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Cursos EFA realizaram visita
de estudo à cidade do Porto
Os formandos e formadores dos cursos EFA
(Educação e Formação de Adultos) tiveram a sua visita
de estudo anual no passado dia 19 de Junho.
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VI PERCURSO PEDESTRE HISTÓRICO - CULTURAL
“Caminho dos Galegos”

(ver Última)

Na tarde do passado dia 4 de Junho, a Biblioteca Escolar
recebeu a visita da Coordenadora da Rede Nacional de
Bibliotecas Escolares, Dra. Teresa Calçada.
Aproveitando a sua presença entre nós, realizámos a entrevista
que consta nas páginas 3 e 4.

A 6ª edição do Percurso Pedestre “Caminho dos Galegos”, que teve lugar no passado dia 30 de Maio, na freguesia de Mareco,
neste concelho, constituiu novo êxito, tendo contado com a participação de cerca de quinhentas pessoas.
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Chegados ao final do presente
ano lectivo, é tempo de informar
os nossos leitores sobre o ponto
de situação actual, na Escola, a
respeito da oferta formativa afecta
ao programa nacional Novas
Oportunidades.
1. Os formandos do Curso
de Educação e Formação (CEF),
de habilitação profissional, na área
de Carpintaria de Limpos, de nível
II, terminaram o 1º ano do curso,
iniciando o estágio ou formação
em contexto de trabalho, de 210
horas no próximo ano lectivo,
segundo e último do curso.
2. Cursos Profissionais:
os formandos do curso
profissional de Técnico de
Restaurante-Bar (2º ano – turma
11ºB) retomaram, no passado dia
21, a respectiva formação em
contexto de trabalho (estágio),
distribuídos por 9 empresas do
ramo do concelho com quem a
Escola celebrou protocolo. Por
sua vez, os formandos do curso
de Técnico de Turismo (2º ano –
turma 11ºC) iniciaram a formação
em contexto de trabalho (estágio)
também no dia 21 deste mês,
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da Misericórdia (Lar da 3ª Idade
e ATL), Agrupamento de Escolas
de Penalva do Castelo (ATL e
Creche) e Associação “Os
Melros”, de Germil. Para
finalizarem o respectivo curso,
tiveram de conceber a sua Prova
de Aptidão Tecnológica (PAT),
Objectivo: “dar um forte e decisivo impulso à qualificação dos
apresentá-la e defendê-la perante
portugueses”, requisito indispensável para o “crescimento económico
um Júri, o que sucedeu nos dia
e para a promoção da coesão social”.
21, 22 e 23 deste mês.
A iniciativa assenta em dois pilares, bem definidos:
Mais uma vez a Escola
1. O ensino profissionalizante de nível básico e de nível
participou na IV EXPOsecundário, como verdadeira opção para muitos dos nossos jovens.
OPORTUNIDADES,
que
2. A educação e formação de adultos, como forma de proporcionar
decorreu em Viseu, de 27 a 30 de
uma nova oportunidade de recuperar, completar e progredir nos seus
Maio (notícia desenvolvida na
estudos a todos aqueles que entraram na vida activa com baixos níveis
página 10).
de escolaridade.
A oferta formativa para o
próximo ano lectivo de
distribuídos por 7 empresas
2010/2011 é a que se
ligadas à hotelaria e turismo,
divulga na tabela em
situadas em Penalva do Castelo,
anexo.
Mangualde e Viseu.
As matrículas e
Apesar de não estarem
renovações de matrícula
abrangidos pelo presente
nos
cursos
EFA
programa NO, como sucede com
decorrerão de 21 de Junho
os cursos profissionais, que
a 9 de Julho, enquanto as
vieram substituí-los, aproveitamos
matrículas nos cursos
para informar que os alunos do
profissionais – 1º ano
Curso Tecnológico de Acção
ocorrerão no período de 28
Social – 12º C concluíram o
de Junho a 16 de Julho.
A maquete alusiva ao tema de vida ”Ambiente”,
concebida pelos formandos do curso EFA B3, que
esteve no Stand da escola da Expo-Oportunidades

estágio, em Maio último, nas
instituições concelhias S.ta Casa

Professor
Francisco Guedes,
Subdirector e Coordenador
NOVAS OPORTUNIDADES

CALENDÁRIO GERAL DE
EXAMES DO ENSINO
SECUNDÁRIO / ACESSO AO
ENSINO SUPERIOR 2010
1. De 16 a 23 de Junho: 1ª fase dos exames nacionais;
2. 8 de Julho: afixação das pautas de resultados dos exames
da 1ª fase;
3. De 9 a 12 de Julho: inscrição para a 2ª fase de exames
nacionais e equivalência à frequência;
4. De 13 a 23 de Julho: apresentação da candidatura ao ensino
superior – 1ª fase (para quem já concluiu o seu curso do ensino
secundário ou o conclua na 1ª fase de exames); a candidatura
através do sistema on-line decorre de 13 de Julho a 6 de Agosto,
sem interrupção;
5. De 14 a 19 de Julho: 2ª fase dos exames nacionais;
6. 30 de Julho: afixação das pautas de resultados dos exames
da 2ª fase;
7. De 2 a 6 de Agosto: apresentação da candidatura ao ensino
superior – 1ª fase (para quem conclua o seu curso do ensino
secundário na 2ª fase de exames);
8. 12 de Agosto: afixação dos resultados da reapreciação dos
exames da 1ª fase;
9. 30 de Agosto: afixação dos resultados da reapreciação dos
exames da 2ª fase;
10. 13 de Setembro: afixação dos resultados da 1ª fase da
candidatura ao ensino superior;
11. De 13 a 17 de Setembro: apresentação da candidatura ao
ensino superior – 2ª fase;
12. 29 de Setembro: afixação dos resultados da 2ª fase da
candidatura ao ensino superior;
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NOVAS DA BE
Biblioteca Escolar
De acordo com o que foi noticiado
no último Pena Jovem, realizou-se no
dia 27 de Março, na Biblioteca
Municipal de Mangualde, a fase
regional do Concurso Nacional de

do 9º A, que foram acompanhadas
pela professora Bibliotecária. Apesar
do bom desempenho, não obtivemos
qualquer prémio; consideramos, no
entanto, que a participação neste



Leitura, no qual, contrariamente ao
anteriormente referido, apenas participaram duas alunas da nossa escola,
Isabel Correia do 8º A e Juliana Pina













No seguimento da leitura e como
estímulo à criatividade e escrita, foi
promovido um concurso de Poesia /
Mural de Poesia, que abrangeu o 2º e
3º período, do qual resultaram dois
vencedores: Carlos Couto, do 7 º A, e o
senhor César Carvalho, formando da
turma EFA B3.
Foram entregues os prémios aos
melhores leitores deste ano lectivo,
distribuídos em quatro categorias (2º
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Bibliotecas Escolares, que aproveitou
para “espreitar” o novo visual da
Biblioteca, já com o mobiliário
adquirido com a comparticipação da
RBE, e o aumento do espaço a que a
escola se comprometeu aquando da
visita que anteriormente realizou à
nossa escola. Neste jornal, consta uma
entrevista realizada junto da Dr.ª Teresa
Calçada, pelos alunos do Clube de
Jornalismo.

a oficial que visitou a nossa Biblioteca, juntamente com a Directora e a professora-Bilbiotecária; premiados
do concurso de poesia e melhores leitores do ano lectivo.

evento é bastante importante como
incentivo à leitura.
No final do 2º período, os nossos
alunos puderam conhecer e dialogar
com o escritor António Mota (ver
caixa) e foram entregues os prémios do
concurso “Outras Escritas”. As
vencedoras foram as alunas Mónica
Ferreira do 5º A e Dina Martins do 9ºA.

ciclo, 3º ciclo, secundário e professores
e funcionários). Assim, os vencedores
foram respectivamente os seguintes:
Ana Sofia Rodrigues do 6º B, Estefânia
Pereira do 8º B, Lídia Melo do 12º A e
Fernanda Martins, funcionária.
No dia 1 de Junho, a nossa escola
recebeu a visita da Dra. Teresa Calçada,
Coordenadora da Rede Nacional de

A professora bibliotecária agradece a colaboração que professores e
alunos estão a dar para a avaliação da
biblioteca, através do preenchimento de
inquéritos que lhes foram enviados por
email.
A Equipa da BE
Prof. Paula Portugal (Bibliotecária),
Célia Dias e Fernanda Bandeira

COORDENADORA DA REDE NACIONAL DE BIBLIOTECAS
ESCOLARES ESTEVE NA NOSSA ESCOLA
– Como é que surgiu a coordenar
as bibliotecas escolares do País?
- Olha, claro que tive de ser convidada
por um governante, que na altura era o
Ministro da Educação, o Professor Marçal
Grilo, mas de algum modo fui convidada
porque já trabalhava há alguns anos em
bibliotecas, há bastantes anos! Eu era uma
defensora de que as bibliotecas municipais
(daqui a algum tempo também vão ter uma)
e as bibliotecas escolares fossem amigas,
que pensassem em conjunto, que se
organizassem para que em todos os
concelhos houvesse uma rede de conhecimento. Como eu tinha essa ideia, fui
convidada, aceitei e, imagina, uma coisa
extraordinária em Portugal, estou há 14
anos a fazer a mesma coisa, não sei se
bem se mal, mas o melhor que eu sei e
posso.
– Presumimos que aprecia essas
funções. O que mais a motiva?
- Sim, eu gosto de fazer o que faço.
Tenho essa vantagem, de ser paga para
trabalhar e ainda por cima gostar de
trabalhar no que trabalho, portanto, isso é
sempre um privilégio, porque se trabalha
muito melhor quando se gosta do que se
faz. Mas, vou dizer-te por que é que eu faço
isto, não só há 14 anos em bibliotecas
escolares, como 10 anos antes tinha estado
a fazer municipais, como há muitos anos,
quando fui professora de Filosofia, me
ocupava da biblioteca do Liceu onde fui
professora. É porque eu acho que ler é
melhor do que não ler, e todas as pessoas,
quando sabem ler, não importa se são
revistas, se são livros, se são multimédia,
digital ou analógico, ser capaz de ler,
compreender, interpretar, escolher aquilo

que a gente lê, dá mais conhecimento e o
conhecimento é aquilo que nos torna livres,
porque eu não acho que sejam abençoados
os que são ignorantes, eu acho que são
pobres os que são ignorantes, e portanto,
eu acredito que nós somos menos ignorantes, mais senhores do nosso destino.
– É licenciada em Filosofia. Porquê
Filosofia? Já foi professora desta
disciplina?
- Sou. Olha, eu gosto e sempre gostei
da Filosofia, mas, realmente, a influência,
quando era para aí da vossa idade, um
bocadinho mais velha talvez, foi de uma
professora. Eu até estava a estudar para
Português – Francês e depois, no meu
7º ano, que corresponde hoje ao vosso
11º ano, tive uma extraordinária
professora de Filosofia. Na altura, a
Filosofia era uma disciplina obrigatória e
eu gostei tanto do que ela ensinava e
tanto do que eu acreditei que era a
Filosofia, que no fundo era saber para
que é que serve a vida, o que é viver, o
que é que é o bem, o que é que é o mal,

o que é que está certo, o que é que está
errado, que mudei para o Curso de
Filosofia. E aqui estou! Ainda hoje
continuo a ler imensas coisas de Filosofia
e até te digo mais: se hoje deixasse de
estar a trabalhar, assim, como estou
ainda, o que eu gostava de fazer mesmo
era ensinar Filosofia aos meninos da
escola primária. Ainda hei-de fazer isso!
– Sente saudades do tempo em
que era professora?
- Às vezes sinto. Já deixei de ser
professora há muitos anos. Olha, eu fui
professora entre os 20 e os 28 anos, já
lá vão, portanto, 30 anos, mas às vezes
tenho saudades de discutir com os meus
alunos quando há questões muito
importantes, por exemplo, como é agora
esta crise ou a crise da Europa ou quando
há grandes problemas que atravessam
o mundo, ou por exemplo pensar se
vocês são diferentes, se a vossa cabeça
é diferente pelo facto de serem digitais,
de já pensarem com cliques, com botões,
com computadores, com ebooks, com

