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“Ser Presidente de Câmara é continuar numa
missão importante em termos de progresso e bemestar das pessoas que vivem no Concelho de
Penalva do
Castelo”
REFERIU O SR. PRE-

Mensagem de Natal

SIDENTE DA CÂMA-

A Direcção da Escola apresenta
a toda a Comunidade Educativa os
seus votos de um Feliz Natal e um
Ano Novo pleno de sucessos

PENALVA DO CAS-

RA MUNICIPAL DE
TELO EM ENTREVISTA AO PENA JOVEM
Página 3

Festa de Natal 2009

“DIA DO DIPLOMA” 2009

Mais uma vez se deu cumprimento à tradição com a realização da Festa de
Natal da nossa comunidade escolar, no passado dia 18 de Dezembro.
O programa incluiu, no período da manhã, a interpretação de cânticos de Natal

Os alunos do Quadro de Excelência da Escola
- Ano Lectivo de 2008/2009
Ver última página
e outras canções, danças,
dramatizações, uma versão local do
programa televisivo “Ídolos”, a
chegada do Pai e a troca de
presentes entre todos, com a
intervenção do(a) Director(a) de
Turma.
Após o Almoço de Natal
oferecido aos alunos pela Escola, o programa prosseguiu com momentos musicais
e uma parte de cariz desportivo que envolveu jogos de futsal entre alunos e professores
/ funcionários, no masculino e no feminino.
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COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE
CRIANÇAS E JOVENS - CPCJ
As Comissões de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ), criadas de
acordo com a Lei de Promoção e Protecção, aprovada pela Lei nº 149/99,
de 1 de Setembro, definem-se como instituições oficiais, não judiciárias,
com autonomia funcional, de composição plural, que visam promover os
direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações
susceptíveis de afectar a sua segurança, saúde, formação, educação ou
desenvolvimento integral.
É sabido que, a par da família, a escola é um espaço fundamental para
a socialização da criança/jovem e para o seu desenvolvimento. A escola é
igualmente uma entidade privilegiada na prevenção primária e o lugar onde
precocemente se podem detectar indicadores de risco e perigo que implicam
uma intervenção de protecção imediata.
A comunidade escolar ainda tem algumas dificuldades em entender a
forma de funcionamento das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens
bem como em identificar os sinais de alerta de situações de perigo para as
crianças/jovens.
Assim, pede-se a toda a comunidade educativa que prestem atenção
aos elementos que a seguir se apresentam.
Detecção de maus tratos de crianças/jovens

A Representante da Educação na CPCJ de Penalva do Castelo
Professora Clarinda Pires

Dezembro de 2009
dois tipos/percursos: A (dois anos, com 1150
horas de formação, para detentores do 9º
ano; neste momento, existem uma turma de
iniciação e uma de continuação) e C (8
meses, com 315 horas de formação, para
detentores do 11º ano).
- Curso de Educação e Formação
(CEF) na área de Carpintaria de Limpos,
com 2109 horas de formação (2 anos), que
confere certificação escolar equivalente ao
3º ciclo – 9º ano e profissional de nível II na
referida área.
- Cursos profissionais, com 3100
horas de formação (3 anos), que conferem
certificação escolar equivalente ao 12º ano e
profissional de nível III nas seguintes áreas:
Técnico de Turismo (uma turma de 1º ano e

O Governo actualmente em funções
lançou a Iniciativa Novas Oportunidades, com
o firme objectivo de “dar um forte e decisivo
impulso à qualificação dos portugueses”,
requisito indispensável para o “crescimento
económico e para a promoção da coesão
social”.
A iniciativa assenta em dois pilares, bem
definidos:
1. O ensino profissionalizante de nível
básico e de nível secundário, como
verdadeira opção para muitos dos
nossos jovens.
2. A educação e formação de
adultos, como forma de proporcionar
uma nova oportunidade de
recuperar, completar e progredir nos
seus estudos a todos aqueles que
entraram na vida activa com baixos
níveis de escolaridade.
No concelho de Penalva do
Castelo, a Escola EB 2,3/S continua
Alunos do C.P. de Técnico de Restaurante-Bar, aquando
a assumir esse papel de contribuir do Concurso de Mesas do último dia de S. Martinho
para a elevação do nível de
qualificação / profissionalização da
outra de 2º ano), Técnico de Restaurantesua população.
Bar (uma turma de 2º ano) e Técnico de
Assim, a oferta formativa actual, em Energias Renováveis (uma turma de 1º ano).
funcionamento desde Setembro último, no Os cursos com turmas de 2º ano iniciarão a
que respeita à iniciativa Novas Formação em Contexto de Trabalho (estágio
Oportunidades, é a seguinte
em empresa) no presente ano lectivo.
- Cursos EFA (Educação e Formação
de Adultos), em horário pós-laboral, de
Professor Francisco Guedes,
habilitação escolar - nível básico 2 e 3 (2º e
Subdirector e Coordenador
3º ciclos) e de nível secundário (12º ano) de
NOVAS OPORTUNIDADES
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ENTREVISTA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
- Nós gostaríamos de começar por
conhecer os elementos do Executivo
Municipal.
- A Câmara Municipal é constituída por
mim, na Presidência, pelo Vice-Presidente, Dr.
Carlos Ferreira dos Santos, e pela Vereadora
a tempo inteiro, a Dª Amélia Carvalho. Existem
ainda dois vereadores, Sr. Francisco Carvalho
e Dr. Vítor Fernandes, em regime de não
permanência (sem funções executivas), que
apenas participam nas reuniões de Câmara.
- O que significa para si ser
Presidente da Câmara Municipal?
- Ser Presidente de uma Câmara
Municipal é desempenhar uma função de
serviço aos Munícipes do concelho, até porque
cada vez mais é preciso ter uma grande força
de vontade para desempenhar estes cargos,
porque existem cada vez mais dificuldades.
Ser Presidente de Câmara é continuar numa
missão importante em termos de progresso e
bem-estar das pessoas que vivem no
Concelho de Penalva do Castelo. Estou na
Câmara por gosto e na defesa do interesse
público, porque sinto que vivemos num tempo
extremamente difícil, mas também aliciante,
porque, até 2013, pretendemos executar
obras fundamentais para o desenvolvimento
de todo o concelho de Penalva do Castelo.
- Como disse, este é o seu último
mandato. Concorda com a lei da
limitação de mandatos?
- Pessoalmente, concordo que haja
limitação de mandatos em todos os órgãos
políticos. Mas, não concordo com a lei, porque,
enquanto os Presidentes de Câmara têm
limitação de mandatos, os outros cargos políticos
não têm. Eu entendo até que deveria haver
limitação de mandatos, à semelhança do que
acontece com o Presidente da República, que
apenas pode cumprir dois mandatos
consecutivos de 5 anos.
A limitação de mandatos deveria ser
aplicada a toda a classe política e não apenas
aos Presidentes de Câmara e de Junta de
Freguesia, porque, por exemplo, um VicePresidente de Câmara, um Vereador ou um
membro de Junta de Freguesia (que não o
Presidente) pode ser candidato durante toda
a vida. Defendo que a lei se aplique, de forma
transversal, a todos os políticos. Esta lei, no
fundo, também é uma limitação para a
liberdade de escolha dos eleitores e, de certa
forma, também se está a passar um atestado
de menoridade às pessoas. Se o objectivo
da lei de limitação de mandatos é fomentar a
renovação da classe política, perspectiva
com a qual concordo, considero que a lei
deveria ser mais abrangente e não ser
aplicada apenas aos Presidentes de Câmara
e aos Presidentes de Junta de Freguesia.
- Sendo estes os seus últimos 4 anos,
que projectos pretende desenvolver?
- Existem vários projectos que constituem
os motivos pelos quais eu me candidatei.
Pretendo executar uma circular à vila, um
arruamento com separador central, duas
faixas de rodagem, estacionamento e
passeios, que, partindo da estrada de acesso
à Ínsua, vai ter uma rotunda junto ao
Restaurante "O Templo", em Sangemil,
continuando até à estrada PenalvaCarvoeiro (com uma outra rotunda),

“A limitação de mandatos deveria ser aplicada a
toda a classe política e não apenas aos Presidentes
de Câmara e de Junta de Freguesia”
“…uma obra que eu considero muito importante,
da responsabilidade do Governo, é a variante à
vila…”
“Está quase tudo, de forma que a Biblioteca
Municipal possa entrar em pleno funcionamento
para todos nos primeiros meses de 2010.”

BREVE BIOGRAFIA DO NOSSO ENTREVISTADO
O Dr. Leonídio de Figueiredo Gomes Monteiro nasceu na freguesia de
Pindo, no nosso concelho.
Fez o exame da 4ª classe em Penalva do Castelo, tendo prosseguido os
estudos no Colégio dos Salesianos, em Mogofores – Anadia, e no Liceu Luciano
de Castro, em Anadia, onde concluiu os antigos 2º e 5º ano (actuais 6º e 9ª ano).
Frequentou o 6º e 7º ano (actual 10º e 11º) no Estoril, tendo feito o exame do 7º
ano no Liceu de S. João do Estoril.
Depois de ter efectuado um ano de serviço cívico em 1975, no Centro de
Saúde de Penalva do Castelo,
entrou para a Universidade de
Coimbra, em 1976, onde
frequentou e concluiu o Curso
de Direito, entre 1976 e 1981.
A partir de 1981, iniciou a
carreira profissional no
Ministério Publico, em Oliveira de
Frades, como Delegado do
Procurador da República, onde
esteve entre 1981 e 1984. Em 1984,
veio exercer advocacia em
Penalva do Castelo.
Em 1985, assumiu a primeira
candidatura à Câmara Municipal
de Penalva do Castelo, tendo
ganho as eleições. Exerceu as
funções de Presidente de Câmara
Municipal entre 1985 e 1989 e entre 1989 e 1993. Depois, entre 1993 e 2001,
regressou à advocacia. Em 2002, foi de novo reeleito Presidente de Câmara, o
mesmo se tendo verificado em 2005 e em 2009, funções que exercerá até 2013.
passando pela zona da Feira Semanal, de
forma a fazer a ligação à estrada SezuresEsmolfe (onde está prevista outra rotunda).
Numa primeira fase, vamos fazer o troço entre
a estrada da Ínsua e a estrada de Gôje,
obra que já adjudicámos por cerca de
1.350.000 Euros e que, em breve, terá início.
Depois, vamos avançar rapidamente com
a as infra-estruturas de zonas empresariais,
em Esmolfe-Sezures e, se possível, no Servum
(entrada da vila). Existe ainda uma obra que
eu considero muito importante, da
responsabilidade do Governo, e que é a
variante à vila de Penalva do Castelo, um
investimento imprescindível para o
desenvolvimento económico, até porque esta
variante à vila necessita depois de uma ligação
à A25 a Mangualde, podendo constituir um
motivo de maior desenvolvimento do concelho
de Penalva do Castelo e do concelho do
Sátão, uma vez que está prevista uma ligação
a Rio de Moinhos.

