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

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

EXPOSICIÓN 
Museo Claustro Mercedario 
de Verin 11.00 h
Ofrece la posibilidad de recorrer el 
pasado de la comarca de Monter-
rei a través de la historia del vino. 
No te pierdas el túnel de aromas…
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 VERIN 



quarta
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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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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 turismo gastronómico en nuestro destino.
Org.: AEHCOM 

VERIN 

CHAVES 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Jardim do Tabolado, 09h30/11H30 e 14h30/16h30
Nesta data e dia especial, as crianças são o centro das atenções, o Município de 
Chaves organiza atividades com o nobre objetivo de promover os direitos e o bem-
estar de todas as crianças.
Org.: Município de Chaves



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

CHAVES CHAVES junho
junio02 29/

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE 
CARNEIRO RODRIGUES 
- “OS NOSSOS ARTISTAS”
Sala Polivalente da Biblioteca 
Municipal, de segunda a sexta das 
9h30 às 13h00 e das 14h00 às 
18h00. Sábado das 9h30 às 13h00  
Encerra ao domingo
A inauguração da exposição é no dia 2 de junho, 
pelas 17h30.
Carneiro Rodrigues nasceu em Chaves em 1958 
e nesta cidade estudou até ao ensino secundá-
rio. Fez depois o Magistério primário e foi traba-
lhar para França, como professor de português. 
Foi lá que a sua “vocação“ se manifestou de 
forma mais decisiva. A este facto, não foi alheio 
o contacto mais fácil e próximo com a arte dos 
museus e a sua inclusão num grupo de artistas da cidade onde vivia, com quem fez 
algumas exposições.
De regresso ao país ingressou na Escola de Belas Artes do Porto. É atualmente profes-
sor do ensino secundário e mantém uma atividade artística regular. Realizou mais de 
três dezenas de exposições individuais e participou em diversas exposições coletivas 
dentro e fora do país.
Org.: Município de Chaves
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MOSTRA DE ARTE:
LUIS BATISTA
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

jORNADA DE NOVELA NEGRA
Auditorio de Verin, 19.30 H
Presentación de las IV Jornadas de N-N, Lorena Carnero 
Y Daniel Carnero, Voluntarios da Biblioteca del ayunta-
miento de Verin. Coordina las Jornadas: Juez  Vázquez 
Taín. El sábado a las 20:40h. Clausura  
Org Biblioteca Municipal de Verin.(foto)

CINEMA: CRIME EM HOLLYWOOD
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
Charlie Waldo, um ex-polícia caído em desgraça, procura 
passar os seus últimos dias em paz, isolando-se na floresta. 
Mas a sua vida pacata chega ao fim quando uma detetive 
privada o contrata para investigar um estranho assassina-
to. O famoso ator de televisão Alastair Pinch é acusado de 
matar a sua mulher Mónica. A parte estranha, é que não 
consegue lembrar-se de nada. Será que Waldo conseguirá 
desvendar este mistério?  Duração: 110 min; Género: Ação; 
Classificação Etária: M/14; 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

BEATO - SHOWCASE
Sala Amarela – Indieror, 21h00
O Beato é o alter ego de Bruno Vasconcelos, que anteci-
pa um novo caminho do músico.  O projeto abre assim 
espaço para um novo ponto de partida para o músico, 
que em 2013 foi nomeado para um Grammy Latino, na 
categoria de Melhor Álbum Pop Contemporâneo, com o 
seu projeto Ultraleve. O single: “À Beira-Mar”, lançado 
em 2021 é o primeiro tema para o primeiro álbum de 
longa duração que verá em breve a luz do dia com selo 
Valentim de Carvalho. Este é também o primeiro concer-
to na Sala Amarela, o espaço próprio nos escritórios da 
INDIEROR que pretende ser local de encontros, pales-
tras e discussões, bem como casa para projetos emergentes e concertos intimistas. 
Recentemente equipado e com lugar para mais de 50 pessoas, a Sala Amarela será o 
sítio onde a cultura acontece, bem no coração da cidade, em plena Rua Direita. O con-
certo é gratuito, mas carece de inscrição. Mais informação em: www.indieror.pt/beato
Org: Indieror
Apoio: Município de Chaves

