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EX-ALUNO DO AEPC RECONHECIDO PELA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

A Universidade NOVA de Lisboa
entregou, no dia 14 de abril de 2016,
a bolsa "Caloiros da NOVA", que pretende reconhecer o mérito dos alunos
que mais se destacaram no primeiro
ano das Licenciaturas e Mestrados
Integrados, no ano letivo 2014-2015.
A bolsa Caloiros da NOVA estimula e premeia a excelência entre

os alunos do primeiro ano nas mais
diversas áreas de estudo. Para a
cerimónia foram também convidados
os Diretores das Escolas Secundárias onde cada um dos premiados
concluiu os estudos antes de ingressar na NOVA. Pretende-se assim
valorizar e reconhecer o papel das
Escolas Secundárias na formação

destes estudantes.
Neste ano, o nosso Agrupamento foi
reconhecido pelo desempenho do seu
ex-aluno Diogo Miguel Santos Figueiredo, que concluiu o Ensino Secundário
no nosso Agrupamento no ano letivo
de 2013/2014 e ingressou na referida
universidade no curso de Engenharia
Eletrotécnica e de Computadores.

OFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA

proposta 2016/2017

agrupamento de escolas de
penalva do castelo
aepc
Educação Pré-escolar
Ensino Básico:

- 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico Regular
- Curso de Educação e Formação (CEF)
de 3º C.E.B., de 1 ano (tipo III), com 0,5 turma
de Técnico Eletricista de Instalações + 0,5 turma
de Técnico Operador de Informática *

Ensino Secundário:
- Cursos cientíﬁco-humanísticos:
- Ciências e Tecnologias
- Línguas e Humanidades

- Cursos Proﬁssionais:

MATRÍCULAS
NO 10º ANO
REGULAR
E PROFISSIONAL:

12 de julho,
das 14h30
às 19h00

- Técnico de Restauração, variante
de Cozinha/Pastelaria (1º ano)*
- Técnico de Eletrotecnia (1º ano)*
- Técnico de Restauração, variante
de Cozinha/Pastelaria (2º ano)
- Técnico de Gestão e Programação
de Sistemas Informáticos (2º ano)
- Técnico de Produção Agrária, variante
de Produção Vegetal (3º ano)
- Técnico de Manutenção Industrial – Eletromecânica (3º ano)
* (sujeitos ao número de matrículas e aprovação ﬁnal)

A todos os profissionais que contribuíram para a sua formação, o meu
reconhecimento.
Para o Diogo, as nossas felicitações e votos de muitas felicidades.
Esperamos que o seu exemplo
possa influenciar os nossos alunos.
A Diretora, Rosa Figueiredo

Final de ano letivo
No final de mais um ano letivo, é altura para reﬂetirmos e efetuarmos o Balanço das atividades desenvolvidas e do sucesso académico dos nossos alunos.
Relativamente às atividades, verificou-se que todas foram executadas com
sucesso e contaram com o envolvimento de toda a comunidade educativa,
não se poupando a esforços para que tudo corresse da melhor forma possível.
A nível académico, aguardamos os resultados da avaliação externa para
podermos emitir um parecer mais fundamentado. No entanto, tendo em conta
todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano, acreditamos que corresponderão às naturais expetativas da comunidade.
Agradeço, reconhecidamente, a dedicação de todos os atores educativos
que desta forma contribuem para a nobre missão de educar as novas gerações, não deixando de acreditar que a sua ação dará fruto a curto, a médio
ou a longo prazo.
Votos de boas férias para toda a comunidade educativa.
A Diretora, Rosa Figueiredo

CALENDÁRIO GERAL DE EXAMES DO
ENSINO SECUNDÁRIO / ACESSO AO
ENSINO SUPERIOR 2016
1. De 15 a 23 de junho: 1ª fase de exames nacionais;
2. De 19 a 22 de julho: 2ª fase de exames nacionais;
3. 13 de julho: afixação das pautas de resultados dos exames da 1ª fase;
4. De 20 de julho a 8 de agosto: apresentação da candidatura ao ensino superior – 1ª fase, incluindo a candidatura eletrónica;
3. 5 de agosto: afixação das pautas de resultados dos exames da 2ª fase;
4. 12 de setembro: divulgação dos resultados da 1ª fase da candidatura ao
ensino superior;
5. De 12 a 23 de setembro: apresentação da candidatura ao ensino superior
– 2ª fase;
6. 29 de setembro: divulgação dos resultados da 2ª fase da candidatura ao
ensino superior;
7. De 6 a 10 de outubro: apresentação da candidatura ao ensino superior – 3ª
fase;
8. 14 de outubro: divulgação dos resultados da 3ª fase da candidatura ao
ensino superior.
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A turma do 6.ºA, vencedora, a nível nacional,
do concurso “Livros Falados”
Decorreu no dia 8 de junho – Dia
Mundial dos Oceanos – no Oceanário
de Lisboa, a cerimónia de entrega
de prémios às escolas distinguidas
no concurso “Livros Falados – os
oceanos”, organizado e realizado
pelo Plano Nacional de Leitura, em
colaboração com a Rede Nacional de
Bibliotecas Escolares, a revista Visão
Júnior e o Oceanário de Lisboa.
O Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo participou nesta
estimulante atividade de leitura e de
escrita, propícia à descoberta e ao
conhecimento. Assim, os alunos da
turma A do 6ºano, apoiados pelas
professoras Júlia Carvalho e Helena
Silva, tiveram uma participação empenhada e premiada com a distinção
de vencedor do 2º ciclo, na categoria
“Registo Gráfico/Cartaz”.
A turma vencedora e as professoras envolvidas foram então convidados
a estarem presentes, bem como a
usufruírem do prémio atribuído (visita
ao Oceanário).
A escola aceitou de imediato o
convite e planeou a visita, que foi feita
de comboio. Bem cedo, os premiados, felizes e expetantes, carregados
com os adereços que iriam servir à
apresentação das personagens da
história criada - “O desafio do Grão de
Areia”, compareceram na estação de
comboios de Mangualde. A viagem
até à Gare do Oriente serviu para
aprimorar a dramatização da leitura
que, já no Oceanário, iria ser feita
frente aos outros premiados, aos representantes das entidades parceiras
ao concurso e aos representantes do
Ministério da Educação.
A turma aderiu ao concurso com
empenho. Tudo se iniciou com a leitura e exploração da obra “A Menina
do Mar”, de Sophia de Mello Breyner
Andresen; depois, com base nesta
obra, fizeram a criação de uma nova
história, com novos personagens,
sequenciada em três capítulos. Obra
escrita, passou-se à sua ilustração e
foi ao cartaz criado que foi atribuído

o prémio de vencedor.
Os alunos apresentaram a leitura
da sua história de uma forma muito
criativa, vestindo “a rigor” a personagem que representavam. Foram
muito aplaudidos e das entidades
presentes ouviu-se: ”amei!”.
Seguiu-se a visita ao Oceanário,
antecedida por um tempo no atelier
“Menina do Mar”, uma oficina peda-

gógica onde uma orientadora seleciona questões com interesse para
os alunos sobre as três personagens
marinhas da história (o polvo, o caranguejo e o peixe) e experimenta formas de lhes transmitir os conceitos.
Felizes, passaram depois ao
centro comercial Vasco da Gama,
onde desfrutaram de uma pequena
refeição “de dia de festa”, à sua es-

colha (sem recriminações).
Bem, mas a hora de retorno a
casa chegou. Na viagem de regresso, o comboio trazia uns alunos/
passageiros que tinham vivido um dia
inesquecível, que perdurará nas suas
memórias de vida estudantil.
As professoras:
Júlia Carvalho e Helena Silva

CLUBE DE MÚSICA 
No dia 1 de junho, os alunos do Clube de Música tiveram a oportunidade de participar nos festejos do Dia Mundial da Criança, com os alunos da Educação Pré-Escolar,
realizando duas coreografias divertidas: “Marioneta” e “Problem”.
Do mesmo modo,também no dia 8 de junho estes alunos apresentaram para os alunos
do 6º ano duas coreografias e duas canções, contribuindo para a variedade e dinâmica
do programa. A 9 de junho, o Clube de Música apresentou mais uma vez a coreografia
“Problem” para toda a comunidade educativa, aquando da entrega de prémios dos con-

cursos da área de Matemática. As solistas Tânia Gomes, do 6ºB, e
Cristiana Correia, do 6ºD, também interpretaram, de uma forma magnífica, as canções “Memórias esquecidas” e “Chuva”, respetivamente.
Estas atividades decorreram de forma bastante organizada e divertida, tendo os alunos participado com muito empenho e satisfação.
A Professora de E.M., Lídia Almeida
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(Pre) textos para a promoção da leitura recreativa
A problemática da promoção da leitura recreativa em
contexto escolar é uma situação que “obriga” frequentemente
os docentes a repensar as atuais políticas educativas e práticas pedagógicas, tendencialmente conservadoras e bastante
enraizadas, tanto no pensamento, como na cultura de algumas
escolas. Tais práticas, além de se terem revelado ineficazes,
não conseguem atenuar os efeitos negativos da ausência de
equidade no acesso à cultura, sentida com particular veemência
no interior do país.
No entanto, é profunda a convicção de que a leitura, sobretudo, aquela que é realizada para fins meramente recreativos,
constitui a chave-mestra que abre a porta mágica da descoberta
do “eu”, dos outros, do mundo e das relações que com ele e
nele se estabelecem.
Conscientes da importância da “presença” da leitura recreativa no período da adolescência, fase em que por múltiplas
solicitações se abandonam hábitos de leitura que, à partida, já
deveriam estar consolidados, a necessidade de promover a
aquisição ou a retoma desses hábitos por parte dos alunos tornase cada vez mais urgente no atual contexto político-educativo.
Numa sociedade dominada pelo digital e audiovisual, tem-se
revelado cada vez mais difícil seduzir os alunos para a leitura de
obras literárias, dado que dispõem atualmente de uma grande
diversidade de opções para a ocupação dos seus tempos
livres. Deixou de haver lugar para o silêncio, o recolhimento,
a intimidade, a atenção e concentração para que o ato de ler
possa acontecer com naturalidade. Deste modo, a criação de
um Clube de leitura /escrita criativa e respetiva dinamização
por parte de alguns professores da equipa de apoio à Biblioteca
Escolar, tem como intuito a promoção da leitura recreativa junto
dos alunos do 3º ciclo, procurando, de forma objetiva e prática,
ir ao encontro dos objetivos preconizados no Projeto Educativo
do nosso Agrupamento de Escolas.
Assim, a criação do Clube surgiu da vontade de fazer re-

