
 

 

 

 

 

‘Snow Angel’ pelo coro CouraVoce 

piano: Diogo Zão + violoncelo: Bruno Fernandes 

sexta | 10 jan | 21h30 | Centro Cultural 

‘Snow Angel’ é o concerto promovido pelo coro CouraVoce, acompanhado ao piano por Diogo 

Zão e ao violoncelo por Bruno Fernandes. Com direção de Vitor Lima, o CouraVoce apresenta-

se esta sexta-feira, dia 10 de janeiro, pelas 21h30, levando ao Centro Cultural de Paredes de 

Coura algumas das suas mais brilhantes interpretações. 

O CouraVoce é um coro feminino que tem vindo a desenvolver um trabalho regular desde 2017, 

no âmbito do ensino artístico especializado da música. Interpreta repertório coral diversificado 

de diferentes épocas e estilos, de compositores como J. Rutter, K. Jenkis, V. Johnson, D. Wiicoks, 

E. Whitacre, G. Caccini, P. Casals, L. Tinoco e F. L. Graça, entre outros. Atualmente é constituído 

por mais de 30 elementos e tem-se apresentado em múltiplas audições públicas como por 

exemplo a participação na peça de teatro “Ante mim”, levada à cena pelas Comédias do Minho, 

na Casa Grande de Romarigães.  

O concerto ‘Snow Angel’ tem entrada livre, à semelhança do XIX Encontro de Janeiras que tem 

lugar no dia seguinte, sábado, pelas 21h00, também no Centro Cultural 

Encontro de Janeiras com 15 grupos  

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

Encontro de Janeiras, dando 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, Grupo de Catequese de Castanheira, Associação de Cristelo, Clube 

de Natação e Cultura, Sporting Clube Courense, Associação de Paredes de Coura, Associação de 

Parada, Associação de Padornelo, Associação de Mozelos, Associação de Insalde, Universidade 

Sénior e a Confraria de Nossa Senhora da Pena, num total de cerca de 350 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 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. 
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