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
Museu Casa dos Candeias, Rua da Fonte, 64 
Adães - Santa Leocádia
59 obras (estudos, desenhos, óleos, aguarelas e pas-
tel) de Alfredo Morais e Narciso Morais. Sob marcação 
- 96901136
Org.: Casa dos Candeias
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RUTA MULLERES
Varias localidades 
Ruta mulleres es un proyecto de senderismo 
en el que colabora Verin con el resto de los 
municipios de la comarca. Inscripción en el 
teléfono 611507540.
Org Mancomunidad de Municipios (foto)

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

DIA DO IDOSO
XX ENCONTRO DE IDOSOS DO CONCELHO DE CHAVES
Santuário de Nossa Senhora da Aparecida - Calvão, das 10h00 às 18h30
A comemoração anual do Dia do Idoso, que na presente data já regista a sua déci-
ma nona edição, representa uma importante ocasião para homenagear os idosos 
e sensibilizar para as oportunidades e desafios colocados pelo envelhecimento da 
população, existindo, naturalmente, a imperiosa necessidade de proporcionar con-
vívio, animação e mobilidade, tidos como importantes instrumentos de combate ao 
problema da solidão e isolamento, vivenciado por uma parte da população idosa do 
nosso concelho de Chaves. Animação a cargo dos grupos musicais “CONCERTINAS 
DO MONUMENTO” e “DUO RAFAEL & MARCO”
Org.: Município de Chaves
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UM MUNDO MÁGICO ONDE SER CRIANÇA É O MAIOR TESOURO
Parque Infantil da Caldas, 15h30
Dia destinado às crianças e familiares que contempla diversas atividades lúdicas ao 
ar livre e que promovam o convívio entre as crianças com fim à sua integração sau-
dável na comunidade.
Org: CLDS 4G Chaves

CAMINHADA “CAMÕES 
CAMINHA PELO BRUNHEIRO”
Vilar de Nantes (sede da Junta), 9h00 
A Associação Lobos do Brunheiro de Chaves, a As-
sociação de Desenvolvimento de Vilar de Nantes 
e a Junta de Freguesia de Vilar de Nantes, uniram 
esforços para organizar a Caminhada “Camões 
caminha pelo Brunheiro”! Esta atividade inserida 
na comemoração do Dia de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portuguesas, tem como objetivo 
promover e preservar o património natural da serra 
do Brunheiro e as tradições culturais da nossa fre-
guesia. Inscrição (10 Palas)
Org.: Associação Lobos do Brunheiro de Chaves e 
Associação de Desenvolvimento de Vilar de Nantes
Apoio: Junta de Freguesia de Vilar de Nantes

CINEMA: TOP GUN: MAVERICK
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 21h30 
- domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
Face a um futuro incerto e confrontado com fantasmas do 
passado, Maverick é obrigado a enfrentar os seus medos 
mais profundos, culminando numa missão que exige o sa-
crifício daqueles que forem escolhidos para voar nela. Du-
ração: 90 min; Género: Ação; Classificação Etária: M/14; 
Bilhete: 5€.
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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BACK TO THE HITS
Auditório do Centro Cultural de Chaves, 21h30
Vários artistas locais voltam a reunir-se com o propósito de criar um momento alto 
onde exploraram os maiores êxitos do pop/rock nacional e estrangeiro dos anos 70, 
80 e 90.
A CIMAT, enquanto promotora e potenciadora do melhor que se faz no Alto Tâmega, 
criou o ArtFest, um programa que pretende levar o “bem fazer” cultural local, a cada 
um dos municípios integrantes da CIM.  A entrada será gratuita e será feita por inter-
médio de bilhetes que podem ser levantados no Posto de Turismo do Alto Tâmega em 
data a anunciar.
Org: CIMAT
Apoio: 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

6º DOMINGO
MERENDEIRO - PASSEIO
DE PASTELEIRAS
Concentração no Largo de S. 
Roque, 10h00
10h30 Partida do passeio pelas ruas da 
cidade e seus arredores;
12h30 Merenda no Largo de S. Roque. 
Temos bicicletas. Traga a sua merenda! 
Traje à época e venha divertir-se! 
Org.: União de Freguesias de Madalena 
e Samaiões
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ESPETÁCULO “TRADIÇÕES”
Banda Musical da Torre De Ervededo
Auditório do Centro Cultural de Chaves, 
15H30
Espetáculo pela Banda Musical da Torre de Ervededo, 
com entrada livre.  
Org: Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega
Apoio: Município de Chaves

