
junho de 2014 Página 1



Página 2 junho de 2014Escola Viva

O Carlos Alberto Rebelo Couto, da turma A do 11º
ano, participou nas Olimpíadas Nacionais de Física, em
Lisboa, promovidas pela Sociedade Portuguesa de Física,
e, com todo o mérito, ficou em 4º lugar (menção honrosa).
Foi, ainda, apurado para frequentar a Escola Quark,
continuando assim candidato às Olimpíadas Internacionais
e Ibérico-americanas a realizar em 2015, na Índia e na
Bolívia, respetivamente.

A Escola Quark é um projeto de excelência, iniciativa
do Departamento de Física da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra, que promove a
Física e a criação de talento, para estudantes do 12º ano
que frequentam a disciplina de Física e que pretendem ir
mais além na sua literacia científica.

Aluno Olímpico no Agrupamento

de Escolas de Penalva do Castelo!
Medalha de bronze nas Olimpíadas Regionais de Física e

Menção Honrosa nas Olimpíadas Nacionais de Física

1. De 17 a 26 de junho: 1ª fase de
exames finais nacionais;

2. De 17 a 21 de julho: 2ª fase de exames
finais nacionais;

3. 11 de julho: afixação das pautas de
resultados dos exames da 1ª fase;

4. De 17 de julho a 8 de agosto:
apresentação da candidatura ao ensino
superior – 1ª fase, incluindo a candidatura
electrónica;

3. 4 de agosto: afixação das pautas de
resultados dos exames da 2ª fase;

4. 8 de setembro: divulgação dos
resultados da 1ª fase da candidatura ao
ensino superior;

5. De 8 a 19 de setembro: apresentação
da candidatura ao ensino superior – 2ª fase;

6. 25 de setembro: divulgação dos
resultados da 2ª fase da candidatura ao
ensino superior;

7. De 2 a 6 de outubro: apresentação
da candidatura ao ensino superior – 3ª fase;

8. 10 de outubro: divulgação dos
resultados da 3ª fase da candidatura ao
ensino superior.
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Matrículas no 10º ano:
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No âmbito da iniciativa Escolas
Empreendedoras da CIM
(Comunidade Intermunicipal) de Viseu
Dão-Lafões, decorreu o Concurso de
Ideias de Negócio 2014, entre as
escolas com ensino secundário do
Distrito, evento que visa promover o
empreendedorismo em meio escolar.

De forma a selecionar a melhor ideia
de negócio do Município de Penalva do
Castelo, que o representou na final
regional, realizada em Viseu no dia 30 de
maio, decorreu na tarde do passado dia
16 de maio, na Casa da Banda, a fase
concelhia, em que foram apresentados 7
projetos / ideias de negócio, da iniciativa
de alunos das turmas 10ºC, 11ºC, 11ºE e
11ºD (ver tabela).

O projeto / ideia vencedora foi o
defendido pelos alunos Daniel Nunes

e Marco António Silva, da turma 11ºE
– curso profissional de Técnico de
Eletrónica de Áudio, Vídeo e TV,
designado “Easy Counter” - Contador
automático de animais, ferramenta que

Realizou-se no dia 24 de maio,
no parque Aquilino Ribeiro, em
Viseu, a Expo Empresas Júnior
Dão-Lafões.

Esta iniciativa, dinamizada pela
Comunidade Intermunicipal (CIM)
Dão-Lafões, foi o culminar do
trabalho efetuado ao longo do ano
letivo pelos alunos de 22 turmas
da região Dão-Lafões do ensino
básico (3º ciclo) envolvidas neste
projeto e que se iniciou com a
formação de professores nesta
temática de empreendedorismo.

Neste espaço de partilha e
reflexão, cada turma teve a seu
cargo a decoração e a
organização de um stand para
divulgação do trabalho
desenvolvido.

O Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo fez-se
representar com dois projetos que
causaram bastante impacto junto
da comunidade: a estufa vertical,
concebida pelos alunos do CEF
de Jardinagem e Espaços Verdes,
sob orientação das professoras
Lúcia Quental e Lurdes Sampaio;
e o Projeto Art’Alva,
concretizado com a participação
de alunos do 8º e 9º ano sob a
coordenação da professora
Cláudia Saraiva.

Após apresentação dos
projetos, o Júri proferiu o veredito
e o vencedor desta edição foi …
o Projeto Art’Alva!

Projeto

Art’Alva

Vencedor

da Expo

Empresas

Júnior

AEPC participou no Concurso de Ideias
de Negócio das Escolas Empreendedoras da

CIM de Viseu Dão-Lafões - nível secundário

visa auxiliar os proprietários de animais,
como rebanhos de ovelhas, por exemplo,
na respetiva contagem sempre que
saem ou entram no respetivo curral ou
ovil, permitindo também a monitorização
dos animais a vários níveis, consoante
os parâmetros e dados pretendidos.

Em 2º lugar, ficou a ideia do

“Escorredor prático” e em 3º lugar o
“Copo Chique”.

Enquanto o Júri do concurso
selecionava o melhor projecto, os alunos
promotores de ideias de negócio, os
seus colegas de turma e os professores
acompanhantes puderam assistir a uma
atuação dos alunos do 2º ciclo que
integram o Clube de Música, o que se
revelou um momento de animação do
agrado geral.

Todos os concorrentes receberam
prémios de participação, constituídos
por produtos endógenos do concelho,
oferecidos pela Câmara Municipal. A
equipa vencedora foi premiada com um
Jantar no Hotel de Charme “Casa da
Ínsua” e um Voucher GoUp “Summer
Camp”.

Na final regional, os nossos dois
representantes, o Daniel e o Marco,
revelaram-se muito empenhados na
apresentação da sua ideia e, apesar de
não terem conquistado um dos 3
primeiros prémios, dignificaram o nosso
AEPC e Município.

Com este projeto, que envolve
alunos, professores e empresas,
pretende-se reforçar o
empreendedorismo, a criatividade e a
inovação nos jovens em idade escolar
e impulsionar o desenvolvimento
sustentado da região Dão-Lafões.
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No final de mais um ano letivo,
não poderia deixar de dirigir umas
palavras de agradecimento a todos
os elementos da comunidade
educativa que contribuíram para
levar a bom porto mais um ano de
grandes desafios e de bastantes
sacrifícios.

É com agrado que olho para
trás e revejo o caminho, por vezes
atribulado, que percorremos desde
setembro de 2013. Um ano passa
depressa, mas não foi por isso
que deixámos de fazer imensos
projetos com os quais
pretendemos alcançar a melhoria
do nosso agrupamento, não só a
nível dos resultados escolares,
mas também a nível da realização
pessoal e profissional de cada um
dos elementos da nossa
comunidade: alunos, professores,

assistentes e encarregados de
educação.

Faço votos para que todos
tenham umas merecidas férias de
verão, que o recomeço seja cheio
de esperança e, a terminar, não
queria deixar de partilhar o
testemunho que uma colega do 1.º
Ciclo publicou na sua página do
Facebook, desejando que todos
possamos um dia partilhar este
sentimento:

“Aprende-se mais com o
coração do que com a razão!”

Se tiver que referir períodos
felizes da minha vida, estes
últimos quatro anos, aparecem
indubitavelmente num dos
primeiros planos. Foram quatro
anos de realização plena e, grande
parte desse preenchimento, é a

Em jeito de agradecimento...
Vós que vo-lo devo...Meus anjos!
Seria de uma ingratidão sem igual
se não referisse aqui os “meus”
pais que perceberam a minha
filosofia de trabalho, que me
perdoaram as minhas faltas e
que, com todas as suas forças,
pegaram no leme da Educação de
seus filhos e me ajudaram a
remar, tornando os “nossos” filhos
nuns alunos felizes e de sucesso!

Quero aqui frisar, também, a
importância de uma Direção com
rumo...que não olha a meios para

proporcionar todas as alegrias e
aprendizagens sem dor aos
nossos alunos. À Câmara
Municipal e a Biblioteca
Municipal, que desde sempre
fizeram da Educação uma
prioridade. À Associação de Pais,
prestimosa parceira, sempre
presente na saciação da fome e
sede dos nossos alunos! Deus foi
muito Generoso ao colocar-me
em Penalva do Castelo!

A Diretora, Rosa Figueiredo

I
Foi há 40 anos
Que se deu a revolução
No dia 25
Houve muita agitação.

Saíram para a rua
As tropas e o povo
Acabou a ditadura
Começou um rumo novo.

II
Liberdade e Abril
Trouxeram democracia
E todos festejaram
Com muita alegria.

Mas pensando bem,
Depois há desilusão
Porque estes dirigentes
Não animam a nação.

Letra - Original do 6º ano        Música – “Esta vida de marinheiro”

ESTESTESTESTESTA VIDA VIDA VIDA VIDA VIDA DE  AA DE  AA DE  AA DE  AA DE  AUSTERIDUSTERIDUSTERIDUSTERIDUSTERIDADEADEADEADEADE

Canção interpretada pelos alunos do 6º ano no
colóquio realizado no dia 28 de abril, na Casa da
Banda, com ex-combatentes, no âmbito da
comemoração do 40º aniversário do “25 de abril”

III
Impostos, só impostos
Impostos a dobrar
E a falta de trabalho
Continua a aumentar.

Apertem os cintos
Continuem a apertar
É o que diz a Troika
É ela a mandar.

IV
Só cortes nos salários
Cortes na educação
E com cortes na saúde
Ai, que dor no coração!!!

Ó Troika vai-te embora
Não me deixes assim…
Para isto acabar,
Só com pós de prelimpimpim…

Refrão: Esta vida de austeridade
Está a dar cabo de mim,
Rapa ra para paraparaparaparim.

Campanha Escolar

2014/15
recheada de surpresas

Não te atrases

Boas Férias!!
Divertidas quanto baste!!
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A data de vinte e cinco de Abril de 1974 representa
um dos acontecimentos mais marcantes da história
nacional, conhecido como a “Revolução dos Cravos”.

A situação política nacional anterior ao “25 de abril”
apresentava-se algo descaraterizada, que se torna
evidente na chamada “Primavera Marcelista”, pouco
depois da subida de Marcelo Caetano ao poder, fruto
de uma indisponibilidade física do até então Presidente
do Conselho de Ministros, António de Oliveira Salazar.

A “Primavera Marcelista” teve como principal
referência o sucessor de Salazar, Marcelo Caetano, o
qual tentou desde logo impor uma política mais liberal,
fomentada por algumas das seguintes medidas:
modera a atuação da PVDE (Polícia de Vigilância e
Defesa do Estado) e da Censura, abre a União
Nacional a sensibilidades políticas mais liberais e passa
a denominá-la Ação Nacional Popular.

No entanto, findas as esperanças de uma
democratização do regime, Marcelo viu-se sem o apoio
dos liberais e alvo da contestação dos fragmentos mais
conservadores que culpavam a política inicial por si
assumida como o principal motor da instabilidade social
então verificada. Optou por fim pela continuidade e
cingiu-se a cimentar a “Obra de Salazar”, o Estado Novo.

É importante percebermos o sistema económico
instalado no nosso país, que primava por um
capitalismo monopolista do qual se destacavam os
grandes grupos económicos monopolistas, que
dominavam o país económica e politicamente, os
chamados “lobbies” da sociedade atual.

A situação social portuguesa antes da “Revolução
dos Cravos” traduz-se pelo desgaste e insatisfação que
o regime e a sua já longa duração provocaram, com
medidas governamentais como a conhecida e
duradoura Censura, que ia desde a imprensa ao
teatro, passando pelo cinema, a situação da Guerra
Colonial (que era por todos reconhecida como

A propósito do 40º aniversário do “25 de abril de 74”…
insustentável, menos pelo governo português), que
provocara o isolamento do nosso país face à
comunidade internacional, o que gerou protestos de
milhares de jovens e se transformou num dos temas
dominantes na oposição ao regime.

Por último, era a própria Constituição que contribuía
para o generalizar da indignação, visto que não
garantia o direito dos cidadãos à educação, à saúde,
ao trabalho e à habitação.

Consumada esta breve descrição do ambiente,
deveras tenso, em que Portugal se encontrava
mergulhado, não é difícil enumerar aspetos que
facilitaram o despoletar de uma revolução, como a
mais óbvia e socialmente unânime forma de dar um
novo rumo ao país.

O que efetivamente torna esta revolução emblemática
não é apenas o seu significado político e social, que foi
evidentemente uma das suas grandes “bandeiras”, mas
também a forma globalmente pacífica como ocorreu, ou
seja, sem a necessidade da existência de derramamento
de sangue, o que de certa forma nos demonstra como a
mobilização popular foi praticamente global e a resistência
praticamente inexistente.

Nos 40 anos do “25 de Abril” destaco algumas
figuras que vieram a revelar-se importantes na
condução da revolução para o sucesso, como:

- O Capitão Salgueiro Maia, que comandou a
coluna militar que montou o cerco aos ministérios do
Terreiro do Paço, forçando a rendição de Marcelo
Caetano, presidente do Conselho de Ministros;

- O Major Otelo Saraiva de Carvalho, que foi o
responsável pelo setor operacional da Comissão
Coordenadora do MFA (Movimento das Forças
Armadas) e quem dirigiu as operações do “25 de Abril”,
a partir do posto de comando clandestino instalado no
Quartel da Pontinha;

- O General António de Spínola, que foi o décimo

quinto Presidente da República Portuguesa, o primeiro
após a Revolução de Abril, sendo uma figura
importante na condução dos destinos do país no
período pós-revolução.

Naturalmente muito se deve a esta revolução que
nos fez crescer como povo e nos restituiu a identidade
que fomos construindo ao longo da história, no entanto
parece-me que, após uma revolução, existe a tentação
de se pensar que o seu sucesso garante desde logo
um futuro “radioso”, o que não faz sentido se não existir
um compromisso nacional abrangente a nível social
e quiçá ainda mais importante a nível político, que
consiga garantir a estabilidade que necessariamente
um povo necessita de ter, se quiser lançar bases
sólidas para a construção de um novo rumo.

Por último, mas não menos importante,
consideremos a importância do “25 de Abril” na
sociedade atual e assinalemos alguns contrastes.

Um dos pilares do Estado Novo era a chamada
Censura à imprensa e não só. Relembremos o dia
em que um conhecido escritor surge na primeira
página de um jornal, apelidando o Presidente da
Republica de artista de circo.

Outros exemplos são o acesso ao ensino, que era
bastante limitado ou ainda a diversidade de escolhas
políticas existentes no que diz respeito aos partidos,
um contraste absoluto com a centralizadora União
Nacional.

Nos momentos de depressão, como é o que
vivemos, temos tendência para reflexões e, fruto
dessas reflexões, já não é a primeira vez que oiço
pessoas a praguejarem contra a situação nacional
atual e a desejarem o regresso de um novo período
de “pulso forte” para pôr, dizem elas, “o país na ordem”.

Será que é mesmo disso que precisamos?

Micael Alves, 11ºC

Como sabemos, o “25 de Abril” foi uma revolução, embora
pacífica, difícil e, só com a excelente determinação, o trabalho
e a dedicação de todos, se conseguiu como destino final uma
vitória que ditava o fim da ditadura e o início da liberdade tanto
ansiada pelos portugueses.

Neste ano, Portugal comemora o 40º aniversário de seu último
e mais conhecido golpe de Estado, rapidamente transformado
numa revolução. No dia 25 de Abril de 1974, a sociedade
portuguesa dizia adeus a uma ditadura de 48 anos, sob o
domínio de António de Oliveira Salazar. Na altura do golpe,
desencadeado por militares, o apoio popular foi de tal tamanho
que os comandantes da operação não puderam conter a euforia que
invadiu as ruas de Lisboa e do resto do país. As pessoas tomavam as
praças, vaiavam as reduzidas forças militares fiéis ao Governo,
ofereciam apoio e alimentos aos revoltosos e festejavam a perspetiva
de liberdade, empunhando cravos ao invés de armas.

O “25 de Abril” constitui uma data gloriosa da História
Contemporânea de Portugal que deve ser comemorada e lembrada,
em especial neste preciso momento em que Portugal atravessa uma
das maiores crises da sua história. A história do “25 de Abril” não se
resume ao golpe executado pelos militares. É também a luta pela
sociedade do progresso, pela criação de serviços públicos
fundamentais, pelos direitos dos trabalhadores, pela resolução da
conflitualidade resultante do processo de descolonização. No “25 de
Abril” não se comemora apenas um dia em concreto, mas sim o início
de uma dinâmica que se tem desenvolvido ao longo destas 4 décadas,
na qual se destaca o “fenómeno” da democracia.

