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MAGOSTOS

VERÍN

Desde principios de noviembre hasta
principios de febrero, coincidiendo con la
época de las castañas, se celebran los
magostos. El Magosto es una fiesta popular que tiene lugar en muchos hogares
durante este mes. Esta fiesta, concentra a
familias y vecinos alrededor del fuego, al
anochecer para degustar castañas
asadas, éstas se acompañan de vino,
chorizos caseros, etc.
Muy cerca de Verín, en el municipio de
Riós, tiene lugar el día 5 de noviembre
una reconocida fiesta que ensalza la
castaña; este año un tradicional magosto
popular, actuación musical serán los
protagonistas de este día

CHAVES

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

“AUTUMN COLOURS”
Durante o mês de novembro, a
Associação Inspira! desafia todos os
amantes da natureza e da fotografia a
enviarem as suas melhores fotos
outonais para o concurso. O evento visa
promover a estima e interesse dos locais
pela natureza da região, bem como a sua
divulgação, fazendo uso do potencial
fotográfico da época. Os vencedores
verão as suas fotos divulgadas e
expostas em locais de visibilidade na
cidade. Contactos: Rua D. Jerónimo de
Ataíde N. 100, 5400-311 Chaves;
inspirajuventude@gmail.com
Org.: Associação Inspira!

TODAS AS TERÇAS
TODOS OS MARTES

TODAS AS QUINTAS
TODOS OS JUEVES

CHAVES

DESCOBRIR
O MUNDO DOS LIVROS
Biblioteca Municipal de Chaves
10h30 e 14h30
Visitas guiadas à Biblioteca Municipal,
durante as quais se pretende dar a
conhecer o fundo documental e serviços
ao dispor dos seus utilizadores. Atividade
para grupos organizados, mediante
marcação prévia.
Org.: Município de Chaves
TODAS AS QUARTAS
TODOS OS MIÉRCOLES

CHAVES

OFICINA DE RESTAURO
E CONSERVAÇÃO
Biblioteca Municipal de Chaves,
10h30 e 14h30
Nesta oficina vais ter a oportunidade de
aprender técnicas fundamentais no
processo de manutenção dos livros de
uma forma divertida. Destinatários:
encarregados de educação, pais e
crianças. Atividade para grupos
organizados, mediante marcação prévia.
Org.: Município de Chaves

CHAVES

HORA DO CONTO
Biblioteca Municipal de Chaves,
às 10h30 e 14h30
Destinatários: crianças dos 3 aos 9 anos
Atividade para grupos organizados,
mediante marcação prévia.
Objetivo: incutir gosto e hábitos leitura.
Livros selecionados para o mês:
“JAIME E AS BOLOTAS” Texto de Tim
Bowley e ilustrações de Inés Vilpi. “O
Jaime plantou uma bolota, mas demorou
um pouco até ter uma bonita árvore (…)”
Público-alvo: pré-escolar.
“UM LOBO PELA TRELA” Texto de Guido
Visconti e ilustrado por Daniella Vignoli.
“Que tarefa complicada a de Osvaldo:
levar uma couve, uma ovelha que gosta
de couves e um lobo que gosta de ovelhas
até à feira (…).”
Público-alvo: 1º ciclo do Ensino Básico.
Org.: Município de Chaves

VERÍN

RUTA GASTRONÓMICA
PINCHO XOVES
Establecimientos participantes
Propuesta gastronómica promovida por
la Asociación de hosteleros de Verín, en
donde el pincho por tan solo 1,5 €, se
convierte en el verdadero protagonista
de una de las costumbres sociales más
arraigadas de nuestro territorio.
Establecimientos participantes: Brasil,
Lugano, O Augueiro, S. Roque, Casa
Manola, O Castelo, Gandainas,
Restaurante “A Fonte Adega do Caneda”,
cafetería Agora, Parador de Turismo de
Monterrei, Souto das Candeas, Bar O
tixo, Tapería O Recuncho da Jacinta, a
Brasa,Tapas a Palleira, Cafeteria O Lure,
Restaurante Casa Nela, Taberna Gallofa,
Café Bar Le palace, Café bar A Merced,
Parrillada A Fraga, Regueiro da Cova,
Hostal Restaurante Ribeiro Claro.
Org.: AEHCOM