aparelhos destes (gravador), o que é que
vos distingue, o que é que isso representa
na maneira como se pensa a vida, por
exemplo. Isso eram temas que eu
gostava de discutir com os meus alunos.
Ou como é que hoje se vive a vida
emocional, a vida sexual, essas coisas
eu gostava muito de discutir com os meus
alunos, coisa que fazia sempre na base
de livros. Sempre que nós discutíamos
um tema, havia sempre um livro, que
mais ou menos líamos em conjunto. Já
lá vão 30 anos e eu tenho saudade da
controvérsia. Tenho, às vezes tenho.
- Julgamos que aprecia a leitura. É
um dos seus passatempos preferidos?
- Eu aprecio, e mais do que apreciar,
eu necessito. É uma espécie de forma de
ser. Eu não imagino qualquer pessoa sem
ler. É um passatempo, mas já nem o
distingo de mim, quer dizer, é um
passatempo e uma maneira de viver,
percebes? Eu, em qualquer circunstância,
leio, é assim como respirar, como a gente
vestir-se e despir-se, é uma maneira de
estar na vida! Ler é uma condição de ser,
para mim.
– Que livro mais a marcou? Porquê?
- Essa é que é uma pergunta difícil,
muito difícil, porque os livros marcam-nos
de acordo com o momento da vida que
nós vivemos, porque, e vocês se calhar já
experimentaram isso, e então com o
crescimento vão experimentando, há uma
altura em que nós lemos um livro e esse
livro se torna muito importante para nós
porque estamos a viver um momento da
nossa vida em que aquele livro ou nos dá
(CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE )
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ENTREVISTA COM A COORDENADORA DA REDE
NACIONAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
uma resposta ou nos ajuda a encontrar soluções. Portanto,
nós próprios vamos mudando e os livros não são sempre
os mesmos. Mas, se eu tivesse que escolher de todos,
todos, para te dizer agora aqui, neste momento, eu se calhar
escolhia um livro chamado “A Montanha Mágica”, que, se
calhar, nem há na vossa biblioteca, e que por acaso também
eu usava como um exercício com os meus alunos quando
eu fui professora de Filosofia. Eu queria sempre, ao fim de
cada ano, conseguir que pelo menos um aluno meu,
porventura o melhor dos meus alunos, ao fim do ano lesse
também “A Montanha Mágica”. E eu tive sempre o privilégio
de conseguir que pelo menos um deles o fizesse e isso já
era uma imensa vitória, porque é um livro muito, muito
grande, mas foi talvez um dos livros que me marcou. Depois,
acho que me ensinou muito e ainda me ensina hoje, aliás,
já li duas vezes na vida, uma vez há mais anos e agora há
não muito pouco tempo, porque foi traduzido em português,
um livro também igualmente grande, (eu gosto de livros de
ficção grandes) em três volumes, que é “O Homem sem
Qualidades”. São livros muito importantes na minha vida.
De vez em quando, quando preciso de pensar alguma coisa,
volto lá.
– Que escritores mais a seduzem, em Portugal e
no mundo?
- Olha, eu acabei de falar do “Homem sem
Qualidades” de um grande escritor chamado Musil. Eu
li muita literatura, aquilo que era considerado no meu
tempo “os clássicos”, muita literatura francesa, traduzida
e também alguns no original. Sou uma leitora que gosta
de ler livros de todo o mundo. Gosto muito da literatura
alemã, gosto de uma maneira mais seca, menos
romântica de escrever, mas li livros de todo o lado. Não
sou uma grande leitora de literatura latino-americana,
não me perguntes porquê, não sou uma leitora de livros
com muita acção, sou uma leitora de livros de
pensamento que me aproximam mais da Filosofia do
que propriamente de estórias. Neste momento, tenho
um autor de eleição que se chama Philip Roth.
– Na sua opinião, qual deve ser o papel da
biblioteca na escola?
- Da vossa, como de todas, deve ser fazer das crianças
leitores. O papel da biblioteca, o papel principal de uma
biblioteca é ensinar a ler. Claro que vocês já chegam aqui
a saber ler, mas a saber ler o elementar, um código, alguns
livros… Ser muito competente a ler,
saber ler interpretando muito bem,
que é para depois vocês poderem
escolher o que é que gostam de
ler, quando gostam de ler, que tipo
de livros, que tipo de textos,
hipertextos, documentos que
vocês buscam em todos os
motores de busca, vocês são a
geração Google. Eu, quando digo
ler, não é necessariamente ler em
papel, é ser competente na leitura,
é ser capaz de praticar leitura com
muita competência, porque depois
é isso que vos ajuda a ser melhores
estudantes. Vocês entendem
melhor a História, melhor a
Filosofia, melhor o Português,
melhor a Matemática se forem
leitores rápidos, fluentes, que lêem
depressa, que lêem em diagonal,
que sabem distinguir o que é
“palha” do que é realmente
importante e isso só se consegue
quando se é muito competente
como leitor. E quando eu digo leitor,
não estou nada a dizer que se tem
que ler só livros de papel, é ter um
instrumento, uma capacidade, uma
habilidade, uma competência que
se chama ler bem, ler muito bem,
ler rápido, ler depressa, ler melhor

para ler mais e ler mais para ler melhor. É isso que eu acho
que a biblioteca vos deve ajudar a ser, leitores. Depois uns
gostam mais da Visão, outros gostam mais da Blitz, outros
gostam de futebol, outros gostam de jogar no computador,
outros gostam de ler livros de banda desenhada, outros
gostam de grandes romances, outros gostam de ciência.
Tudo é ler. É esta competência que vos ajuda a ser melhores
alunos e em particular a biblioteca escolar serve para ajudar
os alunos a serem alunos com melhores aprendizagens,
não quer dizer que sejam todos topo de gama, mas é cada
um de acordo com a sua inteligência e com a sua
capacidade de trabalho, ser um aluno que atinge os
objectivos que em cada ano é suposto que os alunos
atinjam. É para isto que serve a biblioteca, para ajudar nas
vossas aprendizagens e na vossa capacidade de viver com
mais liberdade.
– Acha que é importante as bibliotecas estarem
bem organizadas?
- Achas que, se eu não achasse, estava aqui há 14
anos? Mas acho que é importante estarem organizadas
porque isto é como em qualquer coisa na nossa casa.
Coisa desorganizada é coisa perdida. Já viste se tu fores
pôr as peúgas no armário dos remédios do quarto de
banho ou na despensa da mercearia? Era uma
trabalheira para encontrar! Poupa energia, as rotinas
fazem-nos ganhar tempo. Hás-de reparar que as
pessoas que não têm tempo para nada normalmente
são pessoas muito desorganizadas. Não têm rotinas,
não têm tempo para nada! Dá o mesmo trabalho fazer
bem ou mal, agora não sou escrava disso! Reconheço
que, se calhar, é engraçado encontrar umas peúgas num
sítio inimaginável, mas por princípio acho que organizar,
ter um catálogo, saber procurar, saber que existem
lugares certos onde estão certas secções da biblioteca
é uma vantagem. A organização é fantástica.
– Do nosso distrito, qual é a biblioteca escolar
que considera mais funcional ou melhor organizada?
- Ah, isso não digo, porque tenho vergonha! Mas devo
dizer-te que tenho muita alegria e uma grande satisfação
de, num conjunto de duas mil e tal bibliotecas que integram
o programa da Rede de Bibliotecas Escolares, dizer que
há muitas boas, nas quais se inclui a vossa.
– Que imagem tem sobre a biblioteca da nossa
escola?

- Acabei de te responder. Óptima! Agora, para ter
ainda melhor imagem tinha que fazer aqui um grande
inquérito aos leitores. A professora-bibliotecária diz que
estão a fazer a avaliação do próprio trabalho da
biblioteca, mas em princípio, pela organização, pelo
aspecto, pelo facto de a biblioteca ser assim muito franca
para a rua, para mostrar que existe aqui, a própria ideia
de ter aqui um conjunto de meninas, por acaso só
raparigas, não sei se o sexo masculino perdeu a
capacidade leitora, só isso mostra que a biblioteca
trabalha bem, pensa uma coisa que se adequa à sua
funcionalidade. Parabéns!
– O que poderíamos melhorar na nossa biblioteca?
- Para isso eu tinha de estar mais tempo cá para ver,
posso ser precipitada a dizer, mas vou dizer-te uma ou
duas coisas, que já disse à professora responsável pela
vossa biblioteca. Por exemplo, acho que os computadores
devem estar em mais sítios da biblioteca, não só aquela
ilha, como devia haver um ou outro computador lá ao
fundo, para que todas as formas de ler estejam mais
misturadas. Eu pessoalmente gosto mais desse ambiente.
Acho bem que haja uma concentração, porque
normalmente é uma zona mais barulhenta e devem estar
um pouco afastados, mas devia haver mais um
computador aqui, outro ali, seja portátil ou de secretária.
Gosto sempre que haja bastantes revistas. Eu acho que
as revistas são uma boa ponte para os que são mais
resistentes a ler, que muitas vezes chegam aqui para
chamar os que gostam de ler (são os clientes que acham
que são muito modernos por não ler, que agora são
normalmente os rapazes! Acham que são muito modernos
por não ler! Não são nada, mas está bem!) e então há
aqui umas revistas de desporto, umas revistas que às
vezes chamam mais e que algumas pessoas gostam de
ler. Gosto sempre que nas bibliotecas existam. Entre
ontem e hoje visitei para aí umas 10 bibliotecas, já não
sei bem! Em termos comparativos, a vossa até é das
melhores que eu vi. Já acabou? Obrigada pela entrevista!
– Nós é que estamos agradecidas. Muitas
felicidades!
Entrevista conduzida por:
Filipa Lopes, Marlene Costa e Sofia Gomes, 7ºA
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ONDE P
ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
PARAM
– Qual o balanço que faz do seu
percurso escolar na sua infância e
juventude?
- O balanço é extremamente positivo.
É na infância que crescemos e nos
desenvolvemos como pessoas e é a
infância que nos traz todas as
lembranças daquilo que somos hoje. O
percurso de vida na infância marca-nos
no presente e no futuro, em todas as
vertentes das nossas vidas e durante
toda a nossa vida é um espelho do que
somos no presente. O balanço é
extremamente positivo e gratificante.
– Que recordações guarda da
nossa escola?
- As recordações são muito boas,
mesmo muito boas. Passei na Escola
E.B. 2,3/S de Penalva do Castelo
momentos extremamente positivos,
desde o 5º ano até ao 11º ano, foi um
percurso cheio de altos e baixos, que me
fez crescer como pessoa e ser a pessoa
que sou hoje; por isso, o balanço e as
recordações da escola são positivos, não
só pelo ensino em si, mas por todas as
áreas em que me envolvi durante todo o
percurso que estive na escola.
– Como aluno, que disciplinas
curriculares mais o aliciava? E as que
menos apreciava? Porquê?
- Comecemos pelas que mais me
aliciavam, porque são sempre mais
agradáveis: a área do desporto –
Educação Física, gostava muito de
Ciências da Natureza e também um pouco
de História. E as que menos apreciava
serão aquelas que por hábito as pessoas
menos gostam: a Matemática, que esta
presente em tudo que nós fazemos na
vida, e que têm um papel preponderante
na nossa formação, e que por vezes não
é encarada como tal quer por nós alunos
quer pelo próprio método de ensino
aplicado por cada professor.
– Da sua passagem pela Escola,
que situação vivida se tornou mais
memorável?
- Todas as situações foram boas e
memoráveis, até as menos boas se
tornaram boas, porque deu para “abrir os
olhos”, deu para abrir a mente de como
as coisas iriam correr a partir dali. Portanto,
a situação que se tornou mais memorável
durante a minha passagem pela escola
foi os amigos que arranjei e a ligação com
alguns professores que ainda hoje vinga
no dia-a-dia, pois, para além de terem sido
professores, alguns deles são amigos e é
isso que me faz pensar no bom percurso
que passei pela escola.
– Sabemos que foi Presidente da
Associação de Estudantes. Durante
quanto tempo exerceu este cargo?
- Se a memória não me falha, o
percurso que eu tive na Associação de
Estudantes foi de dois anos, foi um
período memorável, com diversas
actividades que foram criadas para os
alunos da escola, bem como a criação
da Rádio Escolar, que foi algo marcante
dentro do percurso que tive dentro da
Associação de Estudantes.
– Que dificuldades enfrentou
durante este percurso?
- As dificuldades foram bastantes,
porque a escola não estava habituada ou

O nosso entrevistado de hoje é um ex-aluno que se
destacou na dinamização da Associação de Estudantes da
Escola e por ter sido “Presidente da Câmara Municipal por
um dia”.
Chama-se Carlos Alberto de Carvalho Lopes, tem 32 anos
feitos no dia 19 do corrente mês e vive em Viseu.
Após a conclusão do 1º Ciclo na escola primária de
Penalva do Castelo, ingressou no 5º ano, na nossa escola, no ano lectivo de
1988/89, tendo-a frequentado até ao ano lectivo de 1996/1997, período em que
completou o 11º ano do curso geral do Agr. 1 Científico-Natural. Seguiu-se o
12º ano no antigo Liceu de Viseu, agora Escola Secundária Alves Martins, e o
curso de Professor do Ensino Básico - 2º Ciclo, Variante de Educação Física,
no Instituto Politécnico de Viseu.
Na actualidade e em termos profissionais, exerce o cargo de Consultor
Comercial das Páginas Amarelas – PT/Truvo.
não esperava que uma Associação de
Estudantes fizesse aquilo que foi feito. A
criação da Rádio Escolar, eventos únicos
quer culturais quer desportivos, com uma
ligação directa com toda a comunidade
escolar e empenho de todos, e mudar a
mentalidade de alguns professores,
alunos e também de funcionários, não foi
tarefa fácil. Mas tudo se conseguiu
ultrapassar e acabou por ter um grande
impacto na vida escolar, e acredito que
esse trabalho foi reconhecido por todos.
Aproveito desde já para agradecer a
todos os Professores e funcionários que
duma forma directa ou indirecta
contribuíram para o sucesso de todos os
eventos e a toda a Equipa que estava a
trabalhar comigo durante esses dois
anos. (Muito Obrigado)
– O que significou para si o cargo
de Presidente da Câmara Municipal de
Penalva do Castelo por um dia? Foi
eleito?
- Não, não!… Este Presidente da
Câmara foi a concurso, não foi eleito!

