
 

Carnaval em Coura 
Entrudo Sopeiro + Kalhambeke + Dj Dmotion 
Está aí o aguardado Carnaval com que os courenses darão largas à imaginação com o sempre 

empolgante desfile de grupos espontâneos de mascarados, este ano reforçado pela atuação dos 

Kalhambeke, mas também com o regressado Entrudo Sopeiro para reconfortar os estômagos. 

Depois de ter sido cancelada a Passagem de Ano na sequência da intempérie e emissão de um 

alerta vermelho pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Município de 

Paredes de Coura recupera os Kalhambeke e Dj Dmotion para a noite de Carnaval na tenda 

instalada no Largo Hintze Ribeiro, repartindo com o desfile pelo eixo pedonal desta bonita vila 

do Alto Minho a esperada animação proporcionada pelos grupos espontâneos de mascarados, 

com a já habitual sátira à vida local e quotidiano social, político e desportivo. 

A contagiante animação dos foliões fica mais aconchegada com o regressado Entrudo Sopeiro, 

com uma diversidade de opções que vai do caldo verde à sopa de peixe, do creme de cogumelos 

à sopa à lavrador, entre outras, mas também feijoada, filhós e bolo do tacho para reconfortar 

os estômagos nestas noites frias de inverno. 

cinema + programa bebés 
Ainda antes, no sábado e domingo, o cinema com o drama ‘Babylon’, com Brad Pitt dirigido pelo 

multipremiado Damien Chazelle, mas também o Programa Bebés, na manhã de domingo, são 

outras das propostas que o Centro Cultural projetou para este fim de semana. 

Babylon 

Nos últimos anos da década de 1920, início dos anos de ouro de Hollywood, 

quando os EUA recuperavam da Grande Depressão, a Sétima Arte sofreu uma 

grande transformação: a passagem do cinema mudo ao sonoro. Nellie LaRoy 



(Brad Pitt) é um ator consagrado que consegue fazer essa transição com 

bastante sucesso. Mas, infelizmente, há muitas estrelas que se tornam 

dispensáveis, vendo as suas carreiras terminarem abruptamente e dando 

espaço a uma nova geração de atores. 

Uma comédia dramática ambientada numa era de decadência, excessos e 

alguma depravação moral associada às grandes estrelas de Hollywood, escrita e 

realizada pelo multipremiado Damien Chazelle – também autor de “Whiplash - 

Nos Limites” (2014), vencedor de três Óscares, “La La Land” (2016), 

contemplado com seis, e “O Primeiro Homem na Lua” (2018), com um.  

Para além de Brad  Pitt, o elenco conta com a participação de Margot Robbie, 

Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo e Li Jun Li. Depois de cinco nomeações 

para os Globos de Ouro, “Babylon” arrecadou o de melhor banda sonora original 

(Justin Hurwitz, já galardoado pela Academia em 2017, por “La La Land”). 

título original: Babylon 

género: Drama, Histórico 

realização: Damien Chazelle 

atores: Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan 

Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Tobey 

Maguire, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff 

Garlin, Eric Roberts, Ethan 

Suplee, Samara Weaving, Olivia Wilde 

duração (minutos): 188 

classificação: 16 anos 

Horário: 

dia 18 - 15h00 e 21h30 

dia 19 - 15h00 e 21h30 

 

Programa Bebés – Ovo 

O ovo é o início. É a primeira casa, é o calor que fermenta a vida, a explosão da 

expulsão. O Som do Algodão propõe uma viagem de descoberta, de renovação 

e de significados que se multiplicam. Um caminho que se desdobra em sons e 

significados, que trabalha e envolve os sentidos das crianças. Um conto para 

contar, onde a rima e o ritmo despertam os participantes, num jogo que pede a 

interação de todos na descoberta deste “ovo” que se transforma, que se 

desdobra em novas histórias a cada página. E, roda-se o ovo, e a história 

continua. Sensações, músicas e histórias para descobrir num “ovo” que é um 

casulo de emoções. 

data: 19 de fevereiro |Local: Centro cultural de Paredes de Coura às 10h30 
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