A democracia, na minha modesta opinião, pode ser a coisa mais
bonita e fascinante do mundo, se bem utilizada e empregue. Nestes
últimos 40 anos de democracia, assistimos a vários acontecimentos

O “25 de Abril”

importantes a nível político, decisões de políticos que o povo elegeu
através dessa tal democracia que ditaram o nosso futuro, decisões
importantes para as novas gerações que passaram e passarão, umas
melhores que outras, por decisões que tinham de ser tomadas, decisões
essas que indiretamente foram escolhidas pelo povo, e o nosso futuro,
graças à democracia, ficou nas mãos da população. Essa é a melhor
parte da democracia, termos poder de decidirmos, embora
indiretamente, o nosso futuro.

Os próximos anos adivinham-se difíceis, mas acredito nos jovens
que aí vêm, acredito nalguns políticos, acredito num país e num mundo
melhor, acredito que com os erros do passado e com a experiência
destes 40 anos de democracia se consiga virar uma página da história
e mudar o rumo dos acontecimentos. PORTUGAL PRECISA DE
TODOS E TODOS PRECISAMOS DE PORTUGAL! O nosso dever é
deixarmos o nosso país melhor do que o encontrámos, SEMPRE PELO
BEM DO INTERESSE PÚBLICO E PERSPETIVANDO SEMPRE O
MELHOR PARA AS FUTURAS GERAÇÕES.

Cristóvão Monteiro, 11ºC

Sessão aberta da Câmara Municipal, no dia 24 de abril, em que os alunos do 11ºC

apresentaram intervenções interessantes e colocaram questões ao executivo camarário
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Ao longo do ano letivo, o projeto
“Histórias sobre rodas “criou,
reinventou e dramatizou três
histórias - “Histórias trocadas”,
“Tita, a coelhinha diferente” e
“Robertices” - para serem

apreciadas pelos alunos e
professores da Educação pré-
escolar e do 1º Ciclo do nosso

Agrupamento. A receção foi muito
positiva, pois é sempre com agrado
que as histórias são ouvidas,
recriadas e recontadas pelos
alunos. Leituras diversificadas
transportam imagens para outros

planos que acabam
por enriquecer o
imaginário de quem
as ouve e quem as
contou contribuiu
para brindar a
história com outras
histórias.

A BE de Ínsua
teve a fortuna de
acolher atividades

dinamizadas pelos professores
Lídia Almeida (Educação
Musical), Susana Silva (Inglês),

“ A leitura é importante para
fazermos textos e para
melhorarmos a escrita.”

“ A leitura é importante para as
crianças porque assim aprendem
a ler e a escrever.”

“Para mim, a leitura é um
prazer.”

“A leitura permite viajar,
aprender, aprender a ler,
conhecer novas histórias…”

“A leitura ajuda-nos a
descontrair, a divertirmo-nos e a
imaginar histórias novas.”

Elisabete Gueidão (Teatro) e pela
animadora Catarina Mourão.

As palavras e as notas
contaram e tocaram as mesmas
histórias e envolveram a
assistência que, contagiada pela
alegria dos músico-leitores,
participou cantando.

Foi apresentada a história
“Caracóis de ouro – Goldilocks”,
em Inglês, pelos alunos do 4ºA aos
alunos do 4ºB, proporcionando
deste modo o contacto com uma
língua estrangeira e evidenciando
a importância do seu estudo.

Os alunos do 7º ano de T eatro
quiseram alertar os mais
pequenos (alunos do 1º e 2º ano)
para o perigo de falar com
desconhecidos e escreveram a

história que dramatizaram.
A animadora Catarina Mourão

escreveu “O tradutor de gatos”,
contou a história e o professor
Paulo Neves ilustrou-a in loco para
gáudio da assistência.

Foi assim que a BE viu o seu
espaço enriquecido e os seus
utilizadores tiveram a possibilidade
de participar em atividades
inesperadas. Bem-haja!

Alunos do 4º ano do
Agrupamento receberam a visita
da professora bibliotecária, ao
longo deste ano letivo, e durante
as várias sessões trabalharam o
tema da criatividade e da leitura.
Nesse âmbito foram produzidos
alguns trabalhos.

Pensamentos sobre leitura
Livros mais lidos na BE de Ínsua

Livros mais lidos na BE da Escola Básica e Secundária

Leitores com mais empréstimos

Durante o ano lectivo, viajaram 1784 livros nas mãos dos
leitores da EBI de
Ínsua e 604 livros
conheceram os leitores
da escola secundária.

Vamos aproveitar o
Verão para ler aquele livro que
há muito quer ser lido e vamos
viajar low cost!

BOAS FÉRIAS E BOAS
LEITURAS!

A professora bibliotecária,
Edite Angélico

Leituras foram acontecendo …
“Leitura é imaginação.”
“A leitura é um bem essencial

à vida.”
“Ler é adquirir mais saber

sobre a vida.”
“A leitura contribui para o

nosso crescimento.”
“A leitura transporta-nos para

o sonho.”
“Os são uma grande e bela

companhia.”
“Devemos treinar a leitura todos

os dias.”
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Qual a sua naturalidade e onde reside?
Sou natural de Sabrosa, uma vila do Alto

Douro, e resido actualmente em Vila Real, cidade
onde trabalho.

Com um currículo tão vasto, quais são,
atualmente, as suas ocupações, para além da
escrita?

Sim, sou professor na Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro, faço investigação na área
do património imaterial, escrevo regularmente
artigos, seja no âmbito da literatura infantil e infanto-
juvenil, seja no âmbito da ficção histórica e também
estudos ensaísticos, na área em que investigo.

Diga-nos há quantos anos escreve e em que
áreas.

Escrevo há cerca de trinta e cinco anos, em
poesia e em prosa. A literatura infantil, alguma dela
tem a ver com os conteúdos que investigo: lendas,
contos tradicionais, …  Muitos deles resultam de
recolhas que faço junto dos intérpretes da
memória e outros livros que escrevo para crianças
têm a ver com interpretações que faço dos
programas escolares. Escrevo alguns livros para
servirem de auxiliares aos professores, nas suas
aulas; outros vão ao encontro de necessidades
específicas de aprendizagem, como o ambiente,
direitos humanos, direitos dos animais, …

Publicou todos os livros que escreveu?
Sim, publiquei todos os livros que escrevi.

Quando estou a escrever um livro, tenho,
habitualmente, já um compromisso, por parte de
uma editora, de o publicar. Muitos dos meus livros
resultam de convites de editoras.

Considera que o processo de criação é algo fácil?
É fácil, digamos, para quem tem um talento

apropriado para a área em que está a criar. Não se
pode dizer que uma pessoa que não está vocacionada
para uma arte que vá produzir arte com qualidade.
Por exemplo, o escritor escreve, o pintor pinta…

Indique-nos os autores que mais o
marcaram enquanto leitor.

Desde muito novo, marcaram-me todos os que
figuravam nos antigos manuais escolares. Estou a
lembrar-me de Matilde Rosa Araújo, Adolfo
Simões Müller, … No ensino secundário marcou-
me muito, e ainda hoje o meu percurso reflete a
aprendizagem desse tempo, Luís de Camões e “Os
Lusíadas”. Recentemente, sou bastante
influenciado por autores como Manuel Alegre,
José Saramago, Lobo Antunes,…

Qual o papel da literatura na vida das
crianças?

A literatura infantil é imprescindível para que
uma criança cresça de forma saudável. As crianças
crescem por dentro e por fora. Se se alimentarem
com boas leituras, crescerão por dentro; se assim não
acontecer, apenas crescerão por fora e por dentro
ficarão vazias, ocas. Uma boa leitura é uma arma que
as pessoas vão ter durante toda a sua vida perante
os desafios, as adversidades. Quem lê está sempre
em vantagem na sociedade. A sociedade não dá
grandes tréguas a quem vive à margem da leitura.

Nos dias de hoje, é frequente dizer-se que
nem sempre é fácil motivar para a leitura…
Está de acordo?

Sim, é evidente que há uma série de factores que
contribuem para a motivação para a leitura. Desde
logo, a própria família. Se não incute hábitos de leitura

Entrevista ao escritorEntrevista ao escritorEntrevista ao escritorEntrevista ao escritorEntrevista ao escritor
Alexandre PAlexandre PAlexandre PAlexandre PAlexandre Parafitaarafitaarafitaarafitaarafita

A presente entrevista foi realizada no passado dia 4 de abril, ou seja, no final do 2º período,

altura em que, tal como anunciámos na secção “Novas das BEs” do número anterior do PENA

JOVEM, esteve na Biblioteca Escolar da EBI o escritor Alexandre Parafita.
O Clube de Jornalismo foi ao seu encontro e eis o resultado, que achamos muito interessante

e merecedor de ser partilhado com os nossos leitores, apesar de alguma distância temporal.

Mas, lá diz o velho ditado, “mais vale tarde do que nunca”.

na criança, não irá certamente vê-la como um bom
leitor. Mas, para além disso, é preciso também a escola
criar boas bibliotecas, que felizmente temos,
diversificar a oferta de autores e de obras para que
as crianças tenham muito por onde escolher, convidar
autores, dramatizar histórias desses autores. Tudo
são contributos fundamentais para criar hábitos de
leitura nas crianças.

Entende que há diferenças significativas entre
os jovens dos meios rurais e os dos meios urbanos?

Sim, há diferenças mas não muito
significativas. Hoje em dia, um jovem que está num
meio rural tem acesso às mesmas coisas que um
jovem que está no meio urbano. Tenho-os visto
com computadores, com obras. Portanto, desde que
haja nos ambientes que frequentam, seja no seio
da família ou da escola, os instrumentos que lhes
permitam estar ao mesmo nível dos da cidade,
penso que eles conseguem ter o mesmo sucesso.
Infelizmente há depois influências que recaem
sobre uns e sobre outros que os empurram para
percursos menos positivos, menos vantajosos. E
nós assistimos nos meios urbanos a desvios de
muitos jovens para mundos que mais tarde ou mais
cedo acarretam consequências negativas para a sua
vida. Nos meios rurais isso também acontece, mas
parece-me que não com tanta intensidade.

Sabemos que é também um estudioso do
património imaterial. Fale-nos um pouco da
importância da sua atividade no âmbito da
respetiva preservação.

Enquanto investigador na área do património
cultural e imaterial procuro ir buscar, sobretudo
junto dos meios rurais, os testemunhos dos mais
idosos, porque eles estão de partida. E se partem
com as suas memórias, os seus testemunhos, que
são valores que passaram de geração em geração,
todos nós ficamos mais pobres. Portanto, eu
procuro recolher, resgatar esses conteúdos, mas,
ao mesmo tempo, estudá-los, fazer interpretações
sobre o que é que isso vale. Parte dos meus livros
são o resultado de interpretação, porque não basta
recolher. É preciso avaliar, interpretar para que,
sobretudo, as novas gerações percebam o que vale
o que os idosos têm na memória e que, quando
partem, ou deixam ficar ou levam com eles.

Acha possível viver da escrita em Portugal?
Sim, há alguns autores que vivem da escrita,

mas não é fácil e grande parte dos autores tem
uma atividade profissional diferente. Ou são
professores, ou são médicos ou têm outras
profissões, e complementam essa atividade
profissional com a escrita de livros. Eu não me
atreveria a viver exclusivamente da escrita.

Entrevista conduzida por
alunos do Clube de Jornalismo

… E cá voltámos… Mais um final de período, mais
uma edição do nosso jornal escolar, onde se integra a
citada rubrica. Desta feita, coube na sorte o professor
Carlos Gomes, de Educação Moral e Religiosa Católica, que
simpaticamente acedeu a conceder-nos esta entrevista.
O que terá para nos dizer?! Vamos descobrir…

- De onde é natural e onde reside?
- Resido numa localidade bastante conhecida, chamada

Tibaldinho, pertencente à freguesia de Alcafache, concelho de
Mangualde, do qual também sou
natural. Alcafache é uma das mais
importantes freguesias que compõem
o concelho de Mangualde,
principalmente pelo seu potencial
máximo – os bordados e a água
de natureza termal, sulfúrea, alcalina,
dotada de radioatividade curativa. Esta
riqueza foi aproveitada e deu origem
às tão afamadas Termas de Alcafache.

- Quais foram os motivos
que o levaram a escolher esta profissão?

- Ser professor é a mais nobre dádiva à humanidade e o maior
contributo para o progresso dos povos. O principal motivo para ser
professor é que ele é quem “abre as portas” para todas as outras
profissões!

Imaginem um médico, que vocês admiram, ou um advogado,
que já viram atuar brilhantemente, ou um engenheiro que constrói
máquinas e pontes.

Pois é, foi um professor que lhes ensinou tudo isso! Se alguém
realmente tem o poder de “mudar o mundo”, como todos dizem, esse
alguém é o Professor! Uma das frases de que mais gosto é a do
Educador Paulo Freire, que diz “Ser professor é ter a certeza de que
faz parte de sua tarefa docente, não apenas ensinar conteúdos, mas
também ensinar a pensar certo!”.

- Há quantos anos exerce?
- O tempo passa muito rápido… já lá vão 16 anos desde que

iniciei a minha carreira profissional, na Escola Básica do 2º e 3º
ciclos Ana de Castro Osório de Mangualde.

- Porquê EMRC? É a sua Área de Formação?
- Sim. Sou licenciado em Teologia, pela Universidade Católica

do Porto.
Ao contrário do que muita gente pensa, a E.M.R.C. na escola tem

uma estrutura académica equiparada às outras áreas e exige uma
habilitação, também ela equiparada à dos outros professores. Exige-
se uma formação/preparação teológica com o conteúdo básico e a
preparação pedagógica e didática. Tal como afirmei, “Ser professor é
a mais nobre dádiva à humanidade…”, com maior razão se pode dizer
em relação à EMRC, pois é uma disciplina que dá maior ênfase às
aquisições de valores e atitudes, contribuindo para a formação integral
do aluno. Num mundo profundamente dominado por uma visão utilitarista
e pragmática da vida e, também, da educação, importa ter bem presente
que os valores essenciais são aqueles que nos ajudam a viver em
plenitude e nos capacitam para a descoberta da felicidade.

- O que pensa dos alunos de hoje?
- Em primeiro lugar, aproveito para dar os parabéns à

comunidade educativa de Penalva do Castelo, pois encontramos
nesta escola alunos com verdadeiros princípios e valores. E nesse
aspeto, sim, muito diferentes do que se vai vendo e ouvindo pelo
país fora.

- Há quem pense que é fácil ser professor, mas
também há quem reconheça as vicissitudes desta
profissão. O que pensa disto?

- Como ninguém nasce professor, é necessário aprender-se a
ser… Leva muitos anos de estudo, trabalho, sacrifício, altruísmo e,
até, dor.

Porém, é uma bênção, é um forte orgulho e uma honra
incomensurável.

Todos os dias temos de recomeçar a aprender!...
- Conte-nos o que faz nos seus tempos livres?
- Um pouco de tudo… ler, desporto, passear, ver televisão…
Já agora… boas férias e até setembro!

Entrevista conduzida por
alunos do Clube de Jornalismo

“O outro lado de …”
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Penalva do Castelo foi palco
da “Viagem do Elefante”

A Câmara Municipal de Penalva do Castelo,
a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão-
Lafões e a Associação Cultural e Recreativa
de Tondela (ACERT) promoveram, no dia 7 de
junho, o ESPETÁCULO TEATRAL “A VIAGEM
DO ELEFANTE POR VISEU DÃO-LAFÕES”,
na Praça Magalhães Coutinho (Largo da
Misericórdia), em Penalva do Castelo.

O Trigo Limpo – Teatro ACERT realizou um
dos espetáculos mais marcantes dos últimos
anos, na vila de Penalva do Castelo.

Cerca de dois mil visitantes marcaram
presença na primeira paragem da grande
viagem do elefante Salomão pela Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão-Lafões.

A arquitetura natural da Praça Magalhães
Coutinho foi o cenário onde a narrativa do
conto de José Saramago se desenvolveu. O
agigantado elefante Salomão (com seis metros
de altura) trilhou as pegadas que, de Lisboa a
Viena de Áustria, representam memórias
sentimentais e literárias da vida de José
Saramago, um criador de livros e de sonhos.

