
 

 

 

 

 

360 poinsétias dão forma à árvore de 

Natal do Município de Paredes de Coura 

 

 
 

Sabem o que são… poinsétias? 

E se for… Euphorbia pulcherrima? 

Então imaginem 360 poinsétias ou Euphorbia pulcherrima, na sua designação científica, muito 

bem ordenadas em forma de árvore.  

Pois, esta é a árvore de Natal viva do Município de Paredes de Coura. 



As 360 poinsétias, mais conhecidas por estrelas de Natal, trazem um outro colorido ao hall de 

entrada dos Paços do Concelho. 

Assentes numa estrutura em ferro reutilizado e aço, as 360 poinsétias tornar-se-ão plantas 

decorativas depois de serem árvore de Natal. 

Um bom exemplo de sustentabilidade, reforçando a ideia do presidente da Câmara de Paredes 

de Coura, Vitor Paulo Pereira, para quem a “paisagem é de uma riqueza inestimável e património 

único. Quem não compreende o valor da paisagem e do ambiente, não compreende o futuro”. 

Tenda Natal + ‘A Natureza em Realidade Virtual’ + ‘Arte em Peças’ 

Mas neste período de Natal, não faltam motivos para os miúdos de Paredes de Coura terem o 

melhor Natal. Desde ‘A Natureza em Realidade Virtual’ aos reconhecidos blockbusters ‘Missão 

YETI: Em busca do Homem das Neves’ ou ‘Frozen 2 - O Reino do Gelo’, mas também as 

fantásticas construções Lego® do ‘Arte em Peças’ ou a Tenda Encantada e muito mais fazem a 

delícia de todos até ao Novo Ano. 

O Largo Hintze Ribeiro acolhe a Tenda Natal Encantado que este ano dispõe de um maior circuito 

Wipeout de insufláveis para toda a família dos 6 aos 99 anos, mas também o ‘Espaço Infantil’ 

que contempla trampolim, piscina de bolas e microcircuito para crianças entre os 2 e 5 anos.  

Por sua vez, ‘A natureza em realidade virtual’, todos os dias das 14h00 às 19h00, numa produção 

da Wild Immersion & Mk2 VR, transporta-nos para o outro lado do planeta com as suas 

maravilhas e permite constatar ‘a poucos centímetros de distância’ leões, elefantes, girafas e 

muito mais. A imersão no mundo selvagem é apoiada por Jane Goodall, embaixadora da paz das 

Nações Unidas e famosa médica que dedicou sua vida à preservação do meio ambiente e da vida 

selvagem.   

À semelhança de anos anteriores, as ruas centrais desta bonita vila no coração do Alto Minho 

também apresentam um colorido característico, com destaque para a instalação de Natal na 

Rua Conselheiro Miguel Dantas. Por estes dias a vila volta a ser percorrida pelo já tradicional ‘O 

comboio vai partir’, bem como pelas bandas ‘Farra Fanfarra’ e ‘Banda às Riscas’ que dão o tom 

e o som nos dias que antecedem o Natal. O dia 20, sexta-feira, traz-nos também ‘O Natal com 

música’, com as ruas da vila a serem percorridas pelo coro CouraVoce e alunos do Conservatório 

Regional do Alto-Minho/Academia de Música de Viana do Castelo. 
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