Penso que é necessário começar-se a
pensar numa ligação de Penalva do Castelo
à A25 não pela estrada actual, que é
fundamentalmente um arruamento de
Mangualde, mas através de uma estrada, com
características do tipo IP/IC, que faça a ligação
do concelho de Penalva do Castelo à A25.
Para além disso, considero importante
investir no desenvolvimento turístico, meio
ambiente e energias renováveis, cultura (com
a entrada em funcionamento da Biblioteca
Municipal e garantias de financiamento para
o Auditório Municipal) e Desporto (Piscina
Exterior e mini-campo de relvado sintético,
cujas obras já se iniciaram; remodelação do
Campo da Cerca).
Existe, enfim, uma panóplia de investimentos
e acções que devem ser feitas; pretendo, neste
mandato, dando especial atenção à
solidariedade e à vertente social, deixar obra
feita e alicerçar situações e projectos, para que
o concelho continue cada vez mais na rota do

desenvolvimento e do progresso.
- A vila ganhou recentemente uma
nova centralidade, com a nova Câmara,
o novo posto de GNR, o novo Centro
de Saúde, a Biblioteca... Gostávamos de
saber a sua opinião sobre a obra que
considera mais emblemática?
- Todos eles são emblemáticos, com
estilos completamente diferentes e
arquitecturas diferentes: o Centro de Saúde
com uma arquitectura mais tradicional; a
Câmara, a Biblioteca Municipal, o posto de
GNR, a sede da Banda, com traços
arquitectónicos mais modernos e menos
usuais na nossa região. Toda esta zona vai
ficar ainda mais agradável, quando se
efectuar o arranjo urbanístico na parte que
se chama “Fonte do Outeiro”. Esta nova
centralidade vai adquirir mais relevância,
quando se construir habitação (estamos a
trabalhar nesse sentido…), quer na zona da
Cabral, quer na Avenida, quer ao lado do
arruamento da Câmara Municipal. Também
com a mudança da feira semanal se criou
uma nova centralidade importante, uma vez
que a vila de Penalva do Castelo era quase
a rua principal, e, neste momento, começa a
ganhar corpo. Para além disso, com a
execução da circular, a vila vai adquirir uma
nova configuração e passa a dispor, para as
próximas décadas, de espaço para
construção e zonas para as pessoas
poderem usufruir de toda a dinâmica destas
novas centralidades.
- Falando em construções e da
Biblioteca Municipal, gostaríamos de
saber os motivos de esta ainda não estar
activa.
- Quando se iniciou a construção da
Biblioteca, um Presidente de Câmara disseme que, antes de meia dúzia de anos, não
estaria finalizada e operacional; na altura,
considerei que era um disparate, porque meia
dúzia de anos é muito tempo; estávamos em
2004 e eu referi que, no Euro 2004, se
fizeram estádios de futebol num ano e meio,
dois anos; por isso, no mesmo espaço de
tempo, seria possível fazer uma Biblioteca;
ele disse que a burocracia era muita e, hoje,
reconheço que tinha razão. De facto, existe
uma série de burocracias muito complicadas,
porque a Biblioteca é comparticipada em
50% pelo IPLB (instituto Português do Livro
e das Bibliotecas), que exige muitos
pormenores técnicos, na altura da aprovação,
na construção e na constituição de fundos
bibliográficos. Neste momento, a Biblioteca já
dispõe de quase todo o mobiliário,
equipamento informático e multimédia e muitos
fundos bibliográficos. Está quase tudo, de
forma que a Biblioteca Municipal possa entrar
em pleno funcionamento para todos nos
primeiros meses de 2010.
- Penalva do Castelo tem o largo,
conhecido como o Largo da
Misericórdia, grande atracção dos
nossos visitantes, mas aquele largo
funciona como estacionamento para
muitos carros, e os turistas ficam um
pouco indignados ao ver aquele centro
sobrecarregado com carros. Com a
existência de tantos lugares de
(Continua na página 6)
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BRAVO DE ESMOLFE
NAS ESCOLAS
Na sequência da XIV FEIRA DA MAÇÃ BRAVO DE ESMOLFE, que se
realizou no passado dia 17 de Outubro, a Câmara Municipal de Penalva do
Castelo promoveu, nos dias 20 e 21 de Outubro, a acção “BRAVO DE
ESMOLFE NAS ESCOLAS”, que consistiu na distribuição de maçã Bravo
de Esmolfe em todas as escolas do concelho.
Com a acção “BRAVO DE ESMOLFE NAS ESCOLAS”, a Câmara
Municipal de Penalva do Castelo procurou: a) sensibilizar alunos e docentes
para a especificidade da maçã Bravo de Esmolfe, originária do concelho de
Penalva do Castelo e para as suas características e propriedades únicas;
b) sensibilizar alunos e população em geral para a importância da
preservação desta espécie autóctone, bem como para as potencialidades
e rentabilidade económica da maçã Bravo de Esmolfe; c) suscitar junto de
docentes, alunos e população a imaginação e a criatividade na realização
de experiências que possibilitem novos aproveitamentos da “maçã não
comercializável”, através da utilização em doces, licores, bolos, pastelaria,
etc.; d) contribuir para a aquisição de hábitos alimentares saudáveis por
parte dos alunos, alicerçados no consumo de produtos emblemáticos do
concelho.

CASA CHEIA NO CONCERTO
DE NATAL, COM A ORQUESTRA
CLÁSSICA DO CENTRO, EM
PENALVA DO CASTELO
No passado dia 11 de Dezembro, pelas 21.00 horas, a Câmara Municipal
de Penalva do Castelo, com o apoio da Visabeira Turismo, promoveu, no
Salão de Eventos do Hotel de Charme “Casa da Ínsua”, o CONCERTO DE NATAL
“MESSIAS” de G. F. Haendel, interpretado pela Orquestra Clássica do
Centro.
Com Direcção do Maestro Artur Pinho, o espectáculo consistiu na
execução de excertos Corais e Solísticos do “Messias” de Georg Friedrich
Haendel, contando com a colaboração do Orfeon Académico de Coimbra e
dos solistas Carolina Raposo (soprano), Alexandra Calado (contralto), João
Cipriano Martins (tenor) e Job ArantesTomé (barítono).
O Messias (peça escrita em 1741), a mais famosa criação do compositor
alemão Georg Friedrich Haendel (1685- 1759), está dividida em três partes.
A primeira parte centra-se em torno da promessa de Deus para redimir o
mundo através da vinda do Messias. A segunda aborda o cumprimento da
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No magnífico cenário do Salão de Eventos do Hotel de Charme da Casa
da Ínsua, rodeado pelas centenárias e exóticas árvores do “jardim inglês”, o
CONCERTO DE NATAL, interpretado pela Orquestra Clássica do Centro, em
colaboração com o Orfeon Académico de Coimbra (fundado em 1880),
proporcionou um encontro entre dois momentos/monumentos da história:
o renascer da “Casa da Ínsua”, ”ex libris” arquitectónico de Penalva do
Castelo e das Beiras, erguido no séc. XVIII; o “Messias”, a mais famosa
criação musical de G. F. Haendel (escrita em 1741) e uma das mais
populares obras corais da música e da cultura ocidentais.
Na envolvente singularidade da Casa da Ínsua, com o Salão de Eventos
repleto, cerca de 400 pessoas apreciaram mais um dos “Mo(nu)mentos
Musicais” proporcionado pela Orquestra Clássica do Centro.
Através da parceria com a Visabeira Turismo e a Orquestra Clássica do
Centro, a Câmara Municipal de Penalva do Castelo proporcionou um espectáculo
musical de enorme qualidade, prosseguindo na diversificação de ofertas no
domínio cultural, de forma que, em PENALVA DO CASTELO, SE APRECIE E USUFRUA,
NO PRESENTE, DE MOMENTOS E MARCOS DO NOSSO PASSADO COLECTIVO.

TOMADA DE POSSE DOS NOVOS
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS PARA O
MANDATO 2009-2013
Realizou-se, no passado dia 02 de Novembro, pelas 15.00 horas, na
Sala de Sessões dos Paços do Concelho, a SESSÃO SOLENE DE
INSTALAÇÃO DOS NOVOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS DO MUNICÍPIO DE
PENALVA DO CASTELO, para o Mandato 2009-2013.

Momento da tomada de posse dos novos órgãos autárquicos

A Sessão teve início com a instalação, por parte do Presidente da
Assembleia Municipal cessante, Dr. José Luís Almada Saldanha Cardoso
de Menezes, dos membros da Câmara Municipal e dos Membros da
Assembleia Municipal.
Terminada a instalação, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr.
Leonídio Monteiro, saudou todos os eleitos e referiu as linhas estratégicas
para o mandato 2009-2013.

A Biblioteca Municipal de Penalva do
Castelo encontra-se, actualmente, em fase de constituição e

redenção, através do sacrifício de Cristo, a sua morte e Ressurreição, a
rejeição da oferta de Deus pela humanidade e a derrota daqueles que se
opõem ao Todo-Poderoso, com alusões ainda ao anúncio do Evangelho
pelo mundo. A terceira parte é toda ela um hino de acção de graças pela
vitória de Deus sobre a morte, com alusões ao juízo final, e em que Deus é,
mais uma vez, reconhecido como o Redentor da Humanidade. A Obra é
uma compilação de textos das Sagradas Escrituras, com maior incidência
no Antigo Testamento.

organização do seu fundo documental, tendo em vista a
disponibilização de um conjunto diversificado de documentos, nos
mais variados suportes, que contemplem todas as áreas de
conhecimento e os diversos tipos de público leitor/utilizador.
Neste sentido, convidam-se todos os penalvenses a
colaborarem nesta fase de apetrechamento da Biblioteca
Municipal, seja através da doação de documentos que considerem
de interesse para o enriquecimento do fundo documental a
disponibilizar, seja pelo envio de sugestões de aquisição, que
serão, posteriormente, devidamente apreciadas com vista a
possível aquisição.
Contactos da Biblioteca Municipal para Esclarecimentos
Complementares /Envio de Sugestões:
Telefone: 912795747
E-mail: biblioteca@cm-penalvadocastelo.pt
Sítio Web: www.cm-penalvadocastelo.pt
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absolutamente indispensável
para
o
nosso
desenvolvimento”.
Referiu ainda que “vamos
avançar com a execução da
“Circular à Vila de Penalva do
Castelo”,
desde
o
cruzamento da Estrada da
Ínsua, passando pela Estrada
Nacional, junto ao acesso a
Sangemil, até à Estrada
Penalva – Carvoeiro, obra
que se encontra em fase de
análise de propostas
resultantes do concurso
público efectuado. No campo
do
desenvolvimento
O Sr. Presidente da Câmara Municipal, no discurso da tomada de posse
económico, dotaremos o
Salientou que “vai continuar a reivindicar do concelho com zonas empresariais, continuando a
Estado tudo aquilo a que o concelho tem direito, adquirir terrenos, dotando-os das necessárias infradesignadamente a construção do Auditório estruturas e promovendo as potencialidades
Municipal e Barragem dos Cantos; no entanto, endógenas, com dinamização de uma Estrutura
vamos colocar um maior enfoque na imprescindível de Apoio ao Investidor”.
No final, lançou um “repto para que, nestes
execução da variante à Vila, com ligação a Rio de
Moinhos, no concelho de Sátão, que reputamos próximos quatro anos, todos, porque todos somos
poucos, colaborarmos, no sentido
de continuar a fazer de Penalva do
Castelo o melhor concelho para viver,
com crescente qualidade de vida e
onde dê cada vez mais gosto viver!”.
Realizou-se, de seguida, a primeira
No início do mês de Novembro de 2009, o Presidente da
reunião
da Assembleia Municipal, na
Câmara Municipal, Dr. Leonídio Monteiro, distribuiu, entre
qual
se
procedeu
à eleição da Mesa
os elementos do executivo camarário, as áreas de
da
Assembleia
Municipal,
que é
intervenção, de forma a imprimir maior eficiência na actuação
composta
pelos
seguintes
elementos:
da Câmara.
Presidente – Dr. José Luís Xavier de
Os diversos pelouros foram distribuídos da seguinte forma:
Almada Saldanha Cardoso de
DR. CARLOS FERREIRA DOS SANTOS (Vice-Presidente): Educação;
Menezes; Primeiro Secretário – Dr.
Cultura; Desporto e Juventude; Obras Públicas; Planeamento
José Luís Albuquerque Antunes;
e Ordenamento do Território; Transportes e Comunicações;
Segundo Secretário – Prof.ª Susana
Comunicação, Turismo e Promoção do Concelho;