A atuação durou cerca de uma hora e meia
e contou com a participação de vários atores
e figurantes locais. Ao longo de uma semana,
os ensaios ganharam as ruas, as praças e os
edifícios dos moradores. Cada noite foi motivo
de encontro para a preparação entusiasta e
rigorosa.

O evento contou com a colaboração da
Banda Musical e Recreativa, do Rancho
Folclórico de Penalva do Castelo, do
Agrupamento de Escolas, dos Bombeiros
Voluntários e também dos habitantes do Largo
da Misericórdia.

Com esta iniciativa, a autarquia contribuiu
para a dinamização da oferta cultural,
proporcionando aos penalvenses e visitantes
oportunidades de fruição de animação e convívio.

Festa da Música 2014
A CMPC promoveu, nos dias 18 de maio e

8 de junho, a tradicional Festa da Música,
evento realizado anualmente no concelho de
Penalva do Castelo que congrega as
Coletividades Culturais e respetivas Escolas
de Música concelhias.

No dia 18 de maio, a localidade de Antas foi

palco do primeiro encontro da Festa da Música,
onde atuaram as Escolas de Música da ACDR
de Pindo e de Vila Cova do Covelo, seguindo-
se as atuações do Grupo de Concertinas do
Dão, Rancho Folclórico da Matela e Rancho
Folclórico de Penalva do Castelo.

No dia 8 de junho, o segundo encontro da
Festa da Música decorreu em Penalva do
Castelo, em que atuaram a Associação Rio
Côja, Solidariedade Recreativa, Desportiva
A.M.P., as Escolas de Música da ACRS de
Real, da Casa do Povo de Esmolfe e de Ínsua,
bem como o Grupo de Cantares “Pena Alba”,
o Grupo de Cantares de Pindo e ainda a Tuna
Realense, Tuna de S. Martinho de Pindo e o
Rancho Folclórico de Penalva do Castelo.

A Câmara Municipal e as Associações e
Coletividades concelhias desenvolvem este
projeto com o objetivo de reforçar a
dinamização sociocultural e de promover o
convívio e a divulgação dos valores artísticos,
etnográficos e folclóricos da região.

Show Cooking encerra
iniciativa “maio…mês

do coração”
Decorreu, no dia 30 de maio, na Sala

Polivalente e Anfiteatro da Biblioteca Municipal,
mais uma ação integrada na iniciativa
municipal “maio…mês do coração”, com o
objetivo de promover a alimentação (cozinha)
fácil, rápida, económica e, acima
de tudo, saudável.

Para além da presença dos
representantes das diversas
entidades envolvidas (Câmara
Municipal, Agrupamento de Escolas,
UCC Pena d’Alva e Equipa de
Educação para a Saúde do AEPC),
a iniciativa contou ainda com a
participação de alunos do curso
profissional de Técnico de
Restauração – variante de Cozinha/
Pastelaria, do Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo, e do
curso de Restauração e Catering, da
Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia.

A primeira sessão decorreu na sala
polivalente da Biblioteca Municipal e consistiu
numa ação de sensibilização sobre a
alimentação saudável, proferida pela Enfª Ana
Sofia. Posteriormente, já no anfiteatro ao ar livre
da Biblioteca, decorreu um Show Cooking

promovido pelos alunos do Agrupamento de
Escolas local, que confecionaram e serviram
diversos tipos de sopa, e pelos Chef’s Jorge
Morgado e Ana Bonito, da ESTHS, que
brindaram os participantes com uma original e
saudável refeição (entrada, prato e sobremesa).

Além de uma experiência saborosa e de
grande interação entre os cozinheiros e o
público, este workshop de cozinha saudável
ensinou a confecionar, de forma rápida,
económica e saudável, refeições com grande
qualidade nutricional (sopas, pratos principais
e sobremesas), tanto para quem se sente
cozinheiro como para quem aprecia uma boa
e saudável refeição.

Projeto
“Um Olhar sobre as Origens”

No âmbito do Projeto “Um Olhar sobre As
Origens”, a 7ª exposição foi promovida pela
Câmara Municipal de Penalva do Castelo e
esteve patente de 28 de abril a 14 de maio no
restaurante McDonald’s® (junto à rotunda
Paulo VI, em Viseu), onde foram apresentadas
18 fotografias que retratavam o património cultural
do concelho, e no Instituto Português do Desporto
e da Juventude (IPDJ), cuja exposição incluiu
uma mostra do património, artesanato,
equipamentos desportivos, educação,
associativismo e empreendedorismo, entre outras
temáticas.

O projeto “Um Olhar sobre as Origens”,

organizado pelo IPDJ, em parceria com o
restaurante McDonald’s® de Viseu e as Câmaras
Municipais, pretendeu dar a conhecer os
tesouros dos concelhos e gentes do Distrito de
Viseu.

No restaurante McDonald’s®, as
coletividade culturais Tuna de S. Martinho de

Pindo, Associação Cultural Castro
de Pena Alba e Tuna Realense
proporcionaram uma atuação
musical.

No dia 7 de maio, o IPDJ de
Viseu, em colaboração com o
Museu Grão Vasco, o Centro de
Coordenação Cultural da CMV e o
Teatro Viriato, organizou uma visita
cultural a locais emblemáticos da
cidade de Viseu para meia centena
de alunos do Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo.

(Continua na página seguinte)
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Câmara Municipal atribui
400 mil euros às Juntas

de Freguesia
A Câmara Municipal, no dia 19 de maio,

promoveu uma sessão com os presidentes das
Juntas de Freguesia para a assinatura de
diversos contratos interadministrativos, cujo
montante global é superior a 400 mil euros.

Aproximadamente 346 mil euros são
destinados à realização de obras diversas nas
freguesias. Cerca de 51 mil euros são
atribuídos para a conservação e limpeza de
bermas, numa extensão de 145 Km de vias
concelhias. Para o aquecimento das salas de
aula das escolas do 1º CEB e dos jardins-de-

infância das Freguesias de Antas e Matela,
Esmolfe, Germil, Pindo e Sezures são
destinados cerca de 5 mil euros. Para a
realização dos transportes escolares nas
freguesias de Pindo e Castelo de Penalva, são
atribuídos cerca de 8.500 euros. Para apoio
no fornecimento de refeições e prolongamento
de horário no estabelecimento escolar de
Esmolfe são destinados cerca de 282 euros.

Desta forma, a Câmara Municipal delega
competências e atribui os meios financeiros
necessários à sua concretização.

CMPC apresentou Espetáculo
Cultural “Noites do Grémio”

A Câmara Municipal apresentou aos
penalvenses o espetáculo cultural “Noites do
Grémio”, inserido nas comemorações do 40º
Aniversário do “25 de Abril”.

Este espetáculo foi concebido e realizado
pela Biblioteca Municipal de Mangualde,
Agrupamento de Escolas de Mangualde,
Amarte e Palco de Encantos.

Trata-se de uma produção que, através do
recurso à música, dança e representação
teatral, evoca as vivências, o ambiente
sociocultural e o cenário das atividades
desenvolvidas nas noites do Grémio, cuja
coletividade gozou de grande visibilidade e
notoriedade, em Mangualde, até há escassas
décadas.

Durante o espetáculo, na sede da Banda
Musical e Recreativa, foi proporcionado o
serviço de bar, com a colaboração dos alunos
do curso profissional de Técnico de
Restaurante/Bar do Agrupamento de Escolas
de Penalva do Castelo.

A representação contou essencialmente
com o contributo artístico dos colaboradores
das instituições envolvidas na produção deste
espetáculo cultural: crianças, jovens e adultos.

A apresentação deste espetáculo cultural
resulta de uma parceria estabelecida entre os
municípios de Penalva do Castelo e
Mangualde, através da sua Biblioteca, e foi
bastante apreciado pelo público.

Câmara Municipal ofereceu
transporte para visitas de estudo

A CMPC, a fim de proporcionar um dia
diferente às crianças das escolas do 1º CEB
e jardins-de-infância do concelho e seus
professores, educadoras e funcionárias,
ofereceu o transporte para a realização de seis
visitas de estudo.

Os alunos das escolas do 1º CEB visitaram
Moinho da Chuva, em Campia – Vouzela, e as
Termas de São Pedro do Sul.

As crianças dos jardins-de-infância
visitaram o Lugar dos Afetos, em Aveiro, e a
praia da Barra.

Nesta temporada, a CMPC promove
ainda as seguintes caminhadas:

- “Rota dos Cenários do Passado”,
em Esmolfe, no dia 13 de julho

- “Trilho do Ryal”, em Real, no dia
3 de agosto.

Exposição Fotográfica
“Álbum de Memórias”

do Concelho de Penalva
No átrio da Câmara Municipal de

Penalva do Castelo, está patente uma
exposição fotográfica intitulada “Álbum
de Memórias”, que resulta da recolha
de fotografias antigas cedidas pelos

penalvenses alusivas às terras e gentes do
concelho de Penalva do Castelo.

A exposição é constituída por centenas de
fotografias e pode ser visitada de segunda a
sexta-feira, durante o horário de funcionamento.

Esta mostra tem sido apreciada, sobretudo
por documentar aspetos da história deste
Município e da vida das suas gentes, desde
finais do século XIX, e permitir aos visitantes
evocar recordações antigas e vivências
pessoais em ambientes e cenários que
partilharam noutras épocas.
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ONDE PONDE PONDE PONDE PONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?

O nosso ex-aluno de hoje,

aquando da entrada na nossa
escola, em 1997

- Entre 1997 e 2005, passou
8 anos da sua vida na nossa
escola-sede. O que é que
significou para si esse tempo?

- Agora que olho para trás,
foram sem dúvida 8 anos
fundamentais na minha educação
e formação enquanto pessoa. Na
altura era apenas cumprir a
obrigação de ir à escola, estudar
e viver as coisas boas próprias da
idade. É a melhor fase da nossa
vida, não temos grandes
preocupações, fazemos amizades
que ficam para sempre e
começamos a ponderar o que
queremos no futuro.

- O que recorda de mais
relevante?

- Nesta idade vivemos tudo a
100%, o que faz com que na
memória permaneçam ainda as
lembranças da altura e sem dúvida
que o mais marcante são as
amizades que ficam para sempre.
Ainda hoje me encontro com
amigos e revivemos peripécias
que fazíamos na escola. Recordo
também alguns projetos escolares,
entre os quais a participação da
nossa escola no desfile da EXPO
98 e, a nível interno, as manhãs
desportivas em que eram
realizadas atividades radicais.

Foram também importantes
alguns professores e funcionários
que marcaram positivamente o
meu percurso escolar.

- O que é que apreciou mais
na escola? E menos?

- Fazia parte de um grupo de
amigos muito unido, onde reinava
a boa disposição mas também o
espírito de entreajuda, bastante
necessário nas épocas de estudo,
o que facilitava o gosto por
alcançar boas notas.

A parte que menos gostei foi o
facto de ter o meu pai como
funcionário da escola, o que me
impedia de ter alguns
comportamentos, pois tudo o que
fizesse de incorreto não ficava em
segredo!

- Quais as disciplinas
preferidas?

- Foram Física, Geometria
Descritiva e Educação Física.

- Sabemos que seguiu a vida
militar. Como é que surgiu esse
fascínio por uma carreira
militar?

- Sempre achei a vida militar
aliciante e cheia de desafios. Ao
terminar o 12º ano, esse gosto
tornou-se mais consistente e
resolvi fazer da carreira militar o
meu objetivo de vida.

- Participou em missões
militares. Pode enumerá-las e

A Escola-sede regista 27 anos de funcionamento e várias têm
sido as fornadas de alunos que por aqui passaram e fizeram o seu
percurso escolar.

E surgiu a ideia: o que é feito dos nossos ex-alunos? Que rumo
seguiram? Que recordações guardam desta casa que também foi
deles?

Desta vez fomos ao encontro de um ex-aluno que nasceu em
1987 nesta Vila, onde reside e concluiu o 1º ciclo do ensino básico
em 1997, na antiga Escola Primária.

Seguiu-se a Escola C+S (atual escola-sede do Agrupamento),
em 1997/98, para a frequência e conclusão do 2º e 3º ciclo do
ensino básico e do ensino secundário, o que sucedeu em 2005 no
curso de caráter geral do agrupamento 1 – científico-natural.

Por opção pessoal, ingressou na vida militar em 2006. Após um
ano de serviço militar, concorreu à Escola de Sargentos do Exército,
onde cumpriu os dois anos de formação, optando no 2º ano pela
Arma de Infantaria. Durante a
formação da Escola de Sargentos
do Exército, concluiu diversos
cursos, nomeadamente, o curso
de Operações de Apoio à Paz e o
curso de Tiro. Após concluído o
Curso de Formação de Sargentos
do Quadro Permanente do
Exército, ingressou no Curso de
Operações Especiais (Rangers)
para Militares do Quadro
Permanente no Centro de Tropas
de Operações Especiais (CTOE)
em Lamego. Este teve a duração
de 6 meses, o qual concluiu com
aproveitamento. De seguida, foi
colocado na Força de Operações
Especiais (FOE) pertencente ao
CTOE. Um mês depois, foi
nomeado para frequentar o curso
de Patrulhas e Reconhecimento de Longo Raio de Ação, que concluiu
no final de 2010, tendo continuado na FOE como comandante de
equipa de Operações Especiais.

Em outubro de 2011, iniciou o curso de Paraquedismo Militar,
seguido de outros como o de Proteção de Altas Entidades, Proteção
Pessoal e Operações HUMINT.

Em março de 2012 e durante 6 meses, fez parte integrante do
Destacamento de Operações Especiais numa missão no Kosovo,
com as funções de Sargento de Operações/Informações do SOD
(Special Operations Detachement) e de BSO (Branch Security
Officer). Regressado da missão em Setembro de 2012, voltou para
Lamego, onde foi convidado a exercer as funções de instrutor do
Curso de Operações Especiais.

Neste ano de 2014, por opção, foi colocado em Viseu, no
Regimento de Infantaria 14, onde devido à sua experiência cumpre
as funções de comandante do Pelotão de Reconhecimento. Também
frequentou vários cursos, entre os quais o curso de Contra
Vigilância.

Possui louvor do Comandante da KTM (KOSOVO TACTICAL RESERVE
MANOEUVRE) /KFOR e várias referências elogiosas, assim como
as seguintes condecorações nacionais e estrangeiras: - Medalhas
de Comportamento Exemplar – Grau Cobre; - Medalhas de Comissões
de Serviços Especiais – Kosovo 2012; - Medalha da NATO no Kosovo.

Referimo-nos a António Luís Gil Matos Barbosa Lucas, que nos
recebeu numa tarde do passado mês de maio.

referir os seus objetivos?
- Começo pela missão no Kosovo,
integrando a KFOR, que é a força
multinacional que pertence à
NATO. O objetivo principal era a
manutenção da paz. A minha
missão no Destacamento de

outras sobre as quais não posso
fazer referência.

-Que sensações
experimentou em cada uma? Há
umas mais arriscadas que
outras?

- Sim, há umas mais
arriscadas que outras. Nas
missões há sempre um misto de
sensações. O stress, situações de
perigo iminente, as saudades de
quem espera por nós em “casa”,
a camaradagem entre os
elementos do destacamento como
se fossemos irmãos... Todas elas,
boas e más, são importantes para
realizar cada vez melhor aquilo a
que nos comprometemos.

- Há algum episódio que
guarda especialmente na sua
memória e que pode partilhar
connosco?

- No meu percurso militar
tenho vários episódios marcantes.
Um deles aconteceu durante o meu
curso de Infantaria, em que
faleceu um camarada que se ia
casar e tinha uma filha de 1 ano.
Foi um acontecimento bastante
triste! Em Lamego, aconteceram
muitas coisas que guardo, mas
que não posso referir.

Outro foi o fim do curso de
Operações Especiais. Foi um dia
bastante especial. Para além da
família, estava presente um amigo
que é ex-militar “RANGER”. Teve
bastante significado para os dois.
A imposição da boina, que
também foi feita por ele, significou
para ambos que a partir desse
momento não eramos só amigos,
mas sim da mesma família
(RANGER).

- Sente-se realizado e feliz
com a vida profissional?
Porquê?

- Sim. Quando profissional-
mente fazemos o que gostamos,
e somos reconhecidos, é fácil
alcançar a realização pessoal.
Acredito que “Nada é Impossível”
e, quando conseguimos os nossos
objetivos, tudo o resto se torna
mais simples.

Nós, militares de operações
especiais, regemo-nos por uma
frase que define o que eu
pretendo da minha vida: “Cheio de
Deus, não temo o que virá, pois
venha o que vier nunca será maior
que a minha alma.” Fernando
Pessoa

- “O sonho comanda a vida”.
Existem outros sonhos na sua
vida? Quais?