Do questionário final de avaliação do clube, transcrevem-se
as opiniões de duas alunas do 7º ano (a primeira da turma A e
a segunda da turma C)
• No início do ano, quando vos foi apresentado o projeto
do Clube de leitura, para se inscreverem, o que pensaste
que se iria fazer neste clube?
FB - Eu pensava que era um clube como Português, que
era para fazer fichas e ler textos.
MR - Eu inscrevi-me, porque achei que fosse divertido e
poderíamos fazer várias coisas.
• Gostas de ler? Que tipo de livros?
FB - Eu gostei de ler “À Beira do Lago dos Encantos” da
Alice Vieira.
MR - A minha relação com a leitura é boa, porque gosto de
ler tanto em voz alta como em voz baixa. Eu gosto de ler livros de
banda desenhada, livros de aventura, livros de teatro e de contos.
• Gostas mais de ler em formato papel (livro) ou em
formato digital (e-book ) no tablet ou PC ?
FB - Eu prefiro ler livros em formato digital no “tablet”.
MR – Eu gosto mais de ler em livro, porque ao lermos sabemos onde vamos e não faz mal aos olhos, enquanto em formato
digital ao puxar para baixo, ou ao avançar para a página seguinte
perdemo-nos. As diferenças que eu noto em ler em papel é que
é mais fácil de ler, porque estamos concentrados. Enquanto
no computador podemos estar a ler, mas ao mesmo tempo
perdemo-nos facilmente, porque ao mudar de página perco -me.
• A última atividade foi a leitura encenada de três textos
dramáticos. Na tua opinião, como correu esta atividade?
FB - Para mim, correu mais ou menos, mas podia ter corrido melhor.
MR – No primeiro período, estivemos a ler pequenos contos
tradicionais e escrevemos um pequeno texto e uma pequena
banda desenhada. Eu gostei do que fizemos, porque foi uma
experiência de fazermos coisas novas e de aprendermos manei-

nascer um antigo projeto de leitura que
funcionou no ano letivo de 2001/2002.
Na altura, o clube de leitura resultou da
reorganização curricular que deu origem
ao T.O.A. (tempo de ocupação em
atividades) e teve a designação de A Cor
do Texto. Dado o reduzido número de
alunos inscritos (4 alunas) com notórias
dificuldades de aprendizagem (duas
alunas com N.E.E), o trabalho desenvolvido consistiu, apenas, na ilustração
de poemas pesquisados em manuais
escolares pois era o único acervo disponível na biblioteca escolar, uma vez
que ainda não estávamos integrados na
Rede de Bibliotecas Escolares.
No ano letivo de 2014/15 decidiu-se
avançar com o antigo projeto, dando-lhe nova feição, graças aos
novos recursos e ferramentas digitais. Nesse ano inscreveram-se
oito alunos de uma turma do 9º ano que manifestavam alguma
resistência à aquisição de hábitos de leitura e dificuldades ao
nível da expressão escrita, tendo-se experimentado novas
ferramentas digitais ao nível da produção e edição textual. Da
avaliação final realizada pelos alunos, resultou a vontade de
prosseguir com esta aventura pelos livros e pela escrita.
No presente ano letivo (2015/16) pretendeu-se ampliarse a dimensão do Clube, tornando-o aberto à participação /
colaboração de outros professores, procurando abranger mais
alunos, desde o 7º ao 9º ano de escolaridade. A designação do
Clube Textos & (Pre) textos revelou, desde logo, o propósito de
converter a leitura de um texto literário num mero pretexto para a
sua discussão (aperfeiçoamento da expressão oral) promovendo
a prática de escrita criativa, passando por diferentes linguagens
e expressões artísticas.
O desenvolvimento deste
projeto de leitura teve em
conta as obras indicadas para
Educação Literária nas Metas
Curriculares de Português
e obras recomendadas pelo
PNL relativas a este ciclo de
escolaridade, algumas delas
em formato digital (E-book)
disponibilizadas no site criado
para o efeito, que funcionou
como plataforma de apoio e
divulgação do trabalho desenvolvido pelos alunos (http://
textos-e-pretextos7.webnode.
pt/).
ras de fazer trabalhos. No segundo período começámos a fazer
as marionetas e a ler textos dramáticos. Eu gostei mais desta
atividade, porque foi divertido aprendermos a fazer bonecos em
barro e porque foi uma experiência nova. No terceiro período
ilustramos poemas com aguarelas. Eu gostei de todas as atividades, porque foram muito divertidas e foi uma experiência nova.
• O que falhou?
FB - Para mim, o que falhou foi que estivemos muito tempo
a fazer as marionetas.
MR - O que falhou foi a falta de alguns alunos em quase todas
as sessões, e depois a falta de tempo para treinarmos a leitura.
Correu um bocado mal, porque havia sempre gente a faltar, não
podíamos fazer a peça e já estava tudo pronto. Para encenar não
dava para avançarmos, para fazermos outra coisa também não,

porque quando faltava alguém tínhamos que substituir quem lia as
falas ou mexia na marioneta da personagem, ou coisa parecida.
• Tentámos que vocês trabalhassem de forma a colaborarem nos projetos dos alunos de outras turmas. O
que achaste dessa experiência de conviver com alunos de
outros anos e turmas?
FB - Foi uma experiência diferente das outras, porque
convivemos com pessoas de outros anos que se calhar várias
pessoas não tinham ainda convivido com elas.
MR – Foi uma experiência nova, porque podíamos conhecer

Pretendeu-se, ainda, que a prática da leitura e da escrita
desenvolvessem o pensamento dos jovens (percorrendo espaços reais e/ou imaginários) e acelerar as aquisições linguísticas
do funcionamento da língua, permitindo ler e escrever cada vez
com mais frequência e qualidade. Ler histórias, dramatizar textos, desenvolver jogos de escrita, criar pequenos textos, não só
permitem ampliar a imaginação, criatividade e gosto pela língua
materna como ajudam a expandir o pensamento e contribui para
a formação da personalidade e identidade dos jovens.
As atividades realizadas foram orientadas / dinamizadas
por uma equipa de professoras das disciplinas de Português e
História (Célia Dias, Judite Assis e Paula Portugal) e abordaramse as diferentes tipologias textuais. No primeiro período, os
alunos leram e escreveram pequenos textos narrativos; no
segundo dedicaram-se ao texto dramático: com modelagem de
marionetas e construção de cenários em cartão, tendo efetuado
leituras encenadas que foram gravadas em formato áudio; no
terceiro período dedicaram-se ao texto poético e ilustraram
poemas e canções de intervenção para a exposição comemorativa do 42º aniversário da Revolução do 25 de abril, atividade
promovida pelo Departamento de Ciências Humanas e Sociais.
A atividade do clube cessou no dia mundial da criança,
ocasião comemorada com um pequeno lanche-convívio, no qual
se distribuíram certificados de participação e livros para premiar
os alunos com melhor desempenho.
No próximo ano letivo, a equipa dinamizadora manifestou
desejo em prosseguir, dando origem à fusão do clube de leitura
com o clube de cinema, e desta forma, poder-se-á contemplar
a literacia mediática aliada à literacia da leitura.
Ideias novas não faltam, assim os alunos se sintam motivados para participar e cá estaremos para lançar desafios à sua
imaginação e criatividade.
Anabela Cruz, Professora responsável
mais amigos e podíamos aprender certas coisas em relação a
nós ( aprender a ler com expressividade com eles).
• Achas que o Clube mudou, de alguma forma a tua
relação com a leitura? O que pensas que terá mudado?
FB - Sim, porque antes não sabia ler muito bem e agora
já sei ler melhor.
MR - Sim, mudou. O que terá mudado foi a leitura, porque
fizemos peças nas quais tínhamos que ler com expressividade
e foi isso que terá mudado.
• As atividades que desenvolvemos foram de encontro
às tuas expectativas, ou pensavas que ia ser diferente?
FB - Não pensava que nós íamos fazer coisas como teatro.
MR - Pensei que iam ser diferentes, porque eu pensava que
íamos só ler livros e depois quando vi estávamos a pintar poemas
com aguarelas e depois encenámos os textos dramáticos.
• Indica os aspetos que na tua opinião deviam ser melhorados.
FB - Para mim, era que se devia ensaiar as peças de teatro,
cada uma por turma.
MR – Os aspetos que deviam ser melhorados era os alunos
não faltarem muitas vezes, pois alguns faltaram muitas vezes.
• Achas que o Clube deve ter continuidade nos anos
seguintes?
FB - Sim.
MR – Sim, porque podem também melhorar em alguns
aspetos e terem uma surpresa também. Apesar de pensarem
só que vão ler livros, depois veem que vão também ler, mas
de outra forma, como por exemplo, fazerem textos dramáticos
com as marionetas.
• Se o Clube funcionar no próximo ano, tencionas
inscrever-te? Porquê?
FB - Sim, porque este ano foi divertido.
MR – Não sei, porque gostaria também de experimentar
outros clubes para comparar em relação ao de leitura.

linhas de escrita
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NOVAS DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
Feira do livro

De 8 a 18 de abril, decorreu, no antigo edifício da
Câmara Municipal, a feira do livro que contou com
a presença do contador de histórias Jozé Sabugo.
Os alunos participaram nas sessões de contos e
visitaram a feira do livro. Jozé Sabugo fez referência à
importância do livro, às várias profissões associadas à
construção do livro e apelou à leitura, pois é lendo que
se aprende, é lendo que se desenvolve o vocabulário,
a imaginação, é a leitura que permite caminhar para o
conhecimento. O saber ler e o saber contar histórias
do que lemos faz com que tenhamos mais amigos.
O livro é um amigo.
Contou várias histórias que traziam consigo outras
histórias, nomeadamente“O grilo que gostava de fazer
amigos”, “O velho e o burro”, O pai tinha um filho e
o filho tinha um pai”. Contou histórias, dramatizou
histórias, criou histórias, recriou histórias e os alunos
também participaram nas histórias, envolveram-se no
desenrolar dos acontecimentos que foram surgindo
de forma espontânea.

No dia 3 de maio,
três alunos do 8 º ano
representaram o nosso
Agrupamento na fase
distrital do Concurso
Nacional de Leitura, que
decorreu na Biblioteca
Municipal de São João
da Pesqueira. Foi uma
experiência enriquecedora, onde houve partilha de leituras e visitas a
locais de interesse histórico.
Voltaremos a participar, pois as leituras
nutrem a alma e a viagem contribui para o
crescimento.

Leituras

https://www.facebook.com/Bibliotecas-Agrupamento-Escolas-Penalva-do-Castelo
http://bibliotecasaepc.blogspot.pt/

Encontro com a escritora …

No dia 13 de maio, o nosso Agrupamento recebeu a visita das escritoras Lúcia Morgado e Rita Almeida, que vieram partilhar as suas histórias com as crianças do pré-escolar. “Uma mão cheia de histórias”
deliciou as crianças e os adultos. Os espetadores também participaram na apresentação das histórias,
tornando-se personagens e criadores de histórias. Foram momentos divertidos que proporcionaram a
reflexão em torno do valor da leitura. As crianças foram dizendo que ler é crescer, ler é aprender, ler é
sonhar, ler é descobrir vocabulário, ler é imaginação, ler é … partir … é descobrir…é conhecer.

BOAS FÉRIAS! BOAS LEITURAS!
A Professora Bibliotecária, Edite Angélico

Concurso Diz+

No dia 9 de maio, alguns alunos do 2.º ciclo da
EBI da Ínsua, acompanhados pelas professoras de
matemática e ciências naturais, Eduarda Teixeira,
Benvinda Sousa e Cândida Rodrigues, deslocaram-se
à Universidade de Aveiro para participar no concurso
DIZ+, que consiste numa prova que testa conhecimentos das disciplinas de matemática, ciências naturais e
português.
Durante a manhã, realizámos as provas e sentimo-nos satisfeitos com a prestação da nossa escola.
De seguida, tivemos oportunidade de passear pela
linda cidade de Aveiro.
Todos os participantes adoraram esta atividade e
podemos dizer que foi um dia divertido e inesquecível.

