SHARKS AID / Conferência dos Oceanos
Dia 27 de junho 2022
No âmbito do nosso projeto Escola Azul, Educate for a Sustainable Ocean, partilho com toda a
Comunidade Escolar a publicação feita por Sónia Sousa Ell sobre o dia de hoje. Um dia muito
especial para os alunos do 3º ano da EB1 de Francelos, o 5ºE, o 6ºJ e 4 alunas do 9ºB, do
nosso A E de Valadares.
“O Quando + 1 é = - 1 e o trabalho (incrível) da equipa de Professores e Alunos do
Agrupamento de Escolas de Valadares escrevemos o hino ‘#SHARKSAID’ (que está registado)
que faz apelo à mudança de percepção do Grupo dos tubarões, valorizando a sua existência,
promovendo a sua defesa e conservação. Em Valadares já só se fala de tubarões
Apelamos simbolicamente ao Mr. Spielberg para mudar o ângulo cinematográfico sobre os
tubarões. E pedimos a todos o mesmo em geral. Já temos todos informações suficientes hoje
em dia para não acreditarmos em ficções.
.
Haveria tanto mas tanto para relatar sobre as vivências da experiência de hoje! Mas não
existem palavras que cheguem na nossa tão profícua e vasta língua portuguesa para
conseguir descrever o que se viveu! Por isso aqui fica um muito muito pequenino e primeiro
resumo em imagem! .
Temos que agradecer infinitamente à hospitalidade do Encontro Nacional @escolaazul e a
logística que nos disponibilizou!
Ao talento incrível da Banda da Armada Portuguesa para se adaptar à nossa música! Aos
artistas - @zemanel_music ZeManel dos Fingertips, Carlota Amorim e Francisca Rodrigues
que se envolveram e em poucos dias ensaiaram - mesmo que não lhes tenha conseguido dar
condições para ensaiarem
- e deram a cara mesmo num evento feito de inexperiência e de
coisas em cima do joelho, de quem não sabe nada destas andanças, mas em que tudo foi
gerado e criado com muita paixão.
Ao agrupamento de Escolas Valadares e à incansável Professora Cândida Pereira, aos
co-autores da música com esta mergulhadora - Professor Alfredo e Professor Jorge - que
acreditaram neste sonho, aos donativos de amigos e de pais de alunos pois só assim
conseguimos alugar autocarros para trazer 80 crianças a este grande evento que começou
hoje: Conferência dos Oceanos da ONU! #UNOC2022
Agradeço ainda os conselhos e orientações musicais e de legislação (e muita paciência!) do
@pedrovazoficial e @miguel_assumpcao Clélia Brás ao longo destes 2 últimos anos! Se não
fossem vocês, como alicerces, também não tínhamos conseguido chegar aqui! .
Os tubarões hoje estiveram em palco! E isso mereceu ao vivo a atenção de algumas centenas
de pessoas e ainda o privilégio do alinhamento e sincronização das agendas de: .
Sr. Ministro da Economia e Mar António Costa Silva
Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática Duarte Cordeiro
Sr secretário de estado do Mar José da Costa
Sra secretaria de estado das pescas Teresa Coelho
para ouvirem esta mensagem e apelo!
.
E recebi logo ali, em primeira mão, a notícia por parte do Senhor Ministro da Economia e Mar

António Costa Silva, que foi ontem assinado a nível europeu o plano de proteção de raias e
tubarões!
.
Estamos no bom caminho!!
Os tubarões têm + advogados em sua defesa, em Portugal e na Europa! Estamos a conseguir
mudar o seu destino!”
Sónia Sousa Ell
Acrescento ainda um agradecimento especial à APEVA de Valadares que incansavelmente
colaborou na contratação dos 2 autocarros que nos levaram até Lisboa e prontamente tratou
da burocracia financeira com a empresa.
E faço também minhas as palavras finais de Sónia:
Hoje, se morrer, morro feliz!
Pelo menos de cansaço é bem provável
mas valeu tudo a pena! Os tubarões têm um
hino, têm a atenção de todos e terão mudanças na legislação!
+ 1 + 1 + 1 dá nisto!
Lembrem-se
#TubarãoNãoéVilão
#TubarãoÉGuardião

#SharksAreNotVillains
#SharksAreGuardians

Cândida Barroca Pereira

#SHARKSAID