- Sim, vários! A nível pessoal,
um deles está prestes a
concretizar-se, pois vou-me casar

Operações Especiais era
trabalhar em prol do comando da
KFOR, através de tudo o que
fosse solicitado pelo mesmo. Esta
é uma missão de conhecimento
público, estando assim autorizado
a falar dela. No entanto, existem (Continua na página seguinte)
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e iniciar assim uma nova
etapa na minha vida. Outro
sonho era abrir uma escola
de artes marciais, porque
acho que cada vez mais as
pessoas estão expostas ao
perigo, e saberem defender-
se é essencial. A nível
profissional gostava de
continuar a fortalecer os
meus conhecimentos militares
com mais formação e claro
que não está posta de parte
a formação académica
superior.

- Sabemos que está
ligado à prática de
Taekwondo, em Penalva.
Pode explicar-nos como surgiu, o que é,
objetivos, atividades que desenvolve,
público-alvo…?

- Eu já pratico Taekwondo há algum tempo
em Viseu e, em conversa com o responsável
pelo Clube de Taekwondo de Viseu, surgiu a
ideia e a oportunidade de divulgar e expandir
a modalidade pelo distrito. Sendo eu de
Penalva, quis oferecer aos Penalvenses a
possibilidade de conhecerem e praticarem
uma arte marcial na nossa terra, sem terem
de se deslocar. O Taekwondo é a Arte Nacional
Coreana de defesa pessoal e é uma
modalidade olímpica. Tem como benefícios
principais trabalhar a coordenação física e
motora, flexibilidade, equilíbrio e concentração;

promover a boa forma física, em detrimento
do excesso de peso, desenvolver a capacidade
atlética e a capacidade de defesa pessoal.
Promove também o espírito de grupo, através
do treino com os
colegas e a disciplina.
Os atletas aprendem a
fazer o que lhes é
solicitado e, assim,
desenvolvem também a
autodisciplina, através
da definição de objetivos
e esforço para atingi-
los. As atividades e a
interação das aulas
privilegiam o

ONDE PONDE PONDE PONDE PONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?     (Continuação)
desenvolvimento de caraterísticas como a
coragem, humildade, destreza e autocontrolo.

O Taekwondo pode ser praticado por todas
as idades, tendo objetivos fundamentais para
cada faixa etária. Para as crianças é ao nível
da disciplina, da amizade, da entreajuda, do
próprio comportamento e também ganharem
o gosto pelo desporto. As crianças aprendem
a respeitar-se a elas próprias e aos outros. A
autodisciplina, consequência de aprender e
praticar as técnicas, reflete-se geralmente
noutras áreas da vida da criança. Na escola
melhoram frequentemente, pois aprendem a
focalizar objetivos e trabalhar para a sua
realização. A autodisciplina que o Taekwondo
desenvolve fornece às crianças a capacidade
necessária para resistir a pressões.

- Obrigada pelo tempo que nos
concedeu e felicidades!

Entrevista conduzida por:
Ana Sofia Dinis e Raquel Martins, 12ºB
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Os alunos da educação pré-
escolar, na continuidade do tema vivido
ao longo do ano - “A Árvore dos
Valores, somos aquilo que sentimos
e abraçamos”, visitaram o “Lugar dos
Afetos”, em Aveiro, que lhes permitiu
visualizar e sentir um pouco da
harmonia das cores e sentimentos que
o lugar transmite. Todavia, a sua maior
alegria e prazer centrou-se no facto de
terem disfrutado da ida à Praia da Barra,
onde rebolaram na areia e molharam
os pés.

Foi, certamente, um dia
inesquecível para estas crianças que o
recordarão por muito tempo, apesar do
cansaço.

Por sua vez e tendo como lema

Visita de Estudo da EPE e do 1º CEB
No âmbito do Plano Anual de Atividades, a Educação Pré-escolar e o Primeiro Ciclo efetuaram a visita

de estudo de final de ano a locais diferenciados.

“Viver com saber”, os alunos do 1º ciclo
visitaram a fábrica “O Moinho de
Chuva”, em Campia. Esta fábrica

Os pais das crianças do Jardim de Infância de Penalva do Castelo tiveram oportunidade de se deslocar a este
estabelecimento para comemorar o Dia do Pai. Durante uma semana, desenvolveram atividades de culinária, expressão
motora, jogos, histórias… ou simplesmente brincaram com os seus filhos.

Foram momentos muito bem
passados,  de grande animação e
emoção, tanto para os pais como
para os filhos.

SEMANA DO PAI

assume como seu principal Valor a
contribuição para um mundo mais
sustentável do ponto de vista ambiental.

Em todo o seu papel produzido, os
alunos verificaram que a fábrica utiliza
como única matéria-prima roupa usada
ou desperdícios têxteis industriais que
recolhe e reaproveita, bem como toda
a água que consome durante o
processo de fabrico.

Os alunos ficaram encantados ao
verem a peça de roupa usada que
levaram ser transformada em papel de
algodão.

Depois da visita à fábrica, seguiu-se
o almoço numa praia fluvial, onde se pôde
desfrutar da paisagem encantadora. Os
alunos correram na relva, andaram de
baloiço, escorrega, …

Para finalizar a visita de estudo, os
alunos fizeram uma visita às termas de
S. Pedro do Sul, onde assistiram a um
filme, visitaram o museu das Termas,
puderam cheirar e verificar a
temperatura da água termal e
observaram as termas romanas.

É de salientar todo o esforço e
colaboração despendidos por parte dos
adultos, da Escola e da Câmara
Municipal, pois só com a colaboração
de todos esta atividade se tornou
realidade e aos quais ficamos gratos. A
todos o nosso Bem-Haja.

escola viva
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teve mais significado para ti?
- Sim. Nada de muito importante, mas o meu 2º

lugar no Campeonato Regional deste ano significou
muito para mim. Foi o meu passaporte para o
Campeonato Nacional.

- Qual a tua melhor marca, em que estilo e
distância?

- As minhas melhores marcas são: 50 metros
mariposa em 32 segundos e 50
metros bruços em 40 segundos.

- Quais foram as provas
que nadaste no Campeonato
Nacional de Natação?

- Nadei 3 provas: 50 metros
livres; 50 metros bruços e 50
metros mariposa.

-Que classificação
obtiveste?

- A minha melhor
classificação foi nos 50 metros
bruços, pois consegui chegar à
final, onde obtive um honroso 7º
lugar, com a marca de 40,85
segundos.

- O que sentiste ao estares presente entre as
melhores nadadoras do Desporto Escolar do
país?

- Foi muito bom interagir com todas elas. Foi um
orgulho enorme para mim ser considerada uma
delas.

- Qual o teu maior desejo como nadadora?
- Como nadadora desejo ter sucesso e subir no

ranking. Quero chegar longe!
Oxalá os desejos da Inês se concretizem!
Parabéns e muitas felicidades!

Professor António Fortuna – Coordenador
do Clube do Desporto Escolar

desporto

A equipa de Infantis
masculinos do
Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo sagrou-
se campeã da Coordenação
Local do Desporto Escolar
de Viseu em andebol, tendo
vencido todos os jogos do
campeonato.

No grande jogo da final
levou de vencida, tanto em
casa como fora, a EB 2,3 de
Vouzela.

Efetivamente, o regresso do
andebol ao Clube do Desporto
Escolar do nosso Agrupamento não
podia ter tido maior sucesso. A
criação do grupo/equipa de andebol
foi sem dúvida uma opção acertada.
Para lá dos resultados alcançados,
importa salientar o interesse,
participação, entusiasmo e
dedicação que os alunos
demonstraram pela modalidade.

Este grupo/equipa permite
ainda a existência de
complementaridade entre o

ANDEBOL

Infantis Masculinos – Campeões
da CLDE Viseu

trabalho desenvolvido na Escola e
nos “Melros” – Associação Cultural
Social Recreativa e Desportiva.

A conquista deste título é o
melhor incentivo para a continuação
e desenvolvimento do andebol no
nosso Agrupamento.

Estão de parabéns todos os
alunos inscritos no grupo/equipa de
andebol!

Professor António Fortuna –

Responsável pelo grupo/equipa

de Andebol

No dia 31 de maio, 20
alunos de ambos os sexos do
3º e 4º ano de escolaridade,
que frequentam a Atividade
Física e Desportiva das AEC’s
na EBI de Ínsua, participaram
no I Encontro Inter-Concelhio
do Andebol 4 Kids,
organizado pela Associação
de Andebol de Viseu, que se
realizou no Campo relvado
Alves Madeira, no Fontelo, em Viseu.

No período da manhã,
realizaram-se os quadros
competitivos e as equipas do nosso
Agrupamento ficaram no 1º lugar

dos respetivos grupos em que
participaram. Na parte da tarde,

ANDEBOL 4 KIDS:

ENCONTRO INTER-CONCELHIO

realizou-se a final entre ambas as
equipas da nossa escola, pelo que o
Agrupamento de Escolas de Penalva
do Castelo obteve o 1º e 2º lugar.

Foi um dia que estes alunos
dificilmente esquecerão!
Divertiram-se a jogar
andebol, conviveram com
colegas de outras escolas e
viram pavões na Mata do
Fontelo.

Todos os alunos
participantes estão de
parabéns pela forma como
representaram o nosso
Agrupamento.

Professor José Carlos Couto

No dia 4 de abril, “Dia Cultural” do Agrupamento de Escolas
de Penalva do Castelo, o grupo de Educação Física realizou várias
atividades. Uma delas foi o Torneio de Ténis de Mesa para os
alunos do 5º e 6º anos.

A atividade decorreu no pavilhão gimnodesportivo da EBI
Ínsua e contou com a participação de 40 alunos.

O Torneio realizou-se em sistema de eliminatórias e os jogos
foram disputados à melhor de 3. Os alunos demonstraram
grandes potencialidades e uma técnica bastante considerável.
Aplicaram-se com muito empenho para conseguirem superar
os seus adversários.

Os alunos que encheram as bancadas não se cansaram de
apoiar os seus colegas e amigos.

O grande vencedor foi o
Leonardo Gonçalves, do 5ºB, sendo
2º classificado o João Ferreira, do
6ºA, e terceiro classificado o Renato
Figueiredo, do 6ºB.

Foi uma tarde com muita
emoção, entusiasmo,
desportivismo e alegria. Sem
dúvida, uma atividade a repetir!

O Coordenador do Clube do

Desporto Escolar: Professor
António Fortuna

TORNEIO DE TÉNIS DE MESA

Como corolário dos bons resultados
obtidos ao longo do ano letivo nas várias
concentrações de Natação, a Inês Cruz, do 9ºB,
apurou-se para o Campeonato Regional e neste
garantiu a presença no Campeonato Nacional,
onde esteve entre as melhores nadadoras do
Desporto Escolar do País, representando
dignamente a zona centro e mais
concretamente o Agrupamento
de Escolas de Penalva do Castelo.

O Campeonato Nacional de
Natação realizou-se no Complexo
de Piscinas do Estádio
Universitário de Lisboa, nos dias
16, 17 e 18 de maio de 2014.

A Inês concedeu-nos uma
pequena entrevista, onde nos fala
do seu dia-a-dia desportivo e
como foi a sua participação no
Campeonato Nacional de
Natação.

- Com que idade começaste
a praticar Natação?

- Desde muito nova. Com cerca de 7 anos de
idade.

- Qual o teu estilo de Natação preferido?
- O meu estilo preferido é mariposa.
- És federada?
- Não sou federada.
- Para além da Natação, praticas mais algum

desporto com regularidade? Qual?
- Sim. Não é propriamente uma modalidade, mas

faço exercício físico diariamente.
- Quantas vezes treinas por semana e onde?
- Treino 4 vezes por semana: à terça, quarta,

quinta e sexta-feira. Na Piscina Municipal de Penalva
do Castelo.

- Já venceste algumas provas? Qual a que

Inês Cruz presente no Campeonato
Nacional de Natação do Desporto Escolar
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Fui convidada, juntamente com
o Diogo Couto, do 6ºB, e o
Henrique Martins, do 6ºC, para
participar no concurso «Mentes
brilhantes», que se realizou no dia
23 de maio, na Escola Superior
de Educação de Viseu.

Nesse dia, quando chegámos lá,
fomos diretamente para a sala onde
estavam os alunos do 4º e 6º ano
para fazerem as provas. A prova
ainda foi difícil, sobretudo a última
parte, a tarefa matemática, mas eu
até gosto destes problemas…

 No fim da prova, fomos
almoçar partilhando as merendas
que trazíamos. De seguida, foi feita
uma demonstração dos bombeiros
com técnicas e equipamento para
salvamento de pessoas em risco.
Por fim, foi feita a entrega de
prémios aos participantes. Que
bom, recebemos um diploma pela
nossa participação!

Foi um dia bem passado,
adorei a experiência e… não me
importava de a repetir. Divertimo-
nos imenso!

Carolina Rodrigues, 6ºA

«Mentes
brilhantes» Logo de manhã, um grupo de

vinte alunos partiu num autocarro
para a Universidade de Aveiro.

Imaginem tudo bons
matemáticos! O que iriam fazer?
Participar no concurso
matemático DIZ+.

A viagem foi agradável, pois
fomos com os nossos colegas.
Quando chegámos lá, havia muitos
alunos, muitas atividades para

fazer, mas primeiro tínhamos de
realizar a prova DIZ+.

Fomos para uma sala e

Tudo bons matemáticos!
começámos a
resolver a tão
esperada prova.
Chegou a última
pergunta e a sua
resposta poderia
mudar tudo...
Enviámos a prova e
fomos surpreendidas
por termos zero
questões erradas. É

lógico que ficámos muito
contentes!

De seguida, fomos almoçar e

comemos gelado. Depois dividimo-
nos em grupos e fomos realizar
as atividades e dar uma volta por
lá. Tivemos que esperar pelo
resultado final, que foi a décima
quarta posição em setecentas e
oitenta e quatro equipas. Foi
mesmo uma questão de tempo,
que azar!

Para esquecermos que
estivemos tão perto de
ganharmos, fomos ver o mar e
passear pela praia.

 Para o próximo ano lá
estaremos outra vez…

Teresa Fernandes
e Mara Almeida, 6ºC

X PERCURSO PEDESTRE HISTÓRICO-CULTURAL
“Caminho dos Galegos” - Continuação

A atividade constituiu um êxito assinalável,
na senda das edições anteriores, como o
comprova o grande número de pessoas que
nela participaram, mais de 600, originárias do
concelho, na sua maioria, mas também vindas
de outros locais da região e do País, sendo
que cerca de 100 eram alunos, professores e
funcionários diretamente envolvidos na
recriação de quadros históricos ou na
organização da atividade, para além do
contributo dos Agrupamentos de Escuteiros de
Ínsua e de Vildemoinhos.

O “Caminho dos Galegos” é uma atividade
marcante do nosso Plano Anual e uma
referência na dinamização das relações com
a comunidade local, constituindo uma atividade
de pedestrianismo do agrado dos que
apreciam o prazer proporcionado por uma
caminhada e pela observação de belezas
naturais, num percurso devidamente arranjado
e sinalizado, em terras de Penalva (União de
Freguesias de Vila Cova/Mareco e Freguesia
de Castelo de Penalva) e de Tavares (União
das Freguesias das Terras de Tavares, no
concelho de Mangualde), separadas pelo rio
Ludares.

Para além da componente turístico-
desportiva de ar livre, os “peregrinos” foram
surpreendidos por quadros históricos,
representados por alunos de vários ciclos de
escolaridade e, de forma especialmente

empenhada, pelos formandos
do curso EFA de Turismo Rural
e Ambiental, professores,
funcionários e outras pessoas
da comunidade que assim se
associaram. Os participantes
puderam recuar no tempo, mais
concretamente à época
medieval e ao tempo das
peregrinações a Santiago de
Compostela, com a Bênção de
vários Peregrinos, junto da
Igreja de Mareco, que também
se sujeitaram a um ato de Lava-
pés, o Hospital do Caminho, a
Guarda da Ponte (portagem),
jogos de arco e flecha e de esgrima, os
Salteadores, os Lutadores, o Jogral, o espaço
das Videntes / Cartomantes, bobos da Corte,
intérpretes de músicas melodiosas, um “Centro
Medieval”, onde pontificaram a Taberna do Ti
Jaquim, bem recheada de bebidas e produtos
alimentares genuínos, um casal de moleiros e
a respetiva burra, para além da animação
proporcionada por uma Mostra/Feira de alguns
produtos de artesanato e pela Barraca das
Artes e Ofícios.