Concurso “Livros falados”

O Plano nacional de Leitura/PNL, a VISÃO Júnior, a Direção Geral da Saúde/DGS, o Oceanário de
Lisboa e a Rede de Bibliotecas Escolares/RBE promoveram o concurso “Livros falados”.
O Agrupamento de Escolas de Penalva
do Castelo participou na 2ªfase, cujo tema
foi “Os Oceanos”. O 6ºA foi a vencedora
na modalidade “Cartaz”. Os alunos e as
professoras Júlia Carvalho e Helena Silva
estão de parabéns, pois houve muito empenho para conseguir realizar os trabalhos
apresentados.
No dia 8 de junho, os vencedores foram
a Lisboa receber o prémio – uma visita ao
Oceanário. Foi uma viagem inesquecível. A
alegria era muita. Valeu a pena o esforço e
o acreditar que vencer é possível.

Rui Tomás, 6ºB

Os alunos do 5º e 6º ano da EBI de Ínsua, no dia 9
de maio, participaram no concurso DIZ+, que decorreu
na Universidade de Aveiro.
Foi um dia muito divertido e enriquecedor, porque
convivemos uns com os outros e alguns alunos obtiveram muito sucesso, isto é, tiveram uma boa prestação.
Foi um dia inesquecível passado na companhia dos
colegas e das senhoras professoras de matemática e ciências naturais, Eduarda Teixeira, Benvinda Sousa e Cândida
Rodrigues que nos acompanharam nesta aventura.
Aprendemos muitas coisas e foi muito divertido.
Gostaria de repetir esta experiência.
Tânia Gomes, 6ºB
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Comemorações do 25 de Abril 1974 – 2016: 42º Aniversário

No âmbito das Comemorações do 25 de Abril
e no cumprimento do Plano Anual de Atividades
do Departamento de Ciências Humanas e Sociais,
decorreram várias atividades destinadas a toda a
comunidade escolar.
Foi recordada a alegria vivida no dia 25 de Abril
de 1974 e as conquistas desta revolução, entre elas
a Liberdade, que nos permite permanentemente
recordá-las, exercê-las e defendê-las.

caso das duas últimas turmas. Este colóquio foi abrilhantado com canções de intervenção, interpretadas
por alunos do Agrupamento.
Neste colóquio, viajámos no tempo com os atores vivos de páginas da nossa História, falou-se de
guerra, de morte, de soldados marcados para toda
a vida no corpo e na alma pela guerra colonial, bem
como de outras vertentes da ditadura fascista, as
injustiças, as tristezas e o sofrimento, contados na

presidente da ADFA declarou na comunicação que
proferiu no dia 10 de dezembro de 2015, na Assembleia da República: “A nossa vivência e experiência
nos campos de batalha torna-nos solidários com o
sofrimento e sacrifícios por que passam os cidadãos
do mundo flagelados pelas guerras, em zonas em
que os direitos humanos são permanentemente
violados.”
Citando, ainda, Saramago - “É certo que sem
a democracia não poderia haver direitos humanos,
mas também não é menos certo que sem direitos
humanos não poderá haver democracia” -, lutar
pelos direitos humanos é, em última análise, lutar
pela democracia. A questão dos direitos humanos
é geralmente entendida como algo remoto, fora do
alcance, uma outra espécie de utopia, inacessível
como quase todas.”
Mas há que fazer cumprir a utopia, lutando pela
defesa dos direitos conquistados com a Revolução
do 25 de Abril e pelo cumprimento da Constituição
da República, que assinala 40 anos de existência.

Esteve patente ao público, no átrio do bloco administrativo, uma importante exposição cedida pela
ADFA, sobre a Guerra Colonial e o 25 de Abril. Esta
exposição foi enriquecida com cartazes alusivos ao
25 da Abril, da Associação 25 de Abril, que fazem
parte do património do Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo.
Na mesma estiveram, também, expostos os
trabalhos dos alunos do Clube de Leitura, que contribuíram para a comemoração desta data, lembrando
que a poesia e a música são arma poderosa, na
defesa da democracia saída de Abril.
Os alunos do 6º ano da EBI da Ínsua realizaram vários trabalhos alusivos ao 25 de Abril, que
aí estiveram expostos, sendo de destacar pela sua
originalidade e beleza um
“monumento” em cartão,
onde, de forma singela,
se celebraram os valores
de Abril.
O programa das comemorações do 25 de Abril no
Agrupamento incluiu, também, a realização de um
colóquio, no dia 28 de abril,
que contou com a presença
do presidente da ADFA-Viseu, João Gonçalves, e
de outro dos seus elementos, Francisco Batista, e
que teve como público-alvo
os alunos do 6º e 9º ano e
das turmas 10ºB, 10ºC e
11ºC, enquadrados, respetivamente, pelas disciplinas
de História e Geografia de
Portugal, História, História
A e Área de Integração, no

primeira pessoa. Finalmente, foi também transmitida
a alegria da liberdade conquistada no 25 de Abril.
Em 1971, o presidente da ADFA-Viseu esteve
30 dias sem comer, depois de ferido na guerra,
em Moçambique, em 2008 esteve vários dias em
greve de fome, pela reposição dos direitos dos ex-combatentes. É um combatente do antes e depois
do 25 de Abril.
Num tempo em que, como disse Saramago, em
1998, no discurso da entrega do prémio Nobel da
Literatura, “Se chega mais facilmente a Marte do que
ao nosso próprio semelhante”, a ADFA define-se
como "força justa das vítimas de uma guerra injusta".
Aquando da entrega do Prémio Direitos Humanos 2015, pela Assembleia da República, o

A Coordenadora do Departamento de CSH,
Isabel Nogueira
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ENTREVISTA A JOÃO GONÇALVES, PRESIDENTE DA ADFA
Aproveitando a vinda até nós da ADFA - Associação dos Deficientes das Forças Armadas,
a propósito de mais um aniversário do "25 de
Abril", o Clube de jornalismo realizou a entrevista que se segue, junto do seu presidente.
C.J.: Quais foram os principais objetivos que
presidiram à constituição da ADFA?
J.G.: A Associação dos Deficientes das Forças
Armadas- ADFA constituiu-se por necessidade imperiosa de fazer valer os valores dos combatentes
deficientes das Forças Armadas. Em génese, já antes
do 25 de Abril. Foi fundada em 14 de Maio de 1974,
por iniciativa espontânea dos militares que ficaram
deficientes durante o período da guerra colonial.
O governo sustentava, antes do 25 de Abril, a
Liga dos Combatentes, organização que não soube
acautelar os direitos dos designados inválidos da
Primeira Grande Guerra e na qual os deficientes
da guerra colonial não vislumbravam a resolução
dos seus problemas e por isso se constituíram e
bem em Associação.
A constituição da ADFA é a expressão da revolta de quantos levados a participar na guerra se
viram abandonados pelos Órgãos do poder.
C.J.: O que faz, concretamente, a Instituição
a que preside?
J.G.: Na pressecução dos seus objetivos, a
ADFA procura a promoção dos interesses sociais,
económicos, culturais, morais e profissionais dos
seus associados. A reabilitação e integração na
sociedade, apoio jurídico na área dos processos
e todo o acompanhamento nos nossos serviços
que se encontram afuncionar diariamente, nas
nossas instalações, sita na Praceta ADFA-Empreendimento das Magnólias- Lote 4-R/C Q-Bairro
da Balsa-3510-099 Viseu.
De salientar todo o apoio na área da doença do foro do stress pós traumático de guerra,
acompanhamento médico em todas as valências
do Hospital Militar, próteses, nos Hospitais e no
CRPG- Centro de Recuperação Profissional de
Gaia, marcação de consultas, tratamento de recibos médicos para o IASFA- Instituto de Ação Social
das Forças Armadas, bem como protocolo com a
Casa de Saúde de S. Mateus, em algumas valências, clínica da Ribeira, diversas casas de análises,
RX e TAC e em todo o apoio á família deficiente
militar, estamos sempre disponíveis 24H por dia.
C.J.: Todos os seus associados são ex-combatentes? Em que países intervieram?
J.G.: Os nossos associados são jovens que
prestaram serviço militar obrigatório em Timor,
Macau, Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe, alguns
na India, na metrópole e o maior grosso desta mocidade, foi nas províncias de Angola, Guine Bissau
e Moçambique, na guerra colonial. Hoje já temos
alguns militares deficientes que participaram em
missões de paz na Bósnia, Kosovo, Líbano, etc.
C.J.: Sabendo da dureza das expedições
militares, como reagiu quando foi selecionado

para integrar a missão?
J.G.: Na altura, os jovens da
minha idade sabiam que Portugal estava em guerra com as ex
colónias de Angola, Guiné e Moçambique. Sabíamos que muitos
jovens que iam, não regressavam
e outros vinham deficientes.
É de salientar que dos cerca
de um milhão e duzentos mil jovens que partiram ou foram selecionados para a guerra, cerca de
trinta mil ficaram deficientes, mais
de onze mil morreram e muitos
desapareceram em combate.
É claro que sabendo o que se
estava a passar nas ex colónias
portugueses, para onde os jovens
eram enviados como “carne para
canhão”, não foi fácil reagir quando fui mobilizado
para participar naquele conflito armado, que durou
mais de três longos anos. Foi muito difícil, não só
para mim mas para a minha família, em especial
para os meus pais, mas o dever Pátria assim o
exigia e tinha que ser e fruto de tudo isto, fui ferido
em combate e hoje sofro os horrores da guerra!
C.J.: Conte-nos como se vivia no Portugal
de então, económica e socialmente.
J.G.: Nasci no ano de 1949. Os meus pais eram
filhos de agricultores e lembro-me que o meu avô
era chamado de proprietário, derivado aos terrenos
e bens que possuía. Meu pai era construtor e não
vivíamos mal, mas havia pessoas que passavam
muitas dificuldades, por exemplo, naquele tempo
que Portugal vivia em ditadura, trabalhava-se no
campo de sol a sol, não havia luz nas aldeias, as
estradas não eram alcatroadas, só quem trabalhava
é que tinha algo para o seu sustento e da família,
não havia subsídios, o que havia era miséria. Não
havia telefone, televisão, poucas rádios, e, se nos
queríamos divertir, era nas festas e bailes das aldeias, não havia discotecas. Comparado com os
tempos de hoje, a diferença é como do dia para a
noite, ou, se quiserem, o céu e o inferno. Vivia-se
com muita dificuldade.
C.J.: Viveu na 1ª pessoa o processo de descolonização. O que se lhe oferece dizer sobre
o mesmo?
J.G.: Em referência ao processo de descolonização, foi a maior vergonha da democracia. Esta
descolonização envergonha os portugueses, e,
da forma que foi feita, deixou os portugueses que
viviam nas ex colónias e os povos africanos ao
abandono e em guerra permanente, como se tem
verificado. Os acordos de Alvor deviam ter previsto
uma descolonização, preparando aqueles países
para uma descolonização exemplar com todos
os partidos e Portugal envolvido num governo de
coligação. E quando tudo estivesse preparado,
seriam realizadas eleições livres e democráticas.
Agora, de descolonização exemplar é que não

