
 

 

 

 

 

LÃ DE NATAL, CÁ EM COURA 
‘Compre com Ternura, Compre em Paredes de Coura’ 

‘Arte em Peças sobe à vila’   

 

 

 

Apesar dos condicionalismos ditados pela pandemia, não faltam motivos para uma visita a 

Paredes de Coura, que proporciona a quem a visita dias acolhedores e o mundo maravilhoso das 

construções Lego para miúdos e graúdos, este ano com a particularidade do ‘Arte em Peças’ 

também estar espalhado pelos espaços do comércio e serviços desta vila do Alto Minho. O ‘Arte 

em Peças sobe à vila’ contorna assim a Covid-19, enquanto a rua principal da vila transpira a 

magia do Natal mantendo a já característica instalação sob o tema ‘LÃ DE NATAL, CÁ EM COURA’. 

A instalação pública concebida por Madalena Martins sugere, a quem pe rcorre a Rua 

Conselheiro Miguel Dantas, uma malha gigante como nas tricotadas camisolas de lã, enquanto 

as montras do comércio e serviços da vila apresentam centenas de construções originais dos 



mais variados temas como cidades, castelos, espaço, piratas, Star Wars, Harry Potter, comboios, 

monumentos mundiais e até a icónica Livraria Lello, permitindo assim que o “Arte em Peças® 

2020 - LEGO® Fan Event” se adapte até 10 de janeiro à nova realidade que decorre da pandemia. 

Para além deste atrativo suplementar, o Município em parceria com a AEPCOURA – Associação 

Empresarial de Paredes de Coura desenvolve múltiplas iniciativas como forma de atrair cada vez 

mais visitantes, bem como proporcionar melhores oportunidades de negócio para o comércio 

de proximidade durante este período festivo. 

É neste âmbito que surge o concurso “Compre com Ternura, Compre em Paredes de Coura”, 

com o objetivo de estimular a compra no comércio local, que mais do que nunca precisa de 

apoio. Este ano o concurso vê o prazo alargado até 6 de janeiro, enquanto os prémios foram 

aumentados, existindo um primeiro prémio de 500€ e seis segundos prémios de 250€.  

Por cada 15€ de compras nos estabelecimentos do comércio tradicional da vila de Paredes de 

Coura que tenham aderido ao sorteio, no máximo de 6 cupões por compra, cada pessoa 

receberá um cupão para introduzir na tômbola localizada na Loja Rural. Esta iniciativa contempla 

também os supermercados MiniPreço e Intermarché, exclusivamente no caso da compra de 

brinquedos. A lista dos premiados será afixada no dia 15 de janeiro de 2021, na Loja Rural.  

Por sua vez, a Loja Rural terá também Cabazes de Natal, totalmente personalizáveis no ato da 

compra com produtos CouraMe exclusivamente locais à venda neste espaço junto aos Paços do 

Concelho. Dos biscoitos às compotas, dos acessórios às peças de joalharia, do fumeiro 

tradicional às mais criativas propostas vegan, da cosmética ao artesanato contemporâneo, das 

peças decorativas aos licores e à broa, tudo isto faz da CouraMe a marca distintiva dos produtos 

de Coura.  

 

CouraMe é uma homenagem ao que é de Coura. 

É criar um motivo para guardar Coura para mim.  

Coura para levar. 

 
 
 

Paços do Município 
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