Distribuídos pelouros no
executivo camarário

Informática.
M ARIA AMÉLIA COSTA PINHEIRO ROCHA C ARVALHO (Vereadora
a tempo inteiro): Acção Social; Habitação Social; Protecção
Civil e Florestas; Saúde; Património Municipal; Feiras e
Mercados; Ambiente e Ecologia.
A delegação e subdelegação de competências constituem
um mecanismo de desconcentração administrativa, com vista a
melhorar a eficácia, eficiência e transparência da Câmara
Municipal, agilizando e flexibilizando os diferentes serviços do
Município, por forma a melhor responder às necessidades da
comunidade e a obter níveis de qualidade mais elevados, nos
diversos serviços prestados às populações do concelho de
Penalva do Castelo.
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Maria Lourenço Chaves Pais.
Foram também eleitos os seguintes
representantes da Assembleia Municipal na
Assembleia Intermunicipal da Comunidade
Intermunicipal da Região Dão – Lafões (CIMRDL):
Prof.ª Elisabete Cabral Nunes; Manuel Gomes de
Campos; Dr. António Correia Cabral.
A Câmara Municipal é constituída pelos
seguintes elementos: Dr. Leonídio de Figueiredo
Gomes Monteiro (Presidente); Dr. Carlos Ferreira
dos Santos (Vice-Presidente); Maria Amélia Costa
Pinheiro Rocha Carvalho (Vereadora a tempo
inteiro); Francisco Lopes de carvalho; Dr. Vítor
Manuel Melo Fernandes.
A Assembleia Municipal é constituída pelos
seguintes membros: Dr. José Luís Xavier de Almada
Saldanha Cardoso de Menezes; Dr. António Correia
Cabral; Dr. José Luís Albuquerque Antunes; Eng.
Abel Gouveia da Silva; Prof.ª Susana Maria
Lourenço Chaves Pais; Dr.ª Dália MariaAraújo Silva;
Afonso Henrique Ferreira; Dr. Luís Miguel Ferreira
Gouveia; Dr. Rui Miguel Cabral Monteiro; Eng. Vítor
Manuel Macário Bernardo; Prof.ª Elisabete do Carmo
Sérgio Almeida; José de Frias Clemente; Manuel
Gomes de Campos; Prof.ª Liseta de Jesus Correia;
Prof.ª Elisabete Cabral Nunes.
Fazem também parte, por inerência, da
Assembleia Municipal, os Presidentes de Junta
de Freguesia do Concelho: Antas (Paulo
Alexandre Almeida Fonseca); Castelo de Penalva
(Emílio Silva Gouveia); Esmolfe (Rogério da Silva
Craveiro); Germil (José Manuel Costa Lopes);
Ínsua (José Dias Lopes Laires); Lusinde (José
Martins de Sousa); Mareco (José Manuel Tavares
Almeida Lopes); Matela (Nuno Morais Fino);
Pindo (Alberto Gonçalves); Real (Pedro Pina
Nóbrega); Sezures (Luís Manuel Gomes
Albuquerque); Trancoselos (José Manuel
Albuquerque Clemente); Vila Cova do Covelo
(José Augusto Ferreira Costa).
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ENTREVISTA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Continuação da página 3)

estacionamento ali bem perto, na nova
centralidade da vila, gostaríamos de
saber o que é que a Câmara Municipal
pretende fazer?
- Nós reconhecemos essa situação,
reconhecemos que é necessário fazer ali
uma intervenção; por isso, já fizemos um
projecto para a Praça de Magalhães
Coutinho, porque precisamos de a
reformular. Apesar de, em Penalva, existir
muito estacionamento (somos talvez das vilas
com mais estacionamento…), o certo é que o
estacionamento naquela praça também é
necessário. Reconhecemos que é importante
fazer uma intervenção naquela zona
emblemática da vila e, por isso, já fizemos um
projecto, que vamos tentar implementar.
Tendo em conta algumas situações de
restrições financeiras que tem havido,
achamos que não seria muito adequado ter
já avançado com a construção de espelhos
de água, que, sobretudo no Verão, irão
tornar mais agradável aquela praça. Neste
momento, porque há outras prioridades,
temos de direccionar o esforço de
investimento para outras obras. O projecto
elaborado demonstra a vontade de intervir
naquele espaço, de forma a tornar mais
agradável a Praça Magalhães Coutinho.
- A nível da educação, de especial
interesse para nós, pois somos
estudantes, gostaríamos que nos
caracterizasse um pouco o concelho?
- Em 1985, quando fui eleito Presidente
da Câmara, em Penalva do Castelo havia
apenas o segundo ciclo. Foi a partir de 1987

que começou a funcionar a Escola EB23/S,
na altura até ao 5º ano (actual 9º ano); depois
fomos insistindo com o Ministério da
Educação para passar a existir o 11º e depois
o 12º ano; neste momento, temos todos os
anos, embora não todas as áreas. Há
situações de alunos que querem tirar um
curso com uma outra valência e não podem
estudar aqui na escola; porém temos uma
gama bastante diversificada de cursos.
A Escola EBI foi construída mais tarde para
o ensino básico e para funcionar até ao 9º
ano. Neste momento, decorrem negociações
com o Ministério da Educação para as escolas,

em termos de equipamento e funcionários,
passarem para a Câmara Municipal. Temos
manifestado oposição a esta pretensão,
porque, considerando o Ministério da
Educação que há funcionários a mais nas
escolas e entendendo nós que os que lá estão,
se foram contratados, devem-se manter, vamos
continuar a defender e a exigir que o Ministério
da Educação não desempregue ninguém que
esteja neste momento nas escolas.
- Fomos informados de que vários
Presidentes de Câmara se têm reunido
para discutir problemas sociais que se
passam no País. Gostaríamos de saber

como nasceu esse grupo, uma vez que
fomos informados que o senhor
pertence a esse grupo.
- Naturalmente, os Presidentes de
Câmara devem preocupar-se com as
situações concretas do dia-a-dia; verificamos
que, a nível nacional, tem havido, ao longo
dos anos, situações que têm a ver com o bemestar, com a qualidade de vida e com o
emprego das pessoas, em que se fala apenas
em números; nós conhecemos também esses
números e conhecemos fundamentalmente as
pessoas que vivem verdadeiros dramas em
termos sociais, e, portanto, é lógico que haja
quem procure dar passos mais adiante,
inclusive em termos de descentralização de
competências que têm a ver com os aspectos
sociais da responsabilidade do Governo para
as autarquias locais. Entendemos, com outros
Presidentes de Câmara, que é urgente
avançar-se neste caminho de reforma social,
seguir o princípio de subsidiariedade; deve
fazer-se o mais próximo possível das pessoas
tudo aquilo que é possível, deixando para o
Governo as situações muito mais genéricas.
Dentro deste princípio, entendo que os
autarcas, os Presidentes de Câmara, devem
preocupar-se com as questões sociais, e tenho
todo o gosto em, com outros colegas. reflectir
e actuar na área social, de forma a que exista
uma maior aproximação com as pessoas, no
sentido de ajudar a solucionar os problemas
que mais as afectam na área social.
Entrevista conduzida por: Beatriz Canelas,
Flávia Pina e Tiago Correia, 10º A

Agência em Penalva do Castelo
apoia o ensino
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ONDE PÁRAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
A nossa Escola regista 23 anos de funcionamento e várias têm sido as fornadas de alunos que por aqui passaram e fizeram o seu percurso
escolar. E surgiu a ideia: o que é feito dos nossos ex-alunos? Que rumo seguiram? Que recordações guardam desta casa que também foi
deles? Após a estreia desta secção na edição nº 44 do PENA JOVEM, em Abril de 2007, coube agora a vez não a um ou uma, como tem
sucedido, mas a dois ex-alunos que têm a particularidade de terem realizado um percurso escolar similar e exercerem a mesma actividade
profissional e no mesmo local.
Referimo-nos ao Fernando Jorge Gomes Claro e ao Sérgio Henrique Pinto Pinheiro da Rocha, que integram o grupo de alunos que estrearam
a Escola, em 1986/87, no 8º ano, depois de terem frequentado a extinta Escola Preparatória de Sebastião Alcântara, na Vila, no 5º e 6º ano,
e a Secundária de Mangualde, no 7º ano. Ambos prosseguiram os seus estudos nesta Escola, tendo o Fernando concluído o Curso Complementar
Liceal Nocturno em 1993/94 e o Sérgio o Curso Geral do ensino secundário recorrente por unidades capitalizáveis em 2003. Profissionalmente,
são técnicos de inspecção de automóveis, em Viseu.
PENA JOVEM – Frequentaram a escola há já algum
tempo. Que recordações guardam dessa época?
Sérgio Rocha - Muitas. Agora, assim de repente…
o espírito de grupo, os amigos, mas agora situações
engraçadas não me recordo de nenhuma em especial.
Fernando Claro - Já foi há uns anitos, a escola
começou por ser denominada de ciclo e depois passou
a C + S. Aquilo era uma família, todos se conheciam.
- Recordam-se de algum momento em particular,
na escola, que vos tenha marcado? Pela positiva ou
pela negativa?
S. R. - Pela positiva houve muitos. A camaradagem
que havia entre professores e alunos era muito boa,
os funcionários também. Não tive muitos momentos
maus. Acho que reprovei uma vez.
F. C. - No dia-a-dia, a camaradagem era entre os
professores, os alunos e os funcionários, éramos uma
família. Os mais novos integravam-se bem no espírito
da escola. Nessa altura, andávamos na AE (Associação
de Estudantes) e tínhamos de trabalhar para a
comunidade. Aspectos negativos, tirando a parte em
que íamos buscar as notas e estas não eram muito
famosas, acho que não houve muitos. A parte positiva
sobrepôs-se à parte negativa.
- No vosso tempo de escola, qual ou quais as
disciplinas que mais apreciavam? E menos?
S. R. - Eu sempre gostei de História, Inglês e
Educação Física. A que gostava menos sempre foi a
Matemática e Físico-Química.
F. C. - Gostava das disciplinas oficinais e a que
menos gostava era Matemática, pois as bases não
eram as melhores. Mas pronto, também se fez. Não foi
por isso que se deixou de fazer Matemática.
- Como descreveriam o vosso percurso escolar?
S. R. - Tive altos e baixos. No meu caso, eu reprovei
no 8.º e no 10.º ano. Interrompi, deixei de estudar nesse
ano e depois voltei.
F. C. - Na altura que terminámos o Preparatório
tivemos de ir dois anos para Mangualde e depois abriu
aqui (Penalva) o secundário. Nota-se que agora há
menos insucesso escolar do que havia na altura.
Começámos aqui o secundário, acabámos também no
regime nocturno e isso ajudou para as pessoas
começarem a estudar.
- Quando terminaram a vossa escolaridade,
ingressaram logo no mercado de trabalho?
S. R. - Eu deixei de estudar, já trabalhava nessa
altura, jogava futebol, mais tarde fui estudar à noite

O ex-aluno Fernando Claro

para acabar o 11.º ano e,
posteriormente o 12.º, mas
já trabalhava na altura.
F. C. - Acabei o ensino
secundário, o 12.º ano,
concorri
para
a
universidade, mas houve
a oportunidade de
começar a trabalhar e não
olhei para trás. Iniciei-me
na actividade que tenho
hoje.
- O que acham do
ensino
actual,
comparativamente com o
ensino do vosso tempo?
S. R. - Eu não estou
muito ligado ao que se
passa dentro do ensino,
O ex-alunos entrevistados e os actuais alunos entrevistadores
mas pelo retorno que
chega cá fora e em conversa com alguns colegas que tivéssemos uma câmara que olhasse verdadeiramente
são professores, acho que há um bocado de quase para o futuro do concelho, todo o concelho evoluiria
obrigação de que os alunos passem de ano, enquanto mais, os jovens iriam sentir-se muito melhor. Um
no nosso tempo era totalmente diferente, quem concelho com visão futura para os jovens, o que acho
estudava e tinha qualidade para passar de ano passava que Penalva não tem.
de ano; aquilo que se ouve e vê é que todos os alunos
- Acham a vossa profissão importante para
são quase obrigados a passar. Essa, para mim, é a reduzir a sinistralidade nas estradas? Em que
grande diferença, para além de outras, do ensino actual. medida?
S. R. - Sim, é muito importante, porque, se não
houvesse inspecções de automóveis, haveria muito
carro em mau estado e, sem inspecções, isto era a
“república das bananas”. Mesmo assim, ainda
aparecem carros com as condições mínimas para a
condução e ainda bem que existe a nossa profissão,
porque tem-se melhorado ao longo dos anos as
condições de circulação dos automóveis.
F. C. - Sim, a nossa profissão é importante. Se nós
estamos mal, se não existisse inspecção isto seria pior.
- Para finalizar, gostariam de deixar alguma
mensagem para os nossos leitores?
S. R. - Queria mandar um abraço a todos os
professores, funcionários e alunos. Infelizmente, alguns
O ex-aluno Sérgio Rocha
já faleceram. Já que estamos na época do Natal, desejo
um bom Natal a toda a comunidade escolar.
F. C. - No nosso tempo, não havia amizade entre
F. C. - Já que estamos no Natal, desejo um feliz
os professores e os alunos, éramos poucos na altura Natal para todos. No nosso tempo, havia jogos de
a estudar e havia alunos irreverentes, eu era um deles, futebol contra os professores e nós tínhamos de os
mas não havia má educação. A irreverência é normal deixar ganhar, para não amuarem, e, passados estes
nos jovens. A juventude de agora é diferente, se calhar anos, todos vocês também têm a oportunidade de
os ideais são outros e, muitas vezes, a irreverência fazer esses jogos. Queria salientar e agradecer o vosso
choca um pouco com a má educação, e isso é um empenho em saber por onde andam os ex alunos e
ponto negativo na escola.
que a vossa colaboração no jornal continue em frente.
- Gostariam de ter seguido uma profissão Qualquer dia, quem sabe, estaremos a ver-vos num
diferente daquela que exercem? Qual?
canal televisivo e a realizarem nova entrevista
S. R. - Se tivesse que escolher uma profissão connosco, nós já de bengala e cabelos brancos. Força
actualmente, seria difícil. Eu não estudei para ser aquilo e que tudo corra bem para vocês!
que sou hoje, mas não tenho uma profissão definida.
Entrevista realizada por:
F. C. - Talvez, entre várias profissões, porque gosto
João
Macário,
Leandro
Martins, Conceição
do nosso concelho, já me estava a ver como presidente
Gomes
e
Nicolas
Amaro, 10ºA
de câmara, a ver se este concelho evoluía e se tivesse
outros chamamentos e não fosse tão limitado. Se nós
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O Natal na nossa aldeia
No dia 25 de Dezembro, comemoramos o Natal e na véspera é a consoada. Na
nossa terra, juntamos todos os nossos familiares e jantamos em conjunto.
Cada ano que passa, festejamos numa casa diferente, para não ser sempre na
casa dos mesmos. A ementa é variada: peru assado com batatas ou bacalhau com
couves e batatas. Como sobremesa, há pudim, gelado, bolo-rei, gelatina, arroz
doce, leite-creme, bolo de chocolate, bolo de água ou de iogurte, etc.

