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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

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 mostrar o registo de identidades, expressividades e também destacar o diá-
logo 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)
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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

TODOS LOS jUEVES 
TODAS AS qUINTAS

RUTA GASTRONÓMICA 
“PINCHO XOVES”
Desde las 19.00 h 
Evento consolidado en el municipio de Verin, 
una alternativa de ocio para residentes y forá-
neos. La excusa perfecta para conocer la villa, 
reunirse con amigos, disfrutar del ambiente y 
degustar las tentadoras propuestas gastronó-
micas de nuestros establecimientos.
Org AEHCOM

VERIN 

EXPOSIÇÃO: “OLHARES MODERNOS. O RETRATO NA 
PINTURA, ESCULTURA, DESENHO (1919-1950)” - MNAC 
Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, de terça a domingo, das 
09h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00
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 mostrar 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
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MERCADO
Plaza García Barbón y Alameda, de 09h00 a 14h30
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

sábado
sábado

sábado
sábado
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quinta04 11 23

VISITAS ORIENTADAS À EXPOSIÇÃO 
“OLHARES MODERNOS”
Visita orientada à exposição “Olhares Modernos”, proveniente do MNAC, Lisboa, com 
especial enfoque nas obras de Columbano, Mário Eloy, Amadeo de Souza-Cardoso, 
Eduardo Viana, Júlio Pomar e Ana Jotta. A participação nas visitas está sujeita a 
inscrição, de acordo com o tarifário em vigor. Inscrições: +351 276 009 137 // mac.
nadirafonso@chaves.pt
Org.: Município de Chaves e Museu Nacional de Arte Contemporânea

EXPOSIÇÃO DE PINTURA E FOTOGRAFIA DE LUÍS 
BATISTA - “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
Luís Batista, artista plástico, caricaturista, fotógrafo e 
videógrafo, nasceu em Chaves e desde cedo se sentiu atraído 
pela arte. Entre as obras que pintou destaca-se o quadro “A 
ajuda”, no estilo surrealista. Mais tarde apaixona-se pela 
fotografia. Gosta de fotografar pessoas nos seus ambientes 
ou com os seus seres queridos. Uma boa fotografia é aquela 
que retém o momento de emoção genuína.
Org.: Município de Chaves
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CINEMA: BABYLON
Cineteatro Bento Martins, sexta: 
18h00 e 21h30 - domingo: 15h00, 
18h00 e 21h30
Crónica da indústria cinematográfica norte-
americana em finais dos anos de 1920, 
centra-se na ascensão e queda de um 
conjunto de personagens, históricas e 
ficcionais, durante a transição dos filmes 
mudos para os sonoros. Um mundo de 
excentricidade, ambição e desenfreada 
decadência que marcou o início dos 
anos de ouro em Hollywood. Bilhete: 5€ 
Duração: 3h08m Género: Drama/Comédia. 
Classificação Etária: M/14
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

CASTING: 
GOSTAS DE CANTAR, 
DANÇAR OU 
REPRESENTAR?
Rua Direita, nº143, 14h00
A INDIEROR está à procura de novos 
talentos para os projetos de 2023 e 
tu podes ser o/a escolhido/a! Sabes 
Dançar, Cantar ou Interpretar? Este é o 
casting para ti! Neste dia as portas da 
INDIEROR estarão abertas para todos 
aqueles que queiram mostrar os seus 
dons e fazer parte dos nossos projetos 
culturais. Sabe tudo em www.indieror.
pt/casting
Org.: INDIEROR



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
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FEIRA MENSAL DE SÃO PEDRO DE AGOSTÉM
Santuário de Nossa Senhora da Saúde, das 08h30 às 12h30, com 
missa às 8h00 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

TEF SOCIAL
UMA ABELHA NA CHUVA 
(1972)
Cineteatro Bento Martins, 
15h00
A história de Maria dos Prazeres e 
Álvaro Silvestre, casados e que vivem 
no meio rural. A sua relação está 
longe de ser um modelo de felicidade. 
Entre recalcamentos, compromissos e 
omissões, os dois conseguem manter 
uma ilusão de unidade, que se irá desfazer perante conflitos, desejos, paixões e 
fraquezas que vão surgir. Duração:76m; Género: Drama; Classificação Etária: Familiar. 
Entrada Gratuita.
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Cineclube de Chaves, Inatel e Município de Chaves





