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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

FEIRA DOS SANTOS 2022
Os “Santos”, como popularmente são chamados, 
vão-se repetindo anualmente quando outubro expira 
e novembro começa. Por uns dias, a Feira dos San-
tos transforma o espaço público em que se realiza 
e a realidade do local. O que antes era um espaço 
de passagem, ruas e largos com os seus respetivos 
moradores e comerciantes, torna-se num espaço de 
convivência, repleto de sons, cheiros e movimentos. 
A cidade muda, agita-se, veste roupagens de festa, 
enchem-se as ruas de multidões, e o comércio e a 
diversão tomam conta da cidade. A maior feira de rua 
do país acontece todos os anos em Chaves.

Outubro
Octubre

até
hasta

Novembro
Noviembre29 01

MOSTRA DE ARTE JOVEM
Cineteatro Bento Martins, de segunda a 
sexta das 09h00 às 18h00
Projeto de Arte criado pelo TEF com o intuito de di-
vulgar os jovens artistas da região.
Org: Teatro Experimental Flaviense e IPDJ
Apoio: Município de Chaves
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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

COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DO 
MUSEU REGIONAL DE CHAVES
Exposição “100 Anos de Museu numa cidade BiMilenar”
Museu da Região Flaviense, das 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 
18h00
Esta exposição exalta a história do Museu da Região Flaviense e faz recuar no tempo 
o visitante a histórias e momentos ocorridos no concelho, desde a pré-história até 
ao séc. XX, através da visualização de epígrafes, esculturas, peças arqueológicas e 
multimédia. Patente até abril do próximo ano, a mostra exibe, em grande parte, pe-
ças inéditas e desconhecidas, de cronologia variada, provenientes das escavações 
arqueológicas das últimas três décadas no concelho, que mostram a ocupação per-
manente na região.
Org.: Município de Chaves

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Piscina Municipal e Pavilhão da Escola Dr. Francisco Gonçalves 
Carneiro
Inscrições abertas: Iniciação e Adaptação ao Meio Aquático e Iniciação ao Atletismo, 
Inscrições gratuitas no Centro Cultural de Chaves.
Org.: Município de Chaves
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ATIVIDADE FÍSICA SÉNIOR
Pavilhão Municipal, das 17h30 às 18h30
Piscina Municipal, das 10h00 às 11h00 ou das 16h00 às 17h00
Inscrições abertas para Atividade Física Sénior no meio urbano, de segunda a quinta 
no Pavilhão Municipal e aos sábados na Piscina Municipal, inscrições gratuitas no 
Centro Cultural de Chaves.
Org.: Município de Chaves

EXPOSIÇÃO: “OLHARES MODERNOS. O 
RETRATO NA PINTURA, ESCULTURA, 
DESENHO (1919-1950)” - MNAC 
Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, 
de terça a domingo, das 10h00 às 13h00 e das 
14h30 às 18h30
O MACNA, no âmbito do Protocolo de Colaboração com 
a DGPC, da descentralização e trabalho em rede para 
a promoção, a difusão e a investigação de património 
artístico, em parceria com o Museu Nacional de Arte 
Contemporânea, tem patente a exposição “OLHARES 
MODERNOS”, com curadoria de Maria de Aires Silveira. Esta exposição pretende mos-
trar o registo de identidades, expressividades e também destacar o diálogo entre o 
retrato e a envolvente, entre a figura e a paisagem, desde 1910 a 1950.
Org.: Município de Chaves e Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC)

TODOS LOS JUEVES 
TODAS AS qUINTAS

RUTA GASTRONÓMICA 
“PINCHO XOVES”
Desde las 20.00 h 
Evento consolidado en el municipio de Verin, una 
alternativa de ocio para residentes y foráneos. La 
excusa perfecta para conocer la villa, reunirse 
con amigos, disfrutar del ambiente y degustar las 
tentadoras propuestas gastronómicas de nues-
tros establecimientos.
Org AEHCOM

