
 

 

 

Comunidade venezuelana associa-se 

ao XX Encontro de Janeiras 
domingo | 15h00 | tenda instalada no Largo Hintze Ribeiro   

 

A comunidade venezuelana radicada em Paredes de Coura junta-se a mais dez associações do 

concelho para mais um Encontro de Janeiras, o vigésimo, depois de um hiato de dois anos devido 

à pandemia. Assim, este domingo, 15 de janeiro, a partir das 15h00, a tenda instalada no Largo 

Hintze Ribeiro volta a dar corpo a uma das tradições mais ricas e bonitas do cancioneiro popular 

courense. 

A Associação de Insalde, Associação de Paredes de Coura, Coro Sénior Música no Couracção, 

Associação de Rubiães, Catequese de Castanheira, Grupo de Catequese de Padornelo, 

Associação de Padornelo, Catequese de Cunha, Clube de Natação e Cultura, Junta de Freguesia 

de Romarigães e Jovens venezuelanos,  num total de cerca de 300 elementos, entre cantadores 

e músicos, proporcionam o som, o tom e o colorido ao XX Encontro de Janeiras de Paredes de 

Coura, depois de terem percorrido as aldeias do concelho a cantar os Reis e as Janeiras.  

Como habitualmente, este Encontro de Janeiras tem entrada livre e é precedido, caso o estado 

do tempo assim o permita, por um desfile pelas ruas centrais de Paredes de Coura, com 

concentração no Largo 5 de Outubro, junto ao Tribunal, percorrendo em animada marcha pela 

Rua Conselheiro Miguel Dantas até ao Largo Hintze Ribeiro, onde está instalada a tenda que vai 

acolher este XX Encontro de Janeiras. 

Posteriormente a este Encontro de Janeiras, os grupos das associações culturais, recreativas e 

desportivas, estabelecimentos de ensino locais, grupos de catequese, Lar de Idosos e Centros 

de Dia, provenientes de todo o município, continuarão durante todo o mês de janeiro a visitar 

as casas e a Cantar as Janeiras, como é tradição neste concelho do coração do Alto Minho, e que 

todos os anos rejuvenesce partilhando saberes e experiências de geração em geração.  

 

 

 



CORRE CABALLITO 

Corre caballito, vamos a Belén 

A ver a María y al niño también 

Corre caballito (Corre) 

Vamos a Belén (A Belén) 

A ver a María y al niño también 

Al niño también dicen los pastores 

Que ha nacido un niño cubierto de flores 

Que ha nacido un niño cubierto de flores 

El ángel Gabriel anunció a María 

Que el hijo divino, de ella, nacería 

Grupo: Parranda Venezuelana 
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