até
hasta

01

quarta
miércoles

CHAVES

FEIRA DOS
SANTOS 2017
“Ao lado das grandes feiras do país
alinha a Feira dos Santos, em Chaves.
Por isso aí temos já a cidade em
alvoroço, prontinha a receber os
visitantes que neste fim de Outubro e
começo de Novembro vão encher as
nossas ruas de alegria, de barulheira, de
confusão, de apertos, nos largos de
diversões, nos comes e bebes, no
mundo de mil e uma coisas que todos os
anos é a FEIRA, a tradicional e afamada
FEIRA DOS SANTOS.” (In “Notícias de
Chaves”, 1984)
Org.: ACISAT e Município de Chaves

hasta
até

15

miercoles
quarta

“O CORAZÓN DAS MÉDULAS”
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE NICA MARES

VERÍN

Sala de Exposicións de Verín, lunes a viernes 17h00 a 21h00
sábados 10h00 a 14h00 y 17h00 a 20h30
“La intención de este trabajo no fue
plasmar los típicos farallones tan
característicos de las Médulas, ni sus
arenas rojizas, ni mostrar una visión
general del Parque Cultural de las
Médulas; sino resaltar las formas,
texturas y colores que regalan al
observador los numerosos castaños que
pueblan su interior. Estos árboles
centenarios, Patrimonio de la Humanidad
dentro del Patrimonio de la Humanidad,
en su interior tienen la médula, protegida
por las cortezas. La médula es el corazón
de los árboles y estos árboles son el
corazón de las Médulas.”
Org.: Concello de Verín

hasta
até

10

viernes
sexta

VERÍN

EXPOSICIÓN “UNHA
VIAXE Á GALICIA DOS
TAMAGANOS”
Biblioteca Municipal de Verín
10h00 a 14h00 y 17h00 a
20h30
Paco Boluda, escritor, ilustrador,
historiador y restaurador del museo
arqueológico, contribuirá con sus obras,
exclusivamente para la Biblioteca Verín,
sobre cómo deberían ser esos habitantes
de las tribus de nuestra región.
Org.: Biblioteca Municipal de Verín

até
hasta

08

abril
abril

EXPOSIÇÃO
JOÃO MACHADO,
ARTE DA COR
Museu de Arte Contemporânea
Nadir Afonso
Exposição comissariada por António
Augusto Joel, consagrada à obra do
internacionalmente aclamado designer
João Machado. Nascido em Coimbra, no
ano de 1942, licenciou-se em escultura
na Escola Superior de Belas Artes do
Porto, onde veio também a ser professor
de Desenho Gráfico. Iniciou o seu percurso
na escultura, sem nunca esquecer o
desenho, criando posterior-mente
diversos desenhos e ilustrações para
inúmeros livros e publicações periódicas, algumas dezenas de selos postais
e centenas de cartazes.
Org.: Município de Chaves

até
hasta

21

janeiro
enero

CHAVES

EXPOSIÇÃO
NADIR AFONSO,
ARQUITETURA SOBRE TELA
Museu de Arte Contemporânea
Nadir Afonso
Primeira exposição monográfica do
mestre flaviense, comissariada pelo
arquiteto António Choupina, dedicada
ao seu percurso internacional. A mostra
inclui inúmeras telas de viagem deste
pintor-arquiteto, bem como desenhos,
cartas, maquetes e pinturas de Le
Corbusier, Oscar Niemeyer, Georges
Candilis, Álvaro Siza e Fernando Távora.
Org.: Município de Chaves

CHAVES

01

miércules
quarta

jueves
02 quinta

VERÍN

FESTIVIDAD DE
TODOS LOS SANTOS
Y DIFUNTOS
Iglesia Parroquial
Sta. María La Mayor

Conmemoración de los difuntos, en el
dia 1 de noviembre por la mañana en la
iglesia Parroquial misas a las 9h00 y
12h00. En el cementerio a las 16h30
oracion y a las 17h00 Sta. Misa. El día 2
de noviembre misas en la Iglesia
Parroquial a las 9h00 y a las 19h30 y en
el cementerio a las 12h00 y a las 17h00
Org.: Uap Verín

