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Primeiro Lugar 
A Águas de Barcelos certifica que o aluno Gonçalo Miguel C. Maciel do 3º ano, Turma C, da 
Escola Básica Abade de Neiva, alcançou o primeiro lugar no Concurso de Poesia para o Dia de 
São Valentim sobre o tema “Falar de Água com Amor”. 
O concurso foi dirigido aos alunos do 3.º e 4.º ano das escolas do 1.º ciclo do ensino básico do 
concelho de Barcelos.

Maio de 2021
Águas de Barcelos

Água pura, água doce
da nascente até ao mar
corre, corre sem parar
todos a querem saborear.

Gota a gota vem da chuva
das nuvens do céu, silenciosa
faz, onda a onda, a maré;
flui, rio em rio, maravilhosa!

Águas de Barcelos
amiga das flores do meu jardim!
Límpida e fresca todo o ano
vem, com o amor, até mim.

Moro à beira rio
vejo a água a correr
em Barcelos, ao nascer do sol,
faz um espelho aparecer.

Poça na rua,
salto a brincar
a água é minha e é tua
temos, pois, de a poupar!

Água pura
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Segundo Lugar 
A Águas de Barcelos certifica que a aluna Matilde Abreu Pimenta do 4º ano, Turma F, da Escola 
Básica de Arcozelo, alcançou o segundo lugar no Concurso de Poesia para o Dia de São Valentim 
sobre o tema “Falar de Água com Amor”. 
O concurso foi dirigido aos alunos do 3.º e 4.º ano das escolas do 1.º ciclo do ensino básico do 
concelho de Barcelos.

Maio de 2021
Águas de Barcelos

A água é a responsável
Pelas flores sorrirem no jardim
E se eu proteger este recurso
O Mundo vai sorrir para mim.

Disseram-me que a água é amor
E que dela devemos cuidar
Então perguntei aos meus pais
Que medidas devo adotar.

A minha explicou
Que a água devemos poupar
Seja a lavar os dentes
Ou na hora do banho tomar.

O meu pai concordou
E ainda que pôs a pensar:
Se começar por Barcelos
Poderei o mundo mudar?

O sorriso da água
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Terceiro Lugar 
A Águas de Barcelos certifica que a aluna Matilde Barbosa Sousa do 4º ano, Turma T01B, 
da Escola Básica de Aborim, alcançou o terceiro lugar no Concurso de Poesia para o Dia de São 
Valentim sobre o tema “Falar de Água com Amor”. 
O concurso foi dirigido aos alunos do 3.º e 4.º ano das escolas do 1.º ciclo do ensino básico do 
concelho de Barcelos.

Maio de 2021
Águas de Barcelos

A ti recorro, meu querido São Valentim
a humanidade precisa muito de amor
tu recordas-me que a vida é um oceano sem fim
e ajudas-me a encontrar a esperança em tempos de dor

Vivemos em tempos de pandemia
As pessoas estão confusas e sem alegria
Mas eu não vou esquecer
que a mãe-natureza devo proteger

H20, mas que fórmula tão mágica
Com água lavo os meus alimentos
Divirto-me na piscina e recordo bons momentos
Sem água a vida seria trágica

Meu querido Santo, nem o amor, nem água podem acabar
Sei que contigo posso sempre contar
Escrevo-te na esperança de viver dias mais belos
Escuta por favor as palavras desta menina de Barcelos

Somos compostos, maioritariamente por água, diz a ciência
E eu não vou cair na ilusão
Vou escutar o meu coração
Sem água não podemos viver, faz parte da nossa essência

As palavras desta menina de Barcelos


