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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

RUTA TERMAL Y DEL AGUA.CAMPAÑA TERMAL
Verin, Chaves, Vidago.
Itinerario transfronterizo en el que conocerás el patrimonio 
histórico termal de 3 localidades en dos pases. Recoge tu 
pasaporte de Agüista en cualquiera de las Oficinas de turismo 
del destino. Recorre los seis manantiales, situados en las 
tres localidades (Verín, Chaves y Vidago) y graba el sello en 
cada manantial. Una vez completes el pasaporte, recibirás tu 
Diploma de Embajador de las Aguas de Chaves-Verín. 
Org Red de Oficina de turismo de la Eurociudad Chaves Verin Vidago 

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 Gótica 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
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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 portu-
gueses representados no MACNA. Os trabalhos revelados estão ordenados em torno 
de quatro eixos temáticos: 
Paisagens, Abstrações, Mi-
tologias Individuais e Diálo-
gos. 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

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.

VERIN 
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TODOS LOS jUEVES 
TODAS AS QUINTAS

RUTA GASTRONÓMICA “PINCHO XOVES”
Desde las 20.00 h 
Verin, continúa con sus propuestas gastronómicas para 
las noches de los jueves, una acción dinamizadora de la 
hostelería de Verin que agradecen nuestros visitantes.
Los planes favoritos de los que se acercan a conocer 
Verin y alrededores, son los gastronómicos; recorrer las calles en busca de barras 
con pinchos o tapas, es la excusa perfecta para conocer la villa, reunirse con amigos, 
disfrutar del ambiente y degustar las tentadoras propuestas gastronómicas de nuestros 
establecimientos.
Org AEHCOM

VERIN 

OS REMEDIOS
Santuario de los Remedios
Solemne Novena a la Virgen de los Remedios: del 30 de 
Agosto al 8 de Septiembre (con Misa diaria a las 20:00h) 
y el día de la Fiesta de la Virgen de los Remedios hay 
Misas durante toda la mañana y a las 20:00h.
Org Uap Verin

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE KINA BARBOSA 
- Tradições e Sabores com Arte
Adega Faustino
Após o sucesso da exposição, que realizou pela primeira vez na 
sua terra natal, no Hotel Forte de S. Francisco, a artista plástica 
aceitou o desafio de continuar a mostra dos seus trabalhos em 
Chaves. É na pintura que busca o expoente da sua criação, e onde 
se sente realizada. Sempre de forma autodidata, explora e procura 
o aperfeiçoamento de novas técnicas, concebendo um conjunto 
eclético de obras.
Entrada Livre
Org.: Kina Barbosa
Apoio: Adega Faustino e Município de Chaves
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS 
Casa de la cultura y Auditorio de Verin
Más información http://fi cviaxiv.com/es/noticias/
Org Fic XIV Verin, Concello de Verin

HORA Mércores 31 Xoves 1 Venres 2 Sábado 3 Domingo 4 

A RAIA 2

A RAIA 2

HORIZONTES 2 HORIZONTES 2HORIZONTES 1 HORIZONTES 1

SOPA
CÓMICA 1

SOPA
CÓMICA 2

ENTROIDO,
OUTRAS MIRADAS

Mauthausen, 
regreso ao campo

da morte

Festival convidado:
IFFF Vigo

NOVA 1
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NOVA 2 NOVA 2A RAIA 1

A RAIA 1

10:00 h

12:00 h

13:00 h

17:30 h

18:45 h

20:30 h

22:00 h 19:30h

Gala FinalGala Final

PRAZA MAIOR A U D I T O R I O

ZONA ROOMBO
A U D I T O R I O

HORA Martes 30
ACTO INAUGURAL

The Cameraman
de Buster Keaton

Trío
Caspervek

20:30 h

23:00

MÚSICA ELECTRÓNICA

21:00

PODCAST

22:00

CATA CERVEXA

22:30

00:00

ACTUACIÓNS

13:00

CONCENTRACIÓN
DE VESPAS

BANDA DE GARDA

Jesus The Snake

Más información en:

facebook.com/ficviaxiv www.ficviaxiv.com www.verin.es@ficviaxiv

ACTO INAUGURAL
Plaza Maior,  20:30 h
El Festival Internacional de Curtas de Verín arranca su VII edición. Lo hará con un acto 
inaugural diferente, que tendrá lugar en la Praza Maior. En este acto, el trío Casperverk 
musicalizará en directo el fi lme Cameraman de Buster Keaton.
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PODCAST IRMANDADES DA CUADRA 
Zona Roombo. Exterior del Auditorio, 21.00 h
El ya conocido equipo de reporteros locales de Irmandades da Cuadra entrevistará 
a personas vinculadas al festival con un tono de ironía que divertirá al público y que 
contará con varias actuaciones en directo. Esta actividad se retransmitirá en directo a 
través del canal del propio festival. 

SOPA CÓMICA
Auditorio, 10:00 a 11:30 h (2 a 7 años) / 12:00 a 13:30 h (8 a 12 años) 
La narradora oral Raquel Queizás actuará para los niños y niñas de la comarca para 
descubrirles el cine y hacerlos entrar en contacto con la ingeniosa Mabel Normand, 
con la camaleónica Collen Moore, con el polifacético Charles Chaplin, con el genio 
de Buster Keaton, con los comediantes Laurel y Hardy (el Gordo y el flaco) o con los 
inigualables Hermanos Marx (Groucho, Harpo y Chico). Posteriormente, los pequeños 
disfrutarán de una sesión de cine infantil en la que podrán votar por su corto favorito. 

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

ENTROIDO, OUTRAS MIRADAS   Auditorio, 20:30 h
El Festival pone el foco en uno de sus pilares fundamentales, el Entroido. En esta 
ocasión, lo hará a través de narrativas menos convencionales. Por una parte, se 
proyectará una sesión de cortometrajes cuyo hilo conductor será el carnaval desde 
una visión de origen y puesta en común de las diferentes tradiciones alrededor de esta 
celebración. La sesión finalizará con un corto filmado a comienzos del siglo pasado en 
Laza. Por otra parte, se representará la performance CARRILANO KAOS de Álvaro Rúa 
con Gaita en Dó con técnicas extendidas.
Org: Asoc. Cultural Via XIV y Concello de Verín

HOP & ROLL   Zona Roombo, exterior del Auditorio, 22:00h
Una experiencia en la que se catarán y se enseñará a valorar las grandes desconocidas 
de nuestro panorama cervecero actual, mientras se maridan con comestibles de 
nuestra tierra. La actividad se complementa combinando cada tándem gastronómico 
con la obra musical de artistas gallegos, una “pinchada” en la que participará el mejor 
tirador de cerveza de España y también DJ de música en gallego, Gustavo Rey, junto 
a su colega Óscar Piñeiro. A continuación arrancará la parte musical ofreciendo a los 
asistentes una sesión DJ de música en gallego.
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SOPA CÓMICA
Auditorio, 10:00 a 11:30h (2 a 7 años) | 12:00 a 13:30h (7 a 12 años)
Segunda jornada de la actividad paralela dirigida por la narradora oral Raquel Queizás 
destinada a los niños y niñas de la comarca con el objetivo de que descubran el 
cine y los valores que transmite. Descubrirán a la ingeniosa Mabel Normand, a la 
camaleónica Collen Moore, al polifacético Charles Chaplin, al genio de Buster Keaton, 
a los comediantes Laurel y Hardy (el Gordo y el Flaco) o a los inigualables Hermanos 
Marx (Groucho, Harpo y Chico). Inscripción previa: www.ficviaxiv.com
Org: Asoc. Cultural Via XIV.  Colab Concello de Verín

PROYECCIONES OFICIALES
Auditorio, 17,30h 18,45h y 22:00h
Proyecciones de los cortometrajes a concurso en las secciones oficiales del certamen. 
Org: Asoc. Cultural Via XIV.  Colab Concello de Verín

