
REGIÃO Diário do MinhoTERÇA-FEIRA, 20 de janeiro de 201512 www.diariodominho.pt

Em março, no âmbito do Comenius Biodiversity of Rivers

Póvoa de Lanhoso acolhe 
encontro sobre biodiversidade

Câmara promove concurso literário António Celestino

O Agrupamento de Es-
colas de Póvoa de Lanho-
so recebe de 4 a 7 de mar-
ço um grupo de 35 alu-
nos e professores estran-
geiros que participarão 
no V Meeting Biodiversi-
ty of Rivers.

A iniciativa realiza-se no 
âmbito do Projeto Come-
nius “Biodiversity of Ri-
vers” 2013-2015 que en-
volve estolas de sete paí-
ses (Portugal, Chipre, Tur-
quia, Roménia, Espanha, 
Ilha de Reunião/França e 
Polónia) e no qual partici-
pa o agrupamento da Pó-
voa de Lanhoso. 

Este ano letivo, entre 27 
de outubro e 1 de novem-
bro, já aconteceu o IV En-
contro do projeto na vi-
zinha Espanha, 
mais concreta-
mente na cida-
de de Santiago 
de Compostela. 

A equipa por-
tuguesa viajou 
de comboio até 
à Galiza e fo-
mos tão bem acolhidos 
que nos sentimos em casa. 

Para além do trabalho 
de campo, realizado no 
Parque Natural Fragas 
do Eume e Parque Natu-

ral de Corrubedo, das vi-
sitas culturais (Castelo de 
Santa Cruz em Oleiros, 
Catedral e centro histó-

rico de Santia-
go), os alunos 
foram alojados 
pelas famílias e 
têm a oportuni-
dade de intera-
gir com realida-
des culturais dis-
tintas, visitar es-

colas diferentes.
O projeto já possibilitou 

a realização de três encon-
tros internacionais: outu-
bro de 2013 em Limassol, 
Chipre; março de 2014 em 

Istambul, Turquia e maio 
de 2014 em DrobetaTurnu 
Severin, Roménia.

Nestes encontros, os alu-
nos envolvidos no proje-
to apresentaram a biodi-
versidade ribeirinha local, 
discutiram problemas re-
lacionados com as espé-
cies invasoras, procede-
ram a análises da quali-
dade da água, recolheram 
amostras e analisaram em 
laboratório macroinverte-
brados dos seus rios, tor-
caram informação sobre 
biodiversidade e diversi-
dade cultural, entre ou-
tros assuntos. 

A Câmara da Póvoa de 
Lanhoso está a organizar 
mais uma edição do “Con-
curso Literário António Ce-
lestino”. Criar e consolidar 
hábitos de leitura, fortale-
cer práticas de escrita cria-
tiva e valorizar a expres-
são literária continuam a 
ser os objetivos do con-
curso que homenageia o 
escritor nascido na Póvoa 
de Lanhoso (1917-2013).

A iniciativa tem como 
parceiros o Serviço de 
Apoio às Bibliotecas Es-
colares da Biblioteca Mu-
nicipal da Póvoa de La-
nhoso e a Rede Concelhia 
das Bibliotecas Escolares.

 Os trabalhos devem ser 
entregues até 27 de feve-
reiro, junto de qualquer 
das bibliotecas promoto-
ras (Biblioteca Municipal, 
na Casa da Botica; Agru-

pamento de Escolas Gon-
çalo Sampaio; e Agrupa-
mento de Escolas da Pó-
voa de Lanhoso).

 Os trabalhos serão apre-
ciados e seriados por um 
júri e os vencedores serão 
anunciados durante a Se-
mana da Leitura de 2015. 

O “Concurso Literário 
António Celestino” tem 
um Regulamento próprio 
que estabelece, de entre 

outros pontos, que os con-
correntes deverão produ-
zir um texto narrativo ori-
ginal e inédito, em Língua 
Portuguesa, com um míni-
mo de uma página e um 
máximo de dez páginas de 
tamanho A4. O tema é li-
vre e a competição vai-se 
processar em quatro esca-
lões: 1.º ciclo; 2.º ciclo; 3.º 
ciclo; e Secundário/Públi-
co em geral.

 António Celestino é au-
tor de obras como “Gentes 
da Terra”, prefaciada por 
Jorge Amado, “Antigamen-
te era san johan de rei”, “…
às vezes fico pensando se 
isto será poesia”, “Contos 
(mal) falados”, “Poemas 
de cera perdida” e “Con-
tos em forma de cereja”. 
Em 2006, publica as suas 
memórias: “uma vida em si 
menor”. Faleceu em 2013. 

No ano passado, o con-
curso contemplou, no 
primeiro escalão, Miriam 
Gonçalves; no segundo es-
calão, Inês Pires; no ter-
ceiro escalão, Bruno Frei-
tas; no escalão Secundá-
rio, Joana Correia; e, no 
escalão público em geral, 
José Abílio Coelho. Esta 
edição contou com cerca 
de uma centena de traba-
lhos a concurso.

A equipa de alunos e professores portugueses no encontro realizado em Santiago de Compostela
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Presidente da Câmara de Vieira 
recebe alunos de Curso Técnico

O presidente da Câmara de Vieira do Minho, António 
Cardoso, recebeu, no passado dia 16 de janeiro, no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho, um grupo de 
alunos do Curso Técnico Profissional de Turismo da EBS 
Vieira de Araújo, no âmbito de uma visita de estudo. 

Os alunos quiseram também perceber o funciona-
mento do Plano Diretor Municipal (PDM), tendo sido 
elucidados pelo presidente e pela vice-presidente, Elsa 
Ribeiro, e a técnica responsável pelo PDM. 

O grupo de estudantes teve ainda oportunidade para 
ver a parte física do documento e as peças que o 
constituem, nomeadamente as cartas de qualificação, 
cartas de condicionante e o regulamento.

Exposição de árvores de Natal 
embelezou Praça Central de Vieira 

Uma exposição de ár-
vores de Natal  esteve 
patente ao público na 
praça Dr. Guilherme de 
Abreu, em Vieira do 
Minho, embelezando o 
centro da vila  durante 
a época natalícia.

 A Câmara Municipal 
de Vieira do Minho 
congratula-se com o 
sucesso desta expo-
sição que demons-
trou, uma vez mais, o 
grande dinamismo e 
a participação ativa da 
comunidade escolar, 
associativa e civil do 
concelho.

O próximo encon-
tro do Projeto Co-
menius Biodiver-
sity of Rivers de-
corre na Póvoa 

de Lanhoso
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