completamente fora de questão. A
candidatura para a Autarquia é para
políticos e eu não sou político, por isso
nunca fez parte dos meus horizontes!
Deixo isso para quem acha que tem
competências para tal.
– O Carlos Lopes formou-se na
Variante de Educação Física, como
Professor do Ensino Básico, no
Instituto Politécnico de Viseu. Por que
é que escolheu esta área?
- Primeiro é uma área que sempre
me fascinou, mesmo quando estava a
estudar em Penalva, no 11º ano, dava
treinos de andebol no pavilhão da escola,
pois sempre foi uma área que me
fascinou, a área do desporto, a área da
formação desportiva. A entrada no curso
de Educação Física sempre foi um dos
meus objectivos, dos meus ideais, que
foi concretizado.
– O curso correspondeu às
expectativas?
- O curso é um curso. As expectativas
somos nós que as temos que criar e todo

Este processo teve origem na Câmara
Municipal de Penalva do Castelo no
mandato de Gabriel Costa. Pediam a
todos os jovens do concelho que
fizessem um trabalho sobre os “20 Anos
do Poder democrático em Portugal”. Fiz
esse trabalho, enviei para a autarquia e
fui o vencedor. Significou muito para mim,
pois vi reconhecido o meu trabalho e as
minhas ideias. O momento mais
marcante nesse dia foi ter jantado com o
Presidente da República, com o Primeiro
Ministro de Portugal e com todos os
autarcas deste País, na Exponor - Porto.
– Já ponderou uma candidatura à
presidência de um município?
- Não! Nem pensar, isso está

o desenvolvimento do curso, fora do
ambiente académico, tem que ser criado
por nós. Por isso, corresponde às
expectativas académicas e não às
expectativas profissionais e do momento.
Num ponto geral, deu-me as bases
essenciais para aquilo que é a
leccionação em Educação Física, tudo o
resto temos que ser nós a procurar
cultivar os nossos conhecimentos e ir
sempre a procura de mais, e
complementar toda essa formação.
– Como decorreu a adaptação ao
ensino superior? Sentia-se preparado
para o enfrentar?
- A adaptação ao ensino superior não
é muito diferente da adaptação ao ensino

secundário, bem preparado. É mais a
ideia das pessoas terem que estar fora,
terem de se habituar ao facto de dormir
fora da casa dos pais, almoçar, jantar fora
e estarem consequentemente fora de
casa. A adaptação é relativamente fácil,
desde que as pessoas tenham em mente
que não vão para lá para se lamentarem,
tipo “estou tão longe de casa”, “preciso
da minha mãe”, “preciso do meu pai”. O
ensino secundário já é um ensino
vocacionado para a área da descoberta
que é aquilo que fazem no ensino
superior, com uma mais valia, coloca a
assiduidade e responsabilidade no aluno.
– Após o curso já exerceu/está a
exercer algo relacionado com a sua
área?
- Não, neste preciso momento não
exerço nada relacionado com a minha
área, já exerci diversas actividades dentro
da minha área, desde treinador de futebol,
Andebol, personal-trainer, gestor
desportivo e outras áreas que fui
complementando no campo da Educação
Física, como o facto de ter sido director
de um Spa, onde exerço massagens na
área do desporto de reabilitação,
massagem de relaxamento e de outro tipo
de serviços que estão contemplados
dentro de um Spa. Mas, neste momento,
dentro na minha área, não estou exercer
a leccionação na área de Educação Física.
– Como ocupa os seus tempos
livres?
- Os meus tempos livres são ocupados
a praticar desportos radicais, adoro BTT,
adoro desportos de aventura, gosto de
ouvir boa música, gosto de ler um livro.
Os meus tempos livres são ocupados de
diferentes formas, de campos
completamente opostos, desde estar
sentadinho no sofá a ler um livro, até ao
estar numa bicicleta no meio do monte a
“desbravar mato”, como se costuma dizer.
– Que sonhos comandam a sua vida?
-Todas as pessoas têm os seus
sonhos. No meu caso, algumas etapas
já estão cumpridas, alguns objectivos já
estão concretizados. O sonho seria ser
feliz e acho que ser feliz deve ser a
prioridade de todas as pessoas, hoje em
dia, porque a felicidade traz outra
felicidade e atrai coisas boas. O sonho é
ser feliz e realizar-me pessoalmente e
profissionalmente.
– Qual o melhor conselho que
pode dar aos jovens para que
concretizem o seu percurso de vida?
- O melhor conselho é serem eles
próprios, nada de fachadas. Serem eles
próprios, viverem a vida a cada momento.
Existe um lema que acho que se aplica a
todas as pessoas: viver a vida com
raciocínio, com calma, com felicidade e
motivados para o dia seguinte ser melhor,
essencialmente. Nunca pensar que o dia
seguinte vai ser pior, não! O dia seguinte
vai ser melhor que o anterior. Que
acreditem neles próprios e que definam
bem as suas prioridades. Acreditem tudo
é possível desde que a mente humana o
deseje, “the secret”.
- Muito obrigada e Felicidades!
Entrevista conduzida por:
Ana Sofia Faro e Cátia Damil, 10ºA
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9º ANO
1 - Como te chamas e a que
turma pertences?
2 - Depois de terminares o 9º
ano, o que pensas fazer?
3 - Porquê esta opção?
4 - Achas que a escola tem
condições para realizares a tua
opção?
5 - Durante os anos em que
estudaste, o que mais te agradou
na escola?
6 - Tiveste, certamente, momentos que consideraste mais difíceis.
Quais?
7 - Fora da escola realizas outro
tipo de actividades?
8 - Que conselhos gostarias de
deixar aos alunos mais novos?
1 - Chamo-me Dina Martins e
sou do 9ºA.
2 - Continuar a estudar.
3 - Porque acho que com um
Curso Superior temos um futuro mais
garantido.
4- Sim.
5- O s
amigos, os professores e, principalmente, a
equipa de atletismo.
6 - Sim, o
início deste ano, porque mudaram
praticamente todos os professores,
mas consegui superar.
7 - Sim, atletismo. Sou atleta
federada na CP de Mangualde. Já
representei várias vezes a escola,
tanto no Campeonato Nacional de
Corta-Mato como nos Regionais de
Pista, tendo sido campeã distrital de
1500 metros.
8 - Que estudem, porque o grau
de dificuldade vai aumentando de
ano para ano e, se querem ter um
futuro garantido, têm de se aplicar
desde cedo.
-------------------------------------------1 - Chamo-me Pedro Cruz e sou
do 9ºA.
2 - Pretendo continuar a estudar
e seguir a área
de ciências e
tecnologias.
3 - Talvez
porque acho
que tenho possibilidades e
capacidades.
4 - Sim.
5 - Os meus amigos, sem dúvida,
mas também os professores.
6 - Claro, mas não me afectaram
muito. Lembro-me que nas Provas de
Aferição estava muito nervoso.
7 - Sim, mas não muitas. Jogo

PENA JOVEM

Junho de 2010

Chegámos ao final de mais um ano lectivo, altura em que os
alunos dos 9º e 12º anos se vêem confrontados com a necessidade
de fazer opções em relação ao futuro ou confirmar as escolhas
já feitas e as expectativas geradas à sua volta.
Os alunos do 9º ano realizaram os exames nacionais de
Língua Portuguesa e de Matemática nos passados dias 16 e 18
de Junho, tendo em vista a conclusão destas disciplinas e do
ciclo, enquanto os seus colegas do 12º ano se encontram
envolvidos na realização dos exames nacionais, desde o último
dia 16, com vista à conclusão do ensino secundário e, na maioria
dos casos, o ingresso no ensino superior.
Para sabermos o estado de espírito, as expectativas e até
ouvirmos alguns desabafos e conselhos dos nossos alunos do
9º e 12º anos, o PENA JOVEM realizou um inquérito junto de
alguns deles, tendo-lhes colocado as perguntas que se seguem:
futebol com os meus colegas e
também costumo andar de bicicleta.
8 - Eu diria para não desistirem
dos seus sonhos e para estudarem
muito.
-------------------------------------------1 - Chamo-me Jorge Rodrigues
e sou do 9ºB.
2 - Penso seguir o curso
profissional de Energias Renováveis.
3 - Porque acho que é aquela que
condiz melhor
comigo.
4 - Sim.
5 - Os jogos
desportivos.
6 - Ir às
aulas foi um
dos momentos
mais difíceis.
7 - Sim, um campeonato de pingpong.
8 - Que estudem muito, que no 9º
ano não é nada daquilo que parece!!
-------------------------------------------1 - Chamo-me Marcelo Almeida
e sou do 9ºB.
2 - Pretendo
seguir para a
Área de Ciências.
3 - Porque
ainda é a opção
que nos dá mais
possibilidades
de termos um
bom futuro.
4 - Na área de Ciências, sim.
5 - A simpatia de alguns
funcionários.
6 - O que achei mais difícil até
agora foi o 9º ano de escolaridade.
7 - Não.
8 - Estudem, pois a vida está cada
vez mais complicada e, futuramente,
sem estudos não se fará nada!
-------------------------------------------1 - Chamo-me Marcos Adro e
pertenço ao 9ºB.
2 - Seguir o ensino normal e

ingressar numa
Universidade.
3 - Porque é
o que me
garante um
melhor futuro
profissional.
4 - Sim.
5 - Não sei.
6 - O 2º período deste ano, foi
muito longo!
7 - Sim, futebol.
8 - Aproveitem agora, porque vai
ser a partir daqui que eles vão
preparar o seu futuro.

12º ANO
1 - Como te chamas e a que
turma pertences?
2 - Depois de terminares o 12º
ano, o que pensas fazer?
3 - Porquê esta opção?
4 - Quais as tuas perspectivas
para o futuro?
5 - Durante os anos em que
estudaste, o que mais te agradou na
escola?
6 - Tiveste, certamente,
momentos que consideraste mais
difíceis. Quais?
7 - Fora da escola realizas outro
tipo de actividades?
8 - Que conselhos gostarias de
deixar aos alunos mais novos?
1 - Sou a Patrícia Gonçalves do
12º A.
2 - Ingressar
no Ensino Superior (tirar um
curso de Ciências Farmacêuticas).
3 - Porque
só assim conseguirei ter a profissão que quero.
4- Tenciono tirar o curso e quando
acabar começo a trabalhar nessa área.

5 - Duas coisas fundamentais, as
aulas e os amigos. As aulas porque
me ensinaram muitas coisas novas e
porque, principalmente as disciplinas
que tive no secundário, são bastante
interessantes.
6 - Aqueles em que, por um
motivo ou outro, os meus objectivos
não foram alcançados.
7 - Sim. Pratico atletismo e futsal.
8 - Que vão pensando naquilo que
querem para o seu futuro, para que
as suas escolhas sejam bem feitas. É
importante que estudem, claro mas é
também, importante que não
descurem outras coisas importantes
na vida, como desporto ou outras
actividades que sejam do seu agrado.
-------------------------------------------1 - Sou o Rúben Almeida do
12ºA.
2 -Quando terminar o 12º ano,
tenho como objectivo seguir uma área
que esteja relacionada com aquilo que
gosto, e não o que der mais jeito.
Aconselho a todos a fazerem o
mesmo.
3- Acho que
ninguém gosta
de estar a fazer
aquilo que não
quer.
4 - Acho
que as minhas
perspectivas
são as mesmas que todos os
estudantes: conseguir um emprego na
área que quero e conseguir alcançar
objectivos.
5 - Gostei bastante do convívio
com os colegas e o espaço que temos
para o fazer.
6 - As épocas de exame são
sempre as piores.
7-Várias, tudo o que uma pessoa
da minha idade gosta de fazer,
desporto é o principal.
8 - Acho que devem aplicar-se
mesmo que a vontade seja pouca e
quanto mais cedo começarem, menos
custa. Aproveitem bem o tempo que
passam aqui, pois são tempos únicos.
-------------------------------------------1 - Sou a Matilde Faro e Silva
do 12ºA.
2 - Concorrer ao ensino superior.
3 - Porque
tenciono continuar a explorar o mundo das
ciências e da
química.
4 - Tirar o
curso, e se possível, arranjar emprego numa área ligada ao meu curso.
5 - O convívio com os alunos e
alguns professores.
(CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE)
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6 - Os momentos mais difíceis que
tive, foram aqueles em que recebia
testes, para os quais, me tinha esforçado e a nota final não correspondia
às minhas expectativas.
7 - Sim, desporto, rancho, etc…
8 - É essencial, que estudem, que
se esforcem quando necessário, mas
também é essencial que se divirtam!
-------------------------------------------1 - Chamo-me Leonor Rodrigues
e pertenço à turma B do 12º ano.
2 - Penso ingressar no Ensino
Superior, num Curso de Economia.
3 - Porque
gosto muito
desta área, na
qual gostaria,
no futuro, de
exercer a minha
profissão.
4 - As minhas perspectivas para o futuro são incertas, pois
hoje em dia a vida está muito
complicada e, como se verifica, o
desemprego tem vindo a aumentar.
Mas, apesar disto, espero conseguir!
5 - Em geral, gostei de todos os
anos, pois cada ano que passa é
diferente, mas o que me fascinou
mais foi o 12º ano.
6 - Sim, tive. Tive dificuldades em
adaptar-me ao 10º ano. Foi uma
mudança radical e o Curso também
era muito difícil, sobretudo a
disciplina de Matemática. Mas, com
muito estudo, consegui!
7 - Sim, canto.
8 - Estudem para serem alguém na
vida e aproveitem os momentos da
escola, pois são os melhores que temos.
-------------------------------------------1 - Chamo-me Susana Gomes e
pertenço ao 12ºB.
2 - Penso prosseguir os estudos e
integrar o Curso de Gestão de
Empresas.
3 - Os assuntos relacionados com a
área económica
desde há alguns
anos que me
fascinam, surgindo, assim, o meu
interesse pela Gestão Empresarial,
visto também que é uma área razoavelmente procurada pelo mercado de
trabalho. E é o meu gosto pessoal.
4 - São boas. Acredito que, com
esforço, conseguirei concluir o Curso
e assim entrar no mercado de trabalho.
5 - Sem dúvida, os laços de
amizade criados com os meus colegas.
6 - Não considero que tenha
havido momentos particularmente
difíceis a nível escolar. Houve, sim,
momentos que exigiram mais de mim
do que outros.

