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O mês de Março iniciou-se de forma diferente no
Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso. Para o
V Meeting a escola foi decorada com posters, cartazes,
trabalhos e bandeiras dos diferentes países europeus do
Projecto Comenius Biodiversity of Rivers (Chipre, Tur-
quia, Roménia, Espanha, França, Polónia e Portugal).
O nervosismo de alunos e professores era visível à me-
dida que se aproximava a data do encontro e a expetati-
va era grande com a chegada de 17 alunos e 15 profes-
sores estrangeiros à nossa escola. 

As famílias de acolhimento fizeram a receção no aero-
porto e cada minuto de espera parecia uma eternidade.
Finalmente as equipas vão chegando, os sorrisos
abrem-se e finalmente os abraços apertados de saudade
de quem já se conhece e uns mais tímidos de quem se
vê pela primeira vez. É tempo de confraternizar, des-
cansar, do primeiro contacto com a gastronomia e a
verdadeira e genuína hospitalidade portuguesa.

O primeiro dia decorreu na escola com a receção por
parte da Direção, visita às instalações a que se seguiu a
apresentação sobre “ Qualidade da água/ Quadro Dire-
tivo da água e Macro-invertebrados” proferida pelo
Professor Dr Nuno Formigo, da Faculdade de Ciências
da Universidade do Porto. Após esta interessante apre-
sentação teórica, os alunos passaram ao laboratório de
biologia para uma atividade prática de identificação e
classificação de macro – invertebrados. Distribuídos
por equipas com mistura de todas as nacionalidades, os
alunos trabalharam no desafio da elaboração de uma 1a
página de um jornal alusiva ao Dia da Biodiversidade.
O objectivo foi a integração dos alunos, fomentando o
trabalho de equipa sobre a temática da biodiversidade.
Enquanto os alunos davam uso à criatividade, concreti-
zou-se também uma reunião de trabalho dos professo-
res coordenadores para planificação de futuras ativida-
des e encontros do projecto. 

No dia 5 de março, a manhã teve início com a receção
no salão dos Paços do Concelho pelo presidente da Câ-
mara Municipal, Manuel Baptista e pela senhora verea-
dora Gabriela Fonseca, ao que se seguiu uma visita ao
Castelo da Póvoa de Lanhoso. Por volta das onze horas
aconteceu uma visita muito especial: os alunos do pri-
meiro ciclo do Agrupamento esperavam trajados de bi-

charada (grilos, sapos, morcegos, pássaros e afins), re-
cebendo toda a comitiva a cantar e, com aqueles sorri-
sos traquinas, encantaram portugueses e estrangeiros.
Foi contada a lenda do Rio Ave e todos puderam visitar
a fantástica exposição sobre biodiversidade ribeirinha,
elaborada por alunos, respetivos professores e encarre-
gados de educação. Sem dúvida que todos se sentiram
transportados para a natureza ao percorrer corredores
repletos de criaturas elaboradas com materiais recicla-
dos com uma criatividade sem limite. Após o almoço
oferecido pela escola de Taíde, foi tempo de respirar a
paz e a beleza do rio, no Parque do Pontão, na Albufei-
ra das Andorinhas. Dispararam-se os flashes e foi tem-
po de “ beber” a beleza da paisagem. Por volta das 17h
outro momento precioso aconteceu, com todos acomo-
dados no magnífico Theatro Club da Póvoa de Lanho-
so, para assistir a um pouco da cultura portuguesa sob a
batuta dos professores José Braga e Cristina Santos: o
fado na voz da Cristiana acompanhada à guitarra pelo
Hugo, a música moderna pelos “K7 On The Radio” e a
música tradicional pelo grupo Canto D’aqui. Todos pu-
deram também apreciar um grande desfile de moda e fi-
ligrana e provar um verde de honra e doces regionais
“rochas do pilar”, presenteados pela Associação de Tu-
rismo da PL. A noite terminou na nossa escola com um
fabuloso jantar.

Na sexta-feira bem cedinho o destino foi a cidade do
Porto, caminhada pelas ruas da encantadora cidade In-
victa, Cordoaria, Clérigos, livraria Lello, rua das Flo-
res, Palácio da Bolsa...cruzando a ponte até Gaia e con-
templando a Ribeira à luz daquele lindo dia primaveril.
Embarcaram depois no barco para o cruzeiro e almoço
no rio. Foi sem dúvida um dia perfeito, visível nos sor-
risos e gargalhadas, nos constantes disparos das máqui-
nas e pelos frequentes “ beautiful”, “ precioso”,“ thank
you”...

Mas mais uma surpresa os esperava quando atracaram
(com o alto patrocínio do professor José Queirós), a
CUCA, Tuna da Faculdade de Letras da Universidade
do Porto, entrou no barco e entoou baladas e serenatas,
dando a conhecer uma das nossas tradições universitá-
rias.

O regresso à Póvoa de Lanhoso foi um misto de ale-
gria e tristeza porque o dia seguinte era tempo de des-
pedidas. Mas alguns ainda arranjaram forças (e bilhe-
tes!) para assistir ao jogo de futebol Braga-Porto no
estádio Axa/ Pedreira. 

