
 
 

 
 

Passagem de Ano em Coura 
kalhambeke + dj dmotion + mosca a.k.a nuno 

Aí está a aguardada Passagem de Ano com que os courenses brindarão e formularão os melhores desejos 
para 2023. E nada melhor para atacar o Novo Ano que ao som dos Kalhambeke, o seu múltiplo repertório 
e a animação contagiante proporcionada pelo seu front man Nuno Pacheco. 

Se juntarmos a todos estes aspetos os sets de Dj Dmotion e Mosca a.k.a Nuno, estão reunidas as condições 
para o melhor réveillon promovida pelo Município de Paredes de Coura, com entrada livre, a partir das 
23h00 de sábado, dia 31 de dezembro, na tenda aquecida instalada no Largo Hintze Ribeiro.  

Arte em Peças e Tenda Natal Encantado 

Nesta última semana do ano ainda há muitas outras atividades para preencher estes dias mais chuvosos. 
As deslumbrantes construções do ‘Arte em Peças’ ainda podem ser vistas até ao final do ano nas galerias 
inferiores da Caixa de Brinquedos, em mais de 500 metros quadrados de área de exposição onde poderão 
ser encontradas várias construções Lego 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. 

Os mais novos ainda têm a ‘Tenda Natal Encantado’, que funciona na tenda instalada no Largo Hintze 
Ribeiro até sexta-feira, 30 de dezembro, com a Casa do Pai Natal, circuito de arborismo, eco carrossel e 
insufláveis. 

  



Avatar: O Caminho da Água e Ler Cinema-Curtas do Mundo 

O cinema é outro dos atrativos para esta última semana do ano, com o aguardado “Avatar: O Caminho da 
Água”, de James Cameron, ou até o Ler Cinema com Curtas do Mundo, já esta quarta-feira, a partir das 
21h30, evocando o já tradicional Dia Mais Curto com uma sessão repleta de marcantes curtas-metragens, 

como ‘As visitantes’, ‘Fantasma neon’ e ‘A glória da malvada Eliz’. 

Em “Avatar: O Caminho da Água”, Jake Scully vive com a sua nova família no planeta 
Pandora. Quando uma ameaça conhecida regressa, Jake e Neytiri têm de juntar os Na’vi 
para protegerem a sua casa. 

Título original: Avatar: The Way of Water 

Género: Ficção científica, Aventura 

Realização: James Cameron 

Atores: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver 

Duração (minutos): 190 

Horário: 

Dia 29 - 15h00 e 21h30 

Dia 30 - 15h00 e 21h30 

O Ler Cinema-Curtas do Mundo desta noite regressa com uma sessão de curtas-metra-

gens internacionais, que apresenta várias visões do mundo nos dias de hoje, desde uma 

viagem de reformadas pela Europa, passando pela realidade musical dos estafetas bra-

sileiros, sem esquecer o espírito da época natalícia em tom de humor negro pela curta 

checa “A Glória da Malvada Eliz”. 

AS VISITANTES 

Enrique Buleo · Espanha 

2022 · FIC · 15’ 

Três mulheres reformadas viajam de autocarro pela Europa. Elas perderam recente-

mente os seus maridos, mas agora é tempo de começar a viver. 

FANTASMA NEON 

Leonardo Martinelli · Brasil 

2021 · FIC · 20’ 

Um estafeta de entregas ao domicílio sonha em ter uma mota. Disseram-lhe que tudo 

seria como um filme musical. 

A GLÓRIA DA MALVADA ELIZ 

Eliška Kováíková, Adam Struhala · República Checa 

2021 · FIC · 28’ 

Três crianças de 11 anos têm uma paixão secreta por Eliz. Enquanto almoçam na can-

tina da escola, cada um tenta superar os rivais amorosos inventando uma história me-

lhor e mais assustadora, cada uma com a diabólica Eliz no papel principal. Serão estes 

relatos verdadeiros ou apenas fragmentos da sua imaginação? 

Duração Total: 63’ · M/12 
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