7 - Não.
8 - Apliquem-se desde o início,
principalmente a partir do 10º ano,
pois basta um valor ou até mesmo
décimas na nota final para condicionar o nosso futuro. Podem surgir
entraves à conclusão do Secundário
ou até mesmo ao ingresso no Ensino
Superior. Só ao chegar ao 12º ano é
que a maioria dos alunos se apercebe
desta realidade.
-------------------------------------------1 - Chamo-me Fábio Santos e sou
da turma B do 12º ano.
2 - Existem
várias ideias na
minha cabeça,
mas continuar a
estudar é uma
das últimas hipóteses. Estou a
pensar entrar no
mercado de trabalho, mesmo com as dificuldades
que atravessamos.
3 - Seguir os estudos implica
muito mais esforço por parte do
aluno, gastos monetários, etc. O
mercado do trabalho, mesmo estando
difícil, é bom para que comecemos a
ganhar o nosso próprio vencimento.
4 - As minhas perspectivas vão
sendo descobertas através do dia-a-dia,
pois está sempre tudo a mudar, tudo
diferente. Mas, desde que não piorem,
podemos ir sonhando com o futuro…
5 - Conheci uma pessoa especial
na minha vida, fiz amigos dos bons,
a Associação de Estudantes… E a
todas as funcionárias que se
encontram nos Blocos, que são muito
simpáticas, obrigado por tudo!
6 - Sem dúvida, a perda de uma
pessoa indescritível, um rapaz amigo
dos seus amigos, Zé Sousa. A ele um
“Muito obrigado” por tudo o que fez
nesta escola e não só.
7 - Sim, aos 14 anos comecei a
jogar futebol federado nas camadas
jovens do Sport Club de Penalva do
Castelo. Há vários anos que faço parte
do Rancho Folclórico de Penalva do
Castelo. Há um ano consegui um
pequeno part-time.
8 - O célebre conselho que todos
deixam: estudem para serem alguém
na vida, etc. …, mas vivam a vida ao
máximo, não percam um minuto com
situações mesquinhas. Sejam felizes!
-------------------------------------------1 - Chamo-me Fábio Costa e sou
do 12ºC.
2 - Penso concorrer à Escola
Superior de Polícia.
3 - Sempre gostei deste ramo e
grande parte da minha família
trabalha nisso.
4 - Ter um emprego seguro, não
correr o risco de ficar desempregado.
5 - Sem dúvida, os colegas.

6 - O meu
desinteresse no
9º ano foi o
momento mais
difícil.
7 - Sim,
futebol.
8
“Agarrem-se”
aos estudos, pois a vida lá fora não é
fácil…
-------------------------------------------1 - Chamo-me Susana Neves e
sou do 12ºC.
2 - Penso ir para a Universidade.
3 - Hoje em dia está tudo muito
difícil, é preciso
estudarmos
para sermos
alguém na vida.
4 - Ter vida
própria, isto é ser
independente.
5 - Sem dúvida, os amigos,
que, de certa forma, nos marcaram
numa fase determinante da vida.
6 - Sim, a P.A.T. (Prova de
Aptidão Tecnológica de Acção
Social). Temos que apresentá-la a
pessoas desconhecidas e, se nos corre
mal, perdemos três anos de ensino.
7 - Sim, participo num Grupo
Coral, sou catequista e trabalho em
serviço de “catering”. Para aliviar o
“stresse”, frequento o ginásio.
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8 - O lema é “Estudar, estudar,
estudar!” Se ficarem apenas limitados
ao 12º ano, dificilmente conseguirão
um bom emprego.
-------------------------------------------1 - Chamo-me Hugo Gomes e
sou do 12ºC.
2 - Ainda não faço ideia, depende
dos meus resultados.
3 - Aguardo os resultados.
4 - Ou trabalhar ou estudar. Se
prosseguir os estudos, será algo
relacionado com a música.
5
O
convívio com
alunos
e
funcionários,
porque, mais
tarde, nunca
esqueceremos
e s t a s
experiências.
6 - Quando me candidatei a
Presidente da Associação de
Estudantes era inexperiente e tudo era
novo para mim (votos, eleições, …).
7 - Sim, toco num Grupo –
“Turma Musical”. Há um ano atrás
pertencia também a grupos de música
tradicional, mas tive que parar porque
o tempo não dava para tudo.
8 - Estudem para construir um
bom futuro!
Entrevistas conduzidas pelos
alunos do Clube de Jornalismo
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Câmara Municipal promoveu
concerto “A Alma do Romantismo”
na Casa da Ínsua
No passado dia 8 de Maio, pelas 21.30 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 C ONCERTO “A ALMA DO
ROMANTISMO”, com composições de Grieg e Chopin.
Com Anne Kaasa ao piano, a Orquestra Clássica do
Centro apresentou um programa baseado em dois músicos
que desenvolveram linguagens próprias e inconfundíveis
dentro do espírito do romantismo, o compositor norueguês
Edvard Grieg e o compositor polaco Frédéric Chopin.
Uma geração separa Grieg e Chopin. A música de Chopin
enquadra-se na primeira fase do romantismo, onde se sente
a ligação ao classicismo de Mozart e Beethoven. Grieg
desenvolve o seu trabalho de criação na última fase do
romantismo e a sua música aponta, em certos aspectos, para
o impressionismo e o neoclassicismo. No entanto, é sobretudo
na integração de elementos da música tradicional norueguesa
que a linguagem de Grieg adquire o seu colorido particular.
Neste programa os presentes tiveram a oportunidade de
ouvir também uma composição de Grieg que testemunha a
sua admiração pelo grande compositor polaco: o seu Estudo
“Hommage à Chopin”. Integrado nas Comemorações do
bicentenário de Frédéric Chopin, o concerto contou com um
comentário introdutório de Inga Magistad, Embaixadora da
Noruega em Portugal. A apresentação do concerto foi feita
pelo Maestro Dr. Virgílio Caseiro.

Conclusão e Abertura ao público do
Parque Infantil de Cumberland
Integrado no projecto de “Reabilitação Urbanística da
Vila – 1ª Fase”, a Câmara Municipal de Penalva do Castelo

procedeu à conclusão da execução do “Parque Infantil de
Cumberland”, que foi recentemente aberto ao público.
Situado no centro da vila, o “Parque Infantil de
Cumberland” é destinado fundamentalmente às crianças
até aos 12 anos, mas simultaneamente é um espaço para
toda a família, de convívio inter-geracional, indispensável
ao lazer e à promoção do bem-estar e da saúde da população.
Com um investimento global de 55.000 Euros, a Câmara
Municipal disponibiliza um espaço agradável e de grande
qualidade para a prática de actividades lúdicas e de lazer,
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num local central e estratégico da vila de Penalva do Castelo.
Procurando garantir o desenvolvimento sustentável de
todo o concelho, o Município tem procurado proporcionar
um aumento dos índices de conforto, um bem – estar social
mais elevado e a satisfação de necessidades imateriais, o
que pressupõe novas formas de actuação que dêem resposta
às prioridades resultantes do surgimento de novas
necessidades, tanto ao nível das questões sociais bem como
económicas e culturais.

Comemorações do 25 de Abril e
abertura dos VII Jogos Desportivos
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
No dia 25 de Abril, pelas 9.00 horas, na Praceta do
edifício dos Paços do Concelho, decorreu a cerimónia
evocativa do 25 de Abril, com o hastear da Bandeira,
seguida da arruada pela Banda Musical e Recreativa de
Penalva do Castelo.
As Comemorações do 25 de Abril culminaram com um
excelente concerto, realizado pela Banda Musical Recreativa
de Penalva do Castelo, pelas 18.00 horas, no espaço defronte
do edifício dos Paços do concelho, conjugando cultura e
desporto na evocação de um dia incontornável na
construção do Portugal de hoje.

V CORRIDA ABERTA DE ATLETISMO
“ UMA CORRIDA PELA VIDA”
No dia 25 de Abril, pelas 9.15 horas, decorreu a
abertura dos VII JOGOS DESPORTIVOS DO CONCELHO,
com a realização da PROVA DE ATLETISMO dos diversos
escalões (A,B,C,J, S e Sénior).
Pelas 9.45 horas, com a colaboração do Centro de Saúde
e dos Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo e com o
patrocínio de entidades bancárias e comerciais, teve lugar
a V CORRIDA ABERTA DE ATLETISMO “UMA CORRIDA
PELA VIDA”, na qual participaram cerca de uma centena
de elementos de todas as idades. Com esta iniciativa
pretendeu-se sensibilizar a população do concelho de
Penalva do Castelo para adquirir hábitos de prática
desportiva e incentivar a realização regular do rastreio dos
níveis de colesterol, triglicerídeos, glicémia e a medição da
tensão arterial.
Envolvendo 13 instituições e 234 desportistas, os VII
JOGOS DESPORTIVOS DO CONCELHO DE PENALVA DO
CASTELO decorreram até 20 de Junho e constituíram mais
um momento de convívio entre os jovens do concelho,
incrementando hábitos de salutar prática desportiva.

Jogo Internacional da Selecção
de Futebol de Sub-20
No dia 11 de Maio, pelas 16.00 horas, no Complexo
Desportivo de Santa Ana, em Penalva do Castelo, cerca de
três mil pessoas assistiram ao jogo de Futebol entre as

Selecções de Sub-20 de PORTUGAL e da ROMÉNIA.
A Selecção Nacional Sub-20 iniciou a sua prestação no
Torneio Internacional de Viseu com uma vitória diante da
formação romena, por 4-0. Três golos nos primeiros 13 minutos
do segundo tempo e um na parte final ditaram a goleada.
No primeiro tempo, em que o conjunto luso esteve,
invariavelmente, por cima, pertenceram-lhe as melhores
oportunidades de golo.
Ao minuto 48, Josué concluiu uma boa jogada sobre a
direita efectuada por Fredy. Cinco minutos volvidos, foi a
vez de Rui Fonte aparecer isolado na cara do guardião
romeno a fazer o segundo golo luso.
Aos 56 minutos, Rui Fonte apareceu de novo solto na
área e foi derrubado pelo guardião contrário. David Simão
não enjeitou a possibilidade de fazer o 3-0 da marca de
castigo máximo. Em 11 minutos a equipa comandada por
Oceano Cruz conseguia resolver a partida.
André Martins, à passagem do minuto 75, fez a bola
embater na barra, após um bom remate de fora da área.
Aos 81 minutos, Daniel Vadrariu obrigou Ruca a efectuar
uma excelente defesa, mas aos 84 minutos Josué respondeu,
tal como o guardião romeno que foi obrigado a fazer uma grande
defesa. A Selecção Portuguesa de SUB-20 esteve concentrada
no Hotel de Charme “Casa da Ínsua”, beneficiando das
magníficas instalações de um palacete originário do séc.
XVIII, rodeado de árvores centenárias e de um dos mais
belos jardins das Beiras.
Com o Complexo Desportivo de Santa Ana repleto,
Penalva do Castelo recebeu mais um jogo internacional de
futebol, ao nível das camadas de formação. Este evento
possibilitou o contacto dos jovens do concelho de Penalva
do Castelo com as “jovens promessas” da selecção nacional,
incentivando-se também, desta forma, a prática desportiva.
Este jogo constituiu também uma oportunidade para a
divulgação das potencialidades do concelho de Penalva do Castelo.