O evento terminou com um almoço a
condizer, um delicioso porco no espeto com
arroz de feijão, temperado com a animação
proporcionada pelo grupo musical

“Malamados” e pelo Grupo de Concertinas do
Dão, de Sezures.

A presente atividade, que já contabiliza 10
edições, pretexto para uma mostra no local
dos 10 cartazes alusivos e respetiva revista de
imprensa, é a demonstração de um
envolvimento crescente da comunidade
escolar, da parceria bem sucedida com órgãos
e entidades locais e de um bom exemplo de
dinamização de um meio rural.

A todos o nosso Bem-Haja!

Os Coordenadores do Projeto
Professores Elizabeth Cancelas e

Francisco Guedes
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No passado dia 4 de abril, último dia do 2º
período, o Agrupamento de Escolas de Penalva
do Castelo proporcionou aos seus alunos o
“Dia Cultural”.

O grupo de Matemática do 3º ciclo/
secundário aliou-se na organização deste Dia,
dinamizando o Laboratório Aberto.

Os professores de Matemática repartiram-
se assegurando o funcionamento de três salas.
Numa das salas, os alunos tinham ao dispor

DIA CULTURAL

vários jogos matemáticos onde podiam
desenvolver o raciocínio, estratégia e reflexão,
contribuindo para o desenvolvimento de
capacidades matemáticas e também para o
desenvolvimento pessoal e social. Nessa
mesma sala, os alunos realizaram atividades
práticas/experimentais de laboratório com
sensores acoplados às calculadoras gráficas.
O estudo de fenómenos reais, usando
sensores e calculadoras gráficas, ajuda e
motiva os alunos na compreensão de conceitos
teóricos e por vezes abstratos de Matemática
e Física.

Noutra sala, os alunos da turma A do 10º
ano organizaram-se por turnos e asseguram
uma atividade de Origami. Origami é a arte
tradicional e secular japonesa de dobrar o
papel, criando representações de
determinados seres ou objetos com as dobras
geométricas de uma peça de papel, sem cortá-
la ou colá-la. Foi uma experiência bastante

enriquecedora para os alunos do 10ºA, que
partilharam com os alunos que visitaram esta

sala a construção do “Anel Octogonal/Estrela
Octogonal”, atividade que exploraram na
disciplina de Matemática.

Na outra sala, Laboratório de Informática,
os alunos do 11º ano partilharam com os
visitantes desta sala os seus conhecimentos
sobre software de geometria dinâmica,
construindo os famosos sólidos platónicos
(tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e
icosaedro) e seus respetivos duais.

As três salas tiveram sempre a presença
de pelo menos um professor de Matemática
para orientar e controlar as atividades.

Os professores de Matemática
consideraram muito positiva esta experiência
de envolver os alunos na partilha dos seus
conhecimentos com outros colegas.

O grupo de Matemática agradece e louva o
empenho dos alunos que colaboraram na
dinamização deste Laboratório Aberto.

O processo de
aprendizagem e
ensino não foi criado
para cair na monotonia
e no desinteresse.
Aprender passa por
procurar e abraçar o
dinamismo e sair da
rotina viciosa que se
vive a cada dia. É
essencial perceber que
a avaliação não é a
parte mais importante
do percurso escolar.
Deste modo, os alunos
podem descobrir
prazer em aprender e
em participar ativamente na comunidade educativa.

A consciência de tais valores e o objetivo de incentivar o desenvolvimento de capacidades
lógico-dedutivas na área da Matemática levaram os alunos do ensino secundário a participar
no concurso matemático “Mat12”.

A participação neste evento levou, no dia 28 de abril de 2014, 16 alunos do 11º e 12º
anos à Universidade de Aveiro, local de realização das provas.

No entanto, a participação dos representantes da comunidade escolar do AEPC não se
ficou pelo concurso. O “Circo Matemático”, atividade promovida pelos professores de
Matemática da Universidade de Aveiro, aglomerou, no mesmo espaço, alunos, professores
e Matemática, aliando-os à boa disposição e alegria associadas ao circo.

Os resultados, divulgados nas instalações do bloco administrativo da escola-sede, foram
bastante positivos.

Durante todo o dia, a aprendizagem dos alunos foi constante e enriquecedora.
Mesmo sem que os mesmos se apercebessem, mais do que Matemática, aprendeu-se o
espírito de equipa.  “Aprender sem pensar é tempo perdido.” - Confúcio

 Laura Carvalho, 12ºA

Os alunos do Ensino Secundário

do AEPC foram a Aveiro! No dia 29 de abril, terça-feira, os alunos do terceiro ciclo da nossa
escola inscritos no Clube de Matemática dirigiram-se à Universidade de
Aveiro para participar na vigésima quinta edição das Competições
Nacionais de Matemática, nomeadamente no Equamat.

Ao chegarmos à Universidade, assistimos a uma palestra muito
interessante, divertida e “explosiva” intitulada “Física em ação”.

No final da palestra, deslocámo-nos ao local onde decorria a competição.
Os resultados obtidos foram bastantes satisfatórios, pois em 137 escolas
ficámos na posição número 62.

Encontrámos um ambiente muito agradável com muitos alunos de
diferentes escolas do país. À nossa espera tínhamos atividades radicais,
atividades lúdicas e várias palestras sobre temas variados.

Almoçámos na Praia da Barra, junto ao farol, onde pudemos
descansar e conviver entre todos. A meio da tarde, regressámos à escola.

Gostámos muito. Foi um dia bem passado, sendo esta uma
experiência a repetir.

Carolina Cabral, Catarina Silva, Raquel Melo,Isabel Ribeiro,
Maria João Barbosa e Raquel Santos, 8ºA

Participação no Equamat - Aveiro
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Atualmente, verifica-se um rápido desenvolvimento de novas
tecnologias e a atividade humana tornou-se o principal condutor da evolução
no sistema planetário. As nossas ações modelam o meio ambiente e, por
sua vez, os impactos ambientais pesam na estrutura da nossa sociedade.

Estando então ligados ao ambiente natural, seria de esperar que algo
fosse feito para travar esta poluição em massa que está atualmente a
decorrer e para assegurar a sobrevivência das gerações futuras. O
desenvolvimento sustentável depende primeiramente da prosperidade
compartilhada dentro das sociedades e entre os Estados. Sendo assim, a
inclusão vem, mais que nunca, do diálogo e respeito à justiça, à dignidade
humana e aos direitos humanos.

Novas políticas públicas devem ser inspiradas por esse reconhecimento
da crescente ligação entre nós e os ambientes naturais. É necessário falar
sobre o mundo, sobre a natureza. É necessário apelar à construção de
políticas mais integradas que sejam capazes de lidar com aspectos
económicos, sociais e ambientais do desenvolvimento. Mas é claro que
soluções a estes desafios não resultarão apenas do desenvolvimento
técnico ou político nem de ajustes económicos. É aqui que entra a Filosofia
e a atividade filosófica. É necessário que cada indivíduo cultive o
pensamento crítico e o espírito comunitário desde a infância. As pessoas
têm que adquirir consciência moral e entender que haverá gerações futuras
e que não têm o direito de comprometer a qualidade de vida destas gerações
vindouras.

Neste mundo, a Filosofia tem um papel essencial para agirmos em prol
da dignidade humana e é necessário relembrar que a mente é o recurso
mais poderoso à nossa disposição para salvaguardar o nosso futuro.

Francisco Matos, 10ºA

A Filosofia é um saber resultante do estudo reflexivo de problemas gerais fundamentais.
O método da Filosofia baseia-se no exercício reflexivo, na investigação conceptual, assente
na argumentação racional. À Filosofia interessam, portanto, questões que dizem respeito
a preocupações fundamentais do ser humano que geram controvérsia e discussão, que
interessam a toda a humanidade e que não podem ser resolvidas experimentalmente. A
Filosofia destaca-se também pela sua capacidade deliberativa e crítica.

Sendo assim, “o desenvolvimento sustentável do planeta e sociedades inclusivas”
é um tema do interesse da Filosofia, a qual procura apresentar um resposta/teoria com
base na argumentação racional.

Atualmente, face aos problemas ambientais, têm surgido movimentos
ambientalistas com a intenção de alertar a população mundial para os problemas que
está a causar ao nosso planeta. Na maioria dos casos, estes problemas são fruto de uma
educação cheia de interesses dominantes e insustentáveis. Se fizermos uma leitura do
mundo, apercebemo-nos de que ele está em perigo. A resolução deste problema pode
começar por uma educação para a sustentabilidade, que reafirme os valores da ética
global e da integridade ambiental. É aqui que entra a Filosofia, como instrumento de
libertação do senso comum para a realização de uma nova leitura do mundo, com vista
a resgatar o ser humano das preocupações relacionadas com as atividades lucrativas, a
pôr fim às desigualdades entre pobres e ricos e, sobretudo, ao respeito e à construção de
uma sociedade digna de se habitar, para as gerações vindouras.

Tal como o presidente do Departamento de Filosofia afirma, “é discutindo e pensando
que as sociedades inclusivas se vão construindo, isto é, é vendo no outro um igual a nós,
que juntos se constrói aquilo que é da nossa responsabilidade, criar um mundo onde
todos aprendam e onde todos contribuam para uma sociedade que valorize o lugar e o
papel de cada um”.

Concluindo, a Filosofia é útil na abordagem deste tema, na medida em que nos
ajuda a ampliar a compreensão do mundo, expandindo os nossos horizontes, com vista
a que todos saibamos viver corretamente, respeitando a vida dos outros que habitam o
planeta.

Francisco Pina, 10ºA

Dia Mundial da Filosofia
Sociedades inclusivas,

planeta sustentável
FILOSOFIA E SUSTENTABILIDADE
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A Iniciativa Novas Oportunidades tem o
firme objetivo de “dar um forte e decisivo
impulso à qualificação dos portugueses”,
requisito indispensável para o “crescimento
económico e para a promoção da coesão
social”.

Assenta em dois pilares, bem definidos:
1. O ensino profissionalizante de nível

básico (Cursos de Educação e Formação de
Jovens) e de nível secundário (Cursos
Profissionais), como verdadeira opção para
muitos dos nossos jovens.

2. A educação e formação de adultos,
como forma de proporcionar uma nova
oportunidade de recuperar, completar e
progredir nos seus estudos a todos aqueles
que entraram na vida activa com baixos níveis
de escolaridade.

Chegados ao final do presente ano
letivo, é tempo de informar os nossos
leitores sobre o ponto de situação atual,
no Agrupamento, a respeito da oferta
formativa afeta ao programa nacional
Novas Oportunidades.

- CEF – Curso de Educação e
Formação da área de Jardinagem e
Espaços Verdes, com 1200 horas de
formação, incluindo 210 de estágio, de
nível 2 e de tipo 3 (duração de 1 ano),
que confere certificação escolar
equivalente ao 9º ano e qualificação
profissional de nível 2.

A quase totalidade dos formandos
encontra-se a cumprir a formação em contexto
de trabalho (estágio) em empresas e entidades
públicas da área de jardinagem situadas nos
concelhos de Penalva do Castelo, Viseu e
Aguiar da Beira, cessando as atividades do
curso com a realização da PAF – Prova de
Avaliação Final em meados do próximo mês
de julho.

- Cursos profissionais, com 3100 (3200
para os cursos de 1º ano, segundo a nova

matriz publicada no Decreto-Lei n.º 91/2013,
de 10 de julho) horas de formação (3 anos),
que conferem certificação escolar equivalente
ao 12º ano, de nível 3, e qualificação
profissional de nível 4: os formandos dos
cursos de 3º e último ano (Técnico de
Restaurante/Bar e Técnico de Viticultura e
Enologia) cessaram as atividades de formação
na escola em maio e retomaram a formação
em contexto de trabalho nas empresas

parceiras do ramo, de forma a cumprirem as
420 horas previstas (170 horas no 2º ano +
250 horas no 3º ano), exceto os do curso de
Viticultura e Enologia, que cumpriram o 2º
período de estágio ao longo do presente ano
letivo, num dia por semana, de forma a
acompanhar a temporada vinícola da empresa,
desde a vindima, e apresentaram/defenderam
a respetiva PAP – Prova de Aptidão Profissional
no início deste mês.

Por sua vez, os seus colegas mais novos,
dos cursos de 1º ano (Técnico Auxiliar de
Saúde; Técnico de Eletrónica, Automação e
Computadores) e de 2º ano (Técnico de
Eletrónica de Áudio, Vídeo e TV; Técnico de
Restauração – variante de Cozinha/Pastelaria)
cumpriram as horas de formação previstas para
este ano até meados de junho e, no caso dos
cursos de 2º ano iniciaram ou estão a iniciar a
Formação em Contexto de Trabalho (estágio)
em empresas de Penalva do Castelo, Viseu,
Mangualde, Mortágua e, novidade no presente
ano, em empresas de Espanha (7 formandos
em Jerez de la Frontera) e de Itália (8 formandos
em Campobasso), ao abrigo do projeto INICIA
– Mobilidades LDV Formação Profissional
Inicial, do Programa Leonardo Da Vinci, tal

como já foi anunciado nesta secção.
- Curso EFA (Educação e

Formação de Adultos), em horário pós-
laboral, de nível secundário (12º ano) e
de dupla certificação na área de Técnico
de Turismo Ambiental e Rural, de
continuação (com 2045 horas de
formação): as atividades de formação
cessaram no passado dia 20, sendo
retomadas em setembro próximo.

A oferta formativa para o próximo
ano letivo de 2014/2015 é a que se divulga
neste jornal e de que se aguarda
aprovação definitiva. Destaque para um
Curso Vocacional de 3º Ciclo (confere o
9º ano, com 2 anos de duração), para

alunos com o 7º ano ou retidos no 8º ano, nas
áreas de Eletricidade, Pastelaria/Padaria e
Jardinagem.

As matrículas nos cursos profissionais
– 1º ano ocorrerão no dia 14 de julho das
14h00 às 19h00.

Professor Francisco Guedes,
Subdiretor e Coordenador NOVAS

OPORTUNIDADES

DIA DA EUROPA
Para assinalar o Dia da Europa – 9 de maio,

o grupo disciplinar de Geografia promoveu uma
exposição de trabalhos escritos e cartográficos
dos alunos do 7º e 9º ano, que esteve patente

no átrio do Bloco Administrativo durante a
segunda semana de maio.

VISITAS DE ESTUDO
Neste 3º período, realizaram-se as

seguintes visitas de estudo:

- No âmbito das
atividades de formação da
componente técnica do
respectivo curso, os
formandos do curso
profissional de Técnico de
Viticultura e Enologia –
turma 12ºC visitaram a Feira
do vinho Alvarinho e o
Palácio da Brejoeira, em
Monção, além da Quinta do
Seixo, já na região
demarcada do Douro, nos
dias 26 e 27 de abril.

- No âmbito das

atividades das disciplinas de Educação Visual
e História, os alunos das turmas do 9ºA, 9ºB
e 9ºC rumaram à cidade do Porto, no dia 2 de
maio, onde visitaram a Fundação de Serralves,
a Casa da Música e o centro histórico,
nomeadamente a zona da Ribeira (ver texto
neste jornal).

- De igual modo, a cidade Invicta do Porto
recebeu os alunos das turmas do 5º e 6º
ano, no dia 30 de maio, os quais puderam
conhecer o recém-inaugurado Museu Interativo
/ Parque Temático dos Descobrimentos, o
Parque da Cidade e a zona marítima da Foz e
Matosinhos, enquadrados pelas atividades da
disciplina de História e Geografia de Portugal
(ver texto neste jornal).

- Por fim, os alunos do 5º ano passaram
a tarde do penúltimo dia do ano, 12 de junho,
no Parque Botânico “Arbutus do Demo”, em
Vila Nova de Paiva, contextualizados pelas
atividades da disciplina de Ciências da
Natureza.
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.Rafael Silva Martins – 9ºA
1. Seguir para um

Curso Profissional.
2. Porque é mais

fácil e tem mais ofertas de
emprego.

3. Sim.
4. Agradou-me o

modo como os
professores me apoiaram
e me ajudaram.

5. Sim, logo no início e também quando
começamos a dar matéria nova.

6. Sim, faço parte do Rancho Folclórico
de Penalva do Castelo.

7. Apenas que estudem muito…

Dário Cancelas Matos – 9ºA
1. Prosseguirei os estudos, seguindo o

Curso Científico-Humanístico de Ciências e
Tecnologias.