VERIN 
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“OS NOSSOS ARTISTAS” - EXPOSIÇÃO 
DE FOTOGRAFIA DE RAÚL SILVA 
PEREIRA - ENTRE O INSTANTE E A 
MELANCOLIA
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 inspiração de Raúl Silva Pereira vem da rua, 
onde os enquadramentos e as pessoas são es-
senciais para obter a imagem que pretende. En-
contramos nos seus registos, uma forte conexão 
entre as pessoas, e o ambiente que as envolve. 
No ADN do seu trabalho fotográfico, estão am-
bientes melancólicos, onde a nostalgia se faz 
sentir. Influenciado e inspirado pela fotografia de 
rua, o seu trabalho é caracterizado pela busca 
de narrativas visuais, onde a imagem captada conte uma história, associada às li-
nhas, textura e sombras.
Através da sua lente, encontrou na fotografia a sua verdadeira paixão e expressão 
artística.
Org.: Município de Chaves

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

jueves
quinta

viernes
xexta

miercoles
quarta03 11 23

Las ferias tradicionales que se organizan 
tres días al mes en Verin, 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. El día de feria en Verin se convierte 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”. 
Org.: Concello de Verín
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CONCERTO DE JAZZ “AFONSO PAIS” 
- O qUE JÁ IMPORTA
Auditório do Centro Cultural de Chaves, 
21h30
“O Que Já Importa” é um conjunto de sete temas 
cujas mensagens se revelam em forma de um 
mantra, como uma paisagem ou um retrato cons-
truído sob vários feixes de luz, criando um todo ir-
repetível. Em palco estão dois trios, três vozes em 
coro (João Neves, Nazaré da Silva e Maria Luísa) 
e três instrumentos – à guitarra de Afonso Pais 
junta-se a secção rítmica com João Hasselberg, no 
baixo e João Pereira, na bateria. Todas as canções 
são provindas de um imaginário centrado na gui-
tarra como «voz» criadora e é a partir desse centro 
que a nostalgia e a viagem começam. A entrada é 
gratuita, até à lotação do espaço, mas carece de 
levantamento prévio de bilhete na Biblioteca Mu-
nicipal de Chaves/ Posto de Turismo de Chaves e 
Posto de Turismo do Alto Tâmega.
Org.: Município de Chaves / Festival tempos cruzados 
Fin: Festival Tempos Cruzados - Programa cofinanciado pelo FEDER (Programa Norte 
2020) – Programação Cultural em Rede – Património Cultural

PRESENTACION LIBRO 
Casa de la Cultura, 19.30 h
El jueves día 3 en el salón de actos de la Casa 
de la Cultura de Verin presentación de la novela  
«No meio das sombras» de Marcos J. S. Barroco, 
Edições Esgotadas 2022.
Marcos J. S. Barroco (1981) es natural de Cha-
ves, ciudad en donde reside. Licenciado en De-
recho por la Universidad de Coimbra, ejerce fun-
ciones en los  servicios jurídicos del  Municipio 
de Chaves.
Org Biblioteca de Verin 
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CINEMA: BLACK ADAM
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
O mundo precisa de um herói e só tem Black Adam. 
Quase 5.000 anos depois de lhe terem sido concedi-
dos os poderes ilimitados dos antigos Deuses – e de 
ter sido aprisionado – Black Adam é libertado do seu 
túmulo na Terra e prepara-se para usar a sua forma 
única de justiça no mundo moderno.
Duração: 120 min; Género: Ação; Classificação Etá-
ria: M/12. Bilhete: 5€. 
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

