
 

 

 

 

 

Mário Laginha e Bandas de Rua 

animam fim de semana em Coura 
 

O álbum ‘Atlântico’ é o ponto de partida para uma noite que se antevê memorável, com Mário 

Laginha a emprestar toda a sua magia que transborda de mais de três décadas de estrada, 

percorrendo os caminhos do jazz mas também as sonoridades brasileiras, indianas, africanas, 

pop-music e pelas bases clássicas que presidiram à sua formação. O concerto Mário Laginha 

Piano Solo é este domingo pelas 22h00 no Largo Visconde de Mozelos, em Paredes de Coura, 

fechando um apelativo cartaz que começa já esta sexta-feira com as já habituais Bandas de Rua, 

cabendo aos Desbundixie Tradicional Jazz perfumar as ruas de Coura entre sexta e sábado com 

o seu ritmo e irreverência. 

Se os Desbundixie nos remetem para as sonoridades nascidas em New Orleans no início do 

século XX, os Funk You Brass Band mergulham no mundo de Michael Jackson, Stevie Wonder, 

Herbie Hancock, Earth, Wind & Fire e Beyoncé. A energia contagiante e variedade de repertório 

das grandes batidas funk são contagiantes e prometem pôr toda a gente a dançar pelas ruas de 

Coura na tarde de domingo. 

Mas ‘Coura dá-te música’ vai muito mais além que esta oferta no centro desta encantadora vila 

no coração do Alto Minho. Aos fins-de-semana, duas bandas locais, os Kalhambeke e os 

HugoBand, percorrem as mais diferentes freguesias num Trio Elétrico levando a sua música aos 

cantos e recantos do concelho. 

Assim, cabe aos Kalhambeke iniciar as hostilidades este sábado e domingo, percorrendo entre 

as 14h00 e as 19h00 as freguesias de Cristelo, Insalde, Porreiras, Padornelo, Parada e a vila 

(sábado), enquanto que Mozelos, Bico, Vascões, Castanheira e Resende ficam para domingo, 

passando ainda de novo pela vila.  

Paralelamente, também os grupos de bombos tão característicos do Alto Minho, como os 

Trovoada e Figueiras na Rua, prometem desafiantes e troantes diálogos que não deixam 

ninguém indiferente.  

 

 

 

PROGRAMA:  

Dia 6 - sexta-feira 



22h00 – Banda de Rua Desbundixie  

 

Dia 7 – sábado 

Manhã - Banda de Rua Desbundixie 

Tarde - Grupo de Bombos Os Trovoada  

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

Kalhambeke (Cristelo, Insalde, Porreiras, Padornelo, Parada e Vila)   

22h00 - Banda de Rua Desbundixie 

  

Dia 8 – domingo 

Tarde - Banda de Rua Funk You Brass Band  

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

Kalhambeke (Vila, Mozelos, Bico, Vascões, Castanheira e Resende)  

22h00 – Mário Laginha Piano Solo (Largo Visconde de Mozelos) 

  

Dia 9 - segunda-feira 

Tarde – Grupo de Bombos Figueiras na Rua  

22:00 Trobadores & Soldadeiras (Largo do Espirito Santo) 

 

  

 

Paços do Município 

2021.08.05 