FESTIVAL INVITADO: GALICIAN FREAKY FILM FESTIVAL
Auditorio, 20:30h
El Galician Freaky Film Festival es la cita definitiva del cine 
y la cultura freak. Un festival que muestra una cuidada 
selección de piezas audiovisuales que muchas veces se 
ven privadas de los canales habituales de distribución. 
Piezas muchas veces inéditas en Galicia, con estrenos 
nacionales, internacionales y mundiales. Por ello, este 
año el Festival Internacional de Cortometrajes de Verín 
quiere rendir homenaje a este evento único trayendo a 
Verín algunas de sus proyecciones más singulares y a su 
director, Juan de Castro, para participar en un coloquio 
con el público.
Org: Asoc. Cultural Via XIV.  Colab Concello de Verín

MúSICA ELECTRÓNICA
Zona Roombo, exterior del Auditorio 22:45h
Cada día, Roombo patrocina actividades paralelas dentro del FIC. Animación Musical. 
Concierto de música electrónica a cargo del colectivo Salitre. Con la actuación de sus 
tres DJ’s residentes -ICF, Anxiety For Living y Southear-.
Org: Asociación Vía XIV y Roombo
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PROYECCIONES OFICIALES
Auditorio, 12,00h, 17:30h, 18:45h y 22:00h
Proyecciones de los cortometrajes a concurso en las secciones oficiales del certamen. 
Org: Asoc. Cultural Via XIV.  Colab Concello de Verín 

CONCENTRACIÓN DE MOTOCICLETAS 
Zona Roombo, exterior del Auditorio, 13.00h
El Espacio Roombo contará 
con un encuentro de Vespas, 
Lambrettas y motos clássi-
cas, amenizado con una se-
sión vermú que contará con 
la música de la Banda de 
Garda
Org: Asoc. Cultural Via XIV.  
Colab Concello de Verín

SESIÓN  VERMú
Auditorio Municipal, 13:00h
Org: Asoc. Cultural Via XIV.  Colab Concello de Verín

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL MAUTHAUSEN, REGRESO 
AL CAMPO DE LA MUERTE
Auditorio, 20:30h
Un documental de aproximadamente 25 minutos de duración dirigido y guionizado 
hace más de tres décadas por el periodista e historiador gallego Manolo Torrente podrá 
verse, en el marco de las actividades paralelas, en la próxima edición del FIC Vía XIV 
de Verín.
Se trata de Mauthausen, regreso al campo de la muerte, que cuenta la historia de dos 
gallegos que consiguieron salir con vida del horror de aquel campo de concentración: 
Enrique Doval, natural de Lugo, y Xaquín Balboa, procedente de Estevesiños (localidad 
próxima a Verín).
Org: Asoc. Cultural Via XIV.  Colab Concello de Verín

CONCIERTOS
Zona Roombo, exterior del Auditorio 22:45h
Cada día, Roombo patrocina actividades paralelas dentro del FIC. Animación Musical. 
Actuación de la banda de música pop-rock En Mala Hora (a las 22.30 horas) y del grupo 
de rock psicodélico Jesus e Snake (00.00 horas).
Asoc. Cultural Via XIV.  Colab Concello de Verín
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ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS
Auditorio, 20:00h
La presentadora local Esther Estévez será la conductora de la gala de clausura de 
la VII edición del FIC, en el transcurso de la cual se dará a conocer la lista de cortos 
ganadores del certamen.
Asoc. Cultural Via XIV.  Colab Concello de Verín
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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