02

jueves
quinta

jueves
30 quinta

CHAVES

EXPOSIÇÃO
OUTONO FOTOGRÁFICO
ANTÓNIO de SOUZA e SILVA
Galeria da Adega do Faustino
A exposição «“Rostos” de despedida» é
uma minúscula seleção das suas
deambulações por terras de Portugal.
Com o presente “olhar”, pretende-se
chamar a atenção para a realidade do
nosso mundo rural. Numa inquietante
interrogação sobre o que deixámos
“cair” e do que resta. Num incitamento
ao que devemos “erguer”, por entre
muita desilusão e descrença. Alguma
utopia e esperança, na recuperação da
genuína identidade daquelas que foram
as gentes e as terras que foram o berço
primevo da Pátria que hoje somos.
Org.: Outono Fotográfico

02 16
jueves
quinta

CINECLUBE
DE CHAVES

jueves
quinta

CHAVES

Cine Teatro Bento Martins,
21h00
Apareça e venha inscrever-se na nossa
sede, pelo contacto 276 333 919 ou pelo
e-mail tefchaves@sapo.pt.
Org.: Teatro Experimental Flaviense

03

viernes
sexta

VERÍN

MERCADO
Plaza García Barbón y Plaza de
Alameda, de 9h00 a 14h30
Un mercado tradicional que perdura en
la actualidad, puestos de productos
autóctonos, repartidos por la zona
histórica y el día ideal para disfrutar de la
gastronomía; “Pulpeiras” repartidas por
diversas calles de Verin ofrecen el plato
tradicional y más internacional de la
gastronomía gallega. El día de feria en
Verin es una cita a la que no suelen faltar
los incondicionales de los mercados que
disfrutan paseando y curioseando entre
sinfín de productos.
Org.: Concello de Verín

CHAVES

CINEMA:
UM SUSTO DE FAMÍLIA

Cine Teatro Bento Martins, 21h30
M6 | 94 min | Animação
Os Wishbones estão longe de ser uma
família perfeita. Na tentativa de reunir a
família, Emma, a mãe, decide planear
uma noite divertida de Halloween. No
entanto, o seu plano vai por água abaixo
quando uma bruxa malvada os amaldiçoa
e são todos transformados em monstros.
Org.: Teatro Experimental Flaviense

03

sexta
viernes

jueves
30 quinta

MOSTRA DE ARTE

CHAVES

EMANUEL TEIXEIRA
Cine Teatro Bento Martins

04

sábado
sábado

VERÍN

TEATRO
“W.C. (O BAÑO)”
de la La Caja de Pandora

Projeto de Arte criado pelo TEF com o
intuito de divulgar os artistas flavienses.
Org.: Teatro Experimental Flaviense

Auditorio Municipal de Verín,
20h30

04

Representación dentro de 'VIII Festival
de Teatro - Entreculturas” por la La Caja
de Pandora. Para acceder a cada
representación teatral será necesario
realizar una aportación de 3 euros.
Org.: La caja de Pandora
Colabora: Concello de Verín

sábado
sábado

CHAVES

FEIRA DAS VARANDAS
Largo do Arrabalde,
09h00 às 17h00
Feira de Produtos Regionais.
Org.: AmoChaves – Ass. de Moradores do
Centro Histórico de Chaves
Apoio: Município de Chaves

04

sábado
sábado

jueves
16 quinta

CHAVES

ll MOSTRA DE
ARTE CONTEMPORÂNEA
DO CLAUSTRO EM CORES
Forte São Francisco Hotel
Unido ao projeto Art In Box, do Atelier
Vivaz, surge um Movimento de Arte do
Claustro!, uma mostra que pretende
esclarecer um pouco o universo do
artista e seu espaço. Esta exposição
espera levar, para dentro das muralhas
do forte, onde a História está tão
enraizada, um pouco do mundo artístico
contemporâneo, esse mundo tão
mágico... Curadoria: Márcia Vinhais
Fernandes
Org.: Forte São Francisco Hotel

05

domingo
domingo

CHAVES

DAR ALEGRIA AOS ANOS
CONVÍVIOS MINHAS MEMÓRIAS
Pavilhão Expoflávia,
das 15h00 às 18h00
Convívio e baile com atuação do Grupo
Amizade. Entrada gratuita.
Org.: Município de Chaves

05

domingo
domingo

CHAVES

CINEMA: UM SUSTO
DE FAMÍLIA (DOB)
Cine Teatro Bento Martins,
15h30, 18h00 e 21h30
M6 | 94 min | Animação
Os Wishbones estão longe de ser uma
família perfeita. Na tentativa de reunir a
família, Emma, a mãe, decide planear
uma noite divertida de Halloween. No
entanto, o seu plano vai por água abaixo
quando uma bruxa malvada os amaldiçoa
e são todos transformados em monstros.
Org.: Teatro Experimental Flaviense