TEF SOCIAL: 
ALDEIA DA ROUPA BRANCA (1939)
Cineteatro Bento Martins, 15h00
A vida, o quotidiano, os costumes pitorescos, as zan-
gas, as rivalidades e as paixões da pequena comuni-
dade saloia da periferia de Lisboa, que se encarre-
gava da lavagem da roupa no rio. Duração: 1h32m. 
Género: Comédia; Classificação Etária: Familiar. En-
trada Gratuita.
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Cineclube de Chaves, Inatel e Município de 
Chaves

CINEMA: O MUNDO DA LUA
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
Pedro parte numa viagem mágica para a Lua com o 
objetivo de salvar a sua irmã mais nova Anne que foi 
raptada pelo malvado Homem da Lua quando tentou 
ajudar o escaravelho Sr. Zoomzeman. Duração: 81 
m; Género: Animação, Fantasia. Classificação Etária: 
M/4. Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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CONCERTO Paulo Novaes
Auditório do Centro Cultural de Chaves, 21h30
Os grandes concertos estão de volta ao Auditório do 
Centro Cultural de Chaves! Paulo Novaes é compo-
sitor, cantor e instrumentista brasileiro, nascido em 
São Paulo. Tem uma relevante trajetória na música, 
com três discos já lançados e músicas regravadas por 
nomes como Jorge Drexler, Lenine, Anavitória, Tiago 
Nacataro, entre outros. Com uma legião de seguidores 
a acompanhar de perto o seu trabalho, deu nas vistas 
ao conquistar o Grammy latino de melhor composição 
com a canção Lisboa, interpretada por Anavitória e 
Lenine.  Preço: 7€. Sobe ao palco do nosso auditório 
para mais um memorável concerto, no dia 17 de junho, pelas 21h30. Bilhetes à venda 
em indieror.pt/novaes
Org: Indieror
Apoio: Município de Chaves

EXPOSIÇÃO: 
EU SOU O ALFA E O OMEGA, 
O PRINCÍPIO E O FIM
Casa-Museu João Vieira, 16h00
Pela primeira vez em Portugal, em 2003, 
foram inaugurados vitrais de um artista 
contemporâneo numa Sé Catedral Gótica 
quatrocentista. O Artista João Vieira, dese-
nhou os vitrais para todas as janelas da 
Igreja de S. Domingos, a Sé de Vila Real, 
e o bispo da altura não se opôs. Sob a ba-
tuta de “EU SOU O ALFA E O OMEGA, O 
PRINCÍPIO E O FIM”, João Vieira unifica as 
contradições entre a Luz/Sobre e o Novo/
Antigo. Com estes pastéis, expomos o pro-
cesso letrista que culminou na produção 
dos Vitrais.
Org: Casa-Museu João Vieira
Apoio: VidagusTermas Imagem
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MARCHAS POPULARES DE 
CHAVES 2022
20h30 - desfi le pelas ruas de Chaves
21h30 - Avenida Galinheira - Madalena
As Marchas Populares de Chaves 2022 têm 
como objetivo estimular e promover o enraiza-
mento popular, indo ao encontro dos gostos e 
tradições populares, reforçando o sentido da 
festa enquanto espaço de construção coletiva 
de uma entidade comum, estimulando a pre-
servação das tradições no sentido de garantir 
a sua perpetuação. Os grupos marchantes irão 
desfi lar desde a Praça de Camões, levando cor, 
alegria e música às ruas da cidade, até à Ala-
meda Galinheira, Madalena, local onde farão 
a apresentação pública da Marcha a concurso 
que depois vai ser sujeita à avaliação de um 
júri. O Recinto do certame vai encher-se de ani-
mação e gastronomia, uma feira de produtos 
locais, fi nalizando a noite com um baile ao som de músicas populares.
Org.: Associação Cultural Flaviense
Apoio: Município de Chaves

FESTIVAL INFANTIL DA CANÇÃO 2022
Praça General Silveira, 20h30
Está a chegar um dos eventos mais esperados do ano. 
Um dia memorável para as mais de 600 crianças que irão subir a palco!!!
Org.: Junta Freguesia de Santa Maria Maior / Município de Chaves

FEIRA MENSAL DE VILA VERDE DA RAIA
Largo 8 de Dezembro, durante a manhã
Feira Mensal de Vila Verde da Raia, com pontos de venda de produtos locais, como 
pão caseiro, fumeiro e mel, e ainda roupa, calçado, frutas, fl ores, árvores, numismáti-
ca e uma diversidade de outros produtos da terra.
Org.: Junta de Freguesia de Vila Verde da Raia
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CAMINHADA: 
ROTA DO CONTRABANDO DE VILA VERDE DA RAIA
Largo 8 de Dezembro, 8h00
Caminhada pelos trilhos da freguesia.
Org.: Junta de Freguesia de Vila Verde da Raia