V FESTIVAL DE TEATRO DE RUA
SHAKESPEARE jANTOU EM MINHA CASA
GRUPO: jANGADA TEATRO 
Largo General Silveira, 21h30
Esta produção contemporânea é, provavelmente, uma reconstrução imprecisa e 
pouco fiável, baseada num relato escrito em 1602 da peça “Noite de Reis” de William 
Shakespeare.
Foi apresentado como um entretenimento informal num jantar privado no dia 9 
de fevereiro de 1602 e contado por três “artistas” que, deturparam, distorceram e 
falsificaram uma das mais belas comédias românticas de Shakespeare.
Encenação: John Mowat; Género: Comédia; Classificação Etária: para toda a família; 
Entrada Gratuita
Org.: Teatro Experimental Flaviense e Município de Chaves
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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 multifacetado artista Alfredo Espírito Santo 
desde cedo se dedicou às artes. Os seus 
trabalhos vão das caricaturas às ilustrações 
infantis, passando pelos retratos a carvão, 
logótipos ou pelas pinturas a óleo. Atualmente 
faz espetáculos musicais a solo ou com o 
grupo “Mata Bicho” e tem o GIZ - Gabinete de 
Inspiração Ziguezague instalado na loja 51, do 
Mercado Municipal de Chaves onde continua 
envolvido em lápis de cor, tintas, pincéis...e a 
sonhar com novas aventuras. “Os trabalhos do 
Alfredo Espírito Santo são o resultado da paixão, 
rigor, inteligência e dedicação à pintura”. 
Org.: Município de Chaves

CHAVES 
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CINEMA: BULLET TRAIN 
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
Ladybug (Brad Pitt) é um assassino azarado 
determinado a fazer calmamente o seu trabalho 
depois de muitas missões terem descarrilado. 
O destino, no entanto, pode ter outros planos 
pois a última missão de Ladybug coloca-o em 
rota de colisão com adversários letais de todo o 
mundo – todos com objetivos relacionados, mas 
contraditórios – no comboio mais rápido do planeta. 
Duração: 130 min; Género: Ação; Classificação 
Etária: M/12. Bilhete: 5€. 
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves



CHAVES 
sexta
viernes

sábado
sábado02 03

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

sábado
sábado

lunes
segunda

viernes
«sexta03 12 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

RALI DA ÁGUA - CIM ALTO TÂMEGA 
O Rali da Água – CIM Alto Tâmega 
vai para a estrada nos dias 2 e 3 de 
setembro, percorrendo a região do 
Alto Tâmega com novos troços e uma 
super especial renovada. Inserido no 
calendário do Campeonato de Portugal 
de Ralis, e numa organização do CAMI – 
Motorsport, a prova está a ser aguardada 
com grande expectativa, podendo vir a 
consagrar o novo campeão nacional de 
ralis.
Org.: CAMI
Apoio: Município de Chaves, Município de Boticas e CIMAT

FEIRA DE VELHARIAS DE CHAVES
Jardim do Bacalhau, das 9h00 às 19h00
Feira destinada à venda, compra e troca de velharias, antiguidades e artigos 
colecionáveis, procurando salvaguardar e promover o gosto pelos testemunhos do 
passado, traduzidos em objetos de valor simbólico.
Org.: Procentro
Apoio: ACISAT e 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

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 produ-
tos locais tais como: pão, folar, mel, 
fumeiro, vinho, licores, fruta, legu-
mes, cestaria, roupas entre outros.
Org.: Junta de Freguesia de São Pe-
dro de Agostém
Apoio: Comissão de Festas da Nossa 
Senhora da Saúde

domingo
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FOLGANÇA GALAICA
A iniciativa “Folgança Galaica no Castro de Curalha” realizada na freguesia de Curalha 
que venceu a última edição do Orçamento Participativo (OP) de Chaves vai regressar 
às suas raízes castrejas, depois de dois anos de interregno devido à pandemia, para 
relembrar a história e a cultura do seu povo. Durante dois dias, e recriando o seu 
passado, Curalha volta a ser uma povoação galaica, onde se vão desenvolver várias 
atividades lúdicas, gastronómicas e culturais. Todo o recinto da Festa, fronteiro ao 
Castro de Curalha, vai estar impregnado com o espírito festivo da Folgança Galaica. Nos 
dois dias do evento haverá música de época, serão organizados cortejos e animações 
teatrais, haverá ainda demonstrações e recriações históricas, um mercado galaico e 
será também possível degustar belos pitéus.
Org.: Município de Chaves
Apoio: CASTRUM – Associação de Desenvolvimento Local de Curalha