09

quinta
jueves

CHAVES

TEF SOCIAL “CINEMA
DE ANTIGAMENTE”

10

sexta
viernes

CINEMA

CHAVES

THOR: RAGNAROK

Cine Teatro Bento Martins,
15h30

Cine Teatro Bento Martins, 21h30

Projeto social criado pelo TEF, com a
exibição de um filme antigo, que tem
como intuito combater o isolamento social
da população sénior de Chaves. Esta
atividade irá realizar-se todas as segundas
quintas-feiras de cada mês, com entrada
gratuita para maiores de 60 anos.
Org.: Teatro Experimental Flaviense

M12 |130 min | Ação, Aventura
No filme da Marvel Studios,"Thor:
Ragnarok", Thor é preso do outro lado do
universo sem o seu martelo poderoso.
Ele está agora numa corrida contra o
tempo para voltar a Asgard e impedir a
destruição do seu mundo e o fim da
civilização Asgardiana.
Org.: Teatro Experimental Flaviense

10

sexta
viernes

MAGOSTO

VERÍN

Biblioteca Municipal de Verín, de 18h00 a 19h30
Magosto en biblioteca. Actividad dirigida a 20 socios/as, en las realizaremos
manualidades y cuentacuentos.
Inscripción obligatoria a partir de lunes, 6 de noviembre.
Org.: Biblioteca Municipal de Verín

11

sábado
sábado

VERÍN

MERCADO
Plaza García Barbón y Plaza de
Alameda, de 09h00 a 14h30
Un mercado tradicional que perdura en
la actualidad, puestos de productos
autóctonos, repartidos por la zona
histórica y el día ideal para disfrutar de la
gastronomía; “Pulpeiras” repartidas por
diversas calles de Verin ofrecen el plato
tradicional y más internacional de la
gastronomía gallega. El día de feria en
Verin es una cita a la que no suelen faltar
los incondicionales de los mercados que
disfrutan paseando y curioseando entre
sinfín de productos.
Org.: Concello de Verín

12

11

sábado
sábado

FESTIVAL DE
CURTAS JOVEM

CHAVES

Cine Teatro Bento Martins,
21h30
Entrada livre.
Projeto criado para dar a possibilidade
aos mais jovens de apresentar os seus
trabalhos à comunidade.
Org.: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: IPDJ

domingo
domingo

CINEMA
THOR: RAGNAROK
Cine Teatro Bento Martins, 15h30, 18h00 e 21h30
M12 | 130 min | Ação, Aventura
No filme da Marvel Studios,"Thor:
Ragnarok", Thor é preso do outro lado do
universo sem o seu martelo poderoso.
Ele está agora numa corrida contra o
tempo para voltar a Asgard e impedir a
destruição do seu mundo e o fim da
civilização Asgardiana.
Org.: Teatro Experimental Flaviense

CHAVES

12

domingo
domingo

CHAVES
CONCERTO
“DE PROFUNDIS A CAMINHO DO IV CIB
FILARMONIA D'OURO”

Auditório do Centro Cultural
de Chaves, 16h00
A Orquestra de Sopros da Academia de
Artes de Chaves, sob a direção do
Maestro Luciano Pereira, regressa aos
concer tos com uma temática de
profundidade humana. Abrindo com uma
obra curta onde o êxtase se presencia,
segue com um momento de reflexão
sobre a condição humana e as suas
facetas mais diversas, terminando com
uma obra dedicada inteiramente ao
"medo", seja ele da perda ou da
sobrevivência... Com obras de Jack Stamp
e David Maslanka e uma estreia nacional
da 3ª Sinfonia "Phobos" de José Suñer
Oriola, esta é a primeira paragem de uma
viagem que culminará com a participação
da Orquestra de Sopros da A.A.C no IV
Concurso Internacional de Bandas
"Filarmonia d'Ouro", onde competirá pela
primeira vez na 1ª Secção. A entrada,
como sempre, é livre! Sintam-se
convidados e partilhem este momento.
Org.: Academia de Artes de Chaves
Apoio: Município de Chaves