Dezembro de 2009

Quadras de Natal
O Natal é a festa da família
Reúnem-se todos para jantar.
Lembramos a vinda do Menino Jesus
E o Pai Natal que está a chegar.
Em cada Natal!
Recebemos muitas prendas,
Nesta época tão especial,
Trazidas pelas renas.
O dia de Natal
É um dia de alegria
Com muito carinho
E alguma fantasia.
É dia de Amor
É dia de Natal!
Queremos, por favor,
Uma noite especial!

Feliz Natal!
Bom Ano Novo!
Que seja especial
Para todo o povo.
Clube de Jornalismo
Diana Soares, 7ºB e Cláudia Gomes,
7ºC

Quadras de S. Martinho
Boas castanhinhas,
Assadas com sal!
Dão-me cá um apetite!
Espero que não façam mal!
Que lindo é o Outono!
Que lindo que é!
Uvas e castanhas
Dá-me o avô Zé.
Com os piquinhos cá fora
As castanhas sabem bem,
Acompanhadas com a jeropiga
Que bom sabor que tem!

Na noite da passagem de ano, fazemos da
mesma forma. Mas, quando acabamos de
comer, vamos passear pela aldeia. Quando dá
a meia-noite, pegamos num copo e brindamos
todos a um Feliz Ano Novo.
De seguida, vamos ver acender a fogueira
no meio do povo e por lá ficamos durante algum
tempo, a conversar e a cantar. Por volta da
uma hora da manhã, regressamos a casa e
abrimos os presentes. Ficamos sempre muito
contentes com este momento.
Depois ainda vamos visitar alguns amigos
e conversar durante mais algum tempo. Nesta
noite, costumamos deitar-nos muito tarde.
É assim o Natal na nossa terra.
Diana Lourenço, Cláudia Gomes, Ana P. Almeida,
Fábio Gomes e Anthony Ferreira, 7ºC

Poesia, diz-me quem és!…
Poesia, o que será?
Será frio, será quente,
Será bonita, será feia,
Será velha, será nova,
Será luz, será escuridão,
A noite, o dia,
A tristeza ou alegria,
O sonho ou a realidade
Será altura? Será profundidade?
Será branca, preta,
Amarela, vermelha?
Ou qualquer outra cor?
Pensamento ou palavras…
É aquilo que o homem quiser…

Com a sua capa vermelha
O nosso amigo S. Martinho
Vem visitar-nos nesta época
Em cima do seu cavalinho.
Da autoria de Raquel Ventura e
Rúben Abreu, 7ºC

Como é bom comer
Castanhas assadas
E no magusto ver
As meninas coradas.

Todo o dia a apanhar chuva
Coitado do vendedor
Mas à beira das castanhas
Fica cheio de calor.

Dia 11 de Novembro
É o dia de S. Martinho
Come-se castanha assada
E mais o caldo verdinho.

O Outono chegou
Os ouriços abriram
O frio começou
E as folhas caíram.
O S. Martinho está a chegar
A lareira vou acender
Para as castanhas assar
E contigo as comer.
É dia de S. Martinho
É a festa das castanhas
Em vez de sol há chuva
É Outono, ninguém estranha.
Com o frio a chegar
A natureza está-se a transformar
Os ouriços a abrir
Para as castanhas apanhar.
Na rua está um vendedor
De castanhas assadas
É com esforço e amor
Que faz feliz a rapaziada.

Jéssica Ferreira, 11ºA

Recolha efectuada pelos
alunos do 7º C
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Uma reflexão Urgente: Homem vs Ambiente

Dia Internacional da Filosofia
Falar da relação que temos vindo a criar com
a natureza implica que se fale do desprezo com
que a temos tratado. Este desprezo é, sem
dúvida, fruto da ignorância de que não podemos
culpar só os governos, as grandes indústrias, os
países mais desenvolvidos, as nossas leis, mas
sim a nós próprios. Nós, que não suportamos
andar a pé, não nos dignamos separar o lixo lá
em casa, não tomamos consciência nem
alertamos para os perigos que, sobretudo, as
gerações vindouras sofrerão com a poluição e a
escassez de recursos naturais vitais. Mais uma
vez temos que nos sentir responsáveis.
As soluções para os problemas de ordem
ambiental são, claro, difíceis e, convenhamos, as
consequências inevitáveis, mas porque não
atrasá-las? Porquê obrigar “os nossos filhos” a
pagar pelos nossos actos? Não seremos nós os
afectados com as alterações ambientais e,
honestamente, não acho que elas possam causar
a extinção da nossa espécie. Todavia, elas não
deixam de preocupar os mais conscientes, isto
porque as mesmas alterações de que somos
agentes farão diminuir a qualidade de vida dos
que as não causaram.
O que é previsível para o futuro é algo que me
choca: mais pessoas hão-de morrer com doenças
cada vez mais dolorosas, e para as quais nem o
crescente desenvolvimento científico e tecnológico
encontrará cura…
Cada vez mais pessoas, para além das que
já vivem nos centros urbanos, serão privadas de

desfrutar do campo, do sossego das aldeias e
mais nomes virão para designar o “stress”, quiçá
resposta do organismo ao facto de estarmos
inseridos numa sociedade sem consciência
quanto aos problemas do ambiente, aos valores,
ao que está certo e errado, às relações a
estabelecer com os outros seres vivos. Numa
palavra, mudança de atitude é o lema!!!
Por todas estas razões, a filosofia deveria
pautar a nossa existência através de uma reflexão
profunda e constante. Esta não tem sido prática
da humanidade, já que o sentido crítico não se
enquadra na atitude do Homem face ao ambiente.

O homem não reflecte sobre os seus actos
“LIVRES”, ainda que eles exijam ponderação.
Agimos sem termos noção das consequências
desses mesmos actos e sem nos darmos conta
que somos vítimas deles.
Só o conhecimento acerca das
consequências que os mesmos têm, a longo ou
a curto prazo, podem levar-nos a mudar os nossos
hábitos diários e repensar as nossas atitudes.
Assim sendo, é errado acusar quem quer que
seja sem reconhecermos a nossa culpa no que
tem vindo a chamar-se de aquecimento global –
que não passa apenas pela poluição, mas
sobretudo pela cada vez maior dependência dos
recursos naturais e o iminente fim dos mesmos.
Tornamos a nossa única e possível casa num local
que já não protegemos nem cuidamos, que
destruímos e atacamos todos os dias.
Não creiamos que somos perfeitos, que tudo
se pode adaptar a nós e de que de tudo nos
podemos servir!
Reflictamos: não somos assim tão perfeitos e
inteligentes, o planeta, a natureza já existiam antes
de nós e, mesmo depois de nos destruirmos a
nós próprios, ele há-de continuar aqui. Sempre tão
aclamada a inteligência dos Homens e nem ela
nos fez ter a noção de que a Terra não nos pertence.
Somos seres do universo, somos um pálido ponto
azul. A nossa existência é efémera e, mesmo
assim, protegê-la não parece ser uma prioridade.
Ana Rita Carneiro, 11ºA

Sobre o Racismo
Os Direitos Humanos assumem grande
relevância jurídica, nomeadamente no âmbito do
Direito Constitucional e do Direito Internacional.
Esta dupla dependência permite a defesa dos
direitos da pessoa humana, contra os abusos do
poder político (Estado).
A luta do ser humano pela conquista e
promoção dos seus direitos tem sido uma
constante ao longo da sua existência.
A Declaração Universal dos Direitos do
Homem surgiu da necessidade de actualizar a
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
de 1789, face à evolução da humanidade e à
contínua violação dos direitos humanos.
No mundo desenvolvido, a forma de racismo
mais comum é a xenofobia, nos países em
desenvolvimento são os conflitos étnicos, no
entanto o mundo desenvolvido tem preocupações

“…uma população mais
instruída não discrimina os
géneros ou as minorias, antes
sabe que as diferenças
permitem
mais-valias,
diferentes maneiras de ver e
fazer. Quando um país
consegue que a riqueza
material se alie à riqueza
cultural e humana, temos um
país desenvolvido.”.
Assim sendo, não há
desenvolvimento sem o respeito
pelos direitos humanos.
com os direitos humanos traduzidas em
convenções e acordos que os consagram. Tal
como refere o manual adoptado de Economia C

Cláudia Almeida, Patrícia Gomes e Abel
Lopes, 12ºB, no âmbito das disciplinas de
Direito e Economia C
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Magusto Escolar

6ºA

7ºB

12ºC

Hugo Gomes, do 12ºC,
mantém-se à frente da
Associação de Estudantes
Um novo ano lectivo traz sempre consigo a
eleição dos órgãos da Associação de Estudantes
da Escola, tal como se
encontra legislado nos
respectivos estatutos.
Desta vez, apenas se
apresentou a votos, no
passado dia 4 de Novembro,
uma lista, a A, encabeçada
pelo Hugo Gomes, do 12ºC,
situação raríssima de
suceder e que terá explicado
a fraca afluência à urna por parte dos votantes.
Seguem-se os resultados: Alunos inscritos:
473; Votantes: 168 (35,5%); Abstenção 305
(64,5%); Votos brancos: 4; Votos nulos: 17; Lista
A: 147

No dia 11 de Novembro – Dia
de S. Martinho, a nossa
comunidade escolar realizou o
tradicional Magusto.
No período da tarde, até às
15h40, todas as turmas,
acompanhadas e orientadas pelos
seus Directores de Turma,
enfeitaram as suas mesas para o
Concurso, para o que recorreram
às mais variadas formas, desde a
utilização de objectos e adereços
típicos e tradicionais, até outros
mais modernos e igualmente
apreciados, enriquecendo-as com
autênticas iguarias, como vários
tipos de bolos, bolas, requeijão,
doce de abóbora, queijos, frutos
secos, entre outras. Os alunos do
Curso Tecnológico de Acção
Social (12ºC) asseguraram uma
boa parte da animação do evento
com a interpretação de canções.
Após a passagem do Júri para
apreciação e classificação das
mesas, iniciou-se o lanche, onde
não faltaram as saborosas
castanhas oferecidas pela Escola.
Relativamente ao Concurso de
Mesas, as turmas vencedoras,
uma por ciclo, foram o 6ºA, o 7ºB
e o 12ºC.
No período da noite, decorreu
o Magusto dos Cursos EFA –
Educação e Formação de Adultos,
actividade que foi muito participada
pelos formandos e formadores das
6 turmas (5 a funcionarem na
Escola e 1 em Trancozelos), os
quais aproveitaram o evento para
estabelecerem laços, através de
salutares momentos de convívio e
de partilha de autênticos manjares
alusivos à quadra.