CHAVES 
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CINEMA: UM DIA CHEIO DE CINEMA
Cineteatro Bento Martins
FILMES: 10h00 – DIAPASÃO; 12h00 – 
TIMONEIRO; 15h00 – REI DOS BELGAS; 
18h00 – O IMPERADOR DESCALÇO; 21h30 
– ORGIA DE PRAGA
O Cineclube de Chaves apresenta uma data especial 
a 6 de setembro com “Um Dia Cheio de Cinema”. 
Para regressar em grande depois de um Verão 
Quente, O Cineclube de Chaves preparou cinco fi lmes 
num só dia a um preço especial de 2€ com várias 
longas internacionais que estiveram em destaque 
em diferentes Festivais de cinema. “Diapasão”, 
“Timoneiro”, “Rei dos Belgas”, “O Imperador Descalço” 
e “Orgias de Praga” são os títulos escolhidos para um 
dia em cheio com estilos e géneros diferentes. Bilhete: Não sócios 2€, sócios (gratuito, 
se estes tiverem as cotas em dia).
Org: CineClube de Chaves
Apoio:  Município de Chaves de Chaves e Federação Portuguesa de Cineclubes

NARRAÇÃO DE CONTOS: “CONTOS DA TERRA DOS MIL POVOS”
PRISCILA CAMARGO
Cineteatro Bento Martins, 16h00
O fi o condutor de CONTOS DA TERRA DOS MIL POVOS 
é o Ser Humano e o seu deslumbramento diante 
da natureza e dos Grandes Mistérios, em Histórias 
de Sabedoria Indígena, Africana e Portuguesa. O 
espetáculo obteve o Prêmio Myriam Muniz. Dirigido 
ao público jovem e adulto, tem função profundamente 
educativa, resgatando raízes culturais e trazendo 
conhecimentos importantes, quase perdidos, através 
do encantamento de antigas histórias. Duração: 50 
min; Género: Narração de Histórias; Classifi cação 
Etária: Familiar; Bilhete: Adulto: 10€, Criança até aos 
11 anos: 5€;
Produção: Priscila Camargo
Org.: Teatro Experimental Flaviense
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EXPOSICIÓN:
“FRONTE AS FRONTEIRAS: 
RIVADA Y SOLA”
Sala de Exposiciones Municipal
El mes de septiembre nos trae una nueva exposición 
de la mano de 2 artistas verinenses, pinturas y 
esculturas, obras de Xose Rivada y Alfonso Sola.
Org Concello de Verin

TORNEIO DE VOLEIBOL DE CHAVES 9ª EDIÇÃO
Pavilhão Municipal de Chaves
O desporto em Chaves não para e o primeiro torneio da época já tem data marcada. 
Nos dias 9, 10 e 11 de setembro, no pavilhão gimnodesportivo (Pavilhão Municipal de 
Chaves), marca presença e vive um fi m-de-semana voleibolístico connosco.
Org.: Voleibol de Chaves
Apoio: Município de Chaves

COLÓQUIO:
EDUCAÇÃO INCLUSIVA - OPORTUNIDADES E DESAFIOS
Auditório do Centro Cultural de Chaves, 9h00 - 13h00 e 14h30 - 18h30
A educação inclusiva é um direito universal, um bem público potenciador dos Direitos 
Humanos, uma utopia realizável. A educação para Todos e com 
Todos exige desenvolver práticas de acolhimento e inclusão 
com alternativas organizacionais e pedagógicas que integrem, 
de uma forma justa e equitativa, diferentes pessoas e 
grupos.
A realização deste Colóquio tem como principal propó-
sito promover um espaço e um tempo de partilha de 
conhecimentos, refl exões, inquietações e práticas sobre a Inclusão.
Informações e inscrições: https://congressocerci.wixsite.com/2022
Org.: Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, CRL
Apoio: Município de Chaves