CINECLUBE DE CHAVES
THE STRANGER (1946)
Cineteatro Bento Martins, 21h30
Orson Welles é sem sombra de dúvida um 
dos nomes icónicos do Cinema Internacio-
nal com inúmeras peripécias ao longo de 
largos anos. “The Stranger” é um dos ce-
lebres fi lmes noir de uma geração, o título 
teve bastante destaque na época e abalou 
o público com as primeiras imagens de 
campos de concentração no pós 2º guerra 
mundial. Nesta terceira longa do realizador 
americano podemos seguir uma trama re-
lacionada com o holocausto e a busca por 
um criminoso de guerra que eliminou a sua 
identidade. Orson Welles, Edward G. Robin-
son e Loretta Young são as caras desta lon-
ga metragem imperdível em Chaves. Bilhe-
te: Não sócios 3,50€, sócios (gratuito, com 
as cotas em dia).
Org: CineClube de Chaves
Apoio: Município de Chaves

SÃO jOÃO EM SANTA CRUZ TRINDADE
Rua Joaquim Mazarém, 19h00
O Município de Chaves vai proporcionar uma noite de convívio e ao mesmo tempo 
manter acesa a tradição desta festa popular. O São João em Santa Cruz está de volta 
com a 2.ª edição, o Município de Chaves vai proporcionar um arraial com baile de mú-
sica popular, muita animação e cheiro a manjerico, na noite de 23 para 24 de junho, 
pelas 19h00, na Freguesia de Santa Cruz Trindade
Org.: Município de Chaves





CONCERTO “SONS MA-
DRAÇOS PARA VIBRAR”
Cineteatro Bento Martins, 21h30
Espetáculo construído no Atelier de Mú-
sica – Sons Madraços para Vibrar, inse-
rido no projeto do Município de Chaves, 
“Cultura para Todos- A Criatividade Eleva 
o Espírito, Agita outros Mundos | NOR-
TE-07- 4230-FSE-000022”. A aprendiza-
gem de instrumentos musicais e canto 
permitiu elevar o atelier para vários 
estilos, de forma a dar lugar aos gos-
tos musicais dos participantes. Do pro-
grama a apresentar, constam peças do 
Cancioneiro Tradicional Português, com 
passagem pela Música Clássica, Pop, 
Rock e Hip Hop.
Org.: Município de Chaves

CAMINHADA: “DAR MAIS 
VIDA AOS ANOS, DAR AOS 
ANOS MAIS VIDA”
Termas de Chaves, hora 8h15 
Saída às 8h30 das Termas de 
Chaves 
Percurso pedestre até à aldeia de Cura-
lha pela antiga linha férrea, Pequeno-al-
moço servido na antiga estação de com-
boio de Curalha. Regresso de autocarro, 
inscrição: 5 euros.
Org.: Chaves Termas & SPA e Município 
de Chaves
Apoio: Junta de Freguesia de Curalha
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CHAVES FLAVIUS CHALLENGE OCR 2022
Alameda do Tabolado, 09h00
A 4ª edição da Corrida de Obstáculos de Chaves - Flavius Challenge OCR - realiza-se a 
26 de junho de 2022, que conta com etapa da Liga OCR Portugal 2022 e apuramento 
para os OCR European Championships 2023, contando com circuito de 10KM com 30 
obstáculos para todo o tipo de idades e público. A prova realiza-se junto das Piscinas 
Municipais de Chaves pelas 09:00h. Inscrições disponíveis em: www.stopandgo.net 
Financiamento: Instituto Português do Desporto e Juventude - IPDJ
Org.: Associação Wildfun - Desporto, Aventura & Turismo
Apoio: Munícipio de Chaves, Federação Portuguesa de Corridas de Obstáculos – FPOCR

CINEMA: 
MUNDO jURÁSSICO: DOMÌNIO
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
Em Jurassic World Domínio, os dinossauros agora 
circulam livres pelo mundo humano após os acon-
tecimentos recentes. Alguns conseguem coexistir 
de forma pacífica em sociedade, todavia, outros tra-
zem problemas. Duração:146 m. Género: Aventura; 
Classificação Etária: M/12 Bilhete: 5€
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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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.