Registos do Magusto dos Cursos EFA

Dezembro
Junho
de 2009
de 2009
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Projecto “Noções básicas de
Socorrismo na Escola”
No âmbito
do projecto
“Noções
Básicas de
Socorrismo
na Escola”,
desenvolvido
pelo Curso Tecnológico de Acção
Social, realizou-se na manhã do
dia 4 de Dezembro, no auditório
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Três professoras da Escola aposentaram-se
Página 11
As Professoras Gracelina Carlos Paiva, Josefina Costa Matos Figueiredo
e Maria Manuela Lopes Barros da Silva passaram à merecida aposentação,
desde o início do presente ano lectivo.
Com vista a manifestar-lhes o reconhecimento da Comunidade Escolar,
a Direcção da Escola promoverá, a seu tempo, a realização de uma
homenagem. Nessa altura, daremos maior destaque ao evento, com notícia
e imagens alusivas, além da divulgação do percurso profissional de cada
uma das docentes.

Acesso ao Ensino Superior 2009:
resultados da 1ª e da 2ª Fase

da Escola, uma palestra
dinamizada por um Socorrista
da Cruz Vermelha Portuguesa.
Esta
actividade
foi
direccionada apenas para os
alunos da turma C, do 12º ano,
e teve como principais
objectivos conhecer as funções
de um socorrista e aprender a
aplicar correctamente as diferentes técnicas do Suporte Básico de Vida.
Numa 2ª fase do projecto, os alunos da turma referida, com a supervisão
de um Socorrista, irão dinamizar um WorkShop, para funcionários e
professores, sobre técnicas de socorrismo.
Na fase final do projecto, os alunos desenvolverão, junto das instituições
onde vão estagiar, sessões de esclarecimento sobre a mesma temática.

Decorridas a lª e a 2ª fase do último concurso nacional de acesso ao
ensino superior, divulgam-se os resultados no que respeita aos alunos
da nossa Escola.
1ª fase: do total de 28 alunos que se candidataram, foram colocados 27
(96%), dos quais 20 (74%) na lª opção, 5 na 2ª (19%) e 1 na 3ª e 4ª opção
(4% cada), em termos de curso superior.
O Instituto Politécnico de Viseu (Escola Superior de Tecnologia e Gestão)
e a Universidade da Beira Interior (UBI) são as instituições de ensino
superior que acolhem maior número de estudantes penalvenses.
Os cursos mais pretendidos foram os de Gestão de Empresas (6
alunos), Engenharia Informática (4 alunos), Fisioterapia e Medicina (2
alunas colocados no curso da UBI).
2ª fase: do total de 9 alunos que se candidataram, foram colocados 8 (89%),
dos quais 6 (75%) na lª opção que fizeram, em termos de curso superior.
A maioria dos alunos colocados distribui-se pela Universidade da Beira
Interior e pelo Instituto Politécnico de Viseu.
O curso mais pretendido foi o de Educação Ambiental (2 alunos).

Visitas de estudo
- No âmbito das actividades do Departamento Curricular de Ciências
Sociais e Humanas, os alunos das turmas do 5º ano participaram, na
manhã do dia 15 de Dezembro, numa visita de estudo a alguns monumentos
do concelho, nomeadamente o antigo Mosteiro da Ordem do Santo
Sepulcro, em Trancozelos, a Ponte Romana de Castelo de Penalva e a
Anta do Penedo do Com e as sepulturas antropomórficas localizadas em
Esmolfe.
- Por sua vez, os alunos das turmas 10ºD e 11ºB, ambas do Curso
Profissional de Técnico de Turismo, enquadrados pelas respectivas
actividades de formação das disciplinas de História da Cultura e das Artes
e Técnicas de Comunicação em Acolhimento Turístico deslocaram-se
até à região histórica e turística da Batalha e Alcobaça, onde visitaram os
Mosteiros da Batalha e de Alcobaça e o Centro de Interpretação da Batalha
de Aljubarrota.

As turmas do 5º ano, junto da Anta
do Penedo do Com, no interior da Igreja
da Castelo de Penalva (à direita, pintura
de Grão Vasco) e junto do que resta da
capela da Quinta do Mosteiro, em
Trancoselos

Os alunos do C. P. de Técnico de Turismo junto do Mosteiro da Batalha
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E.P.S. - ESCOLA PROMOTORA DE SAÚDE
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
Neste 1º período, a Equipa EPS
desenvolveu algumas actividades
junto da comunidade escolar e
comunidade em geral.
Assim, em 30 de Setembro, os alunos do 9º e
10º ano foram convidados a assistir a um
espectáculo, no Auditório da Casa da Banda de
Música, sobre Educação Sexual e
Comportamentos Afectivos, realizado pelo grupo
de teatro “Nem muito simples, nem demasiado
complicado”. De um modo geral, podemos dizer
que os alunos gostaram de assistir ao espectáculo,
pois acharam que, de forma divertida, foram
tratados assuntos sérios e do seu interesse.
A semana de 19 a 23 de Outubro foi dedicada
à comemoração do Dia Mundial da Alimentação,

tendo-se destacado a exposição de uma roda de
alimentos ao vivo e de cartazes no átrio do Bloco
Administrativo, uma secção na Biblioteca Escolar
com literatura diversa alusiva ao tema
“Alimentação saudável” e a distribuição de
desdobráveis, à comunidade escolar, com
recomendações de alimentação saudável.
A escola participa pela primeira vez na iniciativa
PARLAMENTO DOS JOVENS – ensino básico,

Duas fases do espectáculo “Nem muito simples, nem demasiado complicado”

foi dedicada à Luta Mundial contra a Sida. Como
forma de sensibilização da comunidade, foram
vendidos laços na Feira Semanal de Penalva do
Castelo, pelos alunos do 9º ano e acompanhados
pelas professoras de Ciências Naturais e equipa
EPS. Foi colocado à entrada da Escola um laço
vermelho de metro e meio de altura, como forma

de sensibilizar a comunidade escolar para a
problemática que envolve a luta contra a Sida.
cujo tema é “Educação Sexual”. Contamos com
a participação activa dos alunos do 8º e 9º ano.
A semana de 30 de Novembro a 4 de Dezembro

A Equipa EPS (Professoras Carmo Dias,
Carmos Escabeche e Ana Paula Tomás)

A Assembleia da República propõe aos jovens do ensino
A
secundário, neste ano lectivo, que se debata nas Escolas “A
República
República”, já que se assinala, em 2010, o 1º centenário da
República Portuguesa.
Os objectivos gerais do projecto são:
• Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação
cívica e política.
• Dar a conhecer a Assembleia da República e as regras do
debate parlamentar.
• Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de
opiniões e pelas regras de formação das decisões.
• Proporcionar a experiência de participação em processos
eleitorais.
• Estimular a capacidade de expressão e argumentação.
Estes objectivos serão atingidos através do debate do tema, da
eleição dos deputados à Sessão Escolar, da aprovação do Projecto
de Recomendação da Escola e da eleição dos deputados à Sessão
Distrital/Regional.
Cada lista deve ser composta por 10 candidatos e apresentar a
sua candidatura propondo 1 ou 2 medidas sobre o tema, com uma
breve justificação.
A nossa Escola, à semelhança dos anos transactos, vai participar
nesta iniciativa, estando a decorrer o prazo de apresentação de
listas.
A Escola solicitou uma sessão de esclarecimento com deputados
da Assembleia da República a decorrer durante o 2º Período.

Professora Isabel Nogueira
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O OUTRO LADO DE...

Dando continuidade a esta secção do PENA JOVEM, em que se pretende conhecer e dar a conhecer “o outro lado de…” pessoas que
integram a nossa comunidade educativa, quer sejam professores, alunos, funcionários ou encarregados de educação, fomos conversar
com um professor que exerce pela primeira vez na nossa Escola, leccionando a disciplina de Matemática em turmas do 3º ciclo e do
secundário.
Referimo-nos ao professor EDUARDO DINIZ, nosso Director de Turma e docente de Matemática A.
- Como é a primeira vez que está nesta escola,
qual a sua opinião em relação a esta?
- Trabalhar nesta escola foi um desejo que já
tinha há algum tempo, principalmente porque já
conhecia Penalva do Castelo há bastantes anos e
sempre simpatizei com esta vila. Por outro lado,
já me tinham falado desta escola e as indicações
eram positivas. Até ao momento, tudo tem corrido
de forma tranquila e assim espero que continue.
Sinceramente, a minha preocupação principal
são os alunos e os seus resultados.
- Como se sente, sendo professor de dois
níveis de ensino diferentes (básico,
secundário)?
- Neste momento sinto-me, nesse aspecto, mais
completo, em virtude de serem realidades
distintas que me permitem trabalhar com idades
diferentes. Em relação a anos anteriores, até estou
melhor porque tenho tido sempre três níveis, só
que do básico.
- Quais os motivos que fizeram com que
optasse pela profissão de professor de
Matemática?
- Quando aluno, sempre tive mais tendência
para as disciplinas de Ciências, principalmente
Matemática e Química/Física. No entanto, a
minha capacidade de explicar, inclusive aos
meus colegas, era bastante melhor a Matemática.
Ser professor foi uma sequência que me pareceu
natural, até porque ninguém na minha família
está nesta área. A escola como instituição de
formação/conhecimento sempre me fascinou.
- Como professor de Matemática do 12º ano,
o que mais o preocupa neste momento?
- Como é de prever, os resultados dos alunos

internamente, mas
principalmente o
seu desempenho
no exame nacional.
- Como ocupa
os seus tempos
livres?
Pratico
bastante desporto e
gosto de passear.
Nesta estação do
ano, gosto de ver
um bom filme
sentado em frente à

lareira.
- Quais os géneros de música que mais
aprecia?
- Era mais fácil dizer o género que menos
aprecio e aí diria o Jazz, com algumas excepções.
Os outros géneros dependem do estado de
espírito, mas diria que gosto sobretudo de música
pop.
- Gosta de ler?
- Sim, mas não sou um exemplo a seguir, pois
ultimamente não tenho tido muito tempo.
- Qual o livro/título que mais o marcou?
Porquê?
- Há uns anos atrás, vi um filme que me marcou
muito, “A lista de Shindler”. Depois, ofereceramme o livro que serviu de base a esse filme com o
mesmo nome, mas com uma qualidade/pormenor
extraordinário. Li este livro duas vezes seguidas e
já o reli mais recentemente. Marcou-me porque
aborda o lado mais negro da mente humana e ao
mesmo tempo a capacidade de fazer o bem, numa

N O V A S D A B E/C R E
(Biblioteca Escolar / Centro de Recursos Educativos)
No âmbito da dinamização da BE/CRE, no primeiro
período do presente ano lectivo, foram
desenvolvidas seguintes actividades:
- A Biblioteca, mais uma vez, promoveu a
realização da Feira do Livro, durante os dias 23 a
27 de Novembro. Esta actividade contou com o
envolvimento dos alunos, professores, funcionários
e encarregados de educação. Os livros expostos na
Biblioteca reflectem no olhar dos visitantes o desejo
de encontrar o livro que mais lhes agrada, aquele
que nos transporta para uma viagem alucinante do
saber, os livros passam de mão e mão, partilhamse ideias, evocam-se leituras, a biblioteca é o centro
desta aventura.
- Dinamizou-se um Concurso de Quadras de S.
Martinho, em parceria com a disciplina de Língua
Portuguesa, tendo sido premiadas as quadras das alunas Fátima Correia, do 6º B, e Joana Oliveira, do 8º A.
- No âmbito do PNL - Plano Nacional de Leitura,
foi divulgado um Concurso de Leitura, junto da
comunidade escolar, que já conta com a
participação de vários alunos, através de inscrição
prévia. Ao longo do ano, irão processar-se diversas
fases desta actividade, encontrando-se os alunos,

perspectiva contraditória do ser humano. Por outro
lado, gosto muito de assuntos de história,
principalmente do século XX.
- Durante os tempos de estudante, quais as
situações que o marcaram positiva e
negativamente?
- Acima de tudo, o distanciamento que muitos
professores manifestavam em relação aos seus
alunos e a necessidade de que a escola fosse um
local formal e bastante distante dos interesse dos
alunos.
Positivamente, foi a experiência ao nível do
ensino superior no contacto com professores de
outros países e a forma como estes encaravam o
ensino e a vida dos estudantes, sempre alertando
para a importância de se escolher um caminho e
lutar por ele.
- Como já deve ter reparado, os seus alunos
apreciam-no muito pelo seu trabalho e pela sua
personalidade. Como reage a este facto?
- Fico muito satisfeito e espero que assim
continue. Poderão contar sempre com a minha
ajuda para alcançarem os seus objectivos.
- Como estamos no final do primeiro período
deste ano lectivo, qual a mensagem que gostaria
de deixar a esta comunidade escolar?
- Em termos pessoais, desejo muita saúde, que
penso ser o bem mais precioso que temos. Em
termos profissionais, os melhores sucessos e
resultados.
- Obrigada pela colaboração! Feliz Natal e
um próspero Ano Novo!
Entrevista conduzida por
Cláudia Almeida e Patrícia Gomes, 12ºB
neste momento, na primeira fase, a saber, estão a
efectuar a leitura das obras seleccionadas.
- O espaço da BE/CRE sofreu nova remodelação,
que consistiu no reforço de mobiliário, operação
financiada pela RBE - Rede de Bibliotecas Escolares.
Tal operação permitiu o aumento do Fundo
Documental, o qual foi também enriquecido com dez
exemplares de algumas obras para leitura em sala
de aula, pelo Plano Nacional de Leitura.
A Equipa da BE/CRE
Professoras Paula Portugal (Bibliotecária),
Célia Dias e Fernanda Bandeira