9h00 - 13h00 e 14h30 - 18h30
A educação inclusiva é um direito universal, um bem público potenciador dos Direitos 
Humanos, uma utopia realizável. A educação para Todos e com 
Todos exige desenvolver práticas de acolhimento e inclusão 
com alternativas organizacionais e pedagógicas que integrem, 

conhecimentos, refl exões, inquietações e práticas sobre a Inclusão.
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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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CINEMA: AFTER-DEPOIS DA PROMESSA
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
Em After 4 – Depois da Promessa, a relação entre Tessa 
Young e Hardin Scott passou por muitas dificuldades, 
fortalecendo sua união, e quando a verdade sobre 
suas famílias veio à tona, os dois descobriram que 
não são tão diferentes quanto pensavam. Porém, 
quando uma revelação sobre o passado abala a 
fachada impenetrável de Hardin – e Tessa sofre uma 
tragédia brutal, o segredo é tão grande que faz com 
que ele se distancie de absolutamente tudo, até de 
sua alma gémea. Duração: 95 min; Género: Romance; 
Classificação Etária: M/12. Bilhete: 5€. 
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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XVII MARATONA BTT 
ROTA DO PRESUNTO
Centro Cultural de Chaves, 09h00
A beleza da região, as características 
únicas dos percursos e a gastronomia 
são os atrativos de mais uma edição da 
Maratona BTT Rota do Presunto, que 
promete fi car na história da modalidade. 
Um desafi o, uma experiência que 
qualquer praticante de BTT não pode fi car 
indiferente e também a oportunidade de 
passar um fi m-de-semana inesquecível, 
num ambiente único entre alguns dos 
melhores praticantes da modalidade a 
nível nacional.
Inscrição: 8€ www.bttclubedechaves.pt.
Org.: BTT Clube de Chaves
Apoio: Município de Chaves

CINEMA: TEF SOCIAL
A VIZINHA DO LADO (1945)
Cineteatro Bento Martins, 15h00
Plácido Mesquita, professor de moral numa 
cidade pequena, vai para Lisboa com a 
intenção de salvar o seu sobrinho Eduardo de 
uma vida cheia de vícios. Depois de algumas 
tentativas, nem o próprio professor consegue 
resistir a essas tentações. Duração: 108m; 
Género: Comédia; Classifi cação Etária: 
Familiar. Entrada Gratuita.
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves, Cineclube de 
Chaves e Inatel.
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SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE
O Município de Chaves volta a associar-se à “Semana Europeia da Mobilidade”, como tem 
vindo a acontecer desde 2003. A iniciativa decorrerá entre os dias 16 e 22 de setembro, um 
pouco por toda a Europa. Com o tema central “Melhores ligações!”, cujo slogan é “Combina e 
Move-te!”, esta iniciativa desafi a cidades e vilas a implementarem e promoverem alternativas 
de transporte sustentáveis, mais amigas do ambiente e da saúde.
Ao longo da semana, irão decorrer várias atividades, com o objetivo de chamar à atenção 
de toda a população sobre uma temática tão atual. Informações: www.chaves.pt.
Org.: Município de Chaves
Apoio: Comissão Europeia e Agência Portuguesa do Ambiente

NOVENA DE LA MERCED 
Iglesia de los RR.PP. Mercedarios, 19:30 h
La Comunidad Mercedaria de Verín celebra su patrona, eucaristía y novena todas las tardes.
El día 24 será el día grande “FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA MERCED”, con misa 
solemne. Org. Comunidad Mercedaria de Verín