Festa da Música na Miusela
e em Penalva do Castelo
A Câmara Municipal de Penalva do Castelo e a Junta de
Freguesia de Antas promoveram, no passado dia 29 de Maio,
na Miusela, o primeiro dia da FESTA DA MÚSICA/2010.
Na Miusela, actuaram a Escola de Música da Associação
“Os Melros”, a Escola de Música e a Tuna Realense, o
Rancho Folclórico da Matela e o Rancho Folclórico de
Penalva do Castelo, formações que suscitaram o entusiasmo
e empatia do público.
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No dia 5 de Junho, a Câmara Municipal de Penalva do
Castelo promoveu a FESTA DA MÚSICA CONCELHIA, em
Penalva do Castelo.
Pelas 21.00 horas, decorreu uma arruada pela Banda
Musical e Recreativa de Penalva do Castelo, seguida de um
breve concerto, e a actuação da Escola de Música de Ínsua,
Grupo de Cantares “Pena de Alba” e Grupo de Cantares de
Pindo, no magnífico cenário da escadaria de Misericórdia
de Penalva do Castelo.
A 3ª parte da Festa da Música, calendarizada para o dia
9 de Junho, na Ínsua, em virtude das condições climatéricas
adversas, foi adiada para uma data mais oportuna.
A Autarquia, tendo em atenção o funcionamento de várias
Escolas de Música e diversos Grupos de música tradicional,
considerou relevante a realização deste evento em três dias
diferenciados e em diversas localidades do concelho, numa
política de verdadeira descentralização cultural.
A Festa da Música tem-se revelado importante na
evolução dos diversos Grupos Musicais, uma vez que é um
dos momentos em que o trabalho desenvolvido é
apresentado à população de todo o Concelho.
As diversas colectividades desenvolveram um
importante trabalho ao nível da aprendizagem e formação
musical de muitos jovens do Concelho, o que tem
possibilitado a formação e renovação de vários Grupos de
assinalável qualidade.
A Festa da Música reflecte a continuidade e representa
o culminar do apoio aos diversos Grupos Musicais (Escolas
de Música, Grupos Folclóricos e Grupos de Cantares do
Concelho), por parte do Município, que, com este evento,
pretende, mais uma vez, promover o trabalho desenvolvido
e fomentar o convívio inter-geracional e a dinamização
cultural do concelho de Penalva do Castelo.

Comemoração do Dia Mundial da
Criança em Penalva do Castelo
No passado dia 4 de Junho, a Câmara Municipal de
Penalva do Castelo, o Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelo e a Biblioteca Municipal, promoveram, no anfiteatro
exterior/secção infanto-juvenil da Biblioteca Municipal, no
salão da Sede da Banda Municipal e Recreativa de Penalva do
Castelo e na escola-sede do Agrupamento, um programa
diversificado de actividades de carácter lúdico-pedagógico e
cultural (animação, promoção da leitura e promoção do
Ambiente), direccionado a todos os alunos do Ensino PréEscolar e do Primeiro Ciclo do Ensino Básico do Concelho.
Para evocar esta importante data, em que se assinala a
aprovação da Declaração Universal dos Direitos da Criança,
as crianças do concelho assistiram a várias sessões de
“Contos Mágicos”, com a exploração, pela autora Helena
Magalhães, dos contos infantis “A Magia de um Sonho” e “A
Cidade de Vidro”. Os “Contos Mágicos” proporcionaram
diversos momentos de interacção entre todos os
participantes (escritora, alunos, professores, animadores
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…), transportando-os para a beleza e magia da literatura
infanto-juvenil e, especificamente, para as mensagens
veiculadas pelos dois livros apresentados.
Posteriormente, as crianças participaram em diversos
momentos de “Arte Circense”, uma actividade que
pretendeu, de forma lúdica, envolver num convívio saudável
e proporcionar momentos de divertimento a todas as
crianças do concelho.
Já no espaço da escola-sede do Agrupamento, todas as
crianças participaram, igualmente com muito interesse,
entusiasmo e motivação, em diversas actividades motoras,
de expressão plástica e de ciências experimentais,
dinamizadas pelos professores do Agrupamento e das
Actividades de Enriquecimento Curricular. E porque esse
dia era também o do Ambiente, cuja preservação é
fundamental promover, nomeadamente junto dos mais
novos, as comemorações culminaram com o lançamento
de grande número de balões com sementes de pinheiro.
Numa altura em que, de acordo com um relatório
recente da Unicef, Portugal tem taxas na ordem dos 20% de
crianças que vivem em situação de pobreza, causa principal
da exclusão social, a Câmara Municipal de Penalva do
Castelo, através da promoção de um dia diferente, divertido
e enriquecedor, pretendeu fomentar os Direitos da Criança,
promover a inclusão social e proporcionar, a todas as
crianças do concelho, vivências diversificadas e experiências
significativas, fora do habitual contexto de sala de aula,
privilegiando o convívio, a interacção social e contribuindo
para a sua formação cívica e pessoal.

Piscina exterior e Zona envolvente
em fase de conclusão
Integrado no Complexo Desportivo de Santa Ana e de
forma a complementar a oferta existente e rentabilizar as
infra-estruturas da Piscina Coberta, a Câmara Municipal
de Penalva do Castelo elaborou o projecto da Piscina Exterior
de Penalva do Castelo, contemplando também a
requalificação do espaço envolvente.
Depois de realizado o respectivo concurso público, a obra
foi adjudicada pelo valor de 265.454 Euros (comparticipado
em 225.000 Euros, no âmbito da Contratualização entre a
CIMRDL e o Programa “Mais Centro”/QREN, no eixo
“Equipamentos para a Coesão Local”), tendo os trabalhos
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sido iniciados em Novembro de 2009.
A Piscina Exterior de Penalva do Castelo é uma infraestrutura com um espelho de água de 17.00x14.50 metros,
com uma profundidade variável desde 1.40 m até 2.20m,
que será rodeada por uma zona relvada e espaços de lazer.
Os trabalhos, em fase de conclusão, contemplam
também um tanque de aprendizagem para crianças, com
as dimensões de 3,00x6,00 metros e com uma profundidade
média de 80 cm. Este espaço tem uma dupla funcionalidade:
no período de Verão, será uma zona de recreio e lazer para
os mais novos; durante o Inverno, funcionará como zona
de aprendizagem/adaptação ao meio aquático, uma vez que,
rentabilizando o equipamento existente na Piscina Coberta,
a água será aquecida à temperatura adequada para as
actividades do público-alvo.
A empreitada em curso inclui também obras de
beneficiação na zona do Bar-Esplanada da Piscina, que pode
funcionar de forma totalmente independente, com um
acesso autónomo a partir do exterior. Constituído por uma
zona coberta para utentes, com cerca de 50 m2, e uma
zona de esplanada com cerca de 110 m2, o Bar-Esplanada
será objecto de concessão, através de haste pública, a realizar

na reunião do executivo camarário de 9 de Julho (14.30
horas), de forma a contribuir para a dinâmica de todo o
complexo desportivo.
Saliente-se também a execução do mini-campo de
relvado sintético, um espaço com 22x12 metros, destinado
à prática desportiva informal, que resultou de um protocolo,
no âmbito do projecto “Mini-Campos Desportivos”, de
colaboração entre o Município de Penalva do Castelo e o
IDP (Instituto de Desporto de Portugal).
A Piscina Exterior e a zona envolvente vão permitir
complementar, sobretudo na época de Verão, a oferta
disponível, contribuindo para a dinamização de todo um
complexo dotado de excelentes infra-estruturas.
A conclusão dos trabalhos culminará com o arrelvamento
da zona situada entre o Complexo das Piscinas e o Campo Relvado
de Santa Ana, com uma área de cerca de 1500 m2, zona destinada
ao descanso e lazer dos utentes da Piscina Exterior.
Com estes equipamentos, em fase de conclusão, a
Autarquia reforça o objectivo de continuar a dotar o concelho
de melhores infra-estruturas, que contribuam para o bemestar e a melhoria de qualidade de vida da população.
No mês de Julho, a população de Penalva do Castelo
poderá usufruir, no domínio do desporto/lazer, destes novos
equipamentos desportivos de excelência.
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Escola participou na
IV Expo-Oportunidades
A nossa Escola participou na quarta edição da ExpoOportunidades, evento que teve lugar no Multiusos de Viseu, no
período de 27 a 30 de Maio.
Tratou-se de uma mostra aberta ao público em geral, em
que as instituições presentes, escolas na sua maioria, puderam

expor trabalhos produzidos pelos seus formandos e divulgar a
respectiva oferta formativa no âmbito da Iniciativa NOVAS
OPORTUNIDADES, como cursos de dupla certificação - escolar e
profissional (CEF - cursos de educação e formação e CP - cursos
profissionais) e outros com certificação escolar, somente, como os
cursos EFA – Educação e Formação de Adultos.
A participação da nossa Escola consistiu na montagem de
um stand, em que constava a sua oferta educativa / formativa, para
além da exposição de alguns trabalhos produzidos por formandos




o da intervenção do Formando Elísio Cardoso

Junho de 2010

WORKSHOP
“Noções Básicas de Socorrismo”
No âmbito do projecto “Noções de Socorrismo na Escola”,
dinamizado pelo Curso Tecnológico de Acção Social, no âmbito da
disciplina de Saúde e Socorrismo, realizou-se no dia 29 de Maio um

Workshop, para professores e funcionários, sobre Suporte Básico de
Vida e Algoritmo de Engasgamento, dividida em duas componentes teórica e prática. A
primeira foi dinamizada por três alunas
do curso referido e a
prática por Bombeiros Voluntários de
Penalva do Castelo e
uma enfermeira.
Todos os participantes consideraram
que esta iniciativa e
os conhecimentos de
socorrismo apreendidos são fundamentais para o contexto escolar e para a formação integral do cidadão.

Escola chorou
a morte de
assistente
operacional

do CEF de Carpintaria de Limpos e de uma maquete alusiva ao
tema de vida “Ambiente”, concebida pelos formandos do curso EFA
B3. Por outro lado, os formandos dos cursos CEF de Carpintaria e
Profissionais – 2º ano puderam visitar o evento, na tarde do dia 27,
além de que uma formanda de um curso profissional de nível III (a
Ana Sofia do 11ºB – CP de Técnico de Restaurante-Bar) e um
formando de um curso EFA (o Elísio Cardoso, do EFA – Nível
Secundário de Tipo A – 2º ano) relataram a sua experiência e as
mais-valias do curso que frequentam para uma plateia constituída
por responsáveis da Direcção Regional de Educação do Centro,
formadores e formandos de várias escolas e outros convidados.

No passado dia 5 de Junho,
a terrível notícia espalhou-se
entre os penalvenses e,
especialmente, entre os
funcionários e professores da
escola: falecera Maria Fernanda Bento, assistente operacional (exauxiliar de acção educativa) que exercia as suas funções na nossa
Escola desde 20 de Junho de 1995.
A inditosa D. Fernanda encontrava-se de baixa médica desde
Setembro de 2008, devido a doença prolongada e incurável que
lhe ceifou a sua ainda curta vida, de 46 anos.
O seu funeral, no dia seguinte, constituiu uma grande
manifestação de pesar, onde se destacaram os seus colegas de
trabalho.
Sentidos pêsames à família, especialmente ao marido e ao filho
Manuel, ex-aluno da Escola.
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Rastreio Cardiovascular:
qual o seu Risco?
No dia 14 de Junho, realizou-se na escola
um Rastreio Cardiovascular, dinamizado pela
disciplina de Saúde e Socorrismo, e que contou
com a colaboração do Centro de Saúde de
Penalva do Castelo.
Nesta iniciativa, alunos, professores e
funcionários foram avaliados no que refere aos
seguintes parâmetros: Tensão Arterial;

Glicémia; Índice de Massa Corporal; Perímetro
Abdominal; Peso e Altura.
O enfermeiro-coordenador considerou que
a organização destas iniciativas serve
fundamentalmente para se detectar
precocemente algumas situações de risco e
serem orientados para, por exemplo, uma
consulta ou outra avaliação. Desta forma,
participantes e dinamizadores consideram que
estes rastreios devem ser repetidos em anos
próximos.