A Dia Mundial da Alimentação também passou pela BE/CRE, com exposição de trabalhos dos alunos e de
bibliografia alusiva, numa acção de colaboração com o projecto EPS - Educação para a Saúde
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Cursos EFA

Campanhas de Solidariedade Social
• Kiloulitro
Os alunos dos cursos EFA Secundário tipo A, ao
abrigo de uma proposta de actividade da área de
competência de Cidadania e Profissionalidade - “Ser
solidário é preciso!”, abriram um espaço de trabalho e
iniciativas e desenvolveram, entre os dias 18 de
Novembro e 17 de Dezembro, uma campanha de
solidariedade a favor de algumas famílias mais
carenciadas do concelho de Penalva do Castelo. Para

isso, procedeu-se ao sorteio de um cabaz de Natal com
o intuito de angariar fundos para a aquisição de alguns
produtos de primeira necessidade, a fim de serem
posteriormente doados às famílias seleccionadas, o que
sucedeu no passado dia 17, com a entrega de um
carrinho de compras bem recheado a 3 famílias das
freguesias de Ínsua, Pindo e Sezures.
A solidariedade é uma moeda que passa de mão
em mão, que faz feliz quem a doa e deixa mais aliviado
quem a recebe. Neste capítulo, as abelhas dão-nos
uma grande lição de organização e exemplo no trabalho
que realizam, procedendo ao fabrico do mel que vai
alimentando a colmeia, sobrando sempre uma parte
considerável para adoçar a vida do apicultor. O
pequeno gesto que cada um de nós possa fazer em
prol do seu próximo não é mais do que o pólen
perfumado da alma individual, que representa a flor
que se abre para a abelha recolher aquilo que não lhe

faz falta, mas que junto vai contribuir para um momento
de felicidade de alguém.
Formando do curso EFA SEC Tipo A,
José Lemos Pires
Indo de encontro ao espírito de solidariedade que
paira no ar na época festiva em que nos encontramos,
realizou-se ainda uma outra campanha de solidariedade,
dinamizada pela turma EFA B3, integrada no tema de

vida “Ambiente”. Os formandos disponibilizaram na
Escola, para todos aqueles que quisessem colaborar,
caixas para recolha de cabos eléctricos, inutilizados, a
fim de serem reciclados. As receitas angariadas reverterão
na sua totalidade a favor da instituição Abraço, que as
utilizará na reconstrução da casa “Ser Criança”, que
brevemente será um Centro de Acolhimento e Apoio à
criança cujos pais são portadores de VIH/SIDA.
FORMANDOS DO CURSO EFA B3

Dezembro de 2009

ESCOLA PASSOU A DISPOR
DE UM SPO
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO
Desde 2 de Outubro último, a Escola conta com os
serviços de uma Psicóloga, com a qual celebrou contrato
até finais de Agosto de 2010. A Escola passou, pois, a dispor
de mais um serviço, o Serviço de Psicologia e Orientação
(SPO), tornando-se pertinente informar toda a Comunidade
Educativa sobre o seu âmbito de competências.
O Serviço de Psicologia e Orientação inscreve-se nos
Serviços Especializados de Apoio Educativo da Escola e
visa, de forma coordenada com os Órgãos de Gestão,
colaborar na construção de condições que assegurem a
plena integração escolar dos alunos, nos âmbitos
pedagógico e socioeducativo.
No respeito pelo Decreto-Lei nº 184/2004 de 29 de Julho,
que estabelece o regime de exercício de funções do psicólogo
em contexto escolar, o Serviço de Psicologia e Orientação
propõe-se trabalhar em 5 âmbitos de intervenção:
• Intervir ao nível psicopedagógico e psicológico na
observação, orientação e apoio aos alunos, promovendo
a cooperação entre escola, família e outros recursos /
instituições da comunidade.
• Desenvolver acções de orientação e aconselhamento
vocacional e profissional.
• Dinamizar e participar na planificação, organização e
implementação de projectos, em articulação com outros
serviços da comunidade educativa ou serviços
especializados na área da Saúde e da Segurança Social,
da Educação e da Formação Profissional.
• Desenvolver e colaborar em actividades de formação/
informação, dirigidas a vários sectores da comunidade
educativa.
• Realizar levantamento de necessidades e cooperar
na planificação e programação de respostas educativas a
implementar.
Podem recorrer ao Serviço de Psicologia os alunos,
os pais, encarregados de educação, professores e
funcionários. Os interessados podem aceder ao Serviço
através de contacto directo, através do professor ou director
de turma ou através do gabinete da Direcção.
M.ª Fátima Jesus Almeida, Psicóloga do SPO
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61 º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem
Neste ano, comemora-se o 61º
aniversário da Declaração Universal
dos Direitos do Homem.
A nossa escola recordou esta
data histórica através de trabalhos
feitos pelos alunos de Economia e
Direito do 12º B, que se encontram
em exposição patente no átrio de
entrada da escola. Estes trabalhos
são um alerta para os direitos e
deveres de todos nós e para a
necessidade de se fazer cumprir a
Declaração.
Realizou também um colóquio
para alunos do secundário, organizado
pelos alunos e professora das
referidas disciplinas sobre “O Direito
ao Trabalho” e com a colaboração do
11º B – Curso Profissional de Técnico
de Restaurante-Bar na decoração do

Fase do colóquio sobre o “Direito ao Trabalho”

auditório, que contou com a presença
de Joaquim Almeida, membro do
Sindicato dos Trabalhadores
Metalúrgicos e da Indústria
Metalomecânica dos distritos de
Aveiro, Coimbra, Guarda e Viseu,
membro do Conselho Nacional e

Duas perspectivas da mostra de trabalhos dos alunos do 12ºB,
a propósito dos Direitos do Homem

Uma novidade no Clube de Jornalismo:

a Fotog
rafia
Fotografia
Este ano, temos uma novidade
no Clube de Jornalismo: com a
entrada do professor Gabriel Revez,
aprendemos algumas noções de
Fotografia e do seu tratamento
posterior, sobretudo trabalhando
com o Programa GIMP.
A primeira experiência com
aquela máquina fotográfica foi uma
pequena aventura…! Para a nossa
estreia, decidimos ir fotografar a
exposição do Halloween, que se
encontrava no átrio principal do bloco
administrativo. Como estamos
habituados a utilizar máquinas
fotográficas bem mais pequenas,
quando experimentámos a do
professor quase não conseguíamos
segurá-la… mas sentimo-nos uns
fotógrafos a sério!! Sem ser muito
difícil, apercebemo-nos que também
não era assim tão fácil e que, como

tudo, tinha os seus “truques”. E foi
um problema centrar as imagens na
Câmara, porque havia sempre um
braço ou um pé de outro colega que
lá teimavam em ficar…
Aprendemos depois a fazer o
tratamento da fotografia, e, claro está,
a fazer também pequenas brincadeiras
nas fotos, que proporcionaram o riso e
a boa disposição em todos os
membros do Clube.
De todo este trabalho,
resultaram quinze fotografias para
fazer uma exposição.
Algum tempo depois, repetimos a
experiência no dia do Magusto
Escolar, cujo resultado também
daremos a conhecer à comunidade
escolar.
Mais aventuras se sucederão…
Clube de Jornalismo

Comissão Executiva da CGTP-IN, e
de Manuel Rodrigues, dirigente da
FENPROF e do SPRC.
Irene Khan, no Relatório da
Amnistia Internacional de 2009, refere:
“O Banco Mundial prevê que 53
milhões de pessoas serão atiradas para
a pobreza durante este ano, juntandose aos outros 150 milhões afectadas
pela crise alimentar do ano passado e
eliminando os progressos alcançados
ao longo da última década. Os números
da Organização Mundial do Trabalho
sugerem que entre 18 a 51 milhões de
pessoas poderão perder os seus
empregos. (…)”
Assim, consideramos que urge
conhecer “O Direito ao Trabalho”,

num momento em
que o desemprego
alastra e o nosso
país atingiu a taxa mais elevada
desde
que
há
registos,
ultrapassando já os 10%.
“A história mostra que a maior
parte das lutas para uma grande
mudança – como a abolição da
escravatura ou a emancipação das
mulheres – foram iniciadas não
pelos Estados, mas pelos esforços
das pessoas comuns. Os sucessos
na imposição da justiça
internacional, no controlo do tráfico
de armas, na abolição da pena de
morte, no combate à violência
contra as mulheres ou na colocação
da pobreza global e das alterações
climáticas na agenda mundial
ficaram todos a dever-se, em grande
parte, à energia, criatividade e
persistência de milhões de
activistas em todo o mundo.”…. (in
Relatório da Amnistia Internacional).
Vamos continuar a trabalhar
para fazer cumprir a Declaração
Universal dos Direitos do Homem!
A professora de Economia e
Direito, Isabel Nogueira

Plano de Actividades da Associação de Estudantes para 2009/2010
1 Organização de Torneio de Futebol do
Ensino Secundário, já a decorrer.
2 Participar e defender os interesses dos
alunos nos órgãos próprios.
3 Apoiar as iniciativas da Comissão de
Finalistas 2009/2010.
4 Rádio Escolar a funcionar em todos os
intervalos.
5 Colaboração na organização da Festa de
Natal 2009.
6 Lutar por uma Sala de Convívio dos Alunos.
7 Remodelação da sede e da sala da Rádio

da AE.
8 Remodelação do campo de futebol.
9 Dar continuidade ao grupo de teatro
desenvolvido pela AE.
10 Organização de actividades para os Dias
Culturais:
- Workshop de bateria, pelo baterista
André Silva.
- Visionamento de filmes no auditório.
- Peddy-Paper.
- Jogos tradicionais.
- Concurso de bandas de garagem.
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A nossa Escola aderiu ao projecto
TWIST - a tua energia faz a diferença

Passatempos:
Quiz
1. O que é a eficiência energética?
a) É a passagem das energias não
renováveis para renováveis.
b) É a capacidade de uma país produzir
energia, tanto a partir de fontes renováveis
como não renováveis.
c) É o conjunto de medidas que se podem
adoptar para poupar energia sem perder
conforto.
2. O que está a causar o fenómeno do
aquecimento global e das alterações
climáticas?
a) O fenómeno conhecido por El Niño; b)
O aumento do tamanho do buraco na camada
do ozono; c) O aumento da concentração de
CO2 da atmosfera.
3. A principal causa da emissão de CO2
para a atmosfera é…
a) A produção de electricidades nas centrais
hidroeléctricas; b) A queima/combustão de
combustíveis fósseis, como o petróleo, carvão
ou gás natural; c) O CO2 proveniente das
grandes florestas (como a Amazónia).