jORNADA EUROPA E A jUVENTUDE
Sede da ADRAT, 09h00
A Eurocidade Chaves-Verín, AECT, com  a colaboração da 
Fundação Galiza Europa “ e da ADRAT, organiza a conferên-
cia “Europa e a Juventude”), no âmbito do projeto “Jovens 
Embaixadores Digitais para PME’s”, aprovado pelo programa 
Erasmus+. Ao longo da jornada serão apresentadas as plata-
formas que irão apoiar o projeto como o Portal Europeu da Ju-
ventude, Europass, Eures, etc. Esta jornada é destinada à po-
pulação jovem entre os 18 e os 30 anos mas também a toda a 
sociedade civil. Para assistir a esta jornada, presencialmente 
ou online,  é obrigatória inscrição na seguinte ligação: https://
ec.europa.eu/eusurvey/runner/dyaseuropeyouth. Mais infor-
mação: https://eurocidadechavesverin.eu/pages/693?news_id=157 
Org.: Eurocidade Chaves-Verín, AECT, Fundação Galiza Europa e Associação de Desenvol-
vimento da Região do Alto Tâmega
Apoio: Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) e  Rede Eures Transfronteiriça
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CINEMA: TAD - O EXPLORADOR E A 
TÁBUA DE ESMERALDA
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
Tad adoraria ser reconhecido pelos colegas 
arqueólogos, mas acaba sempre por arranjar 
confusão! Tad volta a fazer das suas ao destruir 
inadvertidamente um raro sarcófago e libertar 
um feitiço que põe em perigo as vidas dos seus 
amigos. Salvar Múmia, Jeff e Belzoni dará início a 
uma grande aventura que irá levar Tad e Sara aos 
quatro cantos do mundo, para que consigam por fi m 
à maldição da Tábua de Esmeralda. Duração: 93 
min; Género: Animação; Classifi cação Etária: M/4. 
Bilhete: 5€. 
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

CAMINHADA: 
“DAR MAIS VIDA AOS ANOS, DAR AOS ANOS MAIS VIDA”
Termas de Chaves, 08h00
Encontro às 8h00 nas Termas de Chaves. Saída rumo a Vidago em autocarro. Percurso 
pedestre de Vidago a Vilela do Tâmega, pequeno-almoço, regresso e autocarro; 
inscrição: 5 euros.
Org.: Chaves Termas & SPA e Município de Chaves

CERIMÓNIA DE CONDECORAÇÃO E CONCERTO PELA 
ORQUESTRA DE SOPROS DA AAC, 
Dir. Luciano Pereira Gaudens - Concerto comemorativo da conquista do 
WMC 2022 - Kerkrade
Praça de Camões, 18h00
A Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves (AAC), consagrada recentemente 
com o título de “Campeã do Mundo”, título esse conquistado no campeonato mundial 
“World Music Contest”, vai ser condecorada pelo Município, ao mesmo tempo que 
presta homenagem à sua cidade, ao realizar o primeiro concerto após a conquista 
deste máximo galardão, dedicado à população do nosso concelho.
Org.: Município de Chaves
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17h00 Procissão com 
os Padroeiros das 
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APOIO:

FESTIVIDADES EM HONRA DE

NOSSA SENHORA

das GRAÇAS

Paróquia de Santa Maria Maior 
de Chaves
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FESTIVIDADES EM HONRA DE NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS
16h00 - Celebração da Eucaristia, no Jardim Público de Chaves;
17h00 - Procissão com os Padroeiros das Paróquias e Bandas Filarmónicas do 
concelho de Chaves, desde o Jardim Público até à Praça de Camões.
Org: Município de Chaves e Paroquia de Santa Maria Maior de Chaves
Apoio: Juntas de Freguesia e Paróquias do Concelho de Chaves

DAR ALEGRIA AOS ANOS
Pavilhão Expoflávia, 15h00 às 18h00
Tarde dançante animada pelo Grupo Musical “Dancy Norte”
Org: Município de Chaves

