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CRIAMAR DESENVOLVE CRIAPOESIA

A CRIAMAR (Madeira) está a desenvolver em articulação com as Secretarias da Educação dos Açores e da Madeira, com o Ministério da Educação de Cabo Verde e

Governo das Canárias, o Encontro Juvenil do Atlântico CriaPOESIA.

“Pelo 5.º ano consecutivo, a CRIAMAR - Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens, instituição de utilidade pública, sem ns

lucrativos, sediada no Funchal, lança o concurso CriaPOESIA - Encontro Juvenil do Atlântico, dirigido a alunos de 3.º ciclo e secundário dos arquipélagos da Madeira,

Açores, Cabo Verde e Canárias”, informa comunicado do CriaPOESIA.

Acrescenta a mesma fonte que a iniciativa pretende, para além da valorização da Língua Portuguesa e da expressão artística dos jovens poetas insulares, reunir num

mesmo espaço geográco todos os participantes, num m de semana à volta da Poesia e do diálogo entre as várias culturas da Macaronésia.

Assim, no sentido de divulgar este projeto, três técnicos da CRIAMAR, das áreas das Artes Plásticas e da Literatura, deslocaram-se, de 9 a 12 de outubro, a diversas

escolas dos Açores, nomeadamente às ilhas do Faial, Pico e São Miguel.No nal do mês de outubro, o presidente da Associação, o Dr. João Carlos Abreu, e um técnico

reuniram com a Directora General de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa das Canárias, com o mesmo objetivo, tendo sido feitos contactos

também com Cabo Verde. Presentemente, a equipa do CriaPOESIA tem visitado as escolas da RAM.

A data limite para inscrição e entrega de trabalhos é até ao dia 9 de janeiro de 2019 e o referido 'm de semana poético', em que se realiza a cerimónia de entrega de

prémios e um 'cruzeiro poético' ao Porto Santo, terá lugar no Funchal, a 11 e 12 de maio de 2019.
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