2. Porque acredito que irei ter sucesso
nesta área e é a melhor forma de ingressar
no curso superior que desejo.

3. Sim. A escola pode não ser a melhor do
distrito, mas apresenta as condições ideais
para quem faz esta opção.

4. Tudo me agradou. Os professores e os
funcionários, mesmo havendo exceções, são
simpáticos e muito acessíveis. Funcionaram
sempre como
conselheiros, dentro e fora
da sala de aula. E os
amigos também.

5. Os momentos mais
difíceis são apenas
instantes, quando
comparados com outras
situações com que nos
podemos deparar na vida. Não existiram,
felizmente, muitos momentos difíceis para mim,
mas, quando tinha de os enfrentar, fazia o
que me aconselhavam e pensava que, no dia
seguinte, já os teria ultrapassado.

6. Sim, faço parte do Rancho Folclórico
de Penalva do Castelo. Gostaria de praticar
andebol, como fiz durante alguns anos, mas
não houve possibilidade de formar equipa.

7. Acho que todos os dias deveriam ter
momentos de trabalho e outros de lazer. Em
situação normal de aprendizagem, deve-se
tentar aproveitar o máximo de todas as aulas,
com ou sem testes em datas próximas. Depois

Chegámos ao final de mais um ano letivo, altura em que os alunos do 9º e 12º
anos se veem confrontados com a necessidade de fazer opções em relação ao
futuro ou confirmar as escolhas já feitas e as expetativas geradas à sua volta.

Os alunos do 9º ano já realizaram as Provas Finais de Português e de
Matemática, tendo em vista a conclusão destas disciplinas e do ciclo,
enquanto os seus colegas do 12ºA (turma de prosseguimento de estudos)

se encontram envolvidos na realização dos exames nacionais, desde o
último dia 17, com vista à conclusão do ensino secundário e o ingresso no
ensino superior.

Para sabermos o estado de espírito, as expetativas e até ouvirmos
alguns desabafos e conselhos dos nossos alunos do 9º e 12º ano, o PENA
JOVEM foi ao encontro de alguns.

1. Depois de terminares o 9º ano, o que pensas fazer?
2. Porquê esta opção?
3. Achas que a escola tem condições para realizares a tua opção?
4. Durante os anos em que estudaste, o que mais te agradou na escola?
5. Tiveste, certamente, momentos que consideraste mais difíceis…
6. Realizas outro tipo de atividades fora da escola? Quais?
7. Que conselhos gostarias de deixar aos alunos mais novos?

9º
 A

N
O

é essencial estudar com regularidade, até para
atenuar a pressão da véspera dos testes. No
fundo, não se devem misturar as atividades. A
escola é para ser levada a sério. O tempo que
resta também é necessário para relaxar o corpo
e a mente!

Ana Margarida Augusto – 9ºC
1. Prosseguir com os

meus estudos, na área de
Ciências e Tecnologias.

2. Porque é a opção
que está relacionada com
as áreas que mais me
interessam.

3. Penso que sim.
4. O que mais me

agradou foi o convívio entre todos,
funcionários, professores e especialmente
colegas.

5. Há dias que custam mais por causa dos
testes, mas não há nenhum que tenha achado
especialmente difícil.

6. Sim, por exemplo, sou música na Banda
Musical e Recreativa de Penalva do Castelo.

7. Que se apliquem para conseguir chegar
aos seus objetivos.

Ana Paula Nunes Pinto – 9ºC
1. Depois de completar

o 3º ciclo, gostaria de
continuar os meus estudos
na área das ciências
s o c i o e c o n ó m i c a s
(Economia).

2. Esta opção surge do
facto de eu ter um gosto
pessoal pela área da
economia, dos negócios, etc. Aliado a isso,
penso que esta seja uma opção que me
permitirá no futuro ter boas possibilidades de
entrar no mercado de trabalho.

3. Infelizmente, não. Penso que o mais
provável será a escola só ter alunos suficientes
para abrir turmas nas áreas de ciências e
tecnologias e de humanidades.

4. Sem dúvida, as amizades que fiz com
os meus colegas e a simpatia dos funcionários
e do corpo docente.

5. Sim, essencialmente no que se refere
ao facto de, às vezes, chegar a casa cansada
e sem vontade para estudar. Para além disso,
posso referir que senti maior dificuldade

aquando da transição entre os diferentes ciclos
de estudo. Também considero que este ano
se tornou mais difícil pela pressão dos exames.

6. Não.
7. Principalmente que definam objetivos

e que não desistam de os concretizar, mesmo
quando as coisas parecerem mais difíceis. E,
é claro, os estudos estão em primeiro lugar,
por isso é necessário saber conciliar os
estudos com os restantes passatempos!

Marília Matos – 12º A
1. Foi o 11º ano.
2. Curso Científico-Humanístico de

Ciências e Tecnologias.
3. Sim. O 3º período de todos os anos do

secundário, pois todos os alunos se encontram
um pouco cansados na reta final.

4. A convivência com os colegas e os
professores.

5. Ingressar num curso
superior que me garanta
um bom futuro.

6. Foi o que sempre
quis e é a única forma, na
minha opinião, de ter um
bom futuro garantido.

7. O meu “grande
sonho” é conseguir concluir o meu curso, ter
emprego garantido e poder viajar
constantemente.

8. Falta de tempo, a pressão escolar, as
médias exigidas…

9. Desporto (natação).
10. É essencial que se saiba gerir

conscientemente o tempo e praticar, em casa,
os exercícios sobre a matéria lecionada,

12º ANO REGULAR
1. Na tua opinião, qual foi o ano mais

difícil do ensino secundário?
2. Qual o curso que frequentavas e

como foi o teu percurso escolar nesta
escola?

3. Tiveste, certamente, momentos que
consideraste mais difíceis…

4. Durante o tempo em que frequentaste
a escola, o que mais te agradou?

5. Visto que estás a terminar o teu
percurso, o que pretendes fazer daqui em
diante?

6. Explica-nos a razão dessa opção.
7. Qual é o teu “grande sonho”? Se é

que no-lo podes revelar…!
8. No teu entender, quais são os

principais problemas com que os jovens de
hoje se defrontam?

9. Conta-nos como ocupas os teus
tempos livres.

10. Para terminar, há algum conselho
que queiras deixar aos alunos, sobre como
alcançar êxito escolar?
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(Continuação)

principalmente nas disciplinas que exigem
bastante do nosso raciocínio e cálculo mental.

Bianca Sousa Barros – 12º A
1. O 11º ano.
2. Frequentava o Curso

Científico-Humanístico de
Ciências e Tecnologias.
Acho que o meu percurso
escolar foi bastante
satisfatório.

3. Os momentos mais
difíceis foram, sem dúvida,
habituar-me, nos primeiros tempos do 10º ano,
ao ritmo das aulas e dos testes; e também no
11º ano, quando fiz os primeiros exames
nacionais.

4. Amizades que criei, tanto com alunos
como com professores.

5. Prosseguir estudos e ir para a Universidade.
6. Acho que é o mais adequado para o

meu futuro e esse sempre foi o meu objetivo.
7. O meu “grande sonho”, em si, não vou

revelar, mas parte dele, sem dúvida, é
conseguir entrar no Curso que quero e
conseguir concluí-lo no tempo suposto.

8. Conciliar todas as tarefas escolares, pois
temos de lidar com a enorme quantidade de
matéria para estudar e o tempo para relaxar e
conviver.

9. Gosto de ouvir música, cantar, estar com
os amigos, etc.

10. Nunca deixem de lutar pelos vossos
sonhos. Mesmo que o secundário seja difícil,
nada é impossível, com dedicação e trabalho!

João Marcelo – 12º A
1. O 11º ano.
2. Curso Científico-

Humanístico de Ciências e
Tecnologias.

3. Sim, mas tive que
os esquecer, seguir em
frente e tentar fazer
sempre melhor.

4. O convívio com os
amigos.

5. Pretendo seguir os estudos, ir para a
Universidade e tirar um curso.

6. Quero ter um curso para poder
arranjar trabalho mais facilmente.

7. Ser cantor/compositor profissional.
8. A falta de emprego e as dificuldades

que encontram para poderem entrar na
universidade.

9. Ouço música, canto, faço algum
desporto, saio com os amigos.

10. Estudem muito e em condições, pois
isto cada vez vai ficar mais difícil.

Ana Isabel Diniz – 12º A
1. O 11º ano.
2. Curso Científico-Humanístico de

Ciências e Tecnologias.
3. Sim, épocas de testes e exames.
4. A boa relação entre professores e

alunos, as brincadeiras que ficam na memória.
5. Ingressar na Universidade.
6. A situação económica do país não é a

melhor e, se é difícil arranjar um emprego com

um curso, é mais difícil sem
ele. Também pelo facto de
querer seguir uma carreira
no futuro…

7. Viver na
Inglaterra.

8. A falta de emprego
e as fracas possibilidades
económicas dos familiares.

9. Computador, natação.
10. Estejam sempre focados nos seus

objectivos. Os resultados não aparecem do
nada. Há que trabalhar, estipular planos de
estudo e fazer as escolhas mais acertadas para
um futuro melhor.

Laura Sofia Carvalho – 12º A
1. Foi o 11º ano. O

facto de haver exames
finais a duas disciplinas
importantes, muitas
disciplinas e pouco tempo
fez do 11º ano um ano
muito stressante e
cansativo.

2. Curso Científico-
Humanístico de Ciências e Tecnologias. Acho
que o meu percurso escolar foi bom. Tenho
noção de que poderia ter sido ainda melhor
se no 10º tivesse tomado consciência da
importância do secundário.

3. Os momentos mais difíceis foram, sem
dúvida, os momentos em que o tempo voava e
não chegava para fazer todas as tarefas de
forma satisfatória. Os exames nacionais são
também muito complicados.

4. O convívio e a relação que criei com
colegas e professores.

5. Pretendo ingressar no ensino superior,
na Universidade de Aveiro, no curso de
Ciências Biomédicas.

6. Durante o secundário, muito
provavelmente devido ao apoio dos
professores, descobri um grande gosto pela
investigação científica, principalmente na área
da saúde.

7. Neste momento, o meu sonho é
ingressar no ensino superior, no curso que
escolhi, concluí-lo com sucesso e conseguir
trabalhar naquilo que quero – investigação.

8. Creio que os jovens, grupo no qual
me incluo, têm que lidar com grandes pressões.
Cada vez nos é pedido mais com menos e
isso torna tudo mais difícil. Por outro lado,
parece-me que os jovens chegam cada vez
mais imaturos ao secundário e isso representa
um problema grave, embora não tenhamos
consciência disso no 10º ano.

9. Nos meus tempos livres aproveito para
ler ou ver filmes, consultar as redes sociais e
passar algum tempo com os meus amigos e o
meu namorado.

10. Claro, principalmente aos alunos do 10º
ano! Quando chegamos ao secundário, trazemos
uma consciência errada de que nada daquilo é
muito importante. Estudamos pouco e os
resultados vão sendo suficientes, embora
sejamos capazes de mais. Quando chegamos
ao 12º, damo-nos conta de que é bem mais
complexo do que pensávamos e os nossos erros

podem traduzir-se em consequências para a
nossa vida. Por isso, estudem desde que
cheguem ao secundário e dêem o máximo que
conseguem, para que um dia não se arrependam.

12º ANO PROFISSIONAL
Uma vez que se encontram em vias de

cumprir um ciclo no seu percurso de
formação e assim ingressarem no mundo do
trabalho, fomos ao encontro de alguns
alunos ou formandos do curso profissional
de Técnico de Restaurante-Bar, de nível
secundário, os quais se encontram a realizar
a respetiva formação em contexto de
trabalho (estágio), em empresas da região, e
se preparam para apresentar e defender a
sua PAP – Prova de Aptidão Profissional.

a) O que te levou a escolher este curso?
b) Consideras que o mesmo

correspondeu às tuas expetativas? Porquê?
c) Na componente de Serviços de

Restaurante-Bar, que atividades realizam
habitualmente?

d) Das atividades dinamizadas este ano
na escola, tiveste preferência por alguma(s)?

e) Consideras importante a realização
de iniciativas deste género? Por que
motivo?

f) Qual te parece ter sido, globalmente, a
reação da comunidade escolar?

g) Quais as tuas expetativas em relação
ao mercado de trabalho?

Ana Catarina Silva, 12ºB
a) No momento da

escolha, foi o que mais me
cativou.

b) Sim, cada vez gosto
mais de trabalhar nesta
área.

c) Serviços especiais,
tais como almoços e
pequenos-almoços buffet
para professores e funcionários.

d) Sim, o nosso último serviço, pois foi
realizado num espaço muito maior (sala de
convívio), onde executámos as nossas Provas
de Aptidão Profissional.

e) Sim, pois tornou os alunos mais experientes
e mais confiantes relativamente ao “servir”.

f) Penso que tiveram uma boa receção.
Esforçámo-nos por isso.

g) As minhas expetativas são boas. É um
trabalho que é sempre preciso e adapto-me
bem nesta área.

Ana Sofia Dinis, 12ºB
a) Escolhi este curso porque, de todos os

que existiam, este foi o que me pareceu mais
interessante.

b) O curso superou as minhas expetativas,
porque, com a ajuda da nossa professora da
componente técnica, conseguimos participar
em vários eventos, adquirindo assim muitas
competências.

c) Nós temos o “Restaurante Pedagógico”,
que é realizado todas as semanas. Para além

(Continua na página 22)

inquérito



Página 22 junho de 2014escola viva

Visita de estudo ao Porto

No passado dia 30 de maio, os
alunos do 2º ciclo do Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo,
acompanhados pelos respetivos
professores, realizaram uma visita de
estudo ao Museu Interativo e Parque
Temático dos Descobrimentos, situado no
bairro de Miragaia, na cidade do Porto.

Partimos da escola às 9:00 horas e
chegámos ao Porto por volta das
11:30h, já com o estômago
aconchegado, pois tínhamos feito uma
pequena paragem na área de serviço
de Antuã.

À chegada, estava à nossa espera
a guia que iria orientar a visita, pelo que
de imediato fomos conduzidos, em
pequenos grupos, para uma sala onde
entrámos na “aventura que mudou o
mundo - Descobrimentos”. Este museu
é um espaço com tecnologia
multimédia e conteúdos de forma
multissensorial. Um Parque Temático
que reconstrói a fantástica odisseia dos
navegadores portugueses, cruzando
oceanos à descoberta de um mundo
desconhecido. São muitos os pontos
altos desta “viagem” que passa pelo

Visita de estudo ao Museu
Interativo e Parque Temático

dos Descobrimentos, no Porto

No dia 24 de maio, a turma do 5ºA,
com alguns professores e familiares, fez
uma viagem a Coimbra para receber os
certificados de participação no Concurso
“Para bem crescer, bem terás que
comer”, promovido pela Liga Portuguesa

Contra o Cancro da região centro.
Esta cerimónia decorreu no Auditório

do Conservatório de Música de
Coimbra, onde estavam, entre outros, os
concorrentes do programa de televisão
“Master chef”, aos quais pedimos
autógrafos e com os quais tirámos
algumas fotografias.

De seguida, ouvimos com atenção
algumas informações e conselhos dos
jurados deste concurso relativamente à

VIAGEM A COIMBRA
necessidade que existe de todos termos
uma alimentação saudável para prevenir
doenças, como por exemplo, o cancro.

No seguimento, procedeu-se à
entrega dos prémios na modalidade de
desenho e composição.

No final, para nos
alegrar, um grupo de
meninas de uma escola
de Coimbra apresentou
uma coreografia muito
bonita e sensual.

Mais tarde, a nossa
turma realizou uma visita
guiada à Universidade de
Coimbra e tivemos o
privilégio de encontrar uma
tuna académica do curso

de Ciências Farmacêuticas a tocar e a
cantar e com os quais também cantámos
e dançámos.

Salientamos deste espaço a
Biblioteca Joanina, a estátua de D. João
II e o relógio da Universidade.

No final do dia e após um saboroso
lanche, regressámos a Penalva do
Castelo.

Gonçalo Martins
e Rodrigo Cabral,  5ºA

No âmbito das

atividades das

disciplinas de Educação

Visual e História, os

alunos do 9º ano

realizaram uma visita

de estudo à cidade do

Porto, no dia 2 de maio.