TEATRO DE RUA:
RUA INFANTARIA 19
LUGARES LEGADOS
Castelo de Chaves, 15h30
A relação das pessoas com o espaço a que 
chamam seu varia, muta, transforma-se. O 
património que hoje nos recorda a história 
e a identidade de um local, foi em tempos 
espaço comum dos seus habitantes. Seguindo 
o seu olhar e viajando pelas suas memórias, 
o espectador será convidado a conhecer as 
relações perdidas entre o espaço e as suas 
gentes. Partindo dos elementos identitários 
locais, do seu património edificado e dos 
testemunhos dos seus habitantes, o Lugares 
Legados é um exercício de criação e construção 
artística, construindo-se a partir das memórias 
dos rostos e das pedras. Performance teatral, uma criação artística tendo por base as 
memórias e as vivências da cidade de Chaves de outrora. É um espetáculo de teatro 
que visita essas mesmas tradições, baseada na história local e nos testemunhos de 
elementos da comunidade propostos pelo Município.
Org: SAGA e República Portuguesa
Apoio: Município de Chaves
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APRESENTAÇÃO DO N.º 64 DA 
REVISTA AQUAE FLAVIAE
Auditório do Museu de Arte 
Contemporânea Nadir Afonso, 17h00 
Apresentação da revista que historiografa 
espaços emblemáticos do Alto Tâmega, 
incluindo as Caldas Santas de Carvalhelhos, a 
Terra Medieval e o Castelo de Aguiar de Pena 
e De Baronceli a São Caetano de Ervededo. E, 
ainda homenageia, biografando, o Professor 
Doutor Joaquim dos Santos Júnior, D. Nuno 
Álvares Pereira e Dª Leonor, figuras notáveis que 
muito contribuíram para o desenvolvimento da 
região flaviense e barrosã.
Org.: Grupo Cultural Aquae Flaviae e Município 
de Chaves
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CINEMA: NOPE
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
Nope é a terceira e muito aguardada longa-metragem 
de Jordan Peele (Get Out, 2017). Um blend de filme 
de terror, sci-fi e western, e os ecos da história e 
da pré-história do cinema, mais precisamente da 
série The Horse in Motion, de Eadweard Muybridge, 
onde vemos um jockey negro sobre um cavalo que 
galopa. Emerald Haywood conta-nos a história 
desse antepassado, esse “homem de acção” de 
que ninguém sabia o nome, e ao mesmo tempo 
Peele vai buscar a Muybridge a lição de que uma 
câmara pode captar o que o olho humano não vê, 
para, de repente, nos pôr a pensar sobre “a questão 
do olhar”: para onde olhamos e porquê? Duração: 
131 min; Género: Terror; Classificação Etária: M/12. 
Bilhete: 5€. 
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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STAND UP COMEDY: 
INTIMIDADES - jAIMÃO
Cineteatro Bento Martins, 21h30
“Intimidades” é um espetáculo intimista de 
Stand Up Comedy, criado especifi camente 
para teatros e auditórios de pequenas e 
médias dimensões. Com o propósito de 
comemorar os seus 25 anos de carreira, 
o humorista “Jaimão” conta em cerca 
de 90 a 100 minutos as partes mais 
íntimas e hilariantes da sua vida desde o 
nascimento em Angola, até à sua mudança 
para o Porto aquando das gravações do 
fi lme “Balas e Bolinhos 3”. Histórias de 
uma vida com alguns episódios mais 
íntimos que arrancam do público as mais 
efusivas gargalhadas. Mais conhecido 
como o pioneiro das paródias musicais 
em Portugal, o comediante conta já com 
milhares de espetáculos pelo país e comunidades no estrangeiro, em algumas das 
mais icónicas salas como Coliseus de Lisboa e Porto, 8 álbuns de música original 
editados e várias passagens pelos vários canais de televisão portuguesa, rádios e 
imprensa escrita. Um espetáculo que literalmente vai fi car... Para a História!!!”
Duração: 90m; Género: Comédia; Classifi cação Etária: M/16; Bilhete: 10€ (ticketline)
Produção: Jaimão
Org: Teatro Experimental Flaviense

DAR ALEGRIA 
AOS ANOS
Pavilhão Expofl ávia, 
15h00 às 18h00
Tarde dançante animada 
pelo Grupo Musical “Duo 
Rafael & Marco”
Org.: Município de Chaves
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CINEMA: A BESTA
Cineteatro Bento Martins, 18h00 e 
21h30
O Dr. Nate Daniels, um médico que enviuvou 
recentemente, viaja com as duas filhas para 
a África do Sul, local onde conheceu a sua 
mulher, para uma viagem até à reserva gerida 
por Martin Battles, amigo de longa data e 
biólogo especialista em animais selvagens. O 
que começa como uma jornada terapêutica 
torna-se uma luta pela sobrevivência quando 
são perseguidos por um leão sobrevivente de 
ataques por caçadores furtivos.
Duração: 136 min; Género: Terror; Classificação 
Etária: M/12. Bilhete: 5€. 
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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