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Armamar, 03 jun (Lusa) -- Os habitantes do concelho de Armamar estão a ser desafiados a
florir as suas janelas, varandas, portas e jardins e os comerciantes as suas montras, de
forma a reforçarem a beleza natural do concelho.
A autarquia lançou o concurso "Florir Armamar", devendo os participantes ter os espaços
visíveis e ornamentados entre 22 de junho e 31 de agosto.
Segundo o vice-presidente da Câmara de Armamar, António Silva, o concurso servirá
apenas "de incentivo, de pontapé de saída", para que depois os espaços continuem
floridos ao longo do ano.
"O repto que lançamos é que as pessoas ponham flores em locais que sejam vistos da via
pública, para que possam ser apreciadas. Queremos criar esse hábito para que possamos
embelezar mais a nossa vila e as nossas povoações", explicou à agência Lusa.
O concurso está dividido em três categorias - janela e varanda florida, porta e montra
florida e jardim -- sendo que cada participante pode concorrer em mais do que uma.
António Silva contou que já tinha esta ideia há alguns anos, inspirado no que viu em
França.
"Já há uns anos pensámos implementar a ideia em Armamar, para criar hábitos na
população. Não foi possível na altura, mas agora temos uma estagiária em arquitetura
paisagística e aproveitámos para avançar", explicou.
A autarquia pede o empenho de todas as pessoas do concelho neste objetivo de "florir
Armamar", seja a vila, sejam as várias povoações do concelho.
"Estendemos este concurso a todas as freguesias e apelámos à colaboração dos
presidentes de junta e dos párocos para que possam fazer passar a mensagem", referiu.
O vice-presidente considerou que se as pessoas aderirem e se esforçarem por manter as
flores todo o ano este será mais um motivo de interesse para visitar o concelho, situado na
zona ribeirinha do Douro e que é já conhecido pelos seus pomares de macieiras e pelas
suas vinhas.
"Somos uma zona do interior, um meio pequeno, e precisamos de captar o maior número
de pessoas possível para o nosso concelho", frisou.
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