As 4 twisters do 12ºA:
Daniela Matos, Gabriela Gomes,
Matilde Faro Silva e Patrícia Damil

Primeiro Workshop
No dia 19 de Novembro, realizou-se o
primeiro Workshop do projecto TWIST, na Escola
Profissional de Torredeita - Viseu.
Nele participaram todas as escolas inscritas
da região, três monitores do projecto, que nos irão
orientar e ajudar, comunicando connosco através
de um chat criado no site do projecto, uma
representante da empresa Sair da Casca e uma
representante daquela escola. O workshop teve
como principal objectivo alertar-nos para a enorme
necessidade de poupar energia e ajudar o planeta,
mas também serviu para nos informar sobre os
recursos a que devemos recorrer, que metas
devemos atingir e quais devem ser as primeiras
etapas de trabalho. Ao longo do workshop foram
surgindo grandes ideias, que fomos apontando
para mais tarde discutir, planificar e implementar,
para o que contamos com a vossa ajuda!
Matilde Faro Silva,
12ºA
4. Na União Europeia (UE), qual é a
percentagem do consumo total de energia que
tem origem em fontes renováveis:
a) Cerca de 6% do consumo total de energia
da UE; b) Cerca de 59% do consumo total de
energia da UE; c) 75% do consumo total de
energia da UE.
5. “Desenha e projecta edifícios tendo em
conta o clima local e utiliza os recursos naturais
disponíveis (sol, vento, vegetação) para conseguir
conforto térmico, reduzindo o consumo de
energia”. Falamos de…
a) Arquitectura Bioclimática; b) Construção
sustentável; c) Programa de certificação
energética de edifícios.
6. Quais os valores de temperatura conforto considerados razoáveis, dentro de uma
casa, no Inverno e no Verão?
a) Inverno: 18ºC; Verão: 24ºC; b) Inverno:
25ºC; Verão: 20ºC; c) Inverno: 15ºC; Verão: 28ºC.
7. Qual dos seguintes aparelhos origina um
maior volume de CO2 por hora de utilização?
a) Um televisor; b)Um microondas; c)
Um aparelho de ar condicionado.
8. Ao longo dos últimos 150 anos, a
temperatura global da Terra aumentou...

Charles Darwin (1809 — 1882) foi um naturalista britânico que alcançou
notoriedade ao convencer a comunidade científica da ocorrência da evolução,
através da formulação de uma teoria para explicar como ela ocorre.
Esta teoria desenvolveu-se no que é hoje considerado o paradigma central
para explicação de diversos fenómenos na Biologia.
Segundo Darwin, a natureza não é imutável, encontra-se, pelo contrário,
num estado de transformação permanente, num movimento contínuo em que
as espécies se modificam de geração em geração. São essas mudanças que, ao
longo do tempo geológico, vão dar origem às diferentes espécies. Darwin propôs
que os seres vivos evoluem
gradualmente, através de Selecção
Natural.
Para comemorar os 200 anos do
nascimento de Charles Darwin e os 150
da publicação do seu livro “A Origem
das Espécies”, que tiveram lugar
durante o ano de 2009, o grupo de
Biologia / Geologia propõe-te um
desafio que te permitirá observar a
evolução em acção!
Como é que a cor de um ser vivo
afecta a sua probabilidade de
sobrevivência?
Propomos-te investigar se a
coloração das minhocas afecta a
probabilidade destas serem devoradas
pelos pássaros.
Na tua própria casa, faz minhocas de
esparguete de cores diferentes, colocaas no jardim e vê qual das cores é mais comida pelos pássaros.
Para que a tua investigação seja rigorosa, pede ajuda à tua professora de
Biologia ou de Ciências Naturais!!!
O Grupo de Professores de Biologia / Geologia
a) 0.8ºC.; b) 0.5ºC.; c) 10ºC.
9. Quais
os
computadores
energeticamente mais eficientes:
a) Os computadores portáteis; b) Os
computadores tradicionais/fixos; c) A diferença
entre computadores tradicionais e portáteis não
é relevante.
10. Se fizeres uma viagem Lisboa – Porto,
qual é o veiculo mais aconselhado e com menor
impacto ambiental, tendo em conta que não
tens hipótese de partilhar o carro com ninguém?
a) Avião; b) Comboio; c) Automóvel.
Respostas certas: 1– c; 2– c; 3– b; 4–
a; 5– a; 6– a; 7– c; 8– a; 9– a; 10- b

Este projecto tem como principal objectivo
sensibilizar os jovens para o tema da eficiência
energética e das alterações climáticas, através
do desenvolvimento de acções em todas as
escolas secundárias do País, que visam uma
mudança de comportamentos coerentes com
um futuro sustentável.
O repto foi lançado, pela Directora de Turma,
à turma de Biologia do 12ºA, e um grupo de
quatro alunas aceitou o desafio de coordenar a
implementação do projecto na Escola. Estas
alunas – as twisters - receberão formação das
empresas que lançaram o projecto, a EDP e a Sair
da Casca. Estas empresas disponibilizarão também
as ferramentas de trabalho necessárias para o
desenvolvimento das acções na Escola. Foi proposta
ao 12ºA (Biologia) e ao 10ºC (Curso Profissional
de Técnico de Energias Renováveis), uma
colaboração mais próxima com as twisters na
organi-zação e implementação das acções. No
entanto, lembra-te: nenhuma acção será
viável sem a colaboração de todos os alunos
da Escola!
Segundo o regulamento, terão que ser
desenvolvidas na Escola algumas tarefas
obrigatórias, tais como:
• Participar nos workshops regionais
organizados pela EDP e Sair da Casca
• Realizar inquéritos aos hábitos de
consumo energético junto dos colegas, na fase
inicial e final do projecto
• Elaborar uma auditoria ao consumo
energético da escola
• Organizar uma “Mini Conferência” para

professores e alunos na escola
• Elaborar um relatório final de todas as acções
desenvolvidas no âmbito do projecto TWIST – a tua
energia faz a diferença, a ser avaliado por um júri,
que determinará a escola vencedora num concurso
a nível nacional, no qual serão premiados os jovens
e as escolas mais empenhados!
Para além destas tarefas obrigatórias,
deverão ser desenvolvidas outras, que
dependerão da imaginação de todos nós!
Participa e dá ideias! Torna-te já membro
do nosso blog, em http://twistespenalva.ning.com, para colocares as tuas
ideias! Pois tu, tens power para mudar o
mundo!

DICAS PARA UM CONSUMO
ENERGÉTICO EFICIENTE
NA ESCOLA
1. Se as salas de aula ainda não têm um
ecoponto, fala com os teus professores e com os
teus colegas e comecem a fazer separação de
lixo. E porque não pedir para colocarem
também um no bar?
2. Se o teu material escolar do ano passado
(estojos, canetas, lápis, dossiers, etc.) ainda não

está gasto, não precisas de comprar mais! Que
tal aproveitá-lo? E se tiveres de comprar alguma
coisa, opta por material reciclado!
3. Repara se os teus colegas e os teus
professores deixam tudo desligado quando
saem da sala (computadores, luzes, etc.).
Ajudem-se uns aos outros e não se esqueçam!
4. Repara nas janelas da sala de aula: se
estiverem a deixar entrar frio ou calor,
provavelmente obrigam-vos a usar um
aquecedor ou ar condicionado. Organiza-te
com a tua turma, peçam ajuda a quem sabe,
e sejam vocês mesmos a isolar as janelas,
para poderem poupar energia!
5. Sempre que precisares de fazer
trabalhos de grupo, procura reutilizar
materiais já. E não deites fora os restos –
podem servir para a próxima! Podem até
fazer, na vossa turma, um “banco de restos”
para os próximos trabalhos!
6. Convence os teus professores usar a
frente e o verso das folhas de papel, em todas
as fichas e testes fotocopiados que te dão.
Gabriela Gomes, 12ºA
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XXVIII OLIMPÍADAS
PORTUGUESAS DE MATEMÁTICA
No passado dia 11 de Novembro, pelas 15h30, realizou-se a 1ª
Eliminatória das XXVIII Olimpíadas Portuguesa de Matemática.
Esta competição, organizada pela Sociedade Portuguesa de
Matemática, à semelhança dos anos anteriores, consta de duas eliminatórias
e uma final nacional que, na presente edição, terá lugar na Escola Básica
do 2º e 3º Ciclos de Santa Clara, em Évora.
Tendo como principal objectivo incentivar e desenvolver o gosto pela
Matemática e detectar vocações precoces nesta área do saber, as
Olimpíadas Portuguesas de Matemática são também o meio de selecção
das equipas que irão representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais,
que decorrerão em Julho de 2010, na República do Cazaquistão, e nas
Olimpíadas Ibero-Americanas, desta disciplina, que terão lugar em Setembro
do próximo ano, no Paraguai.
Lista Ordenada das Classificações
Pré-Olimpíadas (6º e 7º anos)
1. Carlos Alberto Couto, 7ºA
2. Daniela Pina Lopes, 7ºA
3. Daniela Albuquerque, 7ºA
4. Diana Filipa Francisco, 7ºA
5. Bárbara Santos, 6ºA
6. Sara Rodrigues Martins, 7ºA
7. Simão Pedro Santos, 7ºA
8. Ana Isabel Romão, 7ºA
9. Liliana Almeida, 6ºB
9. Raquel Correia, 7ºA
10. Rodrigo Rodrigues, 6ºA
11. Gonçalo António Matos, 7ºA
12. Inês Roque, 6ºA
12. Luís Carlos Claro, 6ºA
13. Susana Correia, 6ºA
14. Ana Sofia Rodrigues, 6ºB
15. Ana Rita Gomes, 6ºB
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14º CAMPEONATO DE MATEMÁTICA (3º CICLO)
(PROBLEMA DO MÊS)
Dando continuidade ao que já tem sido hábito nesta Escola, está a
decorrer mais um Campeonato de Matemática (Problema do Mês).
Para quem gosta de fazer alguma ginástica mental, pode sempre tentar
resolver os problemas que são divulgados na plataforma moodle http://
www.espenalva.pt/portal/index.php.
Chama-se a atenção para a existência também, pela primeira vez este
ano, de um Campeonato de Matemática destinado a alunos do 2º Ciclo.

Categoria A (8º e 9º anos)
1. Dina Rodrigues Martins, 9ºA
2. Diogo Miguel Figueiredo, 8ºA
3. João Costa Silva, 8ºA
4. Márcia d’Amil Albuquerque, 8ºB
5. Francisco Silva Almeida, 8ºA
5. Marta Alexandra Soares, 8ºB
Categoria B (Ensino
Secundário)
1. Ana Rita Sousa, 11ºA
1. Marisa Frias Amaral, 10ºA
2. Bruno Miguel Augusto, 11ºA
2. Sónia Albuquerque Lopes, 11ºA
3. João Pedro Santos, 10ºA
4. Fábio André Matos, 11ºA
4. Sara Margarida Pereira, 10ºA
5. Marisa Pinto Loureiro, 11ºA

6º CAMPEONATO NACIONAL JOGOS MATEMÁTICOS
O Departamento de Ciências Matemáticas e Naturais da Escola Superior
de Educação do Instituto Politécnico de Santarém, a Associação Ludus, a
Associação de Professores de Matemática (APM) e a Sociedade Portuguesa
de Matemática (SPM) constituíram uma Comissão para organizar o 6º
Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos (CNJM6), com o apoio
do Programa Ciência Viva. A Final irá realizar-se a 12 de Março de 2010,
no Centro Nacional de Exposições (CNEMA), em Santarém.
Para mais informações, nomeadamente sobre as regras dos jogos,
poderá consultar http://ludicum.org/cnjm/6/.
Neste Campeonato, disputar-se-ão seis jogos em que poderão participar
alunos dos três ciclos do Ensino Básico e ainda do Ensino Secundário, de
acordo com a seguinte tabela:

PROBLEMAS
1. A figura seguinte é composta por dois
quadrados e dois rectângulos iguais. O perímetro
de cada rectângulo é 28 cm e o de cada quadrado
é 48 cm. Qual é o perímetro da figura?
2. O Ricardo arrumou seis livros, de 100, 200, 300, 400, 500 e 600
gramas, em quatro prateleiras. Sabendo que na primeira prateleira colocou
900 gramas, na segunda colocou 500 gramas e na terceira 300 gramas,
quantos livros colocou o Ricardo na quarta prateleira?
in XXVIII Pré-Olimpíadas
Grupo de Professores de Matemática
do 3º Ciclo e Ensino Secundário

Cada Escola poderá inscrever apenas um aluno por jogo e por nível de
ensino.
Os alunos do 11º C, do Curso Profissional de Técnico de Turismo, no
âmbito da disciplina de Matemática, estão a construir os tabuleiros dos jogos
do Campeonato e irão organizar a 1ª fase do Campeonato, isto é, procederão
à selecção dos alunos que irão representar a Escola na Final Nacional.
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HALLOWEEN - 31st October

THANKSGIVING
Thanksgiving is celebrated on
the fourth Thursday of November.
All Americans eat a big dinner of
turkey, stuffing, potatoes, peas,
Brussel sprouts and pumpkin pie.
They play a big parents-child soccer