sexta
viernes

domingo
domingo10 12 CHAVES 

CINEMA: 
SEAL TEAM – BRIGADA ESPECIAL
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
Depois do seu melhor amigo ter sido morto por um 
tubarão, Quinn, uma adorável foca, porém tenaz, forma 
uma desordenada unidade especial de operações 
para se vingar e lutar contra um gangue de tubarões 
que tomou conta da zona. Mas esse alegre bando de 
focas internacionais não foi treinado para tal missão. 
Quinn procura a ajuda de um combatente muito mais 
habilidoso, Claggart, mas nem mesmo com os seus 
truques e reviravoltas consegue colocar o grupo em 
forma. Bilhete: 5€ Duração: 1h38m Género: Animação. 
Classificação Etária: M/4
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

jueves
quinta09 VERIN 

jUEVES DE 
COMPADRES 
Plaza García Barbón, 
a las 00.00h 
Comienzo en Verin el 
reconocido Entroido, los 
hombres protagonizan 
esta jornada con 
concurridas y animadas 
cenas; un aperitivo de lo 
que será el carnaval en 
Verin, un evento de gran 
tradición en esta localidad 
que posee la declaración 
de Fiesta de Interés Turístico Nacional. “O Entroido” en Verín se inicia hoy con el Jueves 
de Compadres. Un desfile predominantemente de disfraz masculino, con gabardina y 
sombrero, recorrerá las calles de la villa para llegar a la Plaza Mayor acompañados por 
el carro que transporta el «meco» que será quemado al llegar al destino.
Org Concello de Verín.
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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

DOMINGO CORREDOIRO 
Salida. Avenida de Castilla, a las 
11:30 h 
Día de protagonismo para los Cigarrones, 
personajes más relevantes del Carnaval de 
Verin; hacen su aparición en la Avenida de 
Castilla, recorrerán las calles principales 
de Verin, para recibir posteriormente a los 
feligreses en las Iglesias, en la Plaza de la 
Merced y en la calle Mayor. Un espectáculo 
visual y sonoro que se complementará con el 
Pregón de Entroido 2023
Org Concello de Verín.

DAR ALEGRIA AOS ANOS
Pavilhão Expoflávia, 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 “Duo Rafael & Marco”.
Org: Município de Chaves

domingo
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TEATRO: A FARSA DE INÊS PEREIRA
Auditório do Centro Cultural de Chaves
14h30 – Maioritariamente destinado às escolas. Público Geral tem direito a 20 lugares.
21h30 – Público Geral
Neste espetáculo, contamos a história de Inês Pereira e todas as suas ambições de 
moça casadoira, à procura do “príncipe ideal” e que esbarra com o destino, calhando-
lhe um marido de “Guardar de cavaleiro barbudo, repetenado, que em fi gura de avisado 
é malino e sotrancão.” Um espetáculo que procura dar ao espectador a capacidade de 
imaginar e viver a época, vendo que há muitas parecenças com o período em que 
vivemos, onde tudo o que parece não é e onde a ambição desmedida está muito 
patente, bem como a aparência de bons costumes, porque “fora parece algo, mas por 
dentro é que se vê a alma da pessoa”. Texto – Gil Vicente; Encenação e dramaturgia 
– Luís Trigo; Cenário, adereços e fi gurinos – Paula Trigo; Interpretação – Ana Queirós, 
Antony Sousa, Inês Cardoso, Pedro M. Dias, Sérgio Silva e Vânia Mendes
Org.: Município de Chaves

CELEBRAÇÃO DO DIA DOS NAMORADOS
Todo o dia na Zona Histórica
Neste dia de celebração do amor, serão promovidas diversas atividades ao longo 
do dia, no centro histórico da nossa cidade, com o objetivo de festejarmos com os 
munícipes e turistas. Para celebrar a data, o Museu de Arte Contemporânea Nadir 
Afonso abre as suas portas, gratuitamente, para que todos usufruam deste espaço 
ímpar onde amor e arte é uma constante.
Org.: Município de Chaves

CINECLUBE DE CHAVES – ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS:  
MY MAN GOD FREY (1936)
Cineteatro Bento Martins, 21h30
Com o Dia dos Namorados trazemos um Verdadeiro Clássico 
do século passado com bastante romance e comédia, onde 
seguimos a história de Irene Bullock, excêntrica e abastada, 
que por acaso encontra Godfrey, um mendigo perdido 
na cidade na época da grande depressão. IPor entre mil 
peripécias e alguns altos e baixos descobrimos o porque de 
estar colocado no top 50 de melhores comédias americanas. 
Um verdadeiro fi lme a não perder. Bilhete: Não sócios 3,50€, 
sócios (gratuito, se estes tiverem as cotas em dia). 
Org: CineClube de Chaves
Apoio: Município de Chaves
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DESFILE INFANTIL DE CARNAVAL 
Colegios a las 11.30 h
Escolares de los diferentes centros de enseñanza de la comarca desfilan este día por las 
principales calles de la villa. Cigarrones y charangas ponen el acompañamiento musical. 
Org Concello de Verín.

