PrimeiroLugar
A Águas de Barcelos certifica que o aluno Jorge Luís Nogueira Carvalho do 4º ano, da Escola

Básica de Caminhos(Lama), alcançou oprimeirolugar noConcursode Poesia para oDia de São
Valentim sobre otema “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
concelhode Barcelos.
Maiode 2020

Águasde Barcelos

Falar de Água com Amor
A Água de Barcelosé potável,

A Água é um bem precioso,

O nossocorpomantem-se saudável,

Se fizermosum contratorigoroso,

quem a bebe sabe-se hidratar.

temosque osaber preservar.

a nossa mente relaxada vai ficar.
A Água, a qualquer hora,
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Adoro

só faz bem, podem crer!

Nãodevemosdeitar fora,

ficaremostodosa ganhar!

Um Bem que nosfaz viver!

o-te

Ador

A Água é comooAmor,

sem estesa Vida é impossívl,

amar em Barcelostem maissabor,

acreditem, é uma experiência imperdível!

I
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SegundoLugar
A Águasde Barceloscertifica que a aluna Eva AraújoSousa do3º ano, da Escola Básica de Fonte

Coberta, alcançou osegundolugar noConcursode Poesia para oDia de SãoValentim sobre otema
“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
concelhode Barcelos.
Maiode 2020

Águasde Barcelos

Falar de Água com Amor
A água é um bem precioso

AosBarcelensespedimos

com a ajuda de todos

que protejam esta preciosidade

que temosde preservar

com toda a convicção

nãoa podemosdesperdiçar.
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Alertamospara esta necessidade!
Adoro

Apenascom algunsgestossimples Adoro-te
podemosmudar a nossa cidade
e transformar Barcelos.

Amemoscom todasasforças
este bem tãonatural!

Precisamosdela como“pãopara a boca”
neste planeta tãoartificial.

para benefícioda nossa nação!
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Barcelostem de ser oexemplo
de comoa água preservar
ela é fonte de vida

esta causa vamosabraçar.

I
love
you

TerceiroLugar
A Águasde Barceloscertifica que oalunoMathewCasanova silva do4º ano, da Escola Básica

de Carreira, alcançou oterceirolugar noConcursode Poesia para oDia de SãoValentim 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
concelhode Barcelos.
Maiode 2020

Águasde Barcelos

O amor pela água
Meussenhoresde Barcelos,

Sempre que a água da torneira abrir,

Poisé um bem essencial

Que a conta da água pode subir,

da água vosvou falar.

uma coisa nosteremosque lembrar.

e sem ela nãopodemosficar.

e que nãopodemosdesperdiçar.
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Para a água ser límpida e transparente,
Adoro

doambiente devemoscuidar.

A populaçãotem que ter em mente
que a água devemosvalorizar.
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Meninosde todoomundo,

meninosque estãoa crescer.

Cuidem bem da nossa água,

para sempre a podermosbeber.

I
love
you