16

jueves
quinta

sexta
17 viernes

CICLO D. XESÚS
TABOADA CHIVITE

VERÍN

Biblioteca Municipal de Verín,
19h30
El dia 16 Documental de D. Xesús
Taboada Chivite e inauguración de la
Sala de Estudios Locales en el salón de
actos del Concello de Verín.
El día 17 Conferencia sobre D. Xesús
Taboada Chivite, a cargo de D. Francisco
Fariña Busto, exdirector del Museo
Arqueolóxico de Ourense y miembro del
patronato del Museo Do Pobo Galego,
Dña Rosa María Méndez García,
bibliotecaria del Museo do Pobo Galego,
en la sala de conferencias de la
Biblioteca.
Org.: Biblioteca Municipal de Verín

17 19
sexta
viernes

domingo
domingo

CHAVES
CINEMA
JIGSAW:
O LEGADO DE SAW

Cine Teatro Bento Martins,
sexta às 21h30
domingo às 15h30, 18h00 e 21h30
M16 | 95 min | Terror
Foram encontrados vários corpos à volta
da cidade, cada um relacionado com um
desaparecimento excecionalmente
horrível. À medida que a investigação
prossegue, a evidência aponta para um
suspeito: John Kramer, um homem
conhecido por Jigsaw, que morreu há dez
anos.
Org.: Teatro Experimental Flaviense

17

viernes
sexta

dezembro
16 diciembre

DESCRENZA

VERÍN

(OUTONO FOTOGRÁFICO 2017)
Sala de Exposicións de Verín
lunes a viernes, 17h00 a 21h00;
sábados, 10h00 a 14h00 y 17h00
a 20h30
Llega la muerte de todas la creencias.
Naufragio de las verdades que nos tenían
esclavos. Descreer todo, y regresar al
camino de la busca de la libertad donde
nacen amapolas frescas.Y también en la
fotografía: Reconocer que lo cierto no lo
es, que la foto no cuenta la verdad, sino la
interpretación del autor. No reproduce,
sino crea. Renunciar a la herencia de lo
fácil; descreer para inventar, para
construir nosotros mismos nuestra
fotografía. Así crea “O Potiños” en esa
e d i c i ó n d e l O u to n o Fo to g r á f i c o ,
pensando en blanco y negro y con
formato cuadrado.
Org.: Concello de Verín y Asociación
Fotográfica “O Potiños” (Carballiño)

18

sábado
sábado

CHAVES

FEIRA DAS VARANDAS
Largo do Arrabalde,
09h00 às 17h00
Feira de Produtos Regionais.
Org.: AmoChaves – Ass. de Moradores do
Centro Histórico de Chaves
Apoio: Município de Chaves

19

domingo
domingo

CHAVES

FEIRA MENSAL DE
VILA VERDE DA RAIA
Largo 8 de dezembro
Venda de produtos locais, como pão
caseiro, fumeiro e mel, roupa, calçado,
frutas, flores, árvores, numismática e
ainda uma diversidade de outros
produtos da terra. Os visitantes têm
ainda a possibilidade de se deliciarem
com pratos que começam já a ser uma
tradição na nossa feira.
Org.: JF de Vila Verde da Raia

PASSEIO
MICOLÓGICO
“OS BONS, OS MAUS
E OS FEIOS”
Com este passeio micológico, a
Associação Inspira! pretende dar a
conhecer boas práticas ambientais aos
apanhadores de cogumelos, bem como
ensinar-lhes as básicas sobre a ecologia
dos fungos e como diferenciar e
identificar as várias espécies. O passeio
será liderado por um técnico de ecologia,
incluirá um almoço-campestre de
convívio e sistema de boleias organizado
para os locais selecionados.
Contactos: Rua D. Jerónimo de Ataíde
Nº100, 5400-311 Chaves;
inspirajuventude@gmail.com
Org.: Associação Inspira!