Companhia: 
TEATRO FÓRUM BOTICAS
Auditório do Centro Cultural de 
Chaves, 21h30
Peça de teatro: Quem Levou Teus Trinta Ra-
mos? Entrada gratuita, no entanto, sujeita a 
levantamento prévio de bilhete no Posto de 
Turismo do Alto Tâmega e Barroso. Espetácu-
lo realizado no âmbito do projeto Alto Tâmega “ArtFest” – programa de itinerância 
cultural
Org.: Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso
Fin.: Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia – FEDER

sábado
sábado

sábado
sábado05 19

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 
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EXIBIÇÃO DE FILME: 
“qUEM MATOU LAURA PAULA”
Pavilhão Expoflávia, 18h00
Mistério, intriga, aventura, terror, sexo (muito poucochinho), sátira e muito, muito 
humor. O humor é a base de todo este imbróglio, que tem um desenrolar e desfecho 
hilariante. “Quem Matou Laura Paula” conta a alucinante investigação do ex-agente 
da PSP, agora na reforma, Sr. Tó Manel, conhecido nos meandros do crime como o 
Poirot do Marco de Canaveses, sobre a freira Laura Paula que aparece misteriosa-
mente morta no fundo de uma ravina, com um cabo de cebolas enrolado no pescoço. 
Todo o filme vai sendo uma alegre e divertida paródia, com muita gente suspeita e 
muita confusão à mis-
tura: a família aristo-
crata falida do Douro, 
os parolos da Quinta 
da Casa Velha, o Cas-
telo do Reino da Penys 
Silvânia, o desespera-
do por sexo e, claro, 
o sagrado Convento 
de Queijo Flamengo, 
onde tudo acontece! 
Só uma mente bri-
lhante pode desven-
dar o que parece ter 
sido um crime com 
motivações de vingan-
ça ou afinal algo ainda 
mais complexo. O fil-
me contará com a pre-
sença do autor, Carlos 
Morais, do realizador, 
João Capela e do pro-
dutor, Manuel Luís Capela, para uma conversa com a plateia no final da sessão.
A entrada é gratuita, até à lotação do espaço, mas carece de levantamento prévio de 
bilhete na Biblioteca Municipal de Chaves/ Posto de Turismo de Chaves e Posto de 
Turismo do Alto Tâmega.
Org.: Município de Chaves
Fin: Festival Tempos Cruzados - Programa cofinanciado pelo FEDER (Programa Norte 
2020) – Programação Cultural em Rede – Património Cultural
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CONCERTO: 
DANIEL PEREIRA CRISTO COM ÓSCAR IBAÑES
Auditório do Centro Cultural de Chaves, 21h30
Este é o concerto fi nal de celebração do projeto “Cultura e Identidade, Músicas na Eu-
rocidade” que foi sendo realizado no espaço da Eurocidade Chaves-Verin e nas esco-
las. Entre workshops e outras ações de sensibilização para a música e instrumentos 
de raiz (o cavaquinho e a gaita de fole em particular). A ideia passou e passará por, 
junto de jovens, mostrar, fazer experimentar e falar da música e instrumentos tradi-
cionais do Norte de Portugal e da Galiza, fazendo o cruzamento entre raízes, estilos 
musicais e sonoridades comuns. Um dos exemplos práticos e resultado deste projeto 
é o Clube do Cavaquinho criado na Escola EB2 Dr. Francisco Gonçalves Carneiro pelo 
professor Manuel Duarte. Chegou agora a vez de um concerto fi nal com os padrinhos 
deste evento: Daniel Pereira Cristo e Óscar Ibañez (dois grandes embaixadores da cul-
tura do Noroeste Peninsular), com alguns convidados nas gaitas de fole e nas cordas, 
da Academia de Artes de Chaves e da Associação Projeto Enraizarte, a partir das ofi ci-
nas que se realizarão e que também se juntarão a esta celebração da cultura milenar 
do Noroeste Peninsular, com tanto em comum e ainda assim tanto por (re)descobrir e 
com tantas pontes ainda por construir. A entrada é gratuita, até à lotação do espaço. 

