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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
“40 AÑOS ESTILO VERINO”
Sala de Exposiciones Casa de la Cultura
Muestra de 40 años de trayectoria del diseñador  Roberto 
Verino. Horarios de visita de martes a viernes 12.00 a 14.00; 
tardes de 18.00 a 21.00, sábados de 10.00 a 14.00 h
Org Roberto Verino y Concello de Verin

EXPOSIÇÃO CULTURA PARA TODOS: 
A CRIATIVIDADE ELEVA O ESPÍRITO, AGITA OUTROS MUNDOS
Sala Multiusos do Centro Cultural de Chaves, 18h30
O projeto “Cultura para Todos – A Criatividade Eleva o Espírito, Agita outros Mundos” 
proporcionou momentos de partilha e interação entre grupos excluídos ou socialmente 
desfavorecidos da nossa população. Esta inclusão ativa, feita através de 10 ateliers 
artísticos, promoveu a igualdade de oportunidades, a participação ativa e a melhoria 
da empregabilidade. O encerramento do projeto será realizado com a exposição de 
todas as peças criadas e estará disponível até dia 31 de agosto, de segunda a sexta, 
entre as 10h00 – 12h30 e as 14h30 – 18h30.
Org.: Município de Chaves
Financiamento: NORTE-07- 4230-FSE-000022| Norte 2020, Portugal 2020 e União 
Europeia ‐ Fundo Social Europeu

BIBLIOPISCINA
Piscina de A Granxa, de lunes a domingo
Todas las tardes de verano de 5 a 8 puedes disfrutar del servicio de Bibliopiscina en 
Verin.
Org Biblioteca Municipal



VERIN 

VERIN 

CHAVES 

31 de agosto 2022
31 de agosto 2022

septiembre
setembro

outubro 
octubre16

31

04

Até
Hasta

Até
Hasta

Até
Hasta

EXPOSICIÓN 
Museo Claustro Mercedario de Verin 
Horarios de visita de miércoles a 
sábado, de 11.00 a 14.00 y de 
17.00 a 20.00 horas. Domingo de 
11.00 a 14.00 horas. 
Ofrece la posibilidad de recorrer el pasado de la 
comarca de Monterrei a través de la historia del vino. 
Org Concello de Verin.

PISCINAS MUNICIPALES
Piscinas de A Granxa de lunes a 
domingo de 12.00 a 20.00.
 Las instalaciones de las piscinas públicas 
de Verín, ubicadas en la Avenida de Portugal, 
cuentan con tres piscinas de diferentes 
tamaños y amplias zonas verdes.
Org Concello de  Verin.

EXPOSIÇÃO “UM CERTO NÃO SEI QUÊ – ESCULTURA E 
PINTURA NA COLEÇÃO DE RUI VICTORINO “
MACNA - Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, de terça a 
domingo, das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h30
A exposição propõe uma viagem através de uma história da arte privada, constituída 
sobretudo por obras de artistas nacionais. Com curadoria de Óscar Faria, a mostra 
inclui 100 obras, de Nadir Afonso a Bruno Pacheco, o mais jovem dos autores 
portugueses representados no MACNA. Os trabalhos revelados estão ordenados 
em torno de quatro eixos temáticos: Paisagens, Abstrações, Mitologias Individuais e 
Diálogos. Reunida ao longo dos últimos 35 anos, a coleção de Rui Victorino permite 
abordar o enigma que cada obra de arte contém em si, esse “não sei quê”, difícil de 
precisar ou definir.
Org.: Município de Chaves
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EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
Museu Casa dos Candeias, Rua da Fonte, 64 
Adães - Santa Leocádia
59 obras (estudos, desenhos, óleos, aguarelas e pastel) de 
Alfredo Morais e Narciso Morais. Sob marcação - 96901136
Org.: Casa dos Candeias

EXPOSIÇÃO: 
EU SOU O ALFA E O OMEGA, PASTéIS 
PARA VITRAIS DA Sé DE VILA REAL
Casa-Museu João Vieira
Pela primeira vez em Portugal, em 2003, foram inaugurados 
vitrais de um artista contemporâneo numa Sé Catedral Góti-
ca quatrocentista. O Artista João Vieira, desenhou 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 batuta 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 processo letrista que culminou na produção dos Vitrais.
Org: Casa-Museu João Vieira
Apoio: VidagusTermas

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, bue-
nos precios y buen ambiente, un bocado de placer para to-
dos 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.: Asociación Hostelería de Verin  

