
21/01/2021 5.º ‘CriaPOESIA’ volta a mostrar o sentir de 650 jovens da Macaronésia

https://www.jm-madeira.pt/palcos/ver/61733/5_CriaPOESIA_volta_a_mostrar_o_sentir_de_650_jovens_da_Macaronesia_ 1/2

DR

CULTURA (HTTPS://WWW.JM-MADEIRA.PT/PALCOS)

(https://www.jm-madeira.pt/le/index/noticias/61733/5cd72d8183700.jpg)

5.º ‘CRIAPOESIA’ VOLTA A MOSTRAR O SENTIR DE 650 JOVENS DA MACARONÉSIA
Soa Lacerda

O ‘CriaPOESIA - Encontro Juvenil do Atlântico’ teve hoje o momento último da sua quinta edição, com a entrega de prémios aos vencedores da iniciativa deste ano, que

contou com a participação de 650 jovens que frequentam o 3.º Ciclo e o Secundário nos arquipélagos da Madeira, dos Açores, de Cabo Verde e das Canárias.

A cerimónia decorreu, esta tarde, no Auditório do Centro de Congressos da Madeira e contou com a presença do secretário regional da Educação, que fez questão de

felicitar os poetas pela coragem demonstrada.

Repetindo as palavras de João Carlos Abreu, presidente da Criamar, que armou que “o poeta é o que sente”, Jorge Carvalho deu os parabéns “por essa coragem de

transmitirem aquilo que, efetivamente, sentem”.

“Parabéns por terem aderido, uma vez mais, a este projeto, que, ao longo dos anos temos vindo a acompanhar o seu crescimento, e a envolvência de um projeto que se

iniciou num par de escolas na RAM e que hoje abrange a Macaronésia”, lembrou.

Deixou também uma palavra para a comitiva que veio de Canárias, e a quem disse que, “através do projeto ‘CriaPOESIA’, os nossos jovens podem criar laços entre os

diferentes arquipélagos da Macaronésia”.

De igual forma, agradeceu aos representantes de Cabo Verde, aançando-lhes que “a cultura que emprestam a este projeto é extremamente importante e

enriquecedora”.
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“Este projeto, hoje, além de traduzir essa participação e essa partilha, é, acima de tudo, também um projeto de integração, de inclusão e inclui todos aqueles que querem

partilhar.

Porque, quem escreve, quem publica, partilha também aquilo que pensa, aquilo que procura transmitir através dessa mesma escrita”.

O governante agradeceu também “o empenho e dedicação” dos professores envolvidos neste projeto e terminou com uma palavra à organização, a Criamar, “porque

efetivamente cria e faz acontecer tanta coisa extraordinária com as nossas crianças, nas diferentes áreas onde tem intervenção”.
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