Org.: Projeto Eurocidade 2020 e IPDJ
Apoio: Município de Chaves
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EXIBIÇÃO DE FILME:
 “LEÃO DA ESTRELA”
Pavilhão Expoflávia, 18h00
Para além da família, que sempre foi a sua prio-
ridade, Anastácio é fanático por futebol. A sua 
equipa de eleição são os Leões de Alcochete, 
um clube de bairro que pode regressar à velha 
glória se conseguir uma vitória em Barrancos do 
Inferno, nos confins do Alentejo. Este é um jogo 
que Anastácio não pode, de modo algum, perder. 
Porém, a viagem para assistir à partida vai ser 
uma soma de contratempos inesperados que 
quase o levará à loucura… com assinatura de 
Leonel Vieira. A entrada é gratuita, até à lotação 
do espaço, mas carece de levantamento prévio 
de bilhete na Biblioteca Municipal de Chaves/ 
Posto de Turismo de Chaves e Posto de Turismo 
do Alto Tâmega.
Org.: Município de Chaves
Fin: Festival Tempos Cruzados - Programa cofinan-
ciado pelo FEDER (Programa Norte 2020) – Pro-
gramação Cultural em Rede – Património Cultural

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
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INSTALAÇÃO ARTÍSTICA PEDRO TUDELA & MIGUEL 
CARVALHAIS
Auditório do Centro Cultural de 
Chaves, 21h30
Na sua prática de composição e perfor-
mance musical, Pedro Tudela e Miguel 
Carvalhais exploram um vasto território em 
que os computadores são utilizados não 
só como instrumentos e ferramentas para 
a produção musical, mas também como 
agentes e parceiros criativos. As suas per-
formances são espaços de encontro com 
máquinas lógicas, de onde a música emer-
ge. Neste concerto, que será apresentado 
no Espaço Corpus Christi, serão exploradas 
intersecções com os trabalhos de Jorge Pi-
nheiro, atualmente em exposição e com as suas abordagens compositivas baseadas 
em padrões, modulações, ritmo e serialidade, estratégias também recorrentes no 
trabalho de Tudela e Carvalhais. A entrada é gratuita, até à lotação do espaço, mas 
carece de levantamento prévio de bilhete na Biblioteca Municipal de Chaves/ Posto 
de Turismo de Chaves e Posto de Turismo do Alto Tâmega.
Org.: Município de Chaves
Fin: Festival Tempos Cruzados - Programa cofi nanciado pelo FEDER (Programa Norte 
2020) – Programação Cultural em Rede – Património Cultural

quinta
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CINEMA: NO PAÍS DE ALICE
Cineteatro Bento Martins, 21h30
Rui Simões, com um passado enorme na sétima arte por-
tuguesa, leva nesta viagem por Portugal a sua fi lha Alice 
a descobrir culturas e histórias intergeracionais por todos 
os cantos do país num documentário com muitas conver-
sas e vistas por outro olhar das nossas terras.
A viagem passa por terras transmontanas, no nosso Rei-
no Maravilhoso, e não podia faltar no nosso Cineclube de 
Chaves para uma sessão especial. Bilhete: Não sócios 
3,50€, sócios gratuito (com as cotas em dia)
Org: CineClube de Chaves
Apoio: Município de Chaves
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CINEMA:  CINDERELA E A PEqUENA 
FEITICEIRA (V.P.)
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
Para ajudar o príncipe Alex, que ficou preso no corpo de 
um rato, a voltar à sua forma humana, Ella e os amigos 
partem em busca da magia que pode transformá-lo. 
Mesmo com um destino tumultuoso, eles encontram o 
caminho. Por fim, descobrem que a amizade é a cura 
mais poderosa nos momentos mais difíceis. Marcada 
pela aventura e pelo amor, esta viagem conta-nos uma 
história alegre e inesquecível. Duração: 86 min; Géne-
ro: Animação; Classificação Etária: M/5. Bilhete: 5€. 
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