VERIN 
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“OS NOSSOS ARTISTAS” -  EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE 
NUNO DUQUE
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
O flaviense Nuno Duque, desde cedo se viu 
atraído pela arte. Direcionou os estudos nesse 
sentido tendo concluído uma licenciatura em 
Artes Plásticas na área da Pintura na ESAP no 
Porto. Até a data de conclusão dos estudos 
criou sempre as suas obras e vendendo algu-
mas acreditou com mais força no sonho de 
miúdo. A insistência da sua parte tem-lhe dado 
frutos e alguns prémios no mundo das artes, 
nomeadamente o prêmio Podium em 2005, a 
menção Honrosa na Bienal no Eixo Atlântico, a 
participação IV Bienal de Arte Jovem de Pena-
fiel, 1º prémio Menção Honrosa grau Platina na 
exposição Tripart no Centro Cultural da Nazaré, 
entre outras.  Atualmente é o responsável da 
Galeria Conceito de Arte em Chaves onde tem 
o seu atelier e dá aulas de pintura.
Org.: Município de Chaves

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

miércoles
quarta

jueves
quinta

martes
terça03 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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V FESTIVAL DE TEATRO DE RUA “O VELHO DA HORTA” DE GIL 
VICENTE
GRUPO: FILANDORRA - 
TEATRO DO NORDESTE
Largo General Silveira, 21h30
A Filandorra visita esta farsa vicenti-
na de 1512, numa abordagem atual 
criada em Residência Artística em 
Vila Flor no ano de 2022. Uma diver-
tida comédia para todos os públicos. 
Encenação: Vitor Carvalho; Género: 
Comédia; Classifi cação Etária: Para 
toda a família; Entrada Gratuita
Org.: Município de Chaves em parceria com o Teatro Experimental Flaviense

FESTIVAL N2
Jardim Público de Chaves
O Festival N2 está de volta. Depois de um ano histórico, o Festival N2 regressa ao pon-
to de partida para a edição de 2022, no Jardim Público de Chaves. Livres da pesada 
bagagem da viagem anterior, este é ano de prego a fundo, com um leque de artistas 
encabeçados por Jorge Palma, HMB e The Legendary Tigerman, que irão encher o 
recinto de boa energia. Mais informações em festivaln2.pt. Entrada gratuita.
Org.: Município de Chaves em parceria com a Associação INDIEROR

MOSTRA DE ARTE – ANA VIEIRA
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





sexta
viernes

sexta
viernes

sábado
sábado

05

05 06

CHAVES 

CHAVES 

CHAVES 

sexta
viernes

domingo
domingo05 07

CINEMA: 2 DUROS DE ROER
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
Manuel Venâncio (João Seabra), um típico polícia do 
Porto, pede transferência para a capital e vê-se empare-
lhado com José Sobreiro (Fernando Rocha), um polícia 
de Lisboa folião, mais adepto de se dar com os bandi-
dos do que prendê-los. Acompanhados por uma miste-
riosa estudante estrangeira de nome Murphy (Mafalda 
Luís de Castro) a filmar os acontecimentos para a sua 
tese de mestrado, os três irão viver um dia louco, co-
nhecer as personagens mais caricatas e desmascarar 
uma operação de tráfico de droga com consequências 
desastrosas não só para a cidade, mas para todo o mundo! Duração: 80 min; Género: 
Comédia; Classificação Etária: M/12. Bilhete: 5€. 
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “ A RAPARIGA CELTA” 
Sala Multiusos da Biblioteca Municipal, 17h00
Jacinta Antunes apresenta-nos um livro sobre a romanização da península ibérica 
vista pelos olhos de uma rapariga celta. 
Org.: Município de Chaves

FEIRA DE VELHARIAS DE CHAVES
Jardim do Bacalhau, das 9h00 às 19h00
Feira destinada à venda, compra e troca de velharias, anti-
guidades e artigos colecionáveis, procurando salvaguardar 
e promover o gosto pelos testemunhos do passado, tradu-
zidos em objetos de valor simbólico.
Org.: Procentro
Apoio: ACISAT e 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 Cen-
tro Histórico de Chaves
Apoios: Município de Chaves e Junta de Freguesia de 
Santa Maria Maior

CAMINHADA “DAR MAIS VIDA AOS ANOS, DAR AOS 
ANOS MAIS VIDA”
Termas de Chaves, 8h00
Saída às 8h10 das Termas de Chaves. Percurso pedestre até à aldeia de Faiões pela 
Veiga de Chaves, pequeno-almoço, regresso e autocarro; inscrição: 5 euros.
Org.: Chaves Termas & SPA e Município de Chaves
Apoio: Junta de Freguesia de Faiões

