
 

 

 

 

 

XIX Encontro de Janeiras 
sábado | 21h00 | Centro Cultural 

São doze as associações do concelho de Paredes de Coura que se reúnem em mais um Encontro de 

Janeiras, que este sábado, 11 de janeiro, pelas 21h00, no Centro Cultural, volta a dar corpo a uma das 

tradições mais ricas e bonitas do cancioneiro popular courense. 

A Associação de Lamamã, Associação de Rubiães, Junta de Freguesia de Romarigães, Rancho Folclórico 

Camponês do Bico, Associação de Cristelo, Associação de Paredes de Coura, Associação de Parada, 

Associação de Padornelo, Associação de Mozelos, Associação de Insalde, Universidade Sénior e o Grupo 

de Nossa Senhora da Pena, num total de cerca de 300 elementos, entre cantadores e músicos, 

proporcionam o som e o tom ao XIX Encontro de Janeiras de Paredes de Coura, depois de terem percorrido 

as aldeias do concelho a cantar os Reis e as Janeiras. 

Como habitualmente, este Encontro de Janeiras tem entrada livre e é precedido por um desfile pelas ruas 

centrais de Paredes de Coura, com concentração no Largo Visconde de Mozelos, junto aos Paços do 

Concelho, e percorrendo em animada marcha pela Rua Conselheiro Miguel Dantas até ao Centro Cultural.  

Posteriormente a este Encontro de Janeiras, os grupos das associações culturais, recreativas e 

desportivas, estabelecimentos de ensino locais, grupos de catequese, Lar de Idosos e Centros de Dia, 

provenientes de todo o município, continuarão durante todo o mês de janeiro a visitar as casas e a Cantar 

as Janeiras, como é tradição neste concelho do coração do Alto Minho, e que todos os anos rejuvenesce 

partilhando saberes e experiências de geração em geração. 

 

Todos unidos a cantar /  Vimos pedir a vossa ajuda / E bem cientes vamos 

ficar /  Que a vossa cara / Hoje não muda / Vossa carteira ides abrir /  

Com carinho e com amor / E dela uns cobres vão sair / Toda a amizade em 

seu redor. 

Estamos cientes / Da vossa sinceridade / Contamos sempre convosco / Só 

assim estamos aqui / Com toda a nossa humildade / E a vossa paciência / 

P'ra dar de boa vontade. 

Letra da Associação de Paredes de Coura  
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