FESTA DE SÃO MARTINHO
Terreiro da Madalena, 21h30
Grupo Musical Alta Definição, na comemora-
ção da Festa de São Martinho. Espetáculo rea-
lizado no âmbito do projeto Alto Tâmega “Art-
Fest” – programa de itinerância cultural 
Org.: Comunidade Intermunicipal do Alto Tâ-
mega e Barroso e União de freguesias da Ma-
dalena e Samaiões
Fin.: Norte 2020, Portugal 2020 e União Eu-
ropeia – FEDER

sexta
viernes

sábado
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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
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DAR ALEGRIA AOS ANOS
Pavilhão Expofl ávia, 15h00 
às 18h00
Com o objetivo de criar atitudes pró-
ativas proporcionando uma cidadania 
cada vez mais ativa e participada, este 
encontro domingueiro contará com muita 
animação e alegria à mistura, a par da 
atuação musical do Grupo Musical “Anjos 
& Demónios”
Org: Município de Chaves

FEIRA DAS VARANDAS  
Largo do Arrabalde, das 09h00 às 18h00
Feira de Produtos Regionais.
Org.: AmoChaves – Associação de Moradores do 
Centro Histórico de Chaves
Apoios: Município de Chaves e Junta de Freguesia 
de Santa Maria Maior

sábado
sábado
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12º CONVÍVIO DE 
SÃO MARTINHO
Mercado de Vidago, 17h00
Convívio de São Martinho onde não faltará a 
animação musical e as tradicionais sardinhas, 
febras, caldo verde, castanhas e jeropiga.
Org.: Casa de Cultura de Vidago
Apoio: União de Freguesias Vidago, Super Bock 
Group e Hotel Vidago Palace
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TEF SOCIAL: 
A VIZINHA DO LADO (1945)
Cineteatro Bento Martins, 15h00
Plácido Mesquita, professor de moral numa cidade peque-
na, 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: 108 min; Género: Comédia; Classifi ca-
ção Etária: Familiar. Entrada Gratuita.
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Cineclube de Chaves, Inatel e Município de Chaves

OP DE CHAVES - ASSEMBLEIA 
PARTICIPATIVA 
Biblioteca Municipal de Chaves, 21h00 
Fique a conhecer as propostas do Orçamento Participativo 
de Chaves - edição 2022. Os proponentes são convidados 
a apresentar em Assembleia Participativa os projetos que 
pretendem ver concretizados no município. A sessão é pú-
blica e aberta à população. Os interessados poderão ainda 
consultar a descrição das propostas no site: op.chaves.pt
Org.: Município de Chaves

sexta
viernes

domingo
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CINEMA:  AMESTERDÃO
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 21h30 
- domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
Nova Iorque, 1933. Burt Berendsen (Christian Bale), médi-
co, e Harold Woodman (John David Washington), advoga-
do, dedicam-se a ajudar os mais desafortunados e pobres. 
Uma noite, ao serem chamados a efetuar uma autópsia, 
descobrem um assassinato e reencontram Valerie Voze 
(Margot Robbie). Duração: 127 min; Género: Crime; Clas-
sifi cação Etária: M/12. Bilhete: 5€ 
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

CHAVES 
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MUSICAL INFANTIL
Auditorio de Verin,19.00 h
El Musical de la Granja es un divertido espectáculo para 
niños y adultos en el que toda la familia cantará y bailará, a 
través de un número musical interpretado por 6 actores en 
directo que permitirá participar a toda la familia. Entradas a 
la venta en ataquilla.com 
Colab Concello de Verin