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, vi-
nho, licores, fruta, 
legumes, cestaria, 
roupas entre ou-
tros.
Org.: Junta de Fre-
guesia de São Pe-
dro de Agostém
Apoio: Comissão 
de Festas da Nos-
sa Senhora da 
Saúde
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TARDES DE FOLCLORE
GRUPO DE FOLCLORE “VILA MEDIEVAL DE SANTO 
ESTEVÃO” E GRUPO DE CANTARES DE VILARELHO DA RAIA
Termas de Chaves, 16h00
O Município de Chaves, com o intuito de animar as tardes de verão e dar a conhecer
os grupos tradicionais do concelho de Chaves, organiza três tardes de folclore, com 
um total de sete grupos de dança e cantares tradicionais de Chaves.
Venha desfrutar de uma tarde de dança e cantares tradicionais, com o Grupo de
folclore “Vila Medieval de Santo Estevão” e Grupo de Cantares de Vilarelho da Raia
Org.: Município de Chaves
Apoio: Turismo de Portugal, IP

CHAVES 

CHAVES 

segunda
lunes08

terça
martes

quarta
miercoles

domingo
domingo

sexta
viernes

sábado
sábado09 10 21 26 27

TEF SOCIAL
A MENINA DA RÁDIO (1944)
Cineteatro Bento Martins, 15h00
Cipriano Lopes é o orgulhoso proprietário da 
Pastelaria Bijou. É um apaixonado pelo pro-
gresso e sonha em criar uma rádio para o seu 
bairro, tendo como vedeta a sua filha e como 
compositor o seu futuro genro, Óscar. Dura-
ção: 107m; Género: Comédia; Classificação 
Etária: Familiar. Entrada Gratuita.
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Cineclube de Chaves, Inatel e Município de Chaves

VISITAS ORIENTADAS À EXPOSIÇÃO 
“UM CERTO NÃO SEI QUÊ”
MACNA - Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso
Partindo da exposição “Um certo não sei quê”, o MACNA promove visitas orientadas pelo 
curador Óscar Faria para o público em geral. As inscrições 
são de acordo com o tarifário em vigor. Contactos para ins-
crição: mac.nadirafonso@chaves.pt ou 276 009 137.
Horários sob consulta nas redes sociais do MACNA.
Org.: Município de Chaves
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V FESTIVAL DE TEATRO DE RUA ROMARIAS DO ALTO TÂMEGA
PELO GRUPO: TEATRO EXPERIMENTAL FLAVIENSE E 
BANDA MUSICAL DA CASA DA CULTURA DE OUTEIRO 
SECO
Largo General Silveira, 21h30
Chega o Verão e com ele as tão aclama-
das Romarias na região do Alto Tâmega 
que preenchem cidades, vilas e aldeias. 
Mas, nem tudo de vez em quando corre 
da melhor forma. Nesta comédia viaja-
mos até uma peculiar aldeia que tenta 
a todo o custo organizar a melhor festa 
que há memória, porém, no meio de al-
tos e baixos e com a ajuda de uma Ban-
da Filarmónica bem afi nada para animar 
ainda mais as festividades a festa da aldeia vai-se desenrolando com todo o tipo de 
tramoias e tropeções. Uma comédia para toda a família com muita música ao vivo e 
muita diversão que nos é tão familiar. Encenação: Pedro Freitas; Género: Comédia; 
Classifi cação Etária: Para toda a família; Entrada Gratuita.
Org.: Município de Chaves em parceria com o Teatro Experimental Flaviense

CINEMA: O PAI TIRANO
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
Este remake conta a história de uma companhia 
de teatro, de homens e mulheres apaixonados 
e de enganos e mal-entendidos. Chico (Miguel 
Raposo) ama Tatão (Jéssica Athayde), que é cor-
tejada por Artur (Diogo Amaral). Graça (Carolina 
Loureiro) ama Chico, mas não sabe que ele ama 
Tatão. Santana (José Raposo) escreve uma peça 
para os “Grandelinhas” que servirá de guião à 
paixão de Chico e convencerá Tatão de que ele é 
um rico conde. A peça é depois encenada e aca-
bam todos na prisão. Duração: 116 min; Género: 
Comédia; Classifi cação Etária: M/10. 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

CHAVES 

CHAVES FLAVIUS CHALLENGE OCR - NINjA
Alameda de Trajano, 14h00 e 21h00
A Flavius Challenge OCR - Ninja é uma corri-
da de obstáculos na vertente Ninja, que terá 
uma distância de 100mt e 12 obstáculos, 
terá a vaga individual e equipas estafeta 
(mistas) da Liga Ninja Portugal/Elite e uma 
prova aberta individual e equipas estafeta 
(mistas). Em simultâneo decorrerá a prova 
Ninja Kids, não competitiva, para crianças 
com idades compreendidas entre os 6 e 13 
anos de idade (inclusive).  
Inscrições e + info em: https://stopandgo.
net/event/?id=824
Org.: Associação Wildfun - Desporto, Aventu-
ra & Turismo
Apoio: Federação Portuguesa de Corridas 
de Obstáculos - FPOCR, Município de Chaves e Instituto Português do Desporto e da 
Juventude, I.P.