teve nada e os seus responsáveis
deviam responder por todas as
atrocidades que se cometeram.
Sabia-se que a descolonização
tinha que acontecer, que a guerra
podia e devia ser evitada, mas
deixar os portugueses e os próprios africanos ao abandono não
se fazia num Estado de direito,
como era Portugal depois do 25
de Abril de 74.
C.J.:“Retornados” (como
se lhes chama) ou “Refugiados” (o que realmente foram),
… consegue colocar-se no seu
papel – “Perder tudo e recomeçar do nada”?
J.G.: Com a descolonização
muitos foram os portugueses
e até os africanos que vieram para Portugal. Na
altura, e ainda hoje, as pessoas são rotuladas de
“Retornados”. Estas pessoas perderam tudo, a sua
honra, a sua dignidade, os haveres de toda uma
vida, pessoas que venderam tudo em Portugal
para investir nas colónias portuguesas e depois
tudo tiveram que abandonar e ficar na miséria. A
tal descolonização exemplar não soube acautelar,
não soube tratar dos bens e dos haveres das pessoas, e assim foram abandonados à sua sorte, em
que muitos milhares morreram, outros ainda hoje
sofrem e ficaram traumatizados. Um horror, uma
página negra da história de Portugal.
Conheci pessoas que sofreram e morreram
com todos os horrores que presenciaram sempre
na sua memória. Só eu sei quanto custou ouvir os
seus relatos. Daí não perdoar aos responsáveis
que decidiram tal descolonização, que permitiu tirar
tudo às pessoas, das quais muitas, mesmo que
quisessem, já não podiam recomeçar uma outra
vida. É imperdoável.
C.J.:Qual o impacto que teve o 25 de Abril
no panorama mundial?
J.G.: O 25 de Abril foi das melhores coisas
que podia ter acontecido ao povo português e até
no panorama mundial. Veja-se o 25 de Abril pôs
fim à ditadura e restituiu ao povo a liberdade. Foi
uma revolução sem sangue, foi um exemplo para
o mundo, que ficou admirado como foi possível
em Portugal protagonizar uma revolução com
este calibre, sem sangue. Tamanho foi o exemplo
que, a partir desta altura, grandes transformações
surgiram a nível mundial, como a queda do Muro
de Berlim e outros.
Para que tudo fosse perfeito só era preciso
que os nossos políticos, quem nos governa, cumprisse e fizesse cumprir os valores de Abril, com
os 3 D da revolução: Descolonizar, Democratizar,
Desenvolver.
Clube de Jornalismo, sob orientação da
professora Elizabeth Cancelas
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ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
- Entre 1988 e 1992, passou anos da sua vida
na nossa escola. O que é que significou para si
esse tempo?
- Cumprir a obrigação de ir à escola, estudar
e viver as coisas boas próprias dessa idade. Não
havia grandes preocupações, fizemos amizades
que ficam para sempre.
- O que recorda de mais relevante?
- Nesta idade, vivemos tudo muito intensamente,
o mais marcante são as amizades que ficam para
sempre.
Ainda hoje me recordo das peripécias e traquinices que fazíamos na escola, que marcaram o meu
percurso escolar.
- O que é que apreciou mais na escola?
- Fazia parte de um grupo de amigos muito unidos, onde imperava a boa disposição, mas também
o espírito de camaradagem.
- Decidiu suspender os estudos, em 1988,
e voltar a estudar mais tarde. O que o levou a
tomar esta decisão?
- Foi importante pelo meu percurso profissional,
para o meu crescimento pessoal e para a minha
visão do futuro na área do trabalho.
- Qual o conselho que gostaria de dar aos
nossos jovens estudantes?
- Nunca deixar para amanhã o que podem fazer
hoje! Não desperdiçar as oportunidades e não abdicar da formação contínua ao longo da vida.
- Sabemos que tem sido bem-sucedido em
termos profissionais, liderando a empresa SAEP.
Pode descrever-nos a SAEP, em termos de caraterização (instalações físicas, nº de colaboradores, ramos de actividade, serviços prestados…)
e posicionamento no mercado?
- A SAEP apresenta-se como um distribuidor
de produtos para o canal agro, com 29 anos de
experiência neste âmbito de atuação e apoiada na
estrutura de 14 colaboradores, com sede em Penalva do Castelo. Tem diversificado a oferta para este
canal, otimizando a distribuição e oferecendo mais
e melhores soluções.
A missão da SAEP visa o fornecimento adequado dos seus clientes, com base num sólido conhecimento técnico sobre o sector agrícola. Pretende
satisfazer as necessidades de todos que dependam
e necessitem dos serviços que disponibiliza, ao criar
um modelo de comportamento a adotar nas áreas
de negócio em que se insere.
Os valores que a SAEP defende são fundamentalmente a clareza e a honestidade com que
comunica com o seu público interno e externo. Eles
são a estrutura com que suportamos o trabalho em
equipa, que unem a organização numa auréola de
elevada confiança.
A SAEP está ciente da atividade que desempenha, ou seja, do que faz e para quem. Está sempre

A Escola-sede regista 28 anos de funcionamento e várias têm
sido as fornadas de alunos que por aqui passaram e fizeram o seu
percurso escolar.
E surgiu a ideia: o que é feito dos nossos ex-alunos? Que rumo
seguiram? Que recordações guardam desta casa que também foi deles?
Após a estreia desta secção na edição nº 44 do PENA JOVEM, em
abril de 2007, coube agora a vez a um ex-aluno que, após o cumprimento do 1º ciclo em 1986, na escola primária de Forninhos, no
concelho vizinho de Aguiar da Beira, de onde é natural, e do 2º ciclo
na ex-Escola Preparatória daquela Vila, em 1988, veio transferido
para a nossa ex-Escola C+S, atual escola-sede do Agrupamento, para A nosso ex-aluno de
frequentar 3º ciclo do ensino básico, tendo-o concluído no regime
hoje, aquando da
noturno, através da frequência do ensino recorrente por unidades entrada na Escola
capitalizáveis e de um curso EFA – Educação e Formação de Adultos,
C+S em 1988
em 2011, depois de ter interrompido os estudos em 1992.
Referimo-nos a ANTÓNIO JOSÉ GUERRA MELO, gerente da empresa SAEP, com quem
conversámos num destes dias de junho, nas instalações da sua empresa, na Vila.

imagem de confiança, de escolha segura, de acompanhamento profissional e rigor fundamentais para
garantir a competitividade e o sucesso dos nossos
clientes.
A SAEP, no nosso sector, é provavelmente a
empresa que mais cresceu nos últimos anos e,
sobretudo, que mais evoluiu. Esta evolução deve-se à reinvenção na forma de abordar o negócio,
na capacidade de desenvolver parcerias, ao profissionalismo e dedicação de toda a equipa, à perspicácia na estruturação das equipas em função das
necessidades, à mentalidade pró-ativa e não reativa.
Um projeto que quebrou barreiras aparentemente intransponíveis, pôs em causa estatutos de
décadas e mostrou ao mercado que os valores que
interessam no negócio vão muito para além do status, do tradicionalismo e do intriguismo. Deu, e dá,
muito trabalho, mas dá resultados e muito prazer!
Na base de tudo isto tem estado o capital humano, as políticas internas e uma forma diferenciada
de abordar o mercado – inovar.
- O setor agrícola exige uma nova atitude?
- Claramente, em vez de investir numa política
de vendas tradicional, a estratégia assentou numa
relação de confiança / proximidade / parceria,
procurando conhecer as suas necessidades para
fornecer as melhores soluções materiais e técnicas
e incrementando novos serviços associados, formar
uma equipa profissional preparada para garantir
uma prestação diferenciada que nos permitisse
olhar para o futuro de uma forma inovadora, foram
estabelecidos novos processos internos e um conjunto de novos serviços que visou ir ao encontro de
todas as necessidades manifestadas, estabelecer
uma relação de parceria acima de uma mera relação fornecedor-cliente.
Acreditamos mais no valor
de um processo de venda,
em consequência dessa relação, do que numa venda
pelos métodos tradicionais.
- Qual lhe parece ser o
futuro do setor agrícola?
- Duma forma muito resumida, partilho convosco
a minha visão.
À partida, temos uma
garantia: com agricultura
e agricultores podemos
A equipa de proprietários e colaboradores da SAEP,
contar. Portanto, temos
vendo-se ao centro o nosso entrevistado de hoje
mercado. De facto, este
sector já deu provas da
sua capacidade de resistir às adversidades, da sua
presente o propósito de exercer a atividade com
capacidade de adaptação. O agricultor está habituaentusiasmo em informar soluções adequadas, deido à incerteza, sabe que o sucesso de hoje será o
xando um selo de confiança.
fracasso de amanhã e vice-versa.
No posicionamento da SAEP está presente a

O futuro passará por uma tendência de profissionalismo, de exigência. A pequena lavoura, como
sabemos, terá tendência de diminuição, os mais
jovens não estão vocacionados para tal, para além
disso não é rentável. Isto só será um problema para
quem se entregar às lamentações que todos os dias
nos rodeiam!
Para lhe dizer que a agricultura portuguesa foi
a almofada social e económica que nestes últimos
anos da crise permitiu que muitas famílias pudessem
resistir e começar um novo projeto de vida.
Além disso, o setor agrícola foi aquele que nestes
últimos 4 anos mais incorporou inovação e novas
tecnologias, e onde foi evidente a criação de riqueza
e de emprego.
- Sente-se realizado e feliz com a sua vida
profissional?
- Sim, quando profissionalmente fazemos o que
gostamos é fácil alcançar a realização pessoal.
Quando alcançamos os nossos objetivos, tudo
o resto se torna mais simples.
- Deixe uma mensagem aos vossos parceiros?
- Obrigado pelo que nos dão todos os dias,
por validarem a nossa própria estratégia e a forma
como vemos o negócio e por toda a cumplicidade e
dedicação à nossa empresa!
- Se pudesse, que medidas tomaria para
melhorar as condições de vida no nosso País?
- Interromper o caminho de empobrecimento e
retrocesso social que as políticas de austeridade
impuseram aos portugueses e afirmar uma nova
visão para o país assente numa economia mais
forte e sustentável.
- E nosso concelho?
- Penalva do Castelo é sinónimo de tradição,
cultura e património. Vertentes de uma só raiz que
conferem ao Município uma identidade única. A
ponte perfeita entre o antigo e o moderno traduz-se na capacidade de gerir, dentro do seu território,
tudo aquilo que são as tradições de um povo e os
desafios de futuro.
A riqueza do seu património histórico e cultural,
aliada à modernidade que hoje em dia se evidencia
no concelho, conferem-lhe um papel de destaque
entre os municípios com melhor qualidade de vida,
e com grande potencial turístico.
A riqueza dos valores das suas gentes é o seu
melhor cartão de visita.
- O que aprecia fazer nos seus tempos livres?
- Acima de tudo viajar. Gosto de estar em movimento.
- Obrigado pela disponibilidade e bom trabalho!
Entrevista conduzida por:
Diogo Silva e Luís Sousa, 11ºB
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Caminhada Eco-Escolas
-sede a participar nesta caminhada que foi também comemorativa do terceiro ano de
Eco-escolas, tendo sido hasteada, mais uma vez, a bandeira verde. Estiveram de parabéns todos os alunos que aderiram, tendo aceitado o desafio de participar numa tarde
diferente... Mas mais de parabéns ainda estão aqueles que contribuíram para que não
ficasse no trilho nenhuma pegada ecológica e, para isso, no fim da linha, apanharam
todas as garrafas vazias que lamentavelmente foram lançadas para o ambiente após o
lanche pelos seus colegas... Será que é indiferente para estes alunos passarem numa
floresta cheia de lixo ou numa floresta limpa? Será que não percebem que a natureza é
de todos e que temos que a preservar para podermos usufruir dela no futuro? Obrigada
a todos que contribuíram para apagar o rasto deixado no ambiente!
Agradecemos ainda muito os dois excelentes lanches que nos foram proporcionados
pelo Município e pela Escola.
A equipa Eco-escolas