Halloween is a very ancient festival
. It´s an old word for “Hallows Evening”,
the night before “ All Saint´s Day”. It´s
more than two thousand years old. On
that night of the year, ghosts and

Aspecto da exposição de motivos alusivos ao último Halloween,
patente na entrada da escola

game with other families before
dinner. It all began in 1620 when the
first settlres called the “ Pilgrims”,
arrived in Plymouth, Massachusetts,

witches run free. Tradition says that a long time ago people were afraid and
stayed at home. Today it´s a festival of fun. Children wear Halloween
costumes and play trick or treat. The most famous Halloween symbol is
the”Jack o´lantern “at the windows
Carolina e Flávia 7ºB - Clube de Línguas 2009/2010
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ADIVINHAS
POPULARES
1. Qual pesa mais? Meio frango
morto ou meio frango vivo?
2. Se um burro cair num poço
com água, como é que sai?
3. Um buraco mede um metro de
diâmetro. Quanto mede meio buraco?
4. Num telhado estavam seis
pardais. Um caçador disparou e
matou dois. Quantos lá ficaram?
5. Somos muitos moradores,
moramos na mesma rua, quando um

erra a casa, erram todos a sua?
6. Quem foi o primeiro habitante
da Madeira?
7. Verde foi meu nascimento,
amarelo minha mocidade, azul meu
acabamento e meu fim no sacramento?
8. Capelinha branca sem porta
nem tranca. O que é?
9. Cinco patos e cinco patas,
quantas patas são?
Recolhido por
Clube de Jornalismo

CAÇA-INTRUSO
Em cada um dos três conjuntos de nomes concretos, há dois
intrusos. Assinala-os!
A
B
C

Clube de Jornalismo: Raquel Ventura e Jéssica Lopes, 7ºC

on a boat called the “
Mayflower”.The Indians who were
friendly taught them how to cultivate
the land. The winters were very
rough and the Pilgrims suffered a
lot. After their first harvest they
wanted to thanks the Indians and
God , so they organized e big feast
where they ate turkey. In 1863
president Abraham Lincoln make
Thanksgiving a national holiday in
the USA.

Anedotas
- Porque estás a chorar, meu filho?
- Os meninos lá da escola chamaramme “interesseiro”.
- Ora essa! Porquê, meu filho?
- Dá-me 5 contos, que eu digo-te…
Estavam dois miúdos na rua. Vira-se
um para o outro e diz:
- Que grande vergonha, o teu pai é
sapateiro e andas com os sapatos todos rotos!
Prontamente, o outro responde:
- E o teu pai é dentista e o teu irmão
nasceu ontem e não tem dentes...!!
Legítima defesa:
Joãozinho estava na rua, a lutar com
um menino que deveria ter metade da sua
idade. Um senhor que passava por eles
aproximou-se e separou-os.
- Não tens vergonha? - diz ele, dirigindose ao Joãozinho. - Bater num menino tão
mais novo que tu? Seu cobarde!!
- O senhor queria o quê? - respondeu
ele. - Que eu ficasse à espera que ele
crescesse?
O WC iluminado:
Debaixo de uma árvore de natal, toda
iluminada, diz um cão ao outro:
- Finalmente, puseram luz no WC !

sino família
prendas bolo rei

- Sabes onde é que um elefante se
esconde bem? Atrás de um morango!
- Já viste algum elefante atrás de um
morango?
- Não!
- Estás a ver como ele se esconde
bem!?

Clube de Jornalismo
Daniela Gomes, 8ºB e Cristina Lopes, 5ºB

David Sousa, 5ºA; Ana Carina
Matos e Liliana Matos, 6ºA

fraternidade
amor presépio filhós
alegria árvore Pai Natal rabanadas
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Projecto “LIMPAR PORTUGAL”
Vivemos num país repleto de
belas paisagens mas, infelizmente,
todos os dias as vemos invadidas
por lixo que aí é ilegalmente
depositado.

Partindo do relato de um projecto
desenvolvido na Estónia em 2008,
um grupo de amigos decidiu colocar
“Mãos à Obra” e propor “Vamos
limpar a floresta portuguesa num
só dia”.
Em poucos dias estava em
marcha um movimento cívico que
conta já com milhares de
voluntários.
Neste momento, já muitas
pessoas acreditam que é possível.
O objectivo é juntar o maior número
de voluntários e parceiros, para que
todos juntos possamos, no dia 20
de Março de 2010, fazer algo de
essencial por nós, por Portugal, pelo

planeta, e pelo futuro dos nossos
filhos.
Muito ainda há a fazer, pelo que
toda a ajuda é bem vinda!
Quem quiser ajudar como
voluntário só tem que consultar o sítio
do projecto na internet, em
www.limparportugal.org, onde tem
toda a informação de como o fazer.
O projecto Limpar Portugal
também está aberto a parcerias com
instituições e empresas, públicas e/
ou privadas, que, através da
cedência de meios (humanos e/ou
materiais à excepção de dinheiro)
estejam interessadas em dar o seu
apoio ao movimento.
No dia 20 de Março de 2010, por
um dia, vamos fazer parte da
solução, deixando de ser parte do
problema.
“Limpar Portugal? Nós vamos
fazê-lo! E tu? Vais ficar em casa?”
Se queres ser um destes
voluntários, dirige-te a uma das salas
indicadas, num dos seguintes
horários:
- 2ª e 3ª feira, das 12h25 às 14h05,
com as professoras Ana Paula Tomás
e Maria do Carmo Dias (Sala de
Estudo – 12);
- 4ª feira, das 14h10 às 15h40,
com as professoras Mª do Carmo

SOLUÇÕES
ADIVINHAS
1. Meio frango morto. Não existe
meio frango vivo.
2. Sai molhado.
3. Não existem meios buracos.
4. Dois, os outros fugiram.
5. Os botões.
6. O caruncho.
7. O linho a servir nos altares.
8. O ovo.
9. São 25 patas.
CAÇA-INTRUSO (Nomes
concretos)
Conjunto A – cachecol, cavalo
Conjunto B – sapato, casaco
Conjunto C – máscara, carro

Dias, Ana Paula Tomás e Mª do
Carmo Escabeche (Sala de DTs);
- 5ª feira, das 12h25 às 13h10,
com a professora Luísa Tavares
(Sala de Estudo – 12); das 16h00
às 17h30, com a professora Mª do
Carmo Escabeche (Sala de DTs).
Divulga esta acção aos teus
familiares e amigos; não
permitas que passem ao lado da
história, pois não é todos os dias
que podemos escrever a História!
Equipa “Mãos à Obra!”

ESCOLA ASSINALOU O “DIA DO DIPLOMA”

ENTREGUES OS DIPLOMAS E OS PRÉMIOS DE MÉRITO “MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO” E DO QUADRO DE EXCELÊNCIA DA ESCOLA
(Continuação da última página)

classificação obtida na prova de
aptidão profissional ou tecnológica,
funcionando como segundo critério
de desempate a classificação na
disciplina de Português.
Conjuntamente com a atribuição
do prémio pecuniário, é igualmente
entregue, aos alunos premiados, um
diploma alusivo à distinção
concedida, assinado pelo respectivo
Director.
A nossa Escola assinalou a
efeméride condignamente, na
manhã do referido dia, tendo
aproveitado para distinguir também
os alunos (um por ano de
escolaridade) que passaram a
figurar, por mérito próprio, no seu
Quadro de Excelência, de acordo
com o Regulamento Interno (ver
caixa), e para entregar o Diploma
de conclusão ensino básico – 9º ano
aos alunos que o concluíram, bem
como aos formandos do curso de
educação e formação (CEF) de
Carpintaria de Limpos, de nível II,
que obtiveram uma certificação
escolar correspondente ao 9º ano e
profissional de nível 2 na referida

QUADRO DE EXCELÊNCIA DO ANO LECTIVO DE 2008 / 2009

área de actividade do curso.
A Sessão Solene decorreu no
Pavilhão Desportivo, após a recepção
aos alunos pelo respectivo Director
de Turma, na sala de aula, e nela se
envolveu toda a comunidade escolar.
A Mesa de Honra foi constituída
pela Directora, Dra. Isabel Serra, pela
Representante da Equipa de Apoio
às Escolas de Mangualde, Dra. Ilda
Oliveira, pela Presidente do Conselho
Geral Transitório, Dra. Elizabeth
Cancelas, pelo Presidente da

Câmara Municipal de Penalva do
Castelo, Dr. Leonídio Monteiro, e pelo
Vereador do Pelouro da Educação,
Dr. Carlos Ferreira dos Santos, os

quais procederam à entrega dos
prémios e proferiram palavras de
reconhecimento, de felicitações e de
incentivo ao empenho escolar por
parte de todos os alunos.
Os alunos distinguidos com os
Prémios de Mérito “Ministério da
Educação” foram a Ana Luísa
Albuquerque, do curso científicohumanístico de Ciências e
Tecnologias, e a Sara Cristina Veiga,
do Curso Tecnológico de Acção
Social.
Seguiu-se um lauto
beberete, no Refeitório, em que
participaram alunos, professores,
funcionários, entidades oficiais
convidadas e alguns encarregados
de educação.
A Direcção da Escola

BLOG DU CLUB DE LANGUES
Les professeurs de Français et les élèves du club de Langues ont créé un blog
qu’ils veulent vous faire connaître.Visitez-nous ! Laissez votre message, votre
commentaire… partagez vos idées, vos savoirs…
Voici notre adresse e-mail : http//debuterenfrancais.blogspot.com/

ÚLTIMA
Página PÁGINA
20

PENA JOVEM
PENA JOVEM

Dezembro
Dezembrode
de2009
2009

ESCOLA ASSINALOU O “DIA DO DIPLOMA”

ENTREGUES OS DIPLOMAS E OS PRÉMIOS DE MÉRITO “MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO” E DO QUADRO DE EXCELÊNCIA DA ESCOLA
Dando continuidade à iniciativa estreada em
Setembro de 2008, o Ministério da Educação
instituiu o passado dia 11 de Setembro como o
DIA DO DIPLOMA, em todas as escolas com
ensino secundário.

empate, é distinguido o aluno que
tenha obtido melhor classificação na
disciplina trienal da formação
específica, funcionando como
segundo critério de desempate a
classificação na disciplina de
Português.

Nos cursos profissionais e
tecnológicos, o prémio de mérito é
atribuído ao aluno que tenha obtido
a melhor classificação final.
Para estes alunos, o
primeiro critério de desempate é a
(Continua na página 19)

Registo de imagens: Mesa de Honra; entrega do Prémio de Mérito MEà aluna do curso de Ciências e Tecnologias, pela Sra. Directora;
entrega de Prémio de Excelência da Escola a uma aluna, pelo Sr. Presidente da Câmara e Beberete servido a todos no final

A data serviu para a entrega, aos
alunos que concluíram o ensino
secundário em Julho último, dos
Diplomas de conclusão do 12º ano
e para a atribuição do Prémio de
Mérito “Ministério da Educação”, no
valor pecuniário de • 500,00, criado

Boas Férias!
As aulas
regressam no
dia 4 de Janeiro
12345678901234567890123456789

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
Edição do Clube de
12345678901234567890123456789
Jornalismo, constituído por
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
alunos das turmas 5ºA, 7ºA,
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
7ºB, 7ºC, 8ºB, 10ºA e 12ºB
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
Coordenação/Orientação:
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
Professor Francisco Guedes
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
Dinamização: Professores
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
Elizabeth Cancelas, Fernanda
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
Bandeira e Gabriel Revez
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
Apoio: Direcção da Escola
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
Apoio Fotográfico: Marco
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
Pereira, assistente operacional
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
Endereço Postal:
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
Rua da Escola
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
3550-140 PENALVA DO CASTELO
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
Impressão: Tip. Ocidental
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
Viseu - (450 ex.)
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
PENA JOVEM On-Line:
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
(www.espenalva.pt)
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
Preço: 0,40 Penas
12345678901234567890123456789

PENA
JO
VEM
OV

com o objectivo de distinguir, em
cada escola, o melhor aluno dos
cursos científico-humanísticos e o
melhor aluno dos cursos
profissionais, tecnológicos ou do
ensino artístico especializado.
Nos
cursos
científicohumanísticos, o prémio de mérito é
atribuído ao aluno que tenha obtido,
relativamente a cada um dos cursos,
a melhor classificação, arredondada
até às décimas. Em caso de