A visita de estudo

proporcionou aos

alunos envolvidos um

contacto com o riquíssimo e vasto

património da cidade do Porto,

sobretudo de lugares onde a cultura,

o património e a arquitetura se

entrecruzam, tornando presente o

passado, lançando no concreto o

abstrato, valorizando a arte e a

história universais.

O percurso iniciou-se com uma

visita ao museu e jardins da

Fundação de Serralves,

onde decorreu um

almoço merendeiro. Da

parte da tarde, visitou-se

a Casa da Música, o

Centro Português de

Fotografia (na antiga

Cadeia da Relação) e a

Torre dos Clérigos. A

visita a pé pelo centro

histórico do Porto

conduziu os alunos e

professores até à zona ribeirinha

da cidade invicta, onde tiveram

oportunidade de desfrutar de um fim

de tarde de verdadeiro veraneio.

Porto, Lisboa, Norte de África, Ceuta,
Mar Tenebroso, Índia, Timor e China,
Macau, Japão e Brasil. Relembrámos
os feitos gloriosos dos nossos
antepassados com a ajuda de uma
equipa profissional e dedicada que
transformou esta experiência numa
autêntica e interessante aula de
História. 

De seguida, e aproximando-se a
hora do almoço, dirigimo-nos ao
Parque da Cidade onde, todos juntos,
fizemos um grande picnic  e
descansámos um pouco.

Aproximava-se a passos largos a
hora de regresso, mas ainda tivemos
a oportunidade de parar à beira mar,
sentir a maresia e tirar algumas
fotografias.

Conforme programado, chegámos
à escola às 19.00 horas e há a destacar
a forma cívica e ordeira como os alunos
se comportaram ao longo de toda a
visita, num clima de agradável convívio
entre todos os envolvidos.

Grupo de Professores de
História e Geografia de Portugal

disso, também
já realizámos
p e q u e n o s -
almoços buffet
na nossa
escola e na
EBI.

d) Não tive
pre fe rênc ia

por nenhuma, pois todas as
atividades servem para evoluirmos
a nível profissional.

e) Sim, é muito importante,
pois é nestas iniciativas que
aprendemos e nos preparamos
para o mundo do trabalho.

f)  A reação da comunidade

(Continuação)

escolar foi muito boa.
Participavam nos nossos eventos
e eram muito compreensivos.

g) As minhas expetativas em
relação ao mundo do trabalho são
muito boas. Estamos numa área
em que haverá sempre trabalho,
pois toda a gente passa férias,
gosta de descansar ou comer uma
boa refeição junto dos que mais
gosta. E é esse o nosso trabalho,
proporcionar pequenos momentos
de descontração, lazer e boa
gastronomia!

Entrevistas conduzidas pelo
Clube de Jornalismo
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Professora Rosa Figueiredo, Diretora do Agrupamento
de Escolas de Penalva do Castelo

1. A findar uma década de existência, o percurso
pedestre “Caminho dos Galegos” continua a ser uma
das atividades estruturantes do Agrupamento. Quais os
principais objetivos da mesma?

O “Caminho dos Galegos” é uma atividade muito
importante do Plano Anual de Atividades do Agrupamento, sendo
uma referência na dinamização das relações com a
comunidade local, constituindo uma atividade de
pedestrianismo do agrado dos que apreciam o prazer
proporcionado por uma caminhada e pela observação de
belezas naturais, num percurso devidamente arranjado e
sinalizado, em terras de Penalva (União de Freguesias de Vila
Cova/Mareco e Freguesia de Castelo de Penalva) e de Tavares
(União das Freguesias das Terras de Tavares, no concelho
de Mangualde), separadas pelo rio Ludares.

Para além da componente turístico-desportiva de ar livre,
considero que esta atividade deve contribuir para a divulgação
do trabalho que se vai realizando ao longo do ano no
Agrupamento, nomeadamente a nível dos Cursos Profissionais
e EFA e das atividades extracurriculares, pois é um momento
crucial para apresentação dos projetos desenvolvidos.

Considero que este evento deve ainda ser aproveitado
para a divulgação dos produtos endógenos da região, podendo
contribuir para a sua comercialização, proporcionando às
pessoas um momento importante a não desperdiçar.

2. Quais as Instituições parceiras neste evento?
São várias, destacando-se a Câmara Municipal e as

Juntas de Freguesia já referidas, cujos líderes exercem as
funções desde outubro último e se mostraram muito
empenhados e muito contribuíram para o sucesso desta 10ª
edição. Por outro lado e igualmente importantes, refiro as
Associações de Pousadas e de Mareco, os agrupamentos de
escuteiros de Ínsua e Vildemoinhos, os Bombeiros Voluntários,
o Centro de Saúde, alguns colaboradores externos e ligados
aos locais abrangidos pelo percurso e grande parte das
empresas fornecedoras do Agrupamento.

3. O que se lhe oferece dizer sobre esta edição?
Esta edição só foi possível com o grande empenho de um

conjunto de professores, funcionários e alunos, destacando
aqui o seu enriquecimento, à semelhança da edição do ano
passado, com o sério contributo dos formandos e formadores
do Curso EFA de Turismo Rural e Ambiental, que nos
proporcionaram um surpreendente regresso ao passado. Faço
minhas as palavras de um peregrino, pois considero que elas
espelham a avaliação desta edição: «Toda esta iniciativa
parece um círculo virtuoso entre o Município (que criou os
percursos pedestres) e o Agrupamento de Escolas (que os
promove e divulga). E a iniciativa ressoou entre alunos,
professores, pais, escuteiros, habitantes e mesmo Juntas de
Freguesia. Pelo menos os alunos divertiram-se em Pousadas
e espantou-me a forma como as pessoas trajadas estavam
cientes do seu papel, e cientes também do seu passado. É a
nossa “província” a chegar ao século XXI».

Francisco Carvalho, Presidente da Câmara Municipal
de Penalva do Castelo

1. Pela primeira vez à frente desta Instituição, o que se
lhe oferece dizer sobre a X edição do Caminho dos Galegos?

Participei pela primeira vez neste evento. Tinha conhecimento
que envolvia muitas pessoas na organização e que participavam no
mesmo algumas centenas de pessoas. As expetativas na
participação já eram à partida bastante elevadas e, no final, confesso
que as mesmas foram largamente superadas.

O “Caminho dos Galegos”, apesar de ser uma organização
do AEPC, dada a sua dimensão e porque a Câmara Municipal
acaba por se envolver através da logística, merecerá uma
melhor atenção em anos futuros por parte desta autarquia,
nomeadamente a utilização dos nossos meios de divulgação,
para que o mesmo tenha uma maior visibilidade junto da
comunicação social.

2. Qual o contributo da Instituição a que preside
relativamente a este evento?

A Câmara Municipal colocou à disposição da organização
todo o apoio solicitado.

- Em colaboração com as duas Juntas de Freguesia do
concelho, procedeu à limpeza de todos os troços e caminhos

IMPRESSÕES SOBRE A 10ª EDIÇÃO DO “Caminho dos Galegos”
que faziam parte deste percurso pedestre;

- Disponibilizou as barracas em madeira para mostra e
venda dos produtos de artesanato;

- Convidou e transportou os artesãos do concelho;
- Transportou e montou a estrutura/travessia do rio

Ludares, junto à Quinta da Boiça;
- Procedeu à divulgação prévia do evento junto dos órgãos

de comunicação social, realçando que a organização
pertenceu ao AEPC, com a colaboração da CMPC e das
Juntas de Freguesia de Castelo de Penalva, União das
Freguesias de Mareco/Vila Cova e União das Terras de
Tavares;

- Cedeu o autocarro para transporte de participantes e de
alunos que faziam parte do elenco organizativo;

- Forneceu também viaturas para transporte de materiais
e de elementos pertencentes à organização;

- Adquiriu uma tarja/painel (moinhos) para cenário;
- Atribuiu ainda o subsídio anual de três mil euros ao

AEPC, para a concretização do seu Plano de Atividades, de
que se destaca o “Caminho dos Galegos”, como apoio à
logística e à compra de brindes atribuídos aos participantes.

Celso Lopes, Presidente da União de Freguesias de
Vila Cova do Covelo e Mareco

1. Pela primeira vez à frente desta Instituição, o que
se lhe oferece dizer sobre a X edição do Caminho dos
Galegos?

O “Caminho dos Galegos” é um evento com muita
importância para a nossa freguesia, pois traz muita gente que
gosta de desfrutar o percurso e a beleza da nossa terra, que
são belezas naturais, não deixando de observar  os antigos
caminhos rurais em lajedo granítico desgastados pelos
inúmeros viajantes que por aqui passaram. Mareco e a freguesia
só ficam a ganhar com o calor humano destas pessoas. Numa
fase em que sentimos as nossas aldeias despidas de habitantes,
é muito bom sentir o entusiasmo e a animação desse dia.

Sendo a primeira vez que presenciei este evento, devo dizer
que fiquei realmente impressionado com a quantidade de pessoas
que se deslocaram à nossa aldeia e a satisfação com que toda a
gente viveu esse dia.

Como Presidente de Junta gostaria de agradecer ao
Agrupamento de Escolas, a todos os trabalhadores e
voluntários que ajudaram na concretização desta caminhada,
pois, como presenciei, dá muito trabalho a organização deste
evento. Quero agradecer também a todos os que nos
 visitaram, dizer-lhes que voltem sempre, serão bem-vindos.
Será sempre um gosto recebê-los.

2.Qual o contributo da Instituição a que preside
relativamente a este evento?

O contributo  dos membros da junta de freguesia foi ceder
o espaço, as instalações e ajudar no que pudemos.
Disponibilizámos também o almoço da véspera à
Organização e à equipa de trabalho do Curso EFA. Foi com
muito gosto que o fizemos, e faremos futuramente. Podem
contar com a junta de freguesia, estamos ao vosso dispor!

Bruno Tavares – Presidente da Associação Cultural de
Pousadas

1. Como instituição parceira na organização desta
atividade, o que se lhe oferece dizer sobre a X edição do
Caminho dos Galegos?

A X edição do “Caminho dos Galegos” foi muito boa, no
sentido de movimentar centenas de pessoas a percorrer um
caminho histórico e relembrar algumas tradições que foram
representadas neste dia. Esta instituição, como parceira,
sempre que possível colabora com os recursos que tem para
que realmente este seja um dia de convívio e lazer para todos
os participantes.

2. Qual o contributo da Instituição de que é membro
relativamente a este evento?

O contributo da associação enquadra-se sempre na
ajuda de logística do percurso no sentido de auxiliar os
participantes na passagem por Pousadas. Sentimos que é
um local estratégico no percurso para poder recuperar de
algumas energias já despendidas. A X edição foi um sucesso,
esperamos que a próxima seja a continuação, como tem
sucedido neste últimos anos, e a Associação Cultural Convívio
Lazer de Pousadas estará sempre disponível para colaborar
juntamente com a organização.

Alexandre Constantino, Presidente da União das
Freguesias de Tavares

1. Como instituição parceira na organização desta
atividade, o que se lhe oferece dizer sobre a X edição do
Caminho dos Galegos?

Foi o primeiro ano a que assisti e só pude comparecer
junto à hora de almoço. Contudo, fiquei agradavelmente
surpreendido com e evento. Ainda tive oportunidade de ver
alguns quadros históricos e o espaço do Largo achei que foi
muito bem conseguido. É um evento a repetir…

2. Qual o contributo da Instituição de que é membro
relativamente a este evento?

Conforme nos foi solicitado, facultámos o apoio logístico,
mais concretamente no que respeita à limpeza de caminhos.

Carlos Ferreira, Presidente da Freguesia de Castelo de
Penalva

1. Como instituição parceira na organização desta
atividade, o que se lhe oferece dizer sobre a X edição do
Caminho dos Galegos?

Na minha opinião, a X Edição do Caminho dos Galegos foi,
como já vem sendo hábito, um sucesso. Há que parabenizar todas
as pessoas e instituições envolvidas, desde o Agrupamento de
Escolas até todas as instituições e população que contribuíram/
participaram no evento, dando especial destaque aos alunos e
professores que protagonizaram recriações históricas.

Devo referir o bonito ambiente recriado no início/fim do
percurso, desde a Taberna do Ti Jaquim, as panelas de ferro
ao lume, as diversas “barraquinhas”, a bênção aos
caminhantes no início da caminhada e depois ao longo do
percurso todas as recriações e brincadeiras, o hospital, onde
pudemos saborear deliciosos alimentos e, no final, o almoço,
que serve também para o convívio entre todos os participantes.

Para além de todos os participantes poderem apreciar a
bonita paisagem ao longo de todo o percurso, é também muito
importante o convívio e o bem-estar, que leva a que cada ano
que passa haja maior adesão a este evento.

2. Qual o contributo da Instituição de que é
membro relativamente a este evento?

A participação e contributo no evento vão ao encontro de
salvaguardar toda a importância do mesmo para que todos
os participantes tenham uma participação sem problemas e
que a mensagem que transmitam seja a melhor das nossas
terras. Fizemos a manutenção e limpeza de todos os caminhos
do percurso pertencentes à freguesia, permitimos que os
caminhantes tivessem acesso à casa de banho na povoação
de Pousadas, com colaboração da associação local e
disponibilizámos mesas para ser servido o almoço.

Parabéns e continuem, podem contar com o apoio da
Freguesia de Castelo de Penalva para este evento e tudo que
seja para dinamizar o nosso concelho.

Cesário Tavares – Presidente da Associação Cultural e
Recreativa de Mareco

1. Como caracteriza a realização desta X edição
do Caminho dos Galegos?

Fiquei muitíssimo satisfeito com a organização desta
atividade e com a forma como decorreu. Se tivesse que avaliar,
dava “20 valores”. A organização foi excelente! Foi algo muito
bom para a freguesia e para o concelho, e que deve ter
continuação. Sei bem que é muito cansativo e que não há
muitas pessoas disponíveis para tais tarefas. Dou valor a isto e
sei o trabalho que dá, pois também já organizei vários eventos
na Junta de Freguesia dos Olivais, quando residia em Lisboa.

2. Também a Associação a que preside teve um
contributo específico neste evento…

Depois de solicitar ao Agrupamento de Escolas o cartaz
de todas as anteriores edições deste evento, bem como os
artigos publicados no jornal “PENA JOVEM”, mandei
encaixilhar todo o material que gentilmente me foi
disponibilizado. O mesmo esteve exposto no dia do evento e
ficará em exposição permanente na Associação de Mareco,
para todos os que a queiram visitar.

Também disponibilizámos serviço de bar. No que
pudermos, estaremos sempre à disposição, porque é um bem
para a nossa terra!

Entrevistas conduzidas pela professora Elizabeth
Cancelas, dinamizadora do Clube de Jornalismo
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Alunos da escola-sede tiveram contacto com obras

do pintor Grão Vasco
 Vale a pena ir ao Museu Grão

Vasco para aí descobrir alguns dos
mais belos tesouros nacionais. Vinte e
duas obras de arte sacra podem ser
apreciadas neste museu, que tomou o
nome do grande pintor viseense
quinhentista: Grão Vasco.

Dar a conhecer estas obras de arte,
por vezes, únicas no mundo, assim
como a pintura de Grão Vasco e dos
seus contemporâneos, foi um dos
objetivos das professoras que
dinamizaram a visita de estudo ao
museu da bela cidade de Viseu.

A dois grupos bem diferentes de
alunos foi dada a oportunidade de se
deslocarem até à capital do distrito em
contextos distintos: uma visita foi
organizada pelas docentes de Teatro e
de Ed. Visual da escola-sede e a outra
decorreu do convite da Câmara
Municipal de Penalva do Castelo.
Curiosamente, as visitas tiveram um
itinerário muito semelhante, diferindo
apenas em alguns pontos: os alunos

do 10º ano iniciaram o seu percurso no
funicular, visitaram o Teatro Viriato, as
instalações do IPJ e almoçaram no
McDonald’s. Em compensação, as
turmas do 7º ano puderam apreciar a
beleza da mata do Fontelo e dos
animais que aí habitam.

Mas o ponto alto foi, sem sombra
de dúvida, a visita de cerca de uma
hora ao Museu Grão Vasco, onde uma
jovem guia fez a descrição do espólio
do museu, que recebe 50.000 visitantes
por ano, dando, depois, ênfase à obra
do pintor Grão Vasco e de pintores seus
contemporâneos.