Finalmente veio o sol e pudemos realizar a Caminhada Eco-Escolas que foi praticada essencialmente
em ambiente natural, proporcionando uma interação que
incentivou a observação do meio ambiente, levando a
um maior conhecimento dos valores naturais da região,
tais como a flora e a geologia, contribuindo assim para
promover o respeito pela natureza, através da sensibilização e educação ambiental dos pedestrianistas.
Funcionou ainda como uma excelente forma de escapar
ao stress e ao sedentarismo do dia a dia...
O Eco-escolas convidou todos os alunos da escola-

Floresta Autóctone - Viveiro na EBS
O Eco-escolas dinamizou, ao longo deste ano letivo, a estufa da
escola-sede.
De forma a termos árvores para plantar no próximo dia 23 de novembro - Dia da Floresta Autóctone, decidimos semear árvores.
Inspirámo-nos num trabalho que está a ser realizado numa universidade portuguesa - o Projeto das 100 mil árvores, e começámos a
trabalhar em janeiro. Começámos por fazer uma campanha de recolha
de pacotes de leite para usar como vasos, campanha esta que teve
bastante adesão! Depois, lavámos, cortámos e furámos os pacotes de
leite.Adquirimos, no CENASEF (Centro Nacional de Sementes Florestais),
sementes certificadas de árvores autóctones (nativas) de Portugal. Fizemos etiquetas para a identificação, etiquetámos e semeámos em aulas
práticas do 7º ao 12º ano!
Entretanto, os alunos dos diversos anos de escolaridade fizeram
relatórios sobre a atividade, investigaram sobre as espécies nativas e
fizeram posters sobre as árvores da floresta autóctone.
Até que finalmente começaram a germinar!
A floresta autóctone portuguesa é formada por árvores de crescimento tipicamente mais lento do que as espécies de árvores introduzidas,
mas que adquiriram a capacidade de melhor resistir a longos períodos de
seca com temperaturas elevadas e intercalados por chuvas relativamente
intensas. São florestas também resilientes aos incêndios, que fustigam
regularmente os territórios do nosso país. É toda a floresta formada
por árvores originárias do nosso país, como é o caso dos carvalhos, dos
medronheiros, dos pilriteiros, dos plátanos bastardos, das zelhas, dos
azereiros, dos sobreiros, dos azevinhos, dos teixos, etc. Temos todas
estas na nossa estufa!
A equipa Eco-escolas
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Biblioteca Municipal assinalou 5 anos ao serviço
da comunidade penalvense

junho de 2016

Os melhores ciclistas do pelotão português, que
costumam brilhar na “Volta a Portugal”, percorreram
os quatro concelhos. A prova teve três etapas e
um total de 239,4 Km. Os corredores portugueses
Rafael Reis e Joni Brandão estiveram em destaque
na etapa decisiva do Grande Prémio do Dão, um
contra-relógio de 10,1 quilómetros. Rafael Reis
(W52-FC Porto) venceu o “crono” e Joni Brandão
(Efapel) conquistou a classificação geral individual.

Concurso "Penalva do Castelo
em Flor" – Nova Data

Devido às condições climatéricas não terem
sido favoráveis ao desenvolvimento das flores, a
Autarquia decidiu alargar o período do I Concurso
"Penalva do Castelo em Flor". Assim, o mesmo
decorrerá entre 4 de julho e 19 de agosto de 2016,
sendo que as inscrições poderão ser efetuadas
até ao dia 4 de julho, na Câmara Municipal – presencialmente, on-line (cm-penalvadocastelo.pt),
correio ou email.
Esta iniciativa pretende desafiar os Penalvenses a envolverem-se e darem asas à criatividade,
contribuindo desta forma para que Penalva seja um
concelho ainda mais florido e atrativo aos sentidos.
A Biblioteca Municipal assinalou, entre os dias
1 e 4 de junho, o seu 5º aniversário, através de
um conjunto de atividades e iniciativas de âmbito
cultural, direcionadas aos leitores e utilizadores de
todas as gerações.
No primeiro dia, os utentes de todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social foram
convidados a revelar os seus melhores sorrisos,
através da peça de teatro “Olha o passarinho!”, uma
encenação e interpretação da equipa da Biblioteca
Municipal, a que se seguiu uma sessão dinâmica
de partilha de saberes e de memórias, em torno
dos correios e das comunicações postais.
Nos dias 2 e 3 de junho, a equipa da Biblioteca,
para além de ter recebido diversas turmas do 1º
CEB (Projeto “Era uma vez…”), acolheu ainda as
creches “Aldeia das Brincadeiras”, de Sezures, e
“Aprender a Brincar”, da SCMPC. Aos mais novos
foram oferecidas duas sessões muito divertidas
e estimulantes, integradas na ação pedagógica
“Primeiras Leituras”.
Depois de uma sessão, com lotação esgotada,
de ”Cine-Biblioteca”, no dia 3, com a exibição do
filme “Snoopy e Charlie Brown”, o “Sábado na
Biblioteca” integrou-se igualmente nas atividades

e iniciativas do 5º aniversário, com ações para
todos os públicos, especialmente dirigidas aos
mais jovens. Das inúmeras iniciativas desse dia,
teve particular destaque o espetáculo teatral “Os
Silva”, interpretada por Roger Bento (Associação
ZunZum). Sem recurso à palavra, o ator “ofereceu” diversos quadros e momentos recheados
de diversão e curiosidade ao público presente,
criando com ele uma relação direta, participativa
e surpreendente.
A adesão de leitores/utilizadores e amigos
(de todas as idades) às atividades e iniciativas da
Biblioteca Municipal, registada nestes quatro dias
e ao longo dos últimos cinco anos, confirma que
esta instituição de leitura pública tem reforçado a
sua oferta do livre acesso à educação, à (in)formação, ao conhecimento, à cultura, à recreação, à(s)
literacia(s) e ao lazer, respondendo sempre positivamente às necessidades e melhores expetativas
de toda a comunidade de leitores e utilizadores
que serve.
A Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo
tem, através de todas as suas iniciativas e ações,
procurado afirmar-se como uma “…Casa onde
cabe toda a Gente”.

II edição do Grande Prémio de Ciclismo do Dão
Nos dias 28 e 29 de maio, realizou-se a II edição do Grande Prémio do Dão, prova de ciclismo
organizada pelas Câmaras Municipais de Penalva
do Castelo, Nelas, Mangualde e Viseu, em parce-

ria com a Federação Portuguesa de Ciclismo e a
Associação de Ciclismo de Viseu.
A primeira etapa teve início em Mangualde e
meta em Penalva do Castelo (Avenida da Liberdade), num trajeto de
163,3 km que ficou marcado pelo sobe-e-desce
e pelas más condições
climatéricas.
O percurso teve prémios de montanha de 2ª
categoria nas localidades
de Matela e Sezures e
meta volante em Penalva
do Castelo.
No final da etapa, junto dos Paços do Concelho
de Penalva do Castelo, o
Presidente da Câmara,
Francisco Carvalho, entregou a Camisola Amarela a Raúl Alarcón (W52-FC Porto).

Empréstimo de brinquedos
para exposição

Nos primórdios do século XVII, o brinquedo é
destacado pela sua vinculação histórica e cultural
e pela sua função didática e educativa ao nível do
desenvolvimento intelectual, físico, criativo e emocional das crianças. De reconhecida importância
ao nível da descentralização da criança, para a
formulação de regras, conhecimentos, compe-

tências cognitivas e assimilação de experiências,
o brinquedo, desde esta altura, tem conquistado
miúdos e graúdos.
Consciente da importância dos brinquedos e
da brincadeira para o desenvolvimento integral
das suas crianças, a Câmara Municipal irá organizar, entre o dia 4 de julho e 5 de agosto, uma
exposição de brinquedos artesanais até à década
de 80. Esta procura invocar a autoimagem dos
adultos e idosos e proporcionar oportunidades
para a releitura da experiência vivida, apelar à
preservação do património humano e cultural,
recuperar tradições, sensibilizar para a preservação ambiental e reaproveitamento de materiais,
proporcionando uma viagem histórica e cultural
pelo imaginário infantil e o mundo simbólico da
criança até ao idoso.
Assim, apela-se a todos os munícipes do
concelho que, entre 30 de maio e 24 de junho,
emprestem brinquedos que fizeram parte da sua
história até à década de 80, entregando-os junto
do gabinete da Ação Social/Educação, para serem
peças constituintes desta exposição e da história
de Penalva do Castelo.
(Continua na página seguinte)
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Câmara Municipal lança projeto “A Igualdade Faz o Meu Género”, no Ensino Pré-Escolar
projeto especificamente direcionado para os alunos
do ensino Pré-Escolar do concelho, de modo a trabalhar precocemente a igualdade de oportunidades
entre os homens e as mulheres.
Este projeto de carácter longitudinal está a ser
implementado ao longo de 5 sessões em cada um
dos estabelecimentos de ensino do Pré-Escolar,
num total de 6h e 30 minutos e procura intervir
no sentido de disponibilizar aos alunos um acompanhamento na maturação da sua estabilidade
de género, livre de preconceitos e estereótipos
limitativos socialmente enraizados.
Pretende-se que a implementação e desenvolvimento do projeto “A Igualdade faz o meu género”
seja o locus da cidadania e que contribua para o
desenvolvimento pessoal e social dos munícipes e,
como tal, o Município aposta na transversalidade
desta temática ao nível do ordenamento do território
e educação das famílias.