Palestras
Neste 3º período, realizaram-se as
seguintes palestras:
- Sessão de sensibilização / informação
sobre Toxicodependências, dinamizada pela
G.N.R. – Núcleo Escola Segura de Mangualde
e destinada aos alunos dos cursos CEF de
Carpintaria (nível II) e Profissionais (nível III) –
1º e 2º ano.
- Sessão de educação para a saúde sobre
“Suporte Básico de Vida”, pelos três alunos do
17º curso de Licenciatura em Enfermagem da
Escola Superior de Saúde de Viseu (um deles,
o João Camilo, foi aluno da nossa Escola), os
quais se encontram a estagiar no Centro de
Saúde de Penalva do Castelo. A sessão
realizou-se na tarde de 26 de Maio e destinouse aos alunos das turmas 12ºA e 12ºB.
- “Gravidez na adolescência / sexualidade”,
“Biotecnologia”, “Abandono de animais”,
“Criminalidade”, “Espaço de convívio escolar”,
“Promoção do património de Penalva do
Castelo” constituem temas de palestras
dinamizadas por alunos das turmas 12ºA (os
cinco primeiros) e 12ºB (o último), destinadas
a colegas de diversas turmas do ensino básico
e do secundário, como resultado do trabalho
desenvolvido na área disciplinar de Área de
Projecto.
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Visitas de estudo
Neste 3º período, realizaram-se as
seguintes visitas de estudo:
- Enquadrados pelas actividades das
disciplinas de Física e Química A e Filosofia,
os alunos das turmas 11ºA e 11ºD (turma
residual de F. e Q. A) envolveram-se, no dia
14 de Abril, numa visita de estudo à região
de Aveiro, onde puderam conhecer a empresa
BRESFOR, uma unidade industrial da área
das resinas, e a Universidade.
- Na tarde do dia 6 de Maio e contextualizados pelas actividades de formação do
respectivo curso profissional – Técnico de Turismo (1º e 2º ano) e Técnico de RestauranteBar (2º ano), os formandos das turmas 10ºD, 11ºC e 11ºB, respectivamente, rumaram à
cidade de Viseu com o propósito de conhecerem in loco o funcionamento da Pousada de
Viseu, de um hotel de 5 estrelas e de uma agência de viagens.
- No âmbito das actividades de formação do respectivo curso, os formandos das turmas
8ºC – CEF de Carpintaria e 10ºC – Curso Profissional de Técnico de Energias
Renováveis deslocaram-se até à região da Serra do Caramulo, no dia 14 de Maio, onde
visitaram a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos do Planalto Beirão, o Museu do
Caramulo e a unidade de reciclagem de papel Moinho da Carvalha Gorda, em Campia –
Vouzela.
- Contextualizados pelas actividades da disciplina de Matemática, os alunos das turmas
10ºC, 10ºD e 11ºB, todas de cursos profissionais, deslocaram-se até Gouveia, no passado
dia 19 de Maio, com o propósito de visitarem uma Exposição Interactiva de Jogos
Matemáticos, concebida pela APM – Associação de Professores de Matemática.
- Dentro das actividades da componente técnica do curso, os alunos da turma 8ºC –
CEF de Carpintaria deslocaram-se, em 7 de Junho, até Vila Nova de Paiva e Viseu, onde
visitaram, respectivamente, o parque botânico “Arbutus do Demo” e o Departamento de
Engenharia de Madeiras da Escola Superior de Tecnologia – Instituto Politécnico de Viseu.
- No âmbito das actividades do Departamento de Ciências Humanas e Sociais, os alunos
do 5º e do 6º ano realizaram o seu Passeio Anual à região de Alcobaça e Batalha, no dia
16 de Junho. O programa incluiu visita ao Mosteiro de cada uma das localidades referidas
e ainda ao Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota.
- No mesmo dia e enquadrados pelas actividades da disciplina de História, os alunos
do 7º ano rumaram a Vila Nova de Fozcoa, na região do Douro Superior, onde visitaram o
núcleo de gravuras rupestres de Castelo Melhor.
- Ainda no mesmo dia 16 e no âmbito
das disciplinas de Português e Matemática,
os alunos do 10ºC – Curso Profissional
de Técnico de Energias Renováveis
deslocaram-se à região transmontana de
Vila Real, com o propósito de conhecerem
o legado de Miguel Torga, em S. Martinho
de Anta, e a Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro.
- No dia seguinte e contextualizados
pelas actividades do Departamento de
Matemática e Ciências Experimentais –
disciplina de Ciências Naturais, os alunos
do 8º ano rumaram ao Zoo da Maia, na região do Grande Porto.
- Por fim, os formandos e formadores dos cursos EFA (Educação e Formação de
Adultos) tiveram a sua visita de estudo anual no passado dia 19 de Junho.
No presente ano, o local escolhido foi a vestuta cidade do Porto, onde puderam fruir de
visitas guiadas à Igreja
e às catacumbas do
Convento
de
S.
Francisco e ao Museu
do Carro Eléctrico, de
visita livre no centro
histórico da cidade e de
um passeio de carro
eléctrico.
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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 , fomos conversar com um professor e com um assistente operacional (ex-auxiliar de acção educativa).
No primeiro caso, referimo-nos ao
professor Filipe Fidalgo, que leccionou
a disciplina de Educação Física a
turmas do ensino secundário.
- É a primeira vez que está a
leccionar nesta escola. Qual a
impressão que tem sobre a mesma?
- É uma escola com um ambiente
muito bom, os alunos são excelentes e
espero que continue assim durante
muitos anos.
- Acha que esta escola tem
equipamento e condições necessárias
para a prática de desporto?
- Não, nesse aspecto penso que não.
Nós temos aqui um pavilhão que é o
pavilhão municipal, em que o piso está

um bocadinho estragado, depois o
espaço exterior tem um piso muito
perigoso para os alunos e falta-nos
condições para as aulas de basquetebol
lá fora.
- Como já deu para reparar, o
professor é muito jovem, o que ajuda
na relação com os alunos?
- Isto de ser jovem é só de aspecto…
(risos) Em termos de relacionamento

com os alunos, eu penso que a idade não
é um factor que conte muito.
- Gosta de ouvir música? Qual o
seu género preferido?
- Gosto. Os meus géneros preferidos
são música pop, rock e metal.
- Gosta de ler? Qual o livro que
mais o fascinou?
- Ler… só o jornal diário (risos).
Quanto ao livro que mais me fascinou,
não me recordo.
- A profissão que exerce é aquela
com que sempre sonhou?
- Sim.
- Como ocupa os seus tempos livres?
- Com mais actividade física.
- Qual foi a melhor experiência que
passou durante este ano lectivo?
- A melhor experiência foi conhecer
os meus alunos.
- O que acha que falta aos alunos
de hoje em dia?
- Aos meus não falta nada, são os
melhores.
- Qual é a mensagem que gostaria
de deixar a esta comunidade escolar?
- Para esta comunidade eu gostaria
de dizer o seguinte: para uma pessoa que
vem do Norte… Bem, agora já estou a
brincar um bocadinho!... A mensagem que
eu gostaria de dizer é que desenvolvam
este concelho, pois está a precisar.
- Obrigado pela sua colaboração e
Boas Férias!
No segundo caso, trata-se do sr.
Marco Pereira, com quem nos cruzamos
variadas vezes ao longo do dia.
- Olá, sr. Marco António! Há
quantos anos está nesta escola?
- Estou nesta escola há 16 anos,

“Não” à Toxicodependência!
No passado dia 3 de Maio, deslocámo-nos ao Auditório da escola para assistir a uma
palestra sobre “Toxicodependências”, organizada pelo professor José Lúcio Silva, nosso
Director de Curso, e levada a efeito por um agente da Guarda Nacional Republicana.
De certa forma, o tema já não era novidade para nós, mas é sempre importante recordar.
Falámos sobre os diversos tipos de drogas, distinguindo “drogas leves” de “drogas
pesadas”. Muitas pessoas começam por consumir drogas leves e progressivamente vão
passando para as outras, muitas vezes sem saberem ou sem terem consciência de que
esse consumo as pode levar até à morte, porque afectam o cérebro e todo o nosso organismo,
de um modo geral. Há várias personalidades do mundo da música e do cinema que
seguiram esse “caminho”, o que é um mau exemplo, sobretudo para nós, jovens.
Aprendemos também que alguma droga se faz a partir
de um tipo de flores, as papoilas.
Comentámos ainda os motivos que podem estar na
origem do consumo de drogas por parte dos jovens e,
por vezes, até dos adultos. Podem ser, por exemplo,
problemas familiares, afectivos, de insucesso escolar ou
de dificuldade de inserção na sociedade.
Todos devemos estar atentos a este problema e fugir
à tentação de “experimentar”, porque depois muitos não
conseguem parar e é o seu fim!
Alunos do 8ºC – CEF e Prof. Elizabeth Cancelas (L.P.)

entrei no dia 4 de Fevereiro de 1994.
- Na sua opinião, quais os aspectos
positivos e negativos desta escola?
- Os aspectos positivos são o bom
relacionamento entre os funcionários e os
alunos. Os aspectos negativos incidem
sobre o facto de o índice de aproveitamento
dos alunos não ser o melhor.
- Gosta de ser funcionário público?
- Contento-me com o que sou.
- Qual o género de música que
mais aprecia?
- Música Pop.
- Como ocupa os seus tempos
livres?
- Ocupo-os praticamente a tratar da
minha vinha.
- Tem algum sonho de infância que
gostaria de concretizar?
- Não, não tenho.
- O seu filho estuda nesta escola.
Acha que esta o irá preparar bem para
o futuro?
- Em relação a este assunto, tenho
algumas dúvidas.
- Integrou a equipa de futebol de
Penalva do Castelo durante muitos
anos. O que recorda desse tempo?
- Integrei a equipa durante 25 anos e
o que mais me recordo é do bom
companheirismo, algumas vitórias mas
também alguns dissabores.
- Qual o seu palpite para o Mundial
2010?
- Tenho um palpite que iremos chegar
aos quartos–de-final.
- Como já deu para verificar, existe
uma relação de afectividade entre si e

os alunos. Qual o segredo para cativar
a atenção dos mesmos?
- Não existe segredo, basta só darlhes a importância que eles merecem.
- O que acha que falta aos alunos
de hoje em dia?
- Várias coisas, entre elas maior

aplicação, mais educação e a falta de um
objectivo de vida definido.
- Qual a mensagem que gostaria
de deixar a esta comunidade escolar?
- Aos pais, que se interessem e
ajudem mais os seus filhos, aos
professores que sejam mais exigentes,
aos funcionários que ajudem o mais
possível na organização da escola e aos
alunos que acreditem que vale a pena
estudar para terem um futuro melhor, pois
o saber não ocupa lugar.
- Obrigado pela sua colaboração e
Boas Férias!
Entrevista conduzidas por: Patrícia
Gomes e Cláudia Almeida, 12ºB
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CLUBE DO DESPORTO ESCOLAR
Com o final de mais um ano lectivo,
chegou a hora de fazer um balanço de todas
as actividades que foram desenvolvidas
pela nossa escola no âmbito do projecto do
Desporto Escolar.
Tendo como objectivo dar continuidade ao trabalho
que foi desenvolvido nos anos anteriores ao nível do
Desporto Escolar, a nossa Escola, no presente ano
lectivo, participou com 4 Grupos/Equipas nos Quadros
Competitivos, a saber: 1 na modalidade de Atletismo,
que incluía os seguintes escalões - Infantis B Femininos,

Infantis B Masculinos, Iniciados Femininos Iniciados
Masculinos; 1 em Futsal (Iniciados Masculinos); 1 em
Basquetebol (Juvenis Femininos) e outro em Natação,
em todos estes grupos participaram cerca de 140 alunos.
Foram também realizadas várias actividades
internas que envolveram toda a comunidade escolar,

como: o Corta-Mato, o MegaAtleta, CompalAir, Torneio
de Badminton e o Torneio Inter-turmas de Futsal.
Ao nível da formação, 10 alunos da nossa escola
participaram nos cursos de formação de árbitros e juízes de
Futsal, Atletismo, Basquetebol e Natação, que foi organizado
pelo Gabinete do Desporto Escolar. Com esta formação,
ficaram aptos para arbitrarem os jogos/encontros de todas
as fases do Desporto Escolar.
Relativamente aos resultados desportivos obtidos,
a nível do quadro competitivo externo, o balanço é
extremamente positivo, pois a equipa de futsal de
Iniciados Masculinos foi Vice-campeã de Série e
participou na final da fase EAE Viseu/Mangualde, que
se realizou em Viseu, onde obteve um honroso 3º lugar.
No Atletismo, as Infantis B Femininas foram campeãs
distritais. No Basquetebol, as Juvenis Femininas, depois
de se sagrarem campeãs distritais, participaram no
regional da modalidade, que decorreu na Lousã, onde
ficaram em 4º lugar. A Escola também participou, pela
primeira vez, no CompalAir (3x3) - fase distrital, com 4
equipas que tiveram um desempenho bastante positivo.
A nível individual, destacaram-se as alunas: Daniela
Belém, do 9ºA, com um excelente 3º lugar, na prova de
velocidade 40 metros, no MegaAtleta fase Distrital, que
decorreu na Pista de Piso Sintético do Estádio de
Fontelo, em Viseu, e a Dina Martins, também do 9ºA,
com um 7º lugar no Corta-Mato distrital e um 2º lugar na
prova de 1000 metros no distrital de atletismo, que lhe
permitiram ir representar a nossa Escola, no Corta-Mato
Nacional e no Nacional de Atletismo.

