
 

 

 

 

 

Kalhambeke + Grupeto do Coreto + Sara Correia + Dj Zack + Sávio Pinho 

‘CouraMe - Festa dos produtos Locais’ 

artesanato - petiscos - música 

10, 11 e 12 junho | PAREDES DE COURA  

 

É já este fim de semana, aproveitando o feriado do 10 de junho, sexta-feira, e prolongando-se 

até domingo, que o Largo Hintze Ribeiro, em Paredes de Coura, recebe os melhores produtos 

locais reunidos numa única marca aglutinadora e que identifica Paredes de Coura: o CouraMe 

dá lugar à ‘Festa dos produtos Locais’ e não faltam motivos para uma visita  a esta bonita vila no 

coração do Alto Minho. 

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. 

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. 

Tasquinhas representam as associações 

Os mais típicos petiscos, fumeiro, bolo do tacho, broa caseira, doçaria e demais produtos de 

confeção tradicional de sabores únicos, mas também artesanato urbano e decorativo – com 

alguns dos artesãos a trabalhar no local as suas próprias peças --, marcam presença nesta 

‘CouraMe - Festa dos produtos Locais’. 

Organizada pelo Município de Paredes de Coura 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. 

Vocacionada para a exposição e venda de produtos tradicionais, doçaria conventual, doçaria 

regional, mel, compotas, vinhos, licores ou outros produtos derivados da terra, 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.  

A animação musical é outro dos ingredientes que faz desta ‘CouraMe - Festa dos produtos 

Locais’ uma iniciativa incontornável. Os Kalhambeke, Grupeto do Coreto, Sara Correia, Dj Zack e 

Sávio Pinho não deixam por mãos alheias a oportunidade de uma bonita e franca animação. 
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