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Primeiro Lugar 
A Águas de Paços de Ferreira certifica que a aluna Mariana Mendes do 3º ano, Turma C, da 
Escola Básica Nº 2 de Paços de Ferreira, 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 Paços de Ferreira.

Maio de 2021
Águas de Paços de Ferreira

Água com amor
Água,
todos os dias,
acaricias o meu rosto,
abraças o meu corpo,
brincas comigo...
cuidas de mim!
Fazes as plantas crescer,
os frutos amadurecer,
as flores sorrir

e, em Paços de Ferreira,
ao acordar,
escrevo o teu nome
ao lado da palavra amor,
pois, de mãos dadas,
Água e Amor
não existe,
para mim,
nada mais encantador!

Falar de Água com Amor



Iloveyou

I
love
you

Adoro-t
e

Adoro-te

Segundo Lugar 
A Águas de Paços de Ferreira certifica que o aluno Rafael Brasil Farias do 4º ano, Turma C, da 
Escola Básica Nº2 de Paços de Ferreira, 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 Paços de Ferreira.

Maio de 2021
Águas de Paços de Ferreira

Eu possover a água no céu
Eu posso ver a água no mar
Eu posso ver a água no rio
Há água em todo o lugar!

Uso-a para lavar as mãos
Uso-a para o corpo hidratar
Uso-a para tomar banho
E para os dentes lavar.

A água também serve
Para a nossa diversão:
Nadar, brincar surfar
E pescar um peixe grandão.

Pelas terras de Paço de Ferreira
Há muito para admirar
Tem lindos rios e riachos
Para ajudares a conservar

A água é muito importante
Tem de ser bem cuidada.
Não jogues lixo no chão
E a água será preservada!

A água é uma das coisas
Que tu podes amar.
Com os anos será mais fácil
Para ela não acabar.

Água amada e cuidada
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Terceiro Lugar 
A Águas de Paços de Ferreira certifica que o aluno Gonçalo Torres Neto do 4º ano, Turma 2ºB da 
Escola Básica de Penamaior, 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 Paços de Ferreira.

Maio de 2021
Águas de Paços de Ferreira

Na Citânia, Parque ou Mosteiro
No Dólmen, Museu ou jardim
Em Paços de Ferreira e mundo inteiro
Ninguém pode viver sem mim!

Faço a Rota do Românico
Nesta Terra com História
Corro no rio e na terra
Desde que há memória!

Beijo a planta e a flor
Rego o campo e a seara
De tudo cuido com amor
E afago a tua cara!

Estamos juntos se tens sede,
Com carinho e sem mágoa
Sempre lá, na fonte ou em rede
Já sabes, sou a tua amiga Água!!

Falar de Água com Amor