Campeonato de Badminton

No Torneio Inter-Turmas de Futsal, foram campeões
absolutos do Ensino Básico em femininos o 7ºB e em
masculinos o 9ºA.
No torneio de Badminton foi vencedor o aluno Nuno
Correia, do 9ºB.
Ao longo do ano, os nossos alunos participaram nas
concentrações com muita alegria e empenho,
independentemente dos resultados obtidos, conheceram
outras escolas e fizeram novas amizades. É de realçar
a grande contribuição dada pelos alunos na arbitragem
dos vários jogos/encontros, bem como a sua
participação na mesa de secretariado e cronometragem.
Fica ainda o agradecimento, por parte do grupo de
professores de Educação Física/Clube de Desporto Escolar,
à Associação de Estudantes pela colaboração prestada.
O Coordenador do Desporto Escolar,
Professor José Carlos Couto

Regional de Basquetebol

O campeonato de Badminton, que se realizou no ao longo do 3º
Período na nossa Escola, teve uma participação acima do esperado,
para uma modalidade que se encontra fora do círculo mediático do nosso
País.
A adesão por parte dos alunos foi acima do esperado, nomeadamente
no sexo masculino, em que o número de participantes foi superior a 30
alunos. Como o número de alunas era apenas de 3, optou-se por um
sistema de eliminatórias directas sem distinção de sexo.
Depois de várias eliminatórias, os 4 alunos que conseguiram apurarse para as meias-finais foram: Jaime Silva Vs. João Macário; João Santo
Vs. Nuno Correia. Foram jogos emocionantes
e muito equilibrados e, no final, os alunos
apurados para a grande final foram o Jaime e
o Nuno.
A final realizou-se no dia 4 de Junho e o
grande vencedor foi o Nuno Correia, depois
de uma excelente exibição.
Todos os alunos afirmaram que foi uma
óptima experiência e que o nível competitivo
foi elevado.

No fim-de-semana de 23 a 25 de Abril, a
equipa de Basquetebol Feminino participou no
Campeonato Regional de Basquetebol, na
Lousã.
Com todos os jogos distritais ganhos, a
nossa equipa apurou-se em 1º lugar para esta
fase. No Regional, das seis equipas apuradas
de todos os distritos da região centro do país,
a nossa escola ficou em 4º lugar.
A equipa era composta pelas jogadoras
Ana Sofia Ferreira, Catarina Gomes, Célia
Gomes, Daniela Lopes, Flávia Pina, Marisa
Amaral, Patrícia Isidoro, Renata Costa, Rita
Pereira, Rita Sousa, Sara Pereira e Tânia
Oliveira, pelo árbitro Jaime Silva e pelo
Professor Filipe Fidalgo.
Todos os elementos da equipa afirmaram
que foi uma óptima experiência e que o nível
competitivo foi elevado. O convívio e a alegria
nos três dias de competição foram
excepcionais.

Grupo de Educação Física

A equipa de Basquetebol Feminino

Página 14

PENA JOVEM

Comemorações do 25 de Abril

Visita de estudo ao Julgado de Paz do
Agrupamento dos concelhos de Aguiar da
Beira, Penalva do Castelo, Sátão,
Trancoso e Vila Nova de Paiva

1974 – 2010: 36 anos

dias sem comer, depois de ferido na guerra, em
Moçambique», em 2008 esteve vários dias em greve
de fome pela reposição dos direitos dos excombatentes. É um combatente do antes e depois
do 25 de Abril.
Os membros da ADFA continuam a lutar pela
defesa dos direitos dos ex-combatentes.

Os alunos de
Direito do 12ºB
realizaram,
durante o 3º
período, uma
visita de estudo
ao Julgado de
Paz
do
Agrupamento
dos concelhos de
Aguiar da Beira,
Penalva do Castelo, Sátão, Trancoso e Vila Nova de Paiva, tendo recebido
os ensinamentos da simpática Juíza do tribunal.
Os Julgados de Paz são tribunais com características especiais,
competentes para resolver causas de valor reduzido de natureza cível,
excluindo as que envolvam matérias de Direito de Família, Direito das
Sucessões e Direito do Trabalho.
Têm competência para apreciar e decidir acções declarativas cíveis,
de valor não superior a 5.000 Euros, tais como: incumprimento de contratos
e obrigações; responsabilidade civil – contratual e extracontratual; direito
sobre bens móveis ou imóveis, como por exemplo propriedade, condomínio,
escoamento natural de águas, comunhão de valas, abertura de janelas,
portas e varandas, plantação de árvores e arbustos, paredes e muros
divisórias; arrendamento urbano, exceptuando o despejo; acidentes de
viação.
O custo do processo corresponde a uma taxa única de 70 euros (com
possibilidade de apoio judiciário), a cargo da parte vencida ou repartido
entre as partes.
Não é necessário o recurso a um advogado, sendo, no entanto, possível
a sua constituição. A constituição de advogado só é obrigatória se as partes
recorrerem, mas pode ser concedido apoio judiciário, se for caso disso.
O tempo médio de duração dos processos é muito reduzido: trinta dias
(desde a interposição até à decisão final). É possível recorrer da Sentença
para o Tribunal de Comarca ou para o Tribunal de Competência Específica
que for competente, desde que o valor da acção seja superior a 2.500 Euros.
Os Julgados de Paz não têm férias judiciais, estando abertos todos os
dias úteis, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.
Em Aguiar da Beira, o Julgado de Paz, a que podem recorrer todos os
habitantes do concelho de Penalva do Castelo, funciona no Largo dos
Monumentos.

Professora Isabel Nogueira

A professora de Direito, Isabel Nogueira

Os três membros da ADFA

No âmbito das Comemorações do 25 de Abril
e no cumprimento do Plano Anual de actividades
do Grupo de Economia, realizou-se uma
conferência/debate, com três membros da ADFA
(Associação dos Deficientes das Forças Armadas):
o Presidente da Delegação de Viseu, João
Gonçalves, o Tesoureiro, João Pereira, e o
Presidente do Conselho Fiscal.
Nesta conferência, viajámos no tempo,
revisitando ou visitando lugares desconhecidos
para muitos dos presentes, recordaram-se
acontecimentos, falou-se de
guerra, de morte, de soldados
marcados para toda a vida, no
corpo e na alma, de injustiças,
de tristezas, de ditadura num
turbilhão de emoções que
toldaram de lágrimas contidas
os olhos de muitos dos
presentes e, por fim, da alegria
da liberdade conquistada no
25 de Abril.
Na
preparação
e
organização deste colóquio, os
alunos de Direito e Economia,
do 12º B, tiveram um papel de destaque; o seu
trabalho consistiu na pesquisa e selecção do vídeo
e músicas apresentadas, na decoração da sala, na
reportagem fotográfica realizada e na participação
no colóquio, que contou também com a
participação dos alunos e professores do 6º e
9ºanos.
A ADFA é uma Instituição de Utilidade Pública
desde 1974, Membro da Federação Mundial dos
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Antigos Combatentes e Vítimas de Guerra desde
1982, foi distinguida como Membro Honorário
da Ordem do Mérito em 1996 pelo Presidente da
República, Dr. Mário Soares, e Membro Honorário
da Ordem da Liberdade em 2008, condecoração
atribuída pelo Presidente da Republica, Prof. Dr.
Aníbal Cavaco Silva.
A ADFA define-se como “força justa das vítimas
de uma guerra injusta”, tem mais de 15 mil
associados. A delegação de Viseu representa mais de
800 associados. Em 1971, João Gonçalves esteve «30

VISITA À CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL
A turma 12ºB realizou, no dia 27 de
Abril, uma visita de estudo à
Conservatória do Registo Civil de
Penalva do Castelo, no âmbito da
disciplina de Direito.
Os conservadores são funcionários
públicos pagos pelo Estado e o exercício
do cargo é incompatível com qualquer
função pública remunerada, com a
administração, direcção ou gerência de
sociedades ou estabelecimentos
comerciais e suas agências ou com o
exercício da advocacia, verificando-se,
vadora do Registo Civil de
contudo algumas excepções.
Penalva do Castelo, Dr.ª Aurora Lima
Para a carreira de conservador é
necessário ser licenciado em Direito e preencher os requisitos gerais para ingresso
na função pública. Para que esta situação ocorra, os futuros conservadores têm de
ser submetidos a provas de aptidão, estágio e provas finais.
Os conservadores do registo civil exercem funções em matérias relacionadas
com a definição e a publicidade dos factos e actos relativos ao estado e à capacidade












das pessoas singulares, designadamente: o nascimento, o casamento, a adopção,
a declaração de maternidade/paternidade, a perfilhação e o óbito.
Os conservadores do registo predial exercem funções em matérias relacionadas
com a publicidade referentes à situação jurídica dos prédios, tendo em vista a segurança
do comércio jurídico imobiliário. De entre os factos jurídicos sujeitos a registo, destacamse: os que determinem a constituição, o reconhecimento, a aquisição ou modificação
dos direitos de propriedade, usufruto, uso e habitação, superfície e servidão; os que
determinem a constituição ou a modificação da propriedade horizontal.
Esta visita de estudo à Conservatória do Registo Civil e Predial de Penalva do
Castelo esclareceu-me determinadas dúvidas, nomeadamente o facto de hoje não
poderem existir pais incógnitos, tendo os mesmos de assumir a paternidade; caso
esta situação não se verifique, o processo será enviado de imediato para o tribunal.
Nesta visita de estudo e na minha opinião, não houve aspectos negativos, muito
pelo contrário, a conservadora do Registo Civil e Predial de Penalva do Castelo, Dr.ª
Aurora Lima, foi muito atenciosa e esclareceu-nos todas as dúvidas.
Fiquei completamente fascinada, uma vez que sou do concelho de Penalva do
Castelo e não estava informada sobre certas situações. Graças a esta visita,
considero-me uma cidadã mais informada.
Patrícia Gomes, 12º B
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UMA JORNADA PARA DIVULGAR
No passado dia 14 de Maio o Curso Profissional de Técnico de Energias Renováveis (10º C)
e o Curso de Educação e Formação de Carpintaria (8º C) realizaram uma jornada de formação
técnica e enriquecimento cultural que vale bem uma nota de divulgação.
Começámos por visitar, competentemente guiados, a Ecobeirão – Sociedade de Tratamento
de Resíduos Sólidos Planalto Beirão SA em Tondela, mais precisamente em Barreiro de Besteiros.
O seu perímetro de acção, tal como a própria designação da sociedade indica, coincide com o da
Associação de Municípios do Planalto Beirão. Ficámos a conhecer a complexa rede de
necessidades e instalações de grande exigência técnica que o tratamento de resíduos sólidos
impõe. Na região centro do país a produção de resíduos sólidos, segundo fomos informados,
atinge cerca de 14% do todo nacional, e a Ecobeirão presta um contributo inestimável para a sua
eliminação. Tudo se trata e elimina neste centro de tratamento: resíduos urbanos industriais,
hospitalares e agrícolas; bem como resíduos de embalagens, pneus usados, pilham e acumuladores
usados, óleos usados, veículos em fim de vida, resíduos de equipamentos eléctricos electrónicos,
resíduos de construção e demolição, óleos
alimentares usados, lamas e resíduos
biodegradáveis. É preciso continuar a investir
nestas boas práticas de tratamento do lixo
que todos produzimos.
Já a meio da tarde deslocámo-nos ao
Moinho da Carvalha Gorda – Papel p/Artes,
Lda., na Cercosa, concelho de Vouzela.
Trata-se do único centro de reciclagem de
papel em toda a Península Ibérica. Esta
singular e original empresa dedica-se à
transformação de algodão velho e sem
préstimo (calças de ganga ou T-shirt’s
esfarrapadas, por exemplo) em papel. Parece magia, mas depois de tudo explicado e esclarecido
pudemos, nós próprios, aprender e produzir papel a partir de fibras têxteis (algodão, linho ou
cânhamo). Uma empresa de manifesta utilidade social.
Entre uma e outra visita ainda tivemos tempo de ir ao atraente Museu do Caramulo. Iniciativa
de dois notáveis locais, Abel e João Lacerda, está aberto desde os anos 50, altura a partir da qual
tem aumentado o seu espólio de obras de arte, entre as quais se encontra um quadro de Picasso,
brinquedos, que nos comoveram pela sua
beleza e perfeição de fabrico e, ainda, porque
nos suscitaram a recordação de uma primeira
infância, não exactamente aquela que tivemos
mas, porventura, aquela que gostaríamos de
ter tido. E é claro, a famosa e absorvente
colecção de automóveis que nos encantou, e
até excitou, a todos. Nela encontrámos o mais
antigo automóvel ainda em funcionamento em
Portugal, o Peugeot de 1899, o MercedesBenz blindado e o Cadillac que estiveram ao
serviço de Salazar, ou o Rolls-Royce que
serviu a Rainha Isabel II, o Presidente
Eisenhower o Papa João Paulo II nas suas
visitas a Portugal. Tudo entre vistosos e apetecíveis Ferraris e Bugattis. A repetir, para que já lá
esteve, a não perder para quem ainda lá não foi.
Foi um dia inesquecível que devemos agradecer, com reconhecido sentimento de amizade,
aos formadores que nos acompanharam, as professoras Laurinda Cunha e Ana Paula Henriques
e os professores Victor Ramos e Rui Rodrigues.
Os alunos do 10º C: Alexandre Teixeira, Fábio Costa, Fábio Silva e Pedro Santos
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POEMA VENCEDOR DO CONCURSO DE S. VALENTIM,
ORGANIZADO PELO CLUBE DE JORNALISMO
O Dia dos Namorados,
Dedicado a S. Valentim
Traz e leva muitos recados
E encerra sonhos sem fim.

Espremendo o leite para o queijo
Estava uma linda donzela
Que despertou o meu desejo
De um dia casar com ela.

