EDUARDO CUNHA
Cineteatro Bento Martins, 21h30
Prontos para voltar aos concertos e com uma personalidade 
cada vez mais vincada, os irmãos Esteves decidem gravar 
o terceiro projeto num armazém industrial. Neste documen-
tário, capturado por Eduardo Cunha, a banda Mirandelense 
Dan`s Revival abre as portas do estúdio improvisado para 
uma sessão que durou de sexta a domingo. Depois de 735 
dias desde a última atuação com plateia, a ideia de docu-
mentar as gravações surge de forma natural e é o primeiro 
passo, após dois anos, na reaproximação da banda com o 
público. Bilhete: Não sócios 3,50€, sócios (gratuito, com as cotas em dia).
A banda irá estar presente para um momento musical ao vivo.
Org: CineClube de Chaves
Apoio: Município de Chaves

sexta
viernes20 CHAVES 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “POR UM FIO”, DE MANUEL 
CATUMBA
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal, 17h00
“Duarte é o fi lho dos caseiros que com desvelo cultivavam as terras e cuidavam da 
casa quase apalaçada numa aldeia de Trás-os-Montes, cujos donos, a viverem em 
Lisboa, oposicionistas ao regime, primavam pela amizade ao rapaz e à família.”
Org.: Município de Chaves
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CINEMA: DOUTOR ESTRANHO NO 
MULTIVERSO DA LOUCURA
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
O universo cinematográfico da Marvel desvenda o 
Multiverso e expande os seus limites para além do 
que alguma vez foi feito. Entre no desconhecido com 
o Doutor Estranho que, com a ajuda de aliados mís-
ticos, antigos e novos, atravessa as realidades alter-
nativas e perigosas do Multiverso para enfrentar um 
novo adversário. Duração:126 m. Género: Fantasia; 
Classificação Etária: M/12. Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

A LENDA DA MARIA MANTELA
Auditório do Centro Cultural de 
Chaves, 21h00
A Lenda da Maria Mantela conta a his-
tória de um casal que é abençoado (ou 
amaldiçoado) com uma gravidez de 7 
filhos. Assustada com a opinião alheia 
ou com a falta de dinheiro para a mani-
cure, Maria Mantela decide livrar-se de 
6 dos seus filhos. O seu marido, aman-
te da caça ou das noitadas no futebol, 
descobre esta mentira e confronta Ma-
ria Mantela, 10 anos depois. Um espe-
táculo construído no âmbito do Atelier 
de Teatro - Lenda em que existimos, in-
serido no projeto do Município de Cha-
ves, “Cultura para Todos- A Criatividade 
Eleva o Espírito, Agita outros Mundos | 
NORTE-07- 4230-FSE-000022”. Mais informações, em www.culturaparatodos.pt.
Org.: Município de Chaves



sábado
sábado

sábado
sábado

21

21

CHAVES 

VERIN 

CAMINHADA “DAR MAIS VIDA AOS ANOS, DAR MAIS 
ANOS À VIDA”
Concentração nas Termas de Chaves, 08h45
A atividade inclui aula de aquecimento, pequeno-almoço saudável, aula de relaxa-
mento, e regresso de autocarro. Inscrição: 5 €.
Org.: Chaves Termas & SPA e Município de Chaves
Apoio: Junta de Freguesia de Santo Estevão

CONCIERTO GISELA. 
DISNEY KIDS
Auditorio de Verin,19.00 h 
Espectáculo musical para toda la familia don-
de Gisela, un hada mágica, carismática y con 
voz angelical, los introducirán en un fantásti-
co y apasionado viaje de muchas aventuras 
Disney. Entradas a la venta en ataquilla.com
Org Concello de Verin
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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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CONCERTO: “LEGATUM”
ORQUESTRA DE SOPROS DA AACHAVES

Auditório do Centro Cultural de Chaves, 16h00
A Orquestra de Sopros da AAChaves apresenta-se em concerto com um programa 
dedicado à Música em Holandês. Em rota direta para o World Music Contest 2022 em 
Kerkrade - Holanda, fazemos uma paragem para darmos a conhecer uma linguagem 
que foi pioneira e influenciou a música para sopros do mundo inteiro. Obras de Roost, 
Houben, Appermont e Navarro. Maestro - Luciano Pereira Solista - Luís Matos – Oboé. 
Entrada Livre.
Org.: Alma.alta e Município de Chaves

CINEMA: OS MAUZÕES (VP)
Cineteatro Bento Martins; 18h00 e 21h30
Na nova comédia de ação da DreamWorks Animation, 
baseada na série de livros best-seller do New York Ti-
mes, uma equipa de animais fora da lei e peritos em 
golpes, está prestes a tentar o seu golpe mais ousado 
– tornarem-se cidadãos modelo. Duração: 100 m. Gé-
nero: Animação, Comédia; Classificação Etária: M/6. 
Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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FESTIVAL GASTRONÓMICO DO BACALHAU DE CHAVES
Restaurantes Aderentes do Concelho de Chaves
O “Festival Gastronómico do Bacalhau de Chaves” é uma iniciativa que Chaves pro-
move pela primeira vez. Nos dias 27, 28 e 29 de maio, seis dezenas de restaurantes 
e unidades hoteleiras terão à mesa pratos ou menus de bacalhau, que prometem 
conciliar a inovação com a tradição, marcados igualmente pela exuberância e sabor 
da gastronomia flaviense. O evento juntará Chefs locais e nacionais com a realização 
de três showcookings.
Em simultâneo, será dinamizado um concurso gastronómico que contará com 40 res-
taurantes aderentes. Serão premiados, por categorias, os melhores restaurantes e 
chefes pelas suas criações, promovendo a originalidade e a modernização da gastro-
nomia local, privilegiando sempre o Bacalhau, enquanto ingrediente de excelência da 
cozinha tradicional portuguesa.
Ao longo dos três dias, terá lugar o evento “Fins de Semana Gastronómicos”, promovi-
do pela Região de Turismo do Porto e Norte de Portugal. 
Org: Município de Chaves

FEIRA DAS VARANDAS  
Largo do Arrabalde, das 09h00 às 18h00
Feira de Produtos Regionais.
Org.: AmoChaves – Associação de Moradores do Cen-
tro Histórico de Chaves
Apoios: Município de Chaves e Junta de Freguesia de 
Santa Maria Maior
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO INFANTO-jUVENIL “TENHO 
UM AMIGO DEBAIXO DA CAMA!”, DE MÁRCIA SANTOS
Biblioteca Municipal, 11h00
Sinopse: “Descobri que cresci e ele cresceu comigo. Os seus olhos ficaram maiores e 
mais escuros e estava tão alto que já não cabia debaixo da cama, embora eu insistis-
se para que o fizesse, todas as noites”.
Org.: Município de Chaves
Apoio: Flamingo Edições



JUNIO
 
 Jornadas de Novela Negra, 3-4 de junio
 Jornadas de Puertas Abiertas vinos 
 Monterrei, 10 al 12 de junio
 Exposición a partir de 15 de junio

VER
IN

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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