jUEVES  DE COMADRES
A partir de las 23.30 h
Esta noche la presencia femenina es masiva 
A las 00:30h, Crucero del Castillo de Monterrei (camino real)
Descenso de la comitiva por el camino real, encabezada por Don Carnal.
Barrio de San Lázaro (Casa del Escudo)
La Reina recibirá la comitiva y se dirigirán la Plaza García Barbón para dar la bienvenida 
a las largas noches de fiesta en el Carnaval de Verín. 
Animación musical en la Plaza García Barbón.
Org Concello de Verin

VIERNES DE COMPADREO
A partir de las 19.00 h
Desde el barrio de San Lázaro saldrán dos carros del compadreo hacia la calle 
Hermanos Moreno, lugar en el que los entroideiros degustarán vino y el tradicional 
cerdo al espeto. 
Música de la carrada: Festicultores Troupe.
Org Concello de Verin
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PROGRAMA

17- sexta 
14h30 - Abertura 
15h00/18h00 - Animação pelo Teatro Experimental Flaviense 
16h30 - Cerimónia de Abertura Oficial, na Sala Multiusos do Centro Cultural 
17h30 /20h00 - Animação “Concertinas do Monumento”
20h30 - Atuação das Tunas Universitárias do IPB - Instituto Politécnico de Bragança
23h00 - Encerramento 
 
18/ sábado
10h00 - Abertura
10h30/13h00 - Animação “Concertinas do Monumento”
11h00 - Showcooking pelo nutricionista Filipe Ferreira e Escola Profissional de Chaves
15h00 - Atuação Rancho Folclórico “ Grupo de Danças e Cantares Regionais de Santo 
Estevão” 
15h00/18h00 - Animação teatral TEF - Teatro Experimental Flaviense
18h00 - Showcoking, com a participação da Escola Profissional de Chaves
19h00 - Confeção do prato “Milhos Solidários”, pela Escola Profissional de Chaves 
21h30 - Concerto “Rebeca”
23h00 - Encerramento
 
19/ domingo
10h00 - Abertura
11h00 - Atuação do Rancho Folclórico do Grupo Cultural da Serra do Brunheiro
15h00/18h00 - Animação teatral TEF - Teatro Experimental Flaviense 
15h30 - Showcooking com Chef Cordeiro e Escola Profissional de Chaves 
20h00 - Encerramento 

O Recinto da Feira contará com um espaço gastronómico para degustação dos 
produtos locais, como ateliers de artesanato e um parque infantil.

a

SABORES DE CHAVES
Pavilhão Municipal
O certame “Sabores de Chaves” está de regresso à cidade. Chaves estará em festa, 
com os sabores flavienses a ocuparem lugar de destaque na gastronomia da região 
Norte do país, através da venda de produtos genuínos. Este ano, o evento apresenta o 
prato “Milhos Solidários”, confecionado no local e acondicionado em doses individuais 
para poder levar para casa, e conta com um espaço gastronómico para degustação. Ao 
longo dos três dias, terão lugar diversos showcookings e muita animação. 
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DESFILE DE CARNAVAL - “O TEMPO DOS CASTELOS”
Centro Cultural de Chaves, Largo do Monumento, Jardim do Bacalhau, 
Rua de Stº. António, Largo do Arrabalde, Ponte Romana, Alameda de 
S. Roque - 14h30
O desfi le de Carnaval, envolvendo a comunidade escolar de Chaves, pretende manter 
a tradição da folia carnavalesca, tendo como atores principais os alunos das escolas, 
sendo abrilhantado com permanente animação de charangas, animadores e muita 
música, emprestando todo o colorido a uma tarde diferente.
Org.: Município de Chaves e Escolas do Concelho