sábado
sábado19 CHAVES 

STAND UP COMEDY: JOÃO DANTAS
Cineteatro Bento Martins, 21h30
O espetáculo aborda vários temas da atualidade além de expe-
riências pessoais sobre a vida em casal. Para quem não conhe-
ce o seu trabalho, o que é normal e até sinónimo de bom gosto, 
João Dantas começa a sua carreira com a presença no Pi100Pé 
e dispara a todo o gás para atuações em todo o país, tendo pi-
sado alguns dos palcos mais emblemáticos e contabilizando vá-
rias presenças no Levanta-te e Ri. Abertura do espetáculo pelo 
humorista fl aviense Nuno Neves.  Duração: 80 min; Género: 
Comédia; Classifi cação Etária: M/16; Bilhete: 8€; 
Org: Teatro Experimental Flaviense

sábado         e
sábado

domingo
domingo19 20

CHAVES 
TEATRO: “A HISTÓRIA DE RONALD, 
O PALHAÇO DO MCDONALD’S”
Auditório do Centro Cultural de Chaves, 21h30 
(sábado) e 16h30 (domingo)
A INDIEROR apresenta a peça de teatro “A História de Ro-
nald, o Palhaço da McDonald’s”, de Rodrigo Garcia, reco-
mendada a maiores de 16 anos. Um teatro é o lugar natural 
para o excecional, o poético e o provocador? Em “A História 
de Ronald, o Palhaço da McDonald’s”, monologa-se de tudo 
e de nada. Da traição do mecânico, da tareia que o miúdo 
levou, da gluteoplastia, daqueles que nasceram para dar, e 
de outros, que nasceram para levar. Talvez ainda de Mozart. 
Duração: 60 min; recomendado a maiores de 16 anos; Valor do Bilhete: 7€
Mais informações em www.indieror.pt/ronald
Org.: INDIEROR
Apoio: Município de Chaves
Apoio Técnico: FAI
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DU CÔTÉ DE CHEZ PROUST - RECITAL DE VIOLA E PIANO 
NO CENTENÁRIO DA MORTE DE PROUST 
Auditório do Centro Cultural de Chaves, 21h30
O Município associa-se às celebrações europeias, que assi-
nalam o centenário da morte de Marcel Proust, através da 
realização do Recital “Du Côté de Chez Proust”, com execu-
ção de obras de César Franck, Reynaldo Hahn, Léon Hon-
noré e Gabriel Fauré, interpretadas por João Pedro Delgado 
(Viola de Arco) e Hélder Marques (Piano). No momento em 
que se assinala 100 anos sobre a morte de Marcel Proust, 
importa recuperar a sensibilidade do seu tempo, convocan-
do as obras e compositores que acompanharam a sua vida privada e moldaram a sua 
obra literária. Uma viagem à Paris de viragem de século. A entrada é gratuita, até à lota-
ção do espaço, mas carece de levantamento prévio de bilhete na Biblioteca Municipal 
de Chaves/ Posto de Turismo de Chaves e Posto de Turismo do Alto Tâmega.
Org.: Município de Chaves
Apoio: Antena 2
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CINEMA:  BLACK PANTER - WAKANDA PARA SEMPRE
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 21h30 - domingo: 15h00, 
18h00 e 21h30
Para ajudar o príncipe Alex, que ficou preso no corpo de 
um rato, a voltar à sua forma humana, Ella e os amigos 
partem em busca da magia que pode transformá-lo. 
Mesmo com um destino tumultuoso, eles encontram 
o caminho. Por fim, descobrem que a amizade é a cura 
mais poderosa nos momentos mais difíceis. Marcada 
pela aventura e pelo amor, esta viagem conta-nos uma 
história alegre e inesquecível. Duração: 86 min; Géne-
ro: Animação; Classificação Etária: M/5. Bilhete: 5€. 
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

quarta
miércoles30 CHAVES 

MOSTRA DE CURTAS JOVEM 
Cine Teatro Bento Martins, 21h00
Projeto criado para dar possibilidade a jovens de apresentar os seus trabalhos.
Entrada livre.
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: IPDJ; Cineclube de Chaves; e Município de Chaves



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.