Os dias seguintes foram de lágrimas e abraços na des-
pedida, de agradecimento pelo caloroso acolhimento e
descompressão porque afinal tudo correu bem...

Foi uma experiência e um enriquecimento fabulosos
para todos os alunos, famílias e professores envolvidos. 

Abril 2015
Parte VI - França

No dia 12 de Abril, dois professores (Anabela Dalot e
Cristina Santos) acompanhados por dois alunos (Hugo
Oliveira e Soraia Silva), partiram para o VI Meeting
Biodiversity of Rivers em França, mais concretamente
para a paradisíaca Ilha de Reunião, algures no Oceano
Indico, entre Madagáscar e as Maurícias. Ilha vulcânica
(uma extensão de 2510 km2), território francês desde
1638 que levou à ilha colonizadores franceses e escra-
vos africanos, que se desenvolveu à custa das culturas
de café, baunilha e cana de açúcar e que é hoje conside-
rada como Património Mundial da Humanidade. 

Desde a recepção até à partida, as experiências fo-
ram incríveis: no primeiro dia, conhecer a escola, enor-
me e parecida com um centro comercial, o pequeno-al-
moço crioulo, as apresentações dos alunos sobre
macroinvertebrados, as atividades sobre desenvolvi-
mento sustentável, o espectáculo musical e nos dias se-
guintes mergulhar nas águas quentes do oceano índico
cercados por peixes coloridos e corais; apreender outras
culturas, a história, a música, a dança, a mistura de
crenças, as diferentes línguas, a degustação de comida
crioula; a visita ao vulcão ainda ativo Piton de La Four-
naise foi como entrar “noutro planeta”; caminhar no
Parque Nacional da Reunion, Floresta Tropical endémi-
ca e poder ver espécies exóticas sentir os cheiros, ver e
ouvir pássaros a miar como gatos e Tec-Tec e Papangue
; fazer canoagem na Reserva Natural em Etang Saint
Paul ; visitar a Associação ARDA- Centro educacional
e científico sobre água  ; fazer piqueniques à sombra de
Palmeiras e Vacoas com mar e pôr do sol ; subir a mon-
tanha numa estrada fantástica com dezenas de curvas e
passar um dia no Cirque de  Cilaos entre cascatas e ra-
vinas ... as praias ... as montanhas ... e as paisagens fan-
tásticas de cortar a respiração!

Mas para além das paisagens, a hospitalidade, amiza-
de e convívio foram perfeitos, o nosso coração regres-

sou repleto de afeto para com as pessoas que nos facul-
taram essas experiências: a direcção da escola, os alu-
nos e suas famílias (um agradecimento especial para as
famílias do Willian e Olívia que alojaram os nossos alu-
nos, para Richard Corré e familiares que acolheram to-
dos os participantes para um pelo inesquecível jantar de
despedida ao pôr do sol e para Christine Metzer a nossa
guia no incrível dia em Cilaos), aos professores Philli-
pe, Dominique, Sophie, Sonia e suas famílias. 

O que dizer mais desta aventura? Foi uma experiência
inolvidável … não foi sonho porque as marcas das inú-
meras picadas de mosquito nos relembram que efecti-
vamente aconteceu.

Maio 2015
Parte VII - Polónia

Nos próximos dias 30 de Maio a 4 de Junho realizar-
se-á o último encontro do Projecto Biodiversity of Ri-
vers. Decorrerá na cidade de Wroclaw a  SW da Poló-
nia. A equipa Portuguesa será composta por três
professores (Anabela Dalot, Rosa Carvalho e José Bra-
ga) e por cinco alunos (Ana Oliveira, Ana Luiza Miran-
da, Ricardo Tinoco, Rita Poças Gomes e Patrícia No-
gueira).

Este encontro será o culminar de dois anos de trabalho
científico e pedagógico sobre a temática da biodiversi-
dade ribeirinha, que proporcionou aos alunos e profes-
sores envolvidos, experiências inolvidáveis e que se-
riam impossíveis se nos quedássemos dentro das quatro
paredes da sala de aula. Paralelamente, todos consegui-
ram um enriquecimento ao nível da língua inglesa; das
tecnologias de informação; da destreza na apresentação
e saber estar perante uma audiência; no abrir das men-
tes perante culturas, religiões e formas de pensar dife-
rentes; conhecer novas escolas, novos currículos e no-
vos métodos pedagógicos; fazer amizades, integrar e
pertencer a famílias diferentes; experienciar diferentes
países, os grandes aeroportos, estações, cruzeiros nos
rios, caminhadas em montanha, floresta e áreas urba-
nas; enfrentar o medo de errar e superar o complexo de
que os portugueses são pequeninos…

Esta é na minha opinião a verdadeira forma de culti-
var a cidadania europeia. Obrigada a todos os que de-
ram vida a este projecto

Aventura Projeto Comenius Biodiversity of Rivers no AEPL
2Por Anabela Dalot, Coordenadora da equipa Portuguesa