A Câmara Municipal encontra-se a desenvolver, desde 2011, o projeto “A Igualdade Faz o
Meu Género”, integrado no Plano Municipal para
a Igualdade.
Este projeto trabalha transversalmente a problemática da igualdade e procura refletir a importância
do papel a desempenhar pelo poder local no empreendimento de ações que impulsionem a igualdade de género enquanto estratégia promotora da
igual dignidade entre homens e mulheres, numa
perspetiva de renovação e organização social.
Valorizando a importância de trabalhar as
questões ligadas à igualdade de género desde a
primeira infância, o Município arrancou com um
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9º ano regular
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?
Alexandre Costa, 9ºA
1. Penso seguir os estudos, designadamente
o Curso de Ciências e Tecnologias.
2. O que me levou a
fazer esta opção foi o facto
de gostar de Informática e
querer ser engenheiro desta
área.
3. Acho que sim, pois
têm professores para lecionarem as disciplinas necessárias à realização
deste Curso.
4. Os amigos novos que fiz, o que aprendi e as
lições de vida que levei.
5. Momentos difíceis foram aqueles em que
demos matérias difíceis e fazíamos testes para os
quais tínhamos que estudar muito…
6. Sim, toco contrabaixo na Casa do Povo de
Esmolfe.
7. Estudem, pois a vida está difícil e uma pessoa
sem estudos não é ninguém.
Gérard Santos, 9ºA
1. Pretendo seguir o Curso de Humanidades.
2. Para seguir, eventualmente, o Curso de Direito,
porque gosto bastante deste
ramo.
3. Sim, acho que a escola tem condições para isso.
4. As visitas de estudo
com o professor de E.M.R.C. e os intervalos.
5. Nada de preocupante.
6. Não realizo outras atividades.
7. Devem seguir os seus sonhos, pois é o seu
futuro que está em jogo.
Márcia Amaral, 9ºA
1. Pretendo fazer o Curso de Artes de Espetáculo.
2. Representar sempre
foi algo que quis e acho que
esse mundo poderá “resultar” para mim.
3. Não, poucas pessoas
querem seguir esta via. Não
há alunos para abrir uma
turma.
4. Conviver com os colegas e fazer amigos foi
algo que me agradou.
5. Matéria complicada ou testes difíceis… foram
momentos estressantes!
6. Não.
7. Nunca desistam dos vossos sonhos, mesmo
que venham aparecendo obstáculos. Preocupem-se com o futuro, pois é isso que vai ser o resto
das vossas vidas.
Bruno Isidoro, 9ºA
1. Penso seguir o Curso Profissional de Automação.
2. Porque adoro trabalhar com eletricidade.
3. Claro que sim.

C

hegados ao final de mais um ano letivo, é altura de os alunos do 9º e do
12º ano se confrontarem com a necessidade
de fazerem 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 15,
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.
4. Gostei das visitas de
estudo com o professor de
E.M.R.C..
5. Matérias e testes difíceis…
6. Toco concertina.
7. Devem seguir os seus
sonhos, porque é o seu futuro que está em jogo.
Joana Rodrigues, 9ºB
1.Prosseguirei os estudos, seguindo o Curso
Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias.
2. Porque é a opção que está mais relacionada
com as áreas que mais me interessam.
3. Sim.
4. O que mais me agradou foram a simpatia dos
professores e funcionários,
e especialmente os amigos
que fiz.
5. O que considerei mais
difícil foi a falta de tempo
para estudar, sobretudo
quando tinha vários testes
seguidos.
6. Não.
7. Estar atento nas aulas, estudar um pouco
todos os dias e nunca desistir dos objetivos!
Tiago Magalhães, 9ºB
1. Seguir na área de Ciências e Tecnologias.
2. É uma opção que me agrada e que tem
saída para possíveis empregos que satisfazem os
meus gostos.
3. Penso que sim.
4. A simpatia e competência dos professores e outros funcionários, o próprio
recinto, as atividades que
oferece/ofereceu e, claro,
as amizades.
5. Isso é óbvio, faz parte
da vida escolar de um aluno.
6. Sim, atividades associadas ao atletismo.
7. É muito importante saber gerir o tempo. É
possível ser-se bom aluno e praticar uma atividade
de lazer que cada um gosta. Temos de nos mentalizar que na escola estamos a construir o nosso
futuro, por isso é crucial definir prioridades.
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12º ano regular e profissional
1. Na tua opinião, qual foi o ano mais difícil
do ensino secundário?
2. Qual o curso que frequentaste 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?
Marcelo Fraga, 12ºA
1. Todos os anos do ensino secundário têm um
nível de dificuldade superior
a qualquer ano do básico.
Nada que um pouco de estudo e dedicação não ajude!
2. Curso científico-humanístico de Ciências e
Tecnologias. Foi um percurso normal, sem qualquer
problema.
3. A disciplina de Português mostrou-se particularmente difícil, quando comparada com outras
disciplinas do curso.
4. Nada em específico.
5. A ideia é seguir para o ensino superior e
arranjar trabalho na área pretendida, se possível.
6. Bem, qualquer aluno no final do seu percurso
escolar pretende exercer na área que lhe agrada,
e o meu caso não é diferente.
7. Hoje em dia, sonhar não passa disso mesmo. No entanto, adorava poder trabalhar numa
empresa de renome, fazendo aquilo de que mais
gosto, programar.
8. A educação, na minha honesta opinião, neste
momento, não segue o rumo que muitos de nós
pretendemos, e isso, por vezes, poderá significar
mais um obstáculo para certos alunos.
9. Ocupo o meu tempo livre maioritariamente
no computador.
10. A verdade é que cada um de nós constrói
uma forma de atingir esse tal de "êxito escolar",
e essa forma apenas nós próprios a podemos
decifrar…!
Mariana Sequeira, 12ºA
1. Penso que os anos
de transição são sempre os
mais difíceis, portanto considero que o 10º ano foi o "pior"
ano, não porque a matéria
fosse complicada, mas sim
porque é nesse ano que temos de ganhar "verdadeiros"
hábitos de estudo, tendo ao
mesmo tempo de nos adaptar a uma nova turma e a novos professores.
2. O curso que frequentei foi o de Ciências e
Tecnologias e, apesar das dificuldades iniciais,
considero que o meu percurso foi satisfatório.
3. Claro. Todos nós os temos, mas penso que
o importante não é falar deles, não vá por lá desmoralizar alguém!
4. As amizades que desenvolvi e o conhecimento que adquiri nos últimos 3 anos foram, sem
dúvida, algo bastante positivo.
(Continua na página 24)
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“Search Sick” venceu a fase municipal de Penalva do Castelo
do Concurso de Ideias de Negócio 2016 das Escolas Empreendedoras da CIM de Viseu Dão-Lafões - nível secundário
No âmbito da iniciativa Escolas Empreendedoras da CIM (Comunidade Intermunicipal) de Viseu Dão-Lafões, decorreu
o Concurso de Ideias de Negócio 2016,
entre as escolas com ensino secundário
da região, evento que visa promover o
empreendedorismo em meio escolar.
De forma a selecionar a melhor ideia de negócio
do Município de Penalva do Castelo, decorreu na
tarde do passado dia 6 de maio, na Casa da Banda,
a fase concelhia, em que foram apresentados 5
projetos / ideias de negócio, da iniciativa de alunos

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”.
Na fase regional, que decorreu em Viseu no dia
25 de maio, os nossos representantes estiveram
bastante bem na apresentação da sua ideia, a par
dos seus homólogos dos outros 13 municípios da
CIM, mas não obtiveram qualquer dos 3 primeiros
e únicos lugares premiados.
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
das turmas 11ºC – curso profissional de Técnico de
Manutenção Industrial – variante Eletromecânica, e
12ºC – curso profissional de Técnico de Eletrónica,
Automação e Computadores (ver tabela seguinte).
O projeto / ideia vencedora foi o defendido
pelos alunos João Marques, João Santos e João
Silva, que frequentam o último curso atrás referido,
projeto designado de “Search Sick” – um software
destinado à procura / localização de doentes em
hospitais, de uma forma rápida, simples e eficaz.
Enquanto o Júri do concurso selecionava o
melhor projecto, os alunos promotores de ideias de
negócio, os seus colegas do ensino secundário regular e profissional 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

NOME

DESCRIÇÃO

Sumix

Uma máquina de criar cocktails de forma automática.

Robot LGF 1216

Um robot que permite fazer reparações ou entregar
materiais em sítios de difícil acesso.

Search Sick

Um software utilizado para procurar doentes em
hospitais, de uma forma mais rápida, simples e eficaz.

Esmolfe
Compotas

Geleia / compota de maçã Bravo de Esmolfe em
embalagens semelhantes às dos dentífricos.

Sempre
Alerta

Uma aplicação para telemóvel que impede que os
condutores de veículos adormeçam ao volante.

PROMOTORES E TURMA
José Miguel Carvalho e
Ricardo Miguel Lopes,
do 12ºC
Filipe Marques,
Luís Miguel Lopes
Pedro Ferreira, do 12ºC
João Marcelo Marques,
João Paulo Santos e
João Carlos Silva, do 12ºC
André Filipe Sousa e Diogo
Filipe Cabral,
do 11ºC
Paulo Miguel Duarte,
Ruben Leandro Costa e
Sérgio Pereira, do 11ºC
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As Marchas de S. António saíram à rua
O Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo dinamizou, em
parceria com a Câmara Municipal, no dia 9 de junho, o Encerramento do
Ano Letivo com uma noite de convívio (um arraial de Santo António), em
Penalva do Castelo, na Praça Magalhães Coutinho, envolvendo toda a
comunidade educativa e os alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo
do Agrupamento.
O cortejo saiu da Escola encimado pela Banda Musical de Penalva do
Castelo, que nos presenteou com músicas alusivas aos Santos Populares.

As crianças, engalanadas com seus arcos e balões, abrilhantaram a noite,
dançando as marchas com alegria e graciosidade. A comunidade aderiu em
massa a esta iniciativa, visualizando e aplaudindo cada uma das marchas.
Não faltou o caldo verde, sardinhas, porco no espeto, cavacas, outras
iguarias e a boa disposição.
Foi uma noite cheia de luz e cor, com muita música e animação.
Bem-haja a todos os que se envolveram e colaboraram nesta iniciativa
para que a mesma tivesse sucesso.

junho de 2016

flash do dia-a-dia

Página 15

XII EDIÇÃO DO Caminho dos Galegos
OU “A FORÇA DA VONTADE”
No respeito e admiração pelo nosso
património histórico, rural e natural, decorreu, no passado dia 29 de maio, mais
uma edição do Caminho dos Galegos, uma
atividade do Plano Anual de Atividades do
Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelo, com a particularcolaboração da
Câmara Municipal e ainda das Juntas de
Freguesia de Vila Cova do Covelo / Mareco,
Castelo de Penalva e Terras de Tavares.
Continua na página 16
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Visita de estudo aos Museus
do Pão e do Brinquedo
No âmbito do Plano Anual de Atividades, os alunos do 1º ciclo
do Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, nos dias 6, 12
e 20 de maio realizaram uma visita de estudo aos Museus do Pão
e do Brinquedo, em Seia, proporcionada pelas autarquias locais.
As crianças maravilharam-se com a viagem no comboio turístico
até ao Museu do Pão. Lá puderam observar todo o trabalho relacionado com o ciclo do pão, trabalhar a massa e fazer um brinde
com a mesma e,por fim, saborear os diversos tipos de pão.
No Museu do Brinquedo, os alunos observaram brinquedos
construídos com materiais recicláveis e conheceram brinquedos
dos tempos dos nossos avós e outros originários de outros países.
Foi pena que nem todos os alunos puderam brincar ao ar livre
devido às condições climatéricas adversas.
As crianças gostaram muito da Visita de Estudo, tendo sido
bastante enriquecedora.
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Projeto “O Jardim e a Escola de
Mãos Dadas”
De forma a promover a articulação entre
a Educação pré-escolar e o 1. CEB, foi implementado o projeto “Jardim e a Escola de
Mãos Dadas”. Neste projeto, os alunos de 5
anos participam numa aula dos alunos do 1.º
ano, que frequentaram o mesmo Jardim de
Infância no ano letivo anterior.
É um dia de convívio, com o objetivo de
facilitar a integração dos alunos de 5 anos
na escola que irão frequentar no próximo
ano letivo.

