
 

 

 

 

 

Marcos Cavaleiro, João Mortágua e pLoo 

levam o jazz ao Ciclo de Polinização Musical 

sex – dom | Paredes de Coura 

Bandas de Rua + Trio Eléctrico pelas freguesias 

 

O jazz preenche este fim de semana o Ciclo de Polinização Musical de Paredes de Coura, com 

propostas de Marcos Cavaleiro, João Mortágua e pLoo. As bandas de rua, neste caso os 

KhaganiçOrchestra, também trazem momentos contagiantes com quantos se cruzam, enquanto 

a HugoBand percorre as freguesias do concelho no seu Trio Eléctrico.  

Assim, Marcos Cavaleiro, João Mortágua e pLoo emprestam este fim de semana o toque 

jazzístico ao Ciclo de Polinização Musical de Paredes de Coura, que ao longo de nove fins de 

semana, desde junho a outubro, têm trazido a esta bonita vila no coração do Alto Minho música 

clássica, jazz e tradicional, numa iniciativa promovida pelo Município. 

Por sua vez, os 12 elementos da KhaganiçOrchestra percorrem as ruas centrais e praças da vila 

ao som dos mais contagiantes acordes, prometendo que ninguém ficará indiferente aos vários 

estilos de música que fazem parte do seu repertório, emprestando energia e euforia num 

ambiente de festa. 

Também os HugoBand, de Paredes de Coura, percorrem todas as freguesias levando a música 

popular aos mais diversos espaços, passando por Romarigães, São Martinho, Agualonga, Cunha, 

Infesta e a vila, isto no sábado, reservando para domingo passagens também em Trio Eléctrico 

pelas freguesias de Rubiães, Cossourado, Linhares, Ferreira, Formariz e de novo pela sede o 

concelho. 

 

PROGRAMA: 

Dia 13 - sexta-feira 

Noite- Banda de Rua KhaganiçOrchestra 

22h00 Ciclo de Polinização – jazz - Largo Visconde de Mozelos 

Marcos Cavaleiro (Sete) 
  

Dia 14 – sábado 



Manhã- Banda de Rua KhaganiçOrchestra 

Noite- Banda de Rua KhaganiçOrchestra 

    22h00 Ciclo de Polinização – jazz - Largo Visconde de Mozelos 

João Mortágua (Dentro da Janela) 
   

14h00-19h00 Coura continua a Dar-te Música 

Hugo Band  

- Romarigães  

- S.Martinho 

- Agualonga 

- Cunha  

- Infesta 

- Vila 

   

Dia 15 - domingo 

18h00 Ciclo de Polinização – jazz - Largo Visconde de Mozelos 

pLoo (Pele de Papel) 
  

14h00-19h00 Coura continua a Dar-te Música 

Hugo Band  

- Rubiães  

- Cossourado 

- Linhares 

- Ferreira 

- Formariz 

- Vila   

 

 

 

Paços do Município 
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