
 

 

 

 

 

“Paredes de Coura Fan Weekend 2022 – LEGO® Fan 

Event” + ‘CouraMe - Festa dos produtos Locais’ 

sex – dom | 10, 11 e 12 jun | PAREDES DE COURA  

 

As mais criativas e deslumbrantes construções Lego cruzam-se já esta sexta-feira, neste fim de 

semana de 10, 11 e 12 de junho, com os melhores produtos locais reunidos numa única marca 

distintiva que identifica Paredes de Coura. 

Ou seja, a prestigiada “Paredes de Coura Fan Weekend 2022 – LEGO® Fan Event” que tem a 

particularidade de ser um dos dois eventos com estas características que se realizam na Europa 

– o outro é na cidade dinamarquesa de Skærbæk --, que com Köbe, no Japão, e as convenções 

na América do Norte integram o restrito grupo de eventos de cariz internacional denominados 

por ANE (Recognized AFOL Networking Event), junta-se à ‘CouraMe - Festa dos produtos Locais’ 

e a mais de uma vintena de marcas e produtos, reunidos numa única marca aglutinadora que 

identifica Paredes de Coura, e que habitualmente estão disponíveis no espaço da Loja Rural. 

Quanto ao “Paredes de Coura Fan Weekend 2022 – LEGO® Fan Event”, promovido pela 

Comunidade 0937 com a colaboração do Município, podem contar com uma exposição de 

construções com peças LEGO® trazidas por 150 AFOL’s - Adult Fan of LEGO de 14 países 

diferentes, com origem em locais tão díspares como EUA, Irlanda, Reino Unido, França, Espanha, 

Alemanha, Itália ou Roménia. 

O “Paredes de Coura Fan Weekend 2022” vai permite-nos redescobrir icónicos monumentos das 

mais diversas partes do mundo, mosaicos representando obras de arte, réplicas de automóveis 

e comboios, naves espaciais, mas também revisitar filmes e séries de TV numa iniciativa 

dedicada aos AFOLs - Adult Fan of LEGO®. 

Nesta exposição que estará aberta ao público em geral e cuja entrada é gratuita, os visitantes 

poderão interagir com os construtores presentes e observar as suas criações oriundas de vários 

países, participar na construção de um mosaico, criar as suas próprias construções brincando 

livremente com os milhares de peças que estarão disponíveis numa área reservada à Playzone 

e ainda dispor no local de uma loja de brinquedos da marca, tudo para que possam desfrutar de 

grandes momentos de diversão. 

Kalhambeke, Grupeto do Coreto, Sara Correia, Dj Zack e Sávio Pinho 

Enquanto o “Paredes de Coura Fan Weekend 2022” tem como espaço residente o Centro 

Cultural, o ‘CouraMe - Festa dos produtos Locais’ vai ocupar a tenda gigante instalada no Largo 

Hintze Ribeiro e vai trazer-nos o melhor dos biscoitos às compotas, dos acessórios às peças de 

joalharia, do fumeiro tradicional às mais criativas propostas vegans, da cosmética ao artesanato 



contemporâneo, das peças decorativas aos licores e à broa, mas também os mais típicos petiscos 

das tasquinhas a representar as associações culturais do concelho. Ao percorrer a ‘CouraMe - 

Festa dos produtos Locais’ é nas tasquinhas das associações que toda a animação começa e 

também termina. Começa com os petiscos da terra, joias da nossa gastronomia de apurado e 

acentuado sabor, cativando o visitante até ao seu encerramento. 

Organizada pelo Município em parceria com a Landra Associação, por esta ‘CouraMe - Festa dos 

produtos Locais’ vão passar duas dezenas de expositores, bem como 15 tasquinhas a 

representar as associações culturais do concelho e que farão desta feira uma montra privilegiada 

para a promoção e escoamento dos seus produtos. 

A música também não falta no ‘CouraMe - Festa dos produtos Locais’, com os Kalhambeke a 

atuarem na noite de sexta-feira, pelas 22h30, enquanto no sábado o Grupeto do Coreto dá as 

boas-vindas logo pela manhã, a partir das 11h00, reservado que está para a noite a Sara Correia 

e Dj Zack, pela noite dentro. No domingo, a música atravessa a tarde a partir das 15h00 com 

Sávio Pinho. 

 

 

 

Para acesso a fotos, por favor aceda ao seguinte link: 

https://we.tl/t-nhjU6ipu8U 

  

 

Paços do Município 
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