FERIA DEL VINO 
Un evento en el que se podrán degustar los mejores vinos de la comarca, amplio pro-
grama de actividades durante el segundo fi n de semana de Agosto
Org. Consello Regulador Denominación de Origen Monterrei y Concello de Verin
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TARDES DE FOLCLORE 
RANCHO FOLCLÓRICO DO GRUPO CULTURAL DA SER-
RA DO BRUNHEIRO E GRUPO DE CANTARES TRADICIO-
NAIS DA BANDA MUSICAL DE LOIVOS
Buvete das Termas, 16h00
O Município de Chaves, com o intuito de animar as tardes de verão e dar a conhecer 
os grupos tradicionais do concelho de Chaves, organiza três tardes de folclore, com 
um total de sete grupos de dança e cantares tradicionais de Chaves. Venha desfrutar 
de uma tarde de dança e cantares tradicionais, com o Rancho Folclórico do Grupo 
Cultural da Serra do Brunheiro e o Grupo de Cantares Tradicionais da Banda Musical 
de Loivos.
Org.: Município de Chaves
Apoio: Turismo de Portugal, IP

CONCERTO: 
ZACH NOIR
Auditório do Centro Cultural de 
Chaves, 21h30
A banda flaviense Zach Noir sobe ao 
palco do Auditório do Centro Cultural de 
Chaves para apresentar o seu álbum de 
estreia “STOP”, numa noite que prome-
te muito rock e animação para todos os 
presentes. Bilhete 7€. Bilhetes e mais in-
formações em www.indieror.pt/zachnoir
Prod.: INDIEROR
Apoio: Município de Chaves

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “ DONA ZEZINHA” - A VIDA 
SINGULAR DE UMA PROFESSORA 
Sala Multiusos da Biblioteca Municipal, 17h00
Altina Ribeiro apresenta-nos um livro sobre a educação e o ensino durante a ditadura 
de Salazar através da história de uma professora contada pelo filho.
Org.: Município de Chaves
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V FESTIVAL DE TEATRO DE RUA “ICEBERG” 
PELO GRUPO: PERIPéCIA TEATRO
Largo General Silveira, 21h30
Tudo começa (e acaba!), depois de um longo pe-
ríodo, em que o Homem, cego pela ambição e 
pelo consumismo, fascinado pelas suas próprias 
descobertas e invenções, não cuidou da sua casa. 
Cortou árvores, deixou que rios e mares se povoas-
sem de materiais poluentes, fez do plástico e do 
betão reis. Egoísta e inconsequente, gastou recur-
sos e privou os animais dos seus habitats. “ICE-
BERG” não é uma comédia, não é um espetáculo 
que nos faça rir a bandeiras despregadas. É antes 
uma forma, de vez em quando cómica, de narrar 
tragédias, a do Homem e a da Terra. Tudo começa 
depois do grande degelo. Encenação: José Carlos Garcia; Classifi cação Etária: Para 
toda a família; Entrada Gratuita
Org.: Município de Chaves em parceria com oTeatro Experimental Flaviense 

FESTA DOS POVOS
Alameda do Tabolado
A cidade de Chaves vai re-
gressar ao Império de Tito 
Flávio Vespasiano, na sua 
oitava edição do mercado 
galaico-romano “Festa dos 
Povos em Aquae Flaviae”, de 
19 a 21 de agosto.
Durante três dias decorrerão 
as mais variadas atividades 
socioculturais, sendo o mercado galaico-romano palco principal para iguarias gastro-
nómicas, manjares, festim de bebidas, saberes ancestrais, simulações bélicas (luta 
entre gladiadores, luta galhofa e jogo com varapaus), recriações mitológicas, interpre-
tações musicais, bailados, circus maximus e cortejos. Estarão também representados 
os povos galaicos, legionários, gladiadores, senadores, músicos, bailarinos, mendi-
gos, escravos, falcoeiros e divindades, numa azáfama constante de episódios que 
retratarão o quotidiano de Aquae Flaviae.
Org.: EHATB, EIM, SA e Município de Chaves