CINEMA: OPERAÇÃO FORTUNE: 
MISSÃO MORTÍFERA
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
O agente do MI6 Orson Fortune e a sua equipa de 
operacionais recrutam uma das maiores estrelas de 
cinema de Hollywood para os ajudar numa missão quando 
a venda de uma nova tecnologia de armas mortíferas 
ameaça perturbar a ordem mundial. Bilhete: 5€ Duração: 
114 m Género: Ação, Thriller, Comédia. Classifi cação 
Etária: M/12 
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves
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EXPOSIÇÃO: 
AINDA MAIS PINCELADAS
Forte de São Francisco Hotel
Exposição de pintura dos alunos da Galeria D’Arte 
Mariana. 
Entrada Gratuita. 
Org.: Mariana Dias e Forte de São Francisco Hotel

a
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SÁBADO DE CARNAVAL
Plaza de la Merced, 16.00h 
La villa entera se vuelca con el carnaval, es una ocasión perfecta para conocerla y al 
mismo tiempo disfrutar del ingenio que se esconde en cada rincón de Verin. Esta tarde 
la cita será en la Plaza de la Merced, tendrá lugar el Bautizo del Cigarrón. 
Calles de Verín, 17:00 a 22:00 h
Circuito de charangas. (Consultar APP ofi cial Entroido de Verín).
Por la noche, en la Plaza Mayor, orquestas.
Org Asociación Cigarrón de Verin Colab Concello de Verin
(foto bautizo cigarrón) 

DOMINGO DE CARNAVAL
Avda de Castilla, a partir de las 12.00h
Día grande de carnaval. 
Desfi le matinal desde 
Avda de Castilla, los 
Cigarróns preparados 
para el Gran Desfi le de 
Entroido, concentración 
y desfi le de carrozas, y 
comparsas que parodian 
a políticos, y a la sociedad 
en general. Después 
del desfi le, nada mejor 
que disfrutar de la 
gastronomía verinense,” 
Menú de Entroido” en 
restaurantes de la villa del 
Támega; postres y vinos 
Monterrei.
Tarde y noche de música 
en la Plaza García Barbón 
y Charangas en las calles 
de la villa, cualquier 
rincón es bueno para vivir 
el Entroido de Verin. 
Org Concello de Verin



LUNES DE CARNAVAL- ENTROIDO INFANTIL
Plaza de la Merced, a partir de las 17.00 h
17:00 a 19:30 h: Obradoiros de entroido y juegos tradicionales
19:30 h: Concierto familiar: Uxía Lambona e a banda molona.
En la Plaza Mayor música de orquestas y charangas, también animarán el Centro de 
nuestros mayores.
Org. Concello de Verin 
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MARTES DE CARNAVAL
Avda de Castilla, a partir de las 16.00 h
Último día de carnaval en Verín. Por la tarde, a partir de las 16.00 h, desde la Avda de 
Castilla partirá el desfile de Cigarrones, carrozas y comparsas un recorrido de casi dos 
horas por las principales calles de Verin. Por la noche, una vez más llega la hora de la 
verbena, para despedir el Entroido, mucha música como broche final al Carnaval 2023 
en la villa.
Org Concello de Verin

MIERCOLES DE CENIZA 
Festivo local, en la villa verinense.
Org Concello de Verin



CINEMA: MAGIC MIKE A ÚLTIMA DANÇA
Cineteatro Bento Martins, sexta: 18h00 e 
21h30 - domingo: 15h00, 18h00 e 21h30
“Magic” Mike Lane (Tatum) sobe ao palco depois de uma 
longa pausa, após um negócio falido que o deixa sem 
dinheiro e o leva a trabalhar como barman na Flórida. 
À procura de uma última oportunidade, Mike voa para 
Londres com uma celebridade rica (Hayek Pinault) que, 
com os seus próprios objetivos, o alicia com uma oferta 
que não pode recusar. Quando tudo está em jogo e Mike 
percebe o que ela realmente planeia, será que ele – e o 
grupo de novos atraentes dançarinos que tem de pôr em 
forma – vão conseguir concretizar?
Bilhete: 5€ Duração: 2h23m Género: Drama, Comédia. Classifi cação Etária: M/14 
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TEATRO: ESCOLHAS DO PASSADO
Grupo: Teatro Experimental Flaviense
Cineteatro Bento Martins, 21h30;
Por diversas vezes deixamos que um momento nos altere 
a vida, e sem nos apercebermos, somos uma pessoa 
totalmente diferente. Gustavo tomou essa decisão há 30 
anos atrás, deixando a felicidade num lugar muito distante. 
Com o regresso das memórias desse dia trágico, ele tem de 
reviver todos os seus desassossegos uma vez mais.
Será que Gustavo vai voltar a ser o que era no passado? 
Encenador: Pedro Freitas; Género: Drama; Duração: 50 min
Org: Teatro Experimental Flaviense.
Apoio: Município de Chaves.

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 do Grupo Musical “Dancy Norte”
Org: Município de Chaves
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