XII EDIÇÃO DO Caminho dos Galegos
OU“A FORÇA DA VONTADE” (Continuação)
Apesar das adversidades climatéricas que
se fizeram sentir, que dificultaram bastante a
organização do evento e que impediram a prevista gravação do mesmo, em suporte vídeo,
parabenizamos os cerca de 700 “peregrinos” que
acorreram ao local e/ou que participaram como
figurantes. Trata-se, com efeito, de uma atividade
de pedestrianismo bastante conceituada e acarinhada, que tem vindo progressivamente a alargar
a área geográfica de origem dos participantes,
bem como a diversidade de atividadesapresentadas. São de salientar os diversos cenários/
quadros históricos recriados. A pequena feira no
largo principal de Mareco, ponto de encontro e de
partida da caminhada, acolheu tendeiros diversos:
taberna medieval, cestaria, encordoamento, fumeiro, artesanato, exposição e venda de velharias,
jogos medievais e a escriba de serviço, a relatar
os factos. Na partida ou à chegada, as videntes
acolhiam quem pretendia a leitura das cartas, na
esperança de um futuro auspicioso.
Após a bênção dos peregrinos na igreja de
Mareco, estes iniciaram a marcha pelos caminhos
estreitos, ladeados por uma acolhedora e verde-

jante paisagem, enfeitada de mimosas floridas
e de espontâneos rosmaninhos. Encontraram,
adiante, entre outros, os Guardas da Ponte, ciosos das suas funções, os jograis, os lutadores, e,
para retemperar as forças, nada melhor do que
o Hospital do Caminho, que proporcionou uma
deliciosa receção gastronómica e musical.
De regresso ao largo, e depois da chuva
persistente, aligeirou-se o quadro da Benção dos
Peregrinos, estes, exaustos mas bem-dispostos,
e deu-se início a um salutar almoço convívio.
Findas as festividades, era chegado o momento do início de outras tantas horas de trabalho…
A Comissão de Finalistas 2016/17 constituiu
uma presença simpática no evento. O Curso EFA
de Turismo Ambiental e Rural, particularmente nas
pessoas de António José Pereira, Ricardo Carvalho e seus formadores, brindou-nos, uma vez
mais, com o seu notável desempenho. O Rancho
Folclórico de Penalva do Castelo também prestou
o seu contributo, através de alguns componentes
que colaboraram na dinamização da taberna medieval e na exposição de artefactos rurais.
Também o serviço de secretariado, desta

vez,se efetuou de forma significativamente mais
célere e eficaz, na medida em que a maior parte
dos caminheiros procedeu ao pagamento no ato
da inscrição, recebendo, de imediato, os respetivos brindes (um boné, uma vieira e uma caneca).
Deste modo, reduzimos as longas filas e o tempo
despendido no início da atividade.
Bem hajam, todos aqueles que, de uma ou de
outra forma, contribuíram para mais um êxito desta
atividade: professores, alunos e funcionários, de
um modo geral, curso profissional de Cozinha/
Pastelaria, autarquias e respetivos funcionários,
bem como diversos membros da comunidade:
Associação Cultural e Recreativa de Mareco, Sr.
António (pastor local),tendeiros presentes, Sr.
Salazar (Amiais), Sr. José Marques (Sezures),
Escuteiros (construção da pequena ponte), Grupo
Malamados.
Da minha parte, … o melhor que pude e a
prova da VONTADE…
QUERER É PODER!
Bem hajam! Até para o ano!
Professora Elizabeth Cancelas
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VISITA DE ESTUDO DE E.M.R.C. A COMPOSTELA
Na Escola, como em qualquer outro
lugar, há pessoas e acontecimentos que
nos marcam profundamente e que redimensionam o nosso olhar perante a Vida
e o Mundo.
Assim, os alunos do 9º ano, no âmbito da
disciplina de E.M.R.C., realizaram mais uma
visita de estudo a Santiago de Compostela,
nos dias 16 e 17 de abril de 2016.
Nesta atividade, em parceria com outras
escolas da Diocese de Viseu, participaram
cerca de 500 alunos, tendo sido muito interessante e enriquecedora.
Depois de uma breve visita à cidade de
Viana do Castelo e ao Monte de Santa Luzia,
considerado um dos mais belos miradouros
do mundo, partimos em direção a Valença
para visitar as muralhas e, posteriormente,
à cidade de Vigo.
No autocarro, pairava o entusiasmo e a
euforia. Mas não só, também a curiosidade
e o espírito de descoberta. Uma grande
vantagem das visitas de estudo é o convívio
entre alunos ou, até mesmo, entre alunos e
professores. Descobrem-se personalidades,
descobrem-se características que não são,
muitas vezes, percetíveis dentro de quatro
paredes.
No dia seguinte, depois do pequeno-almoço, chegámos ao centro de Compostela:
visitámos a catedral e o túmulo do apóstolo
Santiago, alguns pontos de turismo, assim
como o comércio tradicional. Assistimos,
também, ao extraordinário espetáculo do
tradicional “botafumeiro”.
Santiago de Compostela é uma cidade
internacionalmente famosa, sendo considerada um dos destinos de peregrinação cristã
mais importantes do mundo, cuja popularidade, possivelmente, só é superada por
Roma e Jerusalém. Ligada a esta tradição,
que remonta à fundação da cidade no século
IX, destaca-se a catedral de Santiago, de
fachada barroca, que alberga o túmulo de

MONTE DE SANTA LUZIA

BOM JESUS DE BRAGA

Santiago Maior, um dos apóstolos de Jesus
Cristo. A visita a esse túmulo marca o fim
da peregrinação, cujos percursos, os chamados Caminhos de Santiago ou Via Láctea,
se estendem por toda a Europa Ocidental,
ao longo de milhares de quilómetros.
Depois do almoço, era tempo de regressar a Portugal, visitar ainda o Bom Jesus em
Braga e terminar o dia no Porto.
Para trás, começavam a ficar as recordações. Os retratos que captámos, quer
em fotografia, quer mentalmente. Eram as
recordações que predominavam na nossa

cabeça, na viagem de regresso. Porventura, essas mesmas recordações que irão
ficar para sempre cá dentro. E talvez um
dia, mais tarde, possamos dizer: “ Quando
estava no 9º ano, fiz uma viagem de EMRC
a Santiago de Compostela e adorei!”.
O nosso agradecimento a todos os que
tornaram possível a sua realização.
Segundo os alunos, esta visita foi um
sucesso e vai, certamente, perdurar na sua
memória.
O professor de EMRC, Carlos Gomes
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Acantonamento de EMRC – 8º ano
Nos dias 4 e 5 de junho, os alunos do 8º ano do
Agrupamento, no âmbito da disciplina de EMRC,
realizaram, em Gouveia, na Escola Apostólica Cristo
Rei, um acantonamento com alunos de outros Agrupamentos de Escolas da diocese de Viseu.
Continuar a educar fora da sala foi um dos grandes objetivos do acantonamento.
Foram dois dias repletos de atividades lúdicas,
desportivas e culturais e de aprendizagens em que
o espírito de grupo e de responsabilidade foi posto à
prova, assim como a criatividade de todos os alunos.
No final, os alunos e professores fizeram um
balanço muito positivo desta atividade, tendo-a considerado muito interessante e manifestado o desejo
de dar continuidade, em anos seguintes, a este tipo
de iniciativas.
Parabéns a todos os participantes!
Professor de EMRC, Carlos Gomes

A TURMA 7ºA E O PROJETO ECO-ESCOLAS
A turma A do 7º ano esteve bastante envolvida no projeto
Eco-escolas, no âmbito da disciplina de Oferta Complementar.
Realizaram, através de cartazes apelativos e originais, uma
campanha de sensibilização junto de toda a comunidade
escolar a favor da reciclagem e da utilização adequada dos
eco-pontos, mais especificamente dos ecopontos amarelos.
Os alunos desta turma deixam aqui algumas das suas
reflexões:
“Para nós, cada aluno desta escola deveria ser capaz de
saber e de fazer o que lhe compete para que a sua escola
não tenha lixo pelo chão e utilize os ecopontos devidamente.”
(Mariana, Joana, Rodrigo C. e Rodrigo F.)
“Para nós, os caixotes deviam estar mais organizados.
Algumas pessoas não sabem distinguir o amarelo do azul.”
(Hugo, Fábio e Diogo)
“...a campanha dos cartazes foi um falhanço, pois os
alunos não se interessam pelos problemas da poluição e
não sabem das suas consequências para o planeta e para
as pessoas.” (Rui)
“Na nossa opinião, este trabalho não correu como esperado, pois os alunos desrespeitaram a tentativa de ajuda por
parte dos colegas do sétimo ano. Achamos que os alunos
demonstraram alguma irresponsabilidade, pois eles não quiseram saber nem ajudaram neste projeto para uma escola mais
saudável.” (Alexandre, Francisca, Gonçalo e Tiago)
“Mas, pelo menos, nós mudamos e acreditamos que, para
conseguirmos sensibilizar a escola inteira, só precisamos de
mais tempo. Todas nós adoramos esta experiência e gostávamos de mais parecidas. (Leonor, Alexandra e Ângela)
“... chegamos à conclusão de que quase ninguém da escola
respeitou os cartazes, mas nós mudamos e acreditamos que
conseguimos mudar pelo menos uma única pessoa e que
com mais tempo conseguiremos mudar a escola toda.” (Lia,
Isabel, João e Beatriz)
Não podemos ficar indiferentes e cruzar os braços. Todos
devemos colaborar!
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LE MUGUET
Para comemorar o dia 1 de maio,as docentes de
Francês divulgaram a planta alusiva a este dia - o
«MUGUET», apresentando uma planta colocada no
Bloco Administrativo da escola-sede, e decoraram
a vitrina com imagens e um pouco da história e
simbologia da mesma.

Os Médicos do Mundo congratulam-se e agradecem a
generosa participação do Agrupamento de Escolas de Penalva
do Castelo e das instituições parceiras na V Corrida Solidária,
que decorreu no passado dia 15 de maio.
Esperam que na próxima edição haja mais participantes.
O importante é que quem participou se tenha divertido.
E passamos a citar:

“Para nós é fantástico perceber o empenho e dedicação
com que abraçaram a nossa causa e passaram os valores
da solidariedade e Cidadania Global aos mais novos, nesta
edição da Corrida Solidária! Um bem haja!
Cumprimentos solidários.”
Anita Cruz – Médicos do Mundo