Também se fez uma pequena visita
ao centro histórico de Viseu,
nomeadamente à Sé Catedral e ao
seu claustro interior, e também à Igreja
da Misericórdia. Do adro da Sé
prosseguiu-se pelo Largo D. Duarte,
Rua da Árvore, até à Rua Direita, em
direção ao Centro de Coordenação
Cultural de Viseu, onde está patente
uma exposição que testemunha a

coragem do cônsul Aristides de Sousa
Mendes, o qual salvou mais de 30 000
de judeus. Posteriormente, desceu-se
a Rua Direita em direção ao Teatro
Viriato. Ao longo do percurso os alunos
puderam observar algumas janelas de
estilo manuelino e algumas das casas
emblemáticas do centro histórico
viseense.

Os alunos do 10º ano tiveram a
sorte de poderem visitar o Teatro Viriato,

Eu gostei de tudo: Museu, exposição de Aristides, do Teatro e do IPJ.
Mas sobretudo adorei ir ao teatro e ver os bastidores. Foi pena não
termos visto a sala de espectáculos, por estarem a montar uma peça.
O ambiente e a comida do Mac eram bons.

Davide Lopes, 10ºC

Gostei do Museu por ser um museu dos mais importantes do nosso
país. Já lá tinha ido outras vezes, mas é sempre bom ir de novo, pois
temos uma visão diferente de tudo e aprendemos sempre algo. Na
exposição, lamento o espaço ser tão pequeno para um grupo tão grande
(eramos 52 pessoas!). Nunca tinha ido ao teatro e achei giro ver os
bastidores e saber um pouco da sua história.

Ricardo Lopes, 10ºC

porém, e apesar das inúmeras
tentativas por parte das docentes
organizadoras, esta atividade não foi
realizada pelos alunos do 7º ano. Pese
embora este facto, a jornada foi do
agrado de todos, como se pode
comprovar por algumas das opiniões
dos participantes.

As docentes: Elisabete Gueidão
e Rosa Carvalho

Gostei de ver o Museu e de conhecer as obras dos pintores

renascentistas, especialmente os quadros de Grão Vasco. O problema

foi estar sem falar tanto tempo!                                 Diogo Cabral, 10ºC

A visita de estudos a Viseu (museu e Centro Cultural) foi fixe, mas

tivemos pena de não termos ido ao Teatro Viriato. Nunca entrámos
num teatro, apesar de termos assistido a algumas peças de teatro

na Casa da Banda de Penalva, por exemplo. Foi pena, mas o resto foi
divertido e tirámos fotos, no Fontelo, no penedo e ao pé do pavão.

Foi o máximo!
Beatriz, David, Bruno, Dani, Fábio, Edgar, 7ºC

Vasco Fernandes (1475-1542), mais conhecido por Grão Vasco,
é considerado um dos mais excecionais artistas da história da arte portuguesa.

O estatuto deste grande mestre pintor viseense resulta do protagonismo da
sua qualidade técnica singular, evidente em emblemáticas obras, como por exemplo
a monumental pintura de S. Pedro (retábulo da Sé de Viseu), digna dos maiores
louvores por consecutivas gerações.

A primeira referência a Vasco Fernandes
ocorreu em 1501, quando se iniciou a feitura
do grande retrato da capela-mor da Sé de
Viseu. Nesses anos, que duraram de 1501
a 1506, Vasco Fernandes trabalhou com o
pintor flamengo Francisco Henriques, numa
obra oficinal coletiva.

Mais tarde, entre 1506 e 1511,
trabalhou, em Lamego, pintando o retrato
da capela-mor da Sé. Nesta obra tomou
a responsabilidade individual sendo
auxiliado por entalhadores flamengos
(no Museu de Lamego estão cinco das vinte tábuas do retábulo da Sé de Lamego).
Esteve depois em Coimbra, cerca de 1530, onde pintou quatro retratos para
o Mosteiro de Santa Cruz, dos quais sobrou apenas um magnífico
Pentecostes na sacristia do mosteiro. Mais tarde, passou por  Freixo de Espada-
à-Cinta, instalando-se novamente em Viseu, onde realizou vários trabalhos,
considerados as suas obras mais importantes, para a Sé e Paço Episcopal do
Fontelo, junto com o seu colaborador Gaspar Vaz. (Continua na página seguinte)
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    O Museu Grão Vasco, localizado no Largo da Sé de Viseu,
possui obras de arte de diversa tipologia e cronologia, sendo a coleção
principal do Museu constituída por um conjunto notável de pinturas de
retábulo, provenientes da Catedral, de igrejas da região e de depósitos
de outros museus, da autoria de Vasco Fernandes - o Grão Vasco - de
colaboradores e contemporâneos. Existem ainda objetos e suportes
figurativos originalmente destinados a práticas litúrgicas (pintura,

escultura, mobiliário, ourivesaria e marfins, do Românico ao Barroco),
maioritariamente provenientes da Catedral e de igrejas da região, a
que acrescem peças de arqueologia, uma coleção importante de
pintura portuguesa dos séculos XIX e XX (quase um cento de aguarelas
dos melhores aguarelistas portugueses), exemplares de faiança
portuguesa, porcelana oriental e mobiliário

Aristides de Sousa Mendes nasceu a 19
de Julho de 1885, em Cabanas de Viriato
(Carregal do Sal) e pertencia a uma família
aristocrática e católica da Beira-Alta. Cursou
Direito na Universidade de Coimbra, juntamente
com seu irmão gémeo César. Ambos
ingressaram na Carreira Diplomática. Aristides
exerceu funções como Cônsul de Carreira na
Guiana Britânica, em Zanzibar, no Brasil, nos
Estados Unidos, em Espanha, no Luxemburgo,
na Bélgica  e, finalmente, em França - Bordéus.

     É aí que a vida de Aristides assume uma
dimensão inesperada em 1940, pouco depois
de ter começado a Segunda Guerra Mundial.
Paris cai ante o avanço das tropas nazis, a 14
de Junho, e, no dia seguinte, Bordéus fica
submergida de refugiados.  É o salve-se quem
puder! Bordéus, uma cidade de 200.000
pessoas, passa a ter um milhão! É o pânico
generalizado... Aristides não é autorizado a
passar vistos de entrada, em Portugal, a judeus
e foi avisado pessoalmente por Salazar que

“era verdadeiramente a minha

intenção salvar toda aquela gente”
“se o fizer, ficará sujeito a
procedimento disciplinar”… No
entanto, o Cônsul português em
Bordéus concede vistos de trânsito a
milhares de judeus refugiados, em
transgressão das regras do seu
governo. Tornando-se talvez a maior
ação de salvamento feita por uma
só pessoa durante o holocausto.

     A 19 de Junho, Aristides segue
para o Consulado em Bayonne, onde
continua a maratona de concessão de
vistos, na própria rua, uma vez que
as escadas do edifício poderiam não suportar
o peso de tão grande fila de espera. Vai depois
para Hendaye e continua de um lado para o
outro, salvando pessoas nas estradas do sul
de França, nas estações de caminhos-de-ferro,
conduzindo mesmo um grupo de refugiados
através dos Pirenéus, a pé e de automóvel.

     Em consequência da sua atuação como

Cônsul de Portugal em Bordéus, a 23 de Junho
de 1940, Salazar determina o seu afastamento
do cargo e mais tarde a abertura de um
processo disciplinar. Aristides de Sousa
Mendes é afastado da Carreira Diplomática e
afastado de qualquer atividade profissional,
sendo ostracizado pelos seus pares, familiares
e amigos. Tal situação deixou-o, em conjunto
com a sua numerosa família, em péssima
situação económica. Os filhos, perseguidos e
não podendo encontrar trabalho em Portugal,
são obrigados a emigrar.

     Apenas, em Maio de 1987, após muitos
anos de luta, é que o Presidente Mário Soares
lhe confere, a título póstumo, a Ordem da
Liberdade e, em 1989, a Assembleia da
República reparou finalmente a grave injustiça
que lhe fora cometida, reintegrando Aristides
de Sousa Mendes no serviço diplomático por
unanimidade e aclamação. As homenagens e
reconhecimentos sucedem-se desde então,
como por exemplo uma das mais altas
condecorações nacionais - a Grã-Cruz da
Ordem de Cristo - ou a criação de um prémio
anual com o seu nome pela Associação
Sindical dos Diplomatas Portugueses.

In http://
www.fundacaoaristidesdesousamendes.com/

Solar do Passal - Quinta de São
Cristóvão – casa do «Cônsul

desobediente»  atualmente em ruína.

escola viva
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Custos associados ao carregamento do cartão SIGE (já incluem IVA)

NOTA: continuam em funcionamento as formas habituais de carregamento
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EDITORIAL

VISITA DE ESTUDO AO CAMPO 
DE GOLFE MONTEBELO

(Continua na página seguinte)

Caros leitores:
Está a finalizar mais um 

ano letivo. Ao longo deste 
ano, a turma 9ºD - CEF 
de Jardinagem e Espaços 
Verdes, do Agrupamento 
de Escolas de Penalva do 
Castelo, elaborou o Boletim 
do CEF com o intui-to de 
partilhar algumas apren-
dizagens transmitidas pe-
los docentes do curso e 
sensibilizar a comunidade 
escolar e a vila de Penalva 
do Castelo para o respeito 
pelo ambiente e os recur-
sos naturais.

Em ritmo de festa, os 
nossos leitores ficarão a 
conhecer melhor uma plan-
ta aromática muito aprecia-
da pelo povo português, o 
manjerico. 

Desejamos a todos uma 
boa leitura!

                 

ECOESTUFA
O projeto ECOESTUFA (Fig B) foi concluído e superou todas as expec-

tativas da turma pelo impacto que criou na comunidade escolar e em todos os 
visitantes que participaram num evento de apresentação do projeto. A ideia 
inovadora e amiga do ambiente recebeu muitos elogios e encontra-se exposta 
na Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo até ao início do mês de julho. 

A turma CEF de Jardinagem e Espaços Verdes agradece às profes-
soras Lurdes Sampaio e Lúcia Aguiar, pela ajuda na concretização da 
ECOESTUFA, e às entidades que nos apoiaram e acreditaram neste pro-
jeto: Agrupamento de Escolas de Penava do Castelo, Câmara Munici-
pal de Penalva do Castelo e ao comércio local.

Texto elaborado pela turma

Fig A – Montagem da ECOESTUFA Fig B - ECOESTUFA                         

No dia 26 de maio, visitá-
mos o campo de golfe Montebelo 
(Fig. C), em Farminhão – Viseu, 
onde pudemos visualizar as di-
ferentes zonas de jogo e compre-
ender a importância da manu-
tenção dos diferentes  relvados 
presentes num campo de golfe.

O campo de golfe Montebelo 
apresenta 27 buracos e entende-

se por buraco de golfe o terreno 
que vai desde o ponto de partida 
da bola (tee) passando pelo fai-
rway até ao green, onde se encon-
tra o buraco, propriamente dito.

Nestas diversas zonas exis-
tem diferentes misturas de relva 
e, consequentemente, diferentes 
exigências de manutenção, como 
sejam: o corte; o arejamento; a es-

carificação; adubação e a rega. 
Pudemos trabalhar com as diver-
sas máquinas de corte e conhecer 
a particularidade na manutenção 
do green, que é a zona do campo 
mais exigente e que apresenta um 
relvado perfeito em termos visuais.

Texto elaborado pela turma  e  profes-
soras Lurdes Sampaio e Lúcia Aguiar 

Fig C – Campo de golfe  Montebelo                       

A turma iniciou a formação em 
contexto de trabalho (estágio) no dia 
5 de junho em diversas empresas 
particulares, que operam em Viseu e 
Aguiar da Beira, e em entidades pú-
blicas do concelho de Penalva do Cas-
telo. Vibeiras, Hortirelva, Criaverde, 
Miplantex e Agroportugal são as em-
presas particulares que estão a rece-
ber os estagiários, enquanto a Câma-
ra Municipal de Penalva do Castelo 
e a Junta de Freguesia de Pindo são 
as autarquias locais enquadradoras. 

O total de horas de forma-
ção em estágio é de 210, estan-
do o final previsto para meados 

FORMAÇÃO 
EM CONTEXTO 
DE TRABALHO

(Estágio)
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de julho. A turma está animada e empenhada  no desenvolvimento das 
tarefas propostas pelas empresas. De acordo com a opinião geral da tur-
ma, o estágio está a ser uma mais-valia em termos profissionais, pois 
os alunos estão ser inseridos no mercado de trabalho, a aplicar e a apro-
fundar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos nas aulas da 
componente tecnológica do Curso de Jardinagem e Espaços Verdes.

Texto elaborado pela turma  e  professora  Lurdes Sampaio

O manjerico (Ocimum minimum L) (Fig A) é uma planta originária da Ín-
dia, anual e delicada, que pertence à família das Lamiáceas e que atinge 23 cm 
de altura e 15 cm de amplitude. Apresenta cachos de pequenas flores brancas e 
cilíndricas que surgem no verão. As folhas são pequenas, verdes, ovais e pon-
tiagudas. Na Grécia, é costume colocar vasos de manjerico à porta como sinal 
de boas-vindas ou sobre a mesa, durante as refeições para afastar as moscas.

Propagação: semear no início da primavera e num local coberto à tem-
peratura de 20ºC. A germinação demora 8 a 12 dias. Deve ser regada de 
manhã, nunca de noite. Quando as plântulas tiverem crescido o suficiente 
para conseguir pegar-lhes, plante-as em vasos e cultive como plantas en-
vasadas. Plante no jardim ou leve o vaso para o ar livre, apenas quando a 
temperatura durante a noite for superior a 13ºC. É uma planta anual, pelo que 
é difícil manter de um ano para o outro, mas não impossível. Tudo depende 
da temperatura do local onde se encontra que não convém ser inferior a 10ºC. 
Geralmente, guardam-se as sementes para a sementeira da época seguinte.

Exigências edafoclimáticas: cultivado ao ar livre em clima quente. Prote-
ger do vento, da geada e do sol muito quente do meio-dia. Aprecia solo bem 
arejado e húmido. Evitar deixar secar a terra, podendo colocar-se um prato 
com água debaixo do vaso para ajudar a manter a humidade nas horas de 
maior calor (retirar a água à noite para ajudar a prolongar a vida da planta).

Colheita: colha as folhas frescas ao longo do verão.
Utilizações: as suas folhas são comestíveis e podem ser usadas como 

condimento. O manjerico pode ser podado e usado em chás energéticos e na 
substituição do manjericão (ocimum basilicum, uma variante de folha gran-
de), na culinária especialmente em massas e na preparação do famoso molho 
italiano – pesto - onde é o ingrediente principal. Também poderá ser utilizado 
na aromatização de saladas e algumas sopas mais fortes. É um excelente repe-
lente de insetos. É também uma planta medicinal, sendo utilizada para o tra-
tamento de flatulência, gripes e constipações, além de problemas digestivos.

Mitos e verdades: “Deve-se tocar no manjerico com a palma da mão e 
cheirar a mão, pois cheirar directamente mata a planta”. De modo nenhum é 
um mito interessante, mas não é verídico. O manjerico é uma das inúmeras 
plantas aromáticas que liberta mais aroma quando as suas folhas são tocadas 
ou friccionadas. Contudo, o manjerico reage muito mal à proximidade de 
álcool e de alho, talvez hálitos “mais invulgares” tenham fortalecido o mito.

Texto elaborado pela turma, 
professoras Lurdes Sampaio e Lúcia Aguiar 

Fig A - Manjerico (Ocimum minimum L)

ARROZ DOCE COM FRUTOS 
SILVESTRES
Ingredientes:
150g de arroz carolino; 
1 litro de leite gordo; 
300g de açúcar
2  ovos; 
300g de frutos silvestres; 
1 pau de canela
Casca de 2 limões

Preparação: coza o arroz separadamente. Separe as gemas das claras. Bata 
as claras em castelo. E depois, junte, ao arroz já cozido, o leite, o açúcar, a 
casca de dois limões, a canela e, por último, as gemas, delicadamente. Coza 
em lume brando, mexendo sempre com uma colher de pau até obter um ponto 
cremoso. Junte as claras em castelo e envolva. Deixe arrefecer. Numa frigi-
deira anti-aderente salteie os frutos com 3 colheres de açúcar. Deixe arrefecer. 
Disponha em cada taça: uma porção de frutos no fundo, seguida de arroz doce 
e termine com uma colher de frutos silvestres no topo. Decore a gosto.

                          Receita elaborada pela  professora Lurdes Sampaio

1. Sopa de letras – Hortaliças

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO
(Estágio) - Continuação

RECEITA

PASSATEMPOS

MANJERICO
(Ocimum minimum L)