V FESTIVAL DE TEATRO DE RUA 
“ERA UMA VEZ…OU LÁ O QUE é”
PELO GRUPO: TEATRO EXTREMO
Largo General Silveira, 21h30
O Teatro Extremo apresenta a comédia 
“Era uma vez… ou lá o que é que é”. Uma 
criação inspirada nas histórias que todos 
conhecemos. Desenvolvido na técnica 
do clown moderno, o espetáculo procura 
através da ingenuidade, espontaneida-
de e imaginação, equacionar as inquie-
tações do público contemporâneo de 
todas as idades, devolvendo-lhe o desejo 
de sonhar e inventar histórias através 
do jogo cénico inscrito na representação 
burlesca dos personagens desses contos universais. Encenação: Joseph Collard; Gé-
nero: Comédia; Classifi cação Etária: Para toda a família; Entrada Gratuita
Org.: Município de Chaves em parceria com o Teatro Experimental Flaviense
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CINEMA: CURRAL DE MOINAS: OS 
BANQUEIROS DO POVO
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
A aldeia de Curral de Moinas é abalada quando 
Quim Roscas (João Paulo Rodrigues) descobre que 
tinha um pai, que lhe deixa em herança um banco, o 
prestigiado BICO (Banco Internacional de Crédito Ofi -
cial). Assim, Quim, Zeca Estacionâncio (Pedro Alves) 
e a sua conterrânea Piedade (Sofi a Ribeiro) rumam a 
Lisboa, passando a ter uma vida de luxo, com direito 
a vinhos de rolha e carros com mais de 20 cavalos. 
Mas, o dinheiro e a grande cidade, corrompem Quim, 
que ameaçará colocá-los uns contra os outros. Dura-
ção: 103 min; Género: Comédia; Classifi cação Etá-
ria: M/12. Bilhete: 5€. 
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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DESPIQUE DE BANDAS FILARMÓNICAS
“BANDA DA TORRE DE ERVEDEDO” E “BANDA DE LOIVOS”
Largo General Silveira, 21h00
O Município, com o intuito de animar as noites de verão e dar a conhecer as Bandas 
Filarmónicas do concelho, proporciona um ciclo de concertos filarmónicos com a atua-
ção de Bandas em despique.
Org.: Município de Chaves

FESTIVAL EXTRUGA STREET
A preguiza
Festival urbano, con exhibiciones, merca-
dillo y foodtrucks. 
Org. Asoc. Longodub e Concello de Verin

TARDES DE FOLCLORE
GRUPO DE DANÇAS E CANTARES REGIONAIS DE SANTO 
ESTEVÃO, RANCHO FOLCLÓRICO ASES DA MADALENA E 
GRUPO DE CANTARES ALEGRES TRADIÇÕES DE VILELA 
DO TÂMEGA
Termas de Chaves, 16h00
O Município de Chaves, com o intuito de animar as tardes de verão e dar a conhecer os 
grupos tradicionais do concelho de Chaves, organiza três tardes de folclore, com um to-
tal de sete grupos de dança e cantares tradicionais de Chaves. Venha desfrutar de uma 
tarde de dança e cantares tradicionais, com o Grupo de Danças e Cantares Regionais 
de Santo Estevão, Rancho Folclórico Ases da Madalena e o Grupo de Cantares Alegres 
Tradições de Vilela do Tâmega.
Org.: Município de Chaves
Apoio: Turismo de Portugal, IP



domingo
domingo28 VERIN 

X CONCENTRACIÓN MOTOS 
Concentración de Vespas, lambrettas y motos clásicas en Verin, actividades durante 
toda la jornada.
Org. Vespa Verin. 
Colabora Concello de Verin. Concello de Monterrei
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INAUGURACIÓN DE LA VII 
EDICIÓN DEL FIC VÍA XIV
Plaza Mayor, 20.30 h.
El Festival Internacional de Cortos de 
Verín arranca su VII edición. Lo hará 
con un acto inaugural diferente, que 
tendrá lugar en la Plaza Mayor de Verín 
con una actividad en la que la música 
en directo, a cargo del trío Caspervek, 
será protagonista.
Org: Asoc. Cultural Via XIV y Concello 
de Verín

PROyECCIONES OFICIALES
Auditorio, 18,45 h.-20,30 h.-22,00 h.
Proyecciones de los cortometrajes a concurso en las secciones oficiales del certamen. 
Org: Asoc. Cultural Via XIV y Concello de Verín

ZONA ROOMBO
Exterior Auditorio 23,00 h.
Cada día, Roombo patrocina actividades paralelas dentro del FIC. Este miércoles hab-
rá un podcast en directo, humor y entrevistas.
Org: Asoc. Cultural Via XIV y Concello de Verín
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