EXAMES «DELF
SCOLAIRE» 2016
O nosso Agrupamento propôs dez alunos para
os diferentes níveis de exames DELF (Diplôme
d’Études en Langue Française), que decorreram na
Escola Secundária de Viriato, em Viseu, nos dias 28
(níveis A1 e B1) e 29 de abril (nível A2 e B2 ).
Assim, três alunos realizaram o nível A1, três o
nível A2, correspondentes ao Ensino Básico, outros
três o nível B1 e um o nível B2, correspondentes ao
Ensino Secundário.
As docentes tiveram a preocupação de apoiar
os alunos inscritos, extra-aula e fora do horário letivo, realizando vários exames de anos anteriores,
com o objetivo de melhor os preparar e para que os
mesmos se sentissem mais confiantes perante este
desafio que, para a maioria dos envolvidos, era novo.
A nossa escola assumiu a deslocação dos diferentes grupos de alunos que foram acompanhados
até à escola de Viseu pela professora Isilda Albuquerque, que permaneceu junto deles durante todo
o processo.
É pois com enorme prazer e satisfação que informamos que todos obtiveram o respetivo diploma
com sucesso e distinção, enriquecendo, desta forma,
o seu curriculum. A Comunidade Educativa, em
especial as professoras de Francês e os respetivos
Encarregados de Educação, estão orgulhosos do
trabalho e dedicação que estes alunos revelaram e
a todos felicitam.
As professoras de Francês - Grupo 320
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Felizmente houve Luar
Segundo Luiz Francisco Rebello,
«O texto dramático não é apenas
literatura, mas literatura em ação,
a que só a representação confere a
dimensão exata e verdadeira».
E foi com base nesta premissa
que, no dia 14 de abril, por volta
das 16h, na sala de convívio dos
alunos da escola-sede, a turma do
12ºB - curso Profissional de Técnico
Auxiliar de Saúde teve a honra de
apresentar uma adaptação do texto
dramático “Felizmente Há Luar!” de
Luís deSttau Monteiro, um dos mais
importantes dramaturgos contemporâneos europeus.
Com a representação desta peça
pretendeu-se uma melhor interiorização dos factos sucedidos - altura
conturbada vivida em Portugal, que
culminou com a Revolução de 1820
- facilitando, assim, o estudo de uma
das obras de leitura obrigatória do 12º
ano, bem como ajudar outras turmas
a perceber este texto dramático. Além
disso, na representação aludia-se ao

contexto político em que o autor escreveu este texto. De facto, esta peça
foi censurada pelo Estado Novo por
se entender que representava uma
oposição política ao regime então em
vigor e um incentivo à revolta. Assim,
este vigoroso apelo ético - inserido
numa forma de dissertação de Sttau
Monteiro sobre a repressão política
injusta e perseguições de que os
cidadãos do Portugal da década de
1960 sofriam - apenas seria levado
a palco, em Portugal, depois da
Revolução de Abril. Pese embora o
sucedido, a obra foi aclamada pela
crítica e o autor foi consagrado como
dramaturgo ao receber o Grande
Prémio de Teatro da SPA.
Na verdade, no palco, cruzam-se dois tempos: o tempo histórico,
explícito – princípios do séc. XIX - e
o outro é o metafórico, o implícito
ou proibido – meados do séc. XX.
No primeiro tempo, as lutas liberais
coincidem com as invasões francesas e a “amigável” ocupação inglesa

para pôr em ordem o exército e o
país, com o rei refugiado no Brasil;
no segundo, a ditadura de Salazar,
o povo emigrado no estrangeiro por
razões económicas e/ou políticas. Assim, com a duração de 30 minutos, a
dramatização pretendeu pôr em cena
fragmentos da tentativa frustrada de
uma revolta liberal no ano de 1817,
cujo alegado (mas nunca confirmado)
líder seria Gomes Freire de Andrade.
Mais uma vez, o empenho dos
alunos foi notório e o público que
assistiu ficou agradado com o que
viu, considerando que, apesar do
texto ser do século XIX, a mensagem foi bastante percetível graças
à linguagem gestual, à escolha dos
figurinos, mas sobretudo ao primor da
representação dos «atores».
Felizmente há Luar!, para além de
ser o título da peça, é uma expressão
que é dita quer por um membro do
poder opressivo, responsável pelo
assassinato do General Gomes Freire
de Andrade, quer por Matilde, sua

Um policial leva Vicente, o qual
vai ser incumbido de vigiar a casa do
General Gomes Freire de Andrade.

O traidor Vicente e o antigo
soldado exprimem ideias opostas
relativamente aos acontecimentos
que estão a vivenciar.

regime opressor.

Os delatores Andrade Corvo e
Morais Sarmento apresentam um
relatório a D. Miguel Forjaz do que
viram e ouviram em casa do general.

D. Miguel Forjaz defende junto
dos outros governadores as suas
ideias que suportam a conjura contra Gomes Freire de Andrade.

Matilde de Melo e seu fiel amigo
Sousa Falcão, apreensivos com o

A Docente de Português:
Elisabete Gueidão

" E se
fosse eu? "

futuro de Gomes Freire de Andrade
e do país.

Manuel, o mais consciente dos
populares, expressa sua angústia
e dor perante o medo e a falta de
energia do povo para lutar contra o

companheira. Para o primeiro, foi graças ao luar que todosviram a execução
do herói, instalando-se o medo e a
resignação no coração do povo para
que nunca se revolte. Para a segunda,
o luar mostra o que o poder pode fazer
aos inocentes e as suas palavras são
de coragem para que o povo se revolte
contra os governantes.
Esta encenação, com uma componente didática crucial, permitiu
aos presentes contactarem com um
texto importante da nossa cultura e
da nossa História. Um texto cheio
de intrigas, críticas e dor, com algum
humor e bastante emoção. Com este
espetáculolevou-se à cena excertos
da nossa estória,para queo público
presente reflita e compreenda melhor o passado comum e que aja no
futuro de forma mais esclarecida e
conhecedora.Houve luar na sala de
convívio. Felizmente!!!

Na aula de literacia social da
nossa turma (7ºC), pudemos
observar alguns vídeos de sensibilização sobre a temática dos
refugiados.
Para participar na atividade intitulada "E se fosse eu?",
da iniciativa do Ministério da
Educação, em casa reunimos
alguns dos nossos pertences,
como se fossemos também nós
refugiados, obrigados a partir
repentinamente e a abandonar
as nossas casas, e, muitas vezes,
até os próprios familiares.
Se não é fácil decidir sobre

Rita, mulher de Manuel, solidária
com a causa da Revolução e com
o sofrimento de Matilde, companheira do Gomes Freire, vítima da
conspiração.

Matilde, com sua saia verde, desafia os governadores exclamando:
«Felizmente há Luar»!

as poucas coisas que podemos
colocar numa mochila, antes de
partir, muito mais difícil é pensar que a nossa vida vai sofrer
transformações muito grandes e
que o mais certo é nunca mais
podermos regressar à nossa
terra, onde tudo ficará destruído.
Tudo isto desperta em nós
um grande sentimento de solidariedade!
Clube de Jornalismo
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ENTREVISTA A JOZÉ SABUGO, CONTADOR DE HISTÓRIAS
No âmbito da Semana da Leitura, a
equipa da Biblioteca Escolar organizou
uma Feira do Livro, que decorreu entre os
dias 8 a 18 do maio, nas instalações dos
antigos Paços do Concelho.
Foram várias as turmas que ali se deslocaram, tendo visitado a feira e aproveitado
para assistir a uma atividade com o contador de histórias Jozé Sabugo.
Contou várias histórias, utilizando vários adereços, a fim de encarnar diversas
personagens.
Foi uma boa iniciativa, que esperamos
poder vir a repetir.
Para conhecermos um pouco melhor
Jozé Sabugo, vamos apresentar-vos a
entrevista que as alunas do Clube de Jornalismo lhe fizeram.
C.J.: De onde é natural? E/ou onde reside?
- Sou natural de Sintra, antiga Freguesia de S.
Martinho de Sintra, hoje União de Freguesias de
Sintra. Resido em Montelavar, União de Freguesias
de Almargem, Pero Pinheiro e Montelavar.
C.J.: Quais são as suas habilitações literárias?
- As minhas habilitações literárias são: Curso Livre
de Teatro no Rio de Janeiro/Brasil, Curso de Agentes
Culturais do Desenvolvimento em Sintra/ Portugal,
Frequência do Curso de Produção na Escola Superior
de Teatro e Cinema/Amadora, entre outras Formações em Oficinas e Workshops, tais como: Escultura,
Comédia Del’Arte, Dramaturgia, Escrita Criativa.
C.J.: Há quanto tempo é contador de histórias?
- Sou contador de histórias, como atividade

profissional, desde 1995, quase sempre com um
músico a acompanhar. Mas, na realidade, desde
a minha juventude que gosto de ouvir e contar
histórias.
C.J.: O que o incentivou a ser contador de
histórias?
- Penso que o maior incentivo veio dos meus
avós. O meu avô estava sempre a contar-me as
estórias de quando era mais novo e alguns acontecimentos que o “marcavam” no seu dia a dia. Em
voz baixa, a minha avó lia cartas dos meus tios, que
cumpriam o serviço militar no Ultramar. Eu ouvia e
criava estórias com a minha imaginação, que contava aos meus amigos quando o tempo estava de
chuva e não podíamos brincar na rua. Pela mesma
altura, tive a sorte de começar a requisitar livros,
de quinze em quinze dias, na Biblioteca Itinerante
da Calouste Gulbenkian, no Sabugo, onde residia
com a minha família.
C.J.: O que significa, concretamente, “Pedalar com livros”?

- “Pedalar com Livros” é um projeto que alia
a promoção da leitura em espaços singulares e a
promoção do exercício físico, através da Bicicleta,
num percurso previamente traçado. Nesse percurso
existem várias paragens ou pontos de descanso
para iniciar a leitura de um livro, de acordo com o
local e o gosto do público. Iniciei o projeto numa
das edições da Festa da Hora do Conto, realizadas
todos os anos, e está nos meus planos continuar
com o mesmo fora das referidas edições.
C.J.: Diga-nos quem são as principais instituições que o convidam.
- As principais instituições são as Bibliotecas,
Museus, Escolas/Jardins de Infância, Casas de
Cultura e Feiras do Livro, por esta ordem, respetivamente.
C.J.: Qual o seu público principal e como
reage relativamente ao seu trabalho?
- O meu público principal são os estudantes e
os que se iniciam na arte de estudar e aprender.
C.J.: Exerce alguma outra profissão em
simultâneo?
- Sou Consultor/Agente Cultural para uma
empresa de Gestão e Administração de Espaços
Comerciais e Promotor e Agente de Comunicação
de uma Empresa Familiar de Produção Alimentar
e Hotelaria.
C.J.: Há algum escritor português de que
goste particularmente? Porquê?
- Há três escritores portugueses de que gosto
muito: Padre António Vieira, Agostinho da Silva
e Maria Almira Medina. Porque a sua escrita é
sempre uma viagem à prosa poética e a leitura das
suas obras é sempre uma aprendizagem constante.
Obrigado ao Clube de Jornalismo pelas perguntas que me fizeram viajar no tempo e me tornaram
um pouco mais útil.
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7º camPeonato de JoGos matemÁticos
- nÍveL escoLa
No dia 15 de março, realizou-se o 7º Campeonato de Jogos Matemáticos
a nível de escola. Nesta edição, participaram 33 alunos do 3º CEB e 15 do
ensino secundário. Os alunos do 3ºCEB defrontaram-se no Avanço, Produto
e Rastros. Os alunos do ensino secundário no Avanço, Produto e Sesqui. Ao
aluno vencedor em cada jogo foi atribuído um prémio (um jogo de estratégia),
oferecido pela Escola.
RASTROS (3ºCEB)
PRODUTO (3ºCEB)
Tiago Carvalho, 8ºC
Ricardo Almeida, 9ºB
AVANÇO (3ºCEB)
Manuel Sousa, 9ºA

PRODUTO (SECUNDÁRIO)
João Garcia, 10ºA

AVANÇO (SECUNDÁRIO)
André Sousa, 11ºC

SESQUI (SECUNDÁRIO)
Ricardo Rodrigues, 11ºA

canGuru matemÁtico 2016
No dia 17 de março, participámos em mais uma
edição do Canguru Matemático. Desta