
 
 

 

Exposição de construções com peças LEGO  

ARTE EM PEÇAS 
até ao final do ano | CAIXA DE BRINQUEDOS 

 

O ‘Arte em Peças’, exposição de construções com peças LEGO organizada pela Comunidade 

0937* e o Município de Paredes de Coura, volta a preencher estes dias em plena quadra 

natalícia, de 17 a 31 de dezembro nas galerias da Caixa de Brinquedos. 

Ao contrário das edições anteriores, que decorreram no Centro Cultural, este ano o evento 
ocupa um espaço novo que são as galerias inferiores à Caixa de Brinquedos, espaço municipal 

que se encontra no Largo Hintze Ribeiro, praça central da vila.  

São mais de 500 metros quadrados de área de exposição onde poderão ser encontradas várias 
construções como réplicas de monumentos portugueses (Torre dos Clérigos, o templo de Santa 

Luzia, castelo de Guimarães, Torre de Belém, etc), cenários medievais, do velho oeste norte-
americano, cidades, persas, alienígenas ou até mesmo inspirados em séries de filmes conhecidos 

como Star Wars, Astérix, Senhor dos Anéis ou Jurassic Park.  

São construções originais que são criadas por fãs adultos sem a necessidade de instruções. Estão 

também expostos alguns conjuntos oficiais da LEGO mostrando porque é que esta marca de 

brinquedos de construção é considerada a melhor do mundo. 

 



*A Comunidade 0937 é um grupo de fãs do brinquedo de 
construção da marca LEGO, fundado em 2006 e que anualmente 

realiza dois grandes eventos, o Arte em Peças na quadra 
natalícia e o Paredes de Coura Fan Weekend, convenção 

internacional de fãs da marca, no segundo fim-de-semana de 

junho. 

 

para fotos, por favor aceda ao seguinte link: https://we.tl/t-CjFAwleoGw 

 

NATAL EM COURA 

Para além das maravilhosas construções do ‘Arte em Peças’, a  instalação ‘Pelo Calor da Neve’ 

da artista Madalena Martins que percorre o principal eixo pedonal da vila, a ‘Tenda do Natal 
Encantado’ com o seu circuito de arborismo, eco carrossel e insufláveis, mas também bandas de 
rua como a ‘Babosa Brass Band’ a percorrer as ruas centrais, as ‘Férias Mutantes’ com as oficinas 

de teatro, ou o concerto de Natal com ‘CouraVoce’+Coro Sénior ‘Música no Couração’, 
Mercadinho de Natal e cinema infantil completam o Natal em Coura deste ano, cujas atividades 

se prolongam até à Passagem de Ano.  

‘O Comboio Vai Partir’, que até à véspera de Natal percorre de manhã e tarde as principais ruas 

centrais da vila, convida miúdos e graúdos a uma perspetiva interessante de Paredes de Coura 
nestes dias festivos. Os ‘Babosa Brass Band’ acrescentam um outro colorido próprio das bandas 
de rua, com contagiante repertório tradicional português aos temas do imaginário coletivo, 

percorrendo as ruas centrais este fim de semana. 

Num outro âmbito, este sábado regressa o ‘Coura dá-te música’, com uma noite dedicada à 

época natalícia. Um leque de artistas courenses aceitaram o desafio e prometem espalhar o 

espírito de Natal com um espetáculo com entrada livre no Centro Cultural, a partir das 21h30.  

Para além da música, por estes dias o cinema de animação também é incontornável e o Centro 
Cultural propõe o filme ‘Estranho Mundo, do realizador Don Hall, que nos traz uma lendária 

família de exploradores, os Clades, que viaja por uma terra desconhecida e traiçoeira ao lado de 
uma equipa diversa, que inclui uma bolha astuta, um cão de três patas e uma enorme 

quantidade de criaturas vorazes. 

Para ver sábado às 15h00 e 21h30 e domingo às 15h00 e 17h30. 
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