Era eu um adolescente
Quando deveras me apaixonei
Pela terra que de repente
Já no ar eu recordei.

Mas em seguida uma coradinha
Sorrindo-me pela manhã
Deixou-me dar uma dentadinha
E eu preferi a maçã.

Voava rumo a Luanda
Onde um trabalho me aguardava
E ainda hoje por lá anda
Esse amor com que sonhava.

Ainda fui para Lisboa
Mas havia um senão
Tinha saudades da broa
E do espirituoso vinho do Dão.

Tudo em mim era tão belo
Num mundo isento de maldade
E em Penalva do Castelo
Corria um rio de felicidade.
Quando a casa regressei
Para abraçar a minha amada
Logo à chegada eu notei
Que andava muito atarefada.

Com tantos sabores e saudade
E tempo para os namorar
Confesso-vos sem vaidade
Que optei por ir estudar.
Quero conhecer-me melhor
Transformar a vida em poesia
Porque afinal o amor
Não se quer só por um dia.
José Lemos Pires,
Formando do Curso EFA Secundário de Tipo A

A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA COMO
FACTOR DE DESENVOLVIMENTO
Durante o ano lectivo que agora se aproxima do fim, a nossa escola
teve a possibilidade de oferecer à comunidade escolar dois momentos
de grande interesse científico e cultural.
O primeiro decorreu no dia 3 de Fevereiro e foi protagonizado pelo
Doutor Alexandre Aibéu, divulgador científico de reconhecida capacidade
comunicativa e que foi, inclusivamente, premiado este ano pelo seu
trabalho de divulgador científico junto do grande público. Falou-nos do
Sol. Porém, optou por uma nova perspectiva para explicar duas coisas
sobre esta estrela, no estudo da qual tem investido muito esforço
intelectual como investigador: em primeiro lugar, ofereceu-nos uma
imagem dinâmica do Sol, como uma entidade com registos, até há 50
anos desconhecidos, de luminosidade, temperatura e composição química
muito diversas (que explicam, de resto, muito do próprio dinamismo da
relação entre o Sol e o nosso planeta); em segundo lugar apresentou-nos
o Sol como a única fonte de energia renovável verdadeiramente inesgotável
que sobreviverá a todas as outras – às terrestres – que, por sua vez, serão
por ele engolidas daqui a cerca de… 4/5 milhões de anos.
Já em Março, no dia 25, recebemos o Engenheiro Pedro Almeida,
estudioso de sistemas energéticos não poluentes e da realidade social do
consumo de energia, sobretudo do consumo de energia eléctrica.
A ideia da irracionalidade que envolve o consumo de energia na
actualidade e a noção de que este despautério pode ser ultrapassado, por
estratégias de consumo muito mais razoáveis, ficaram bem vincadas.
Mais uma vez, com uma competência e uma eficácia comunicativa que
desejamos aqui homenagear.
Aliás, este é o objectivo primeiro deste artigo: salientar o contributo
que muitos especialistas, em diversas áreas, fazem questão em manter
para o esclarecimento do público juvenil escolar em torno de conteúdos
de irrecusável interesse para o nosso tempo. Não se trata simplesmente
de um gesto de alcance cultural e científico. Trata-se, também e em igual
medida, de um gesto de grande espessura cívica. Nada obriga estes
divulgadores - que não fazem parte dos quadros docentes do ensino
público não universitário – a deslocarem-se às escolas, como a nossa,
para se encontrarem com o seu universo de alunos e professores. Nada
lhes é prometido em troca e nada os motiva materialmente a fazer isso.
O que os seduz para este tipo de divulgação científica assente no contacto
directo é o conhecimento, como um valor em si, e a vontade generosa
de o partilhar com largos grupos de jovens em formação escolar.
Repetimos: para além da oportunidade de divulgação científica,
constituem estes momentos um acto de significado ético-social profundo.
Por isso, os divulgadores científicos são, por sua própria conta, um
factor importante, embora não imediato, de desenvolvimento global. A
eles, muito obrigado!
Para o próximo ano lectivo esperamos que a nossa escola nos ofereça
outras oportunidades como estas. Até porque, e a despeito de algumas
desconfianças prévias que, felizmente, foram desmentidas, a comunidade
escolar, sobretudo aquela composta pelos nossos colegas, foi
extraordinariamente receptiva a estas iniciativas, nelas participando com
vigor e proveito.

Carla Ferreira e José Alexandre Lopes,
10º C (Curso Profissional de Técnico de Energias Renováveis)
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1 DE JUNHO - DIA
MUNDIAL DA CRIANÇA
“ CRIANÇA” EM VÁRIAS
LÍNGUAS
Childrenkin – turco
Children – inglês
Enfant – francês
Niño – espanhol
Neno – galego
Nen – catalão
Bambino – italiano
Kind – alemão
Canhõ – romeno
Papion – africano
Filien – russo
Barn – sueco
Menin – língua babilónica
Criante – arábico
Chico – paraguaio
La ninha – argentino
Criança – português
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Dia Mundial da Terra
No dia 22 de Abril, celebra-se o Dia Mundial da Terra.
Mas, afinal, como e porquê surgiu a ideia de celebrar este dia?
Surgiu com o Senador norte-americano Gaylord Nelson, quando este
convocou o primeiro protesto nacional contra a poluição, no ano de 1970,
mas só vinte anos depois passou a ser celebrado também por outros países.
A Terra, terceiro planeta do Sistema Solar, tem cerca de 4,5 bilhões de
anos e várias são as teorias para o seu “nascimento”.
A área total do nosso planeta é de 510,3 milhões de km2, mas,
aproximadamente, 97% é composto por água. A quantidade de água salgada
é 30 vezes a de água doce, e 50% da água doce do planeta está situada no
subsolo.
Uma vez que existe uma tão grande quantidade de água, pode parecer-nos estranho que se fale em falta de
água e na necessidade de a poupar. Na verdade, a percentagem de água potável, isto é, própria para consumo
pelas pessoas, é muito pequena.
Então, todos nós temos que nos preocupar mais com este tema e os adultos devem ser os primeiros a dar o
exemplo às crianças. Se acabarmos
com os recursos naturais, a vida
humana estará mesmo em perigo!
Clube de Jornalismo - Liliana
Matos e Ana Carina Matos, 6ºA

Luís Martins, 6º A

Encontro dos Alunos
de Educação Moral
e Religiosa Católica
No passado dia 23 de Abril, os alunos do Ensino Secundário inscritos
na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica deslocaram-se
até Lamego, num recinto onde os alunos de Penalva se juntaram aos
muitos alunos de outras escolas.
Após um momento musical, de plena descontracção, com o
professor Abel, recebemos um mapa e um texto para darmos início ao
peddy paper. Enquanto caminhámos pelas ruas de Lamego, registámos
e visitámos locais de relevante importância da cidade, nomeadamente,
igrejas e um castelo.
O final do peddy paper levou-nos até à Nossa Senhora dos
Remédios. Depois de praticamente terminada a actividade, foi
complicado alcançar a igreja, que se encontrava no cimo de uma
infinidade de escadas. Quando finalmente alcançámos o recinto da
igreja, deparámo-nos com imensos alunos sentados no chão, cansados
como se tivessem participado numa maratona. O pensamento de todos
centrava-se, sem dúvida, no almoço que se encontrava no autocarro.
Depois do almoço, deslocámo-nos para o polidesportivo de Lamego,
onde cada escola participou com uma música, dança ou peça de teatro.
Foi uma tarde divertida. Na viagem de regresso, não faltou animação
no autocarro, foi a cantar que saímos de Lamego e foi a cantar que
chegámos a Penalva do Castelo, por volta das 17hh30.
Antes de terminar, e fazendo da minha voz a voz de todos os alunos
que participaram, agradecemos ao professor Joaquim Gonçalves por
nos ter proporcionado esta viagem e desejamos que mantenha para
sempre o seu espírito jovem.
Joana Correia, 11ºA

Agência em Penalva do Castelo
apoia o ensino
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ADIVINHAS
Diga-me cá, ó senhor,
já que é tão adivinhão,
que me vem a mim a ser
a sogra da mulher do meu irmão?
Vou por aqui abaixo,
em busca de vossemecê,
nas costas levo quem busco
e dentro quem me fez.
Eu no campo me criei,
metida entre verdes laços.
E quem mais chora por mim,
é quem me faz em pedaços.
Por me não pesar me pesa,
se pesasse não me pesaria,
pois por ela me não pesar,
tenho pesar cada dia.
É uma senhora
muito assenhorada,
nunca sai à rua,
anda sempre molhada.
Adivinhar, adivinhar:
qual é a coisa primeira
que se faz ao acordar ?

Muitas meninas numa varanda,
todas choram para a mesma
banda.
Clube de Jornalismo
Rúben Abreu, 7ºC

Rir é o melhor remédio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

É preciso conhecer os … da CRIANÇA.
Nome da família do verbo “divertir ”.
Sentimento entre amigos.
Primeira palavra que, normalmente, as crianças pronunciam.
Sinónimo de planeta.
Nome da família do adjectivo “ inocente ”.
A criança tem direito a ir à escola para … .
Nome da família do verbo “ habitar ”.
Sinónimo de “ nações ”.
Sentimento que constitui o estado de espírito habitual das crianças.
Algo muito importante para que haja compreensão.
O que se pretende para o mundo.
Nome da família do verbo “ compreender “.
Aquilo que as crianças gostam de fazer.
Sinónimo de “sorriso”.
Sentimento belo e universal.
As crianças precisam de se sentir seguras, logo, de ter … .
Algo de que todas as crianças necessitam.
Todas as crianças necessitam de um … .
Clube de Jornalismo: Micael Ferreira e Cláudia Gomes, 7ºC

Logo depois de se mudar, o
Joãozinho liga para o avô:
– Avô! Sabia que já estamos na casa
nova?
– É mesmo? E que tal, estão a gostar?
– É fantástico! Tenho um quarto só
para mim e há outro só para a minha
irmã. Só o coitado do pai é que tem de
continuar a dormir com a mãe…
– Compadre, a minha mulher está a
aprender a tocar piano – conta um homem

ao amigo.
– A sério?
– Sim, e a minha filha está a aprender
a tocar violino.
– Que bom! Podem fazer uma dupla!
– E o meu filho está a aprender a tocar
acordeão.
– Que óptimo! É quase um conjunto! E
o compadre, o que é que está a aprender?
– A sofrer calado...
Clube de Jornalismo

RECEITA PARA ESTE VERÃO
Gelado de café
Ingredientes:
Natas: 4 pacotes; Bolacha Maria triturada: 1 pacote;
Nescafé: 2 pacotes pequenos; Leite condensado: 1 lata
Preparação:
Deitam-se as natas num recipiente e batem-se até
ficarem firmes. De seguida, junta-se o leite condensado,
os pacotes de Nescafé e a bolacha triturada. Bate-se
tudo muito bem até ficar um creme espesso.
Deita-se o preparado numa forma baixa e redonda, de preferência de plástico, de um dia
para o outro. Quando quiser servir é só retirar alguns minutos antes e … bom apetite!
Sugestão: Pode também colocar-se às camadas: creme, bolacha triturada, creme... até
acabarem os ingredientes!
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VI PERCURSO PEDESTRE HISTÓRICO - CULTURAL
“Caminho dos Galegos”

Tratou-se de uma actividade de
pedestrianismo que, a par da componente
desportiva, teve também uma vertente
histórico-cultural, já que, num percurso
com cerca de 8 Km, os participantes foram
envolvidos em quadros históricos que os
fizeram recuar no tempo, como a benção
de um peregrino a iniciar a marcha para
Santiago (desta vez no adro da Igreja de
Mareco e com a participação cordial do
pároco local), os passos de um almocreve,
a passagem por um velho moinho, por um
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“Hospital do Caminho”, instalado na
velhinha Quinta da Bouça, onde os
utentes, ao som de música medieval bem
melodiosa, puderam recuperar forças para
prosseguirem a sua marcha, pelas “portas”
que separavam as terras de Tavares das
de Penalva, situadas na ponte sobre o rio
Ludares, pela animação proporcionada
por bobos da Corte e por um local ermo,
junto à localidade de Pousadas, propício
à actuação de salteadores.
A dar vida às personagens históricas

e a colaborarem na melhor concretização
possível do evento, estiveram cerca de
60 alunos (destaque para a turma 7ªB,
no âmbito da respectiva Área de Projecto,
e para os cursos profissional de Técnico
de Restaurante-Bar – 11ºB e tecnológico
de Acção Social - 12ºC), professores e
funcionários da nossa Escola.
No final, pela hora do almoço, os
pedestrianistas saborearam três
deliciosos porcos no espeto, puderam
observar uma exposição/venda de

trabalhos feitos por artesãos locais e
assistir à actuação da Tuna de Real.
A organização do evento foi da nossa
Escola e teve a colaboração da Câmara
Municipal de Penalva do Castelo e da
Junta de Freguesia de Mareco, para além
do patrocínio de diversas entidades e
empresas locais e regionais que se
dignaram colaborar com a oferta de
produtos.
Seguem-se imagens do evento.