23

jueves

quinta

VERÍN

23

quinta

jueves

CHAVES

MERCADO
Plaza García Barbón y Plaza de
Alameda, de 9h00 a 14h30
Un mercado tradicional que perdura en
la actualidad, puestos de productos
autóctonos, repartidos por la zona
histórica y el día ideal para disfrutar de la
gastronomía; “Pulpeiras” repartidas por
diversas calles de Verin ofrecen el plato
tradicional y más internacional de la
gastronomía gallega. El día de feria en
Verin es una cita a la que no suelen faltar
los incondicionales de los mercados que
disfrutan paseando y curioseando entre
sinfín de productos.
Org.: Concello de Verín

PRESENTACIÓN
DEL LIBRO POEMAS

"DILUVIO PASAJERO", de
Pablo José G. Morales

CONCERTO
ESPAÇO ADENTRO

A CAMINHO DO IV CBF DE BRAGA

Auditório do Centro Cultural de
Chaves, 21h30
Em vésperas da participação no IV
Concurso de Bandas Filarmónicas de
Braga, a Banda Musical de Loivos
apresenta-se em concerto com um
programa virado para os diferentes
espaços físicos da imaginação humana.
Um programa eclético que nos
transportará por diferentes sensibilidades, contando histórias pelo
caminho. Obras de Bonete Piqueras,
Carlos Brito Dias e Saul Gomez Soler.
Contamos com a vossa presença.
Maestro: Luciano Pereira
Org.: Banda Musical de Loivos
Apoio: Município de Chaves

Biblioteca Municipal de Verín,
19h30
Org.: Biblioteca do Concello de
Verín

24

viernes
sexta

26

domingo
domingo

CINEMA

CHAVES

O GANGUE DO PARQUE 2
Cine Teatro Bento Martins,
sexta às 21h30
domingo às 15h30, 18h00 e 21h30
Quando finalmente podiam estar descansados com a quantidade de mantimentos
que tinham conseguido apanhar, algo inesperado acontece: a loja dos frutos secos
explode e com ela toda a comida! Para piorar ainda mais a situação um diabólico
Presidente da Câmara quer demolir o Parque da Liberdade para construir um parque
de diversões. Juntos com os seus novos aliados, os animais precisam de agir
depressa para o impedir, antes que percam o seu santuário para sempre!
Org.: Teatro Experimental Flaviense

24

viernes
sexta

VERÍN

CUENTACUENTOS
Biblioteca Municipal de Verín,
de 18h00 a 19h30
Manualidades y cuentos de Otoño.
Actividade dirigida a 20 socios/as. Será
obligatoria la inscripción a partir del
lunes, 20 de de noviembre.
Org.: Biblioteca do Concello de Verín

25

sábado
sábado

CHAVES

CAMINHADA SOLIDÁRIA
“JUNTOS PELAS CRIANÇAS”
Concentração no Largo General
Silveira, às 9h30
Percurso de 7 km na Ciclo Via de Chaves,
com duração aproximada de 1h30m.
A inscrição será efetuada no dia da
caminhada, com doação de bens de
primeira necessidade. Por considerar
que o Natal é dar e receber, a CPCJ de
Chaves convida-o a reunir família e
amigos, a juntarem-se a esta causa.
Org.: CPCJ de Chaves

TEATRO
"CASADAS SOLTEIRAS"
pela Oficina Teatro de Favaios
Cine Teatro Bento Martins,
21h30
Bilhete: 5€
A peça conta a história de dois amigos
ingleses, Bolinbrok e John, o segundo já
radicado no Douro há anos, apaixonados
pelas irmãs Virgínia e Clarisse, com
quem fogem para se casarem às
escondidas da furiosa mãe das moças.
Org.: Teatro Experimental Flaviense
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CONCERTO
DE SANTA ICÍA
Sala Polivalente do Centro das
Artes Escénicas de Verín,
Auditório Municipal, 18h00
E l a l u m n a d o d e l C o n s e r v a to r i o
Elemental de Música de Verín será el
protagonista del concierto anual en
honor a la patrona de los músicos. Un
atractivo repertorio, compuesto por
obras de música culta y popular, se
interpretará con instrumentos de
viento, cuerda y tecla.
Org.: Conservatorio Elemental de
Música de Verín y Concello de Verín
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PASSEIO
DE OUTONO Inspira!
Em plena 'Semana de florestar Portugal',
na qual se comemora do dia da floresta
autóctone e se propõe a reflorestação
sustentada do país, e, numa altura em que
as cores de outono fazem a travessia entre
estações, a Associação Inspira! propõe um
passeio descontraído pelas margens do
Tâmega. Nele se discutirá a natureza da
região, a sua ecologia e como promovê-la e
melhorá-la, assim como o estado das
nossas florestas e como precaver os
verões futuros. Junte a sua vontade à deles
e venha contribuir para uma maior
consciencialização da população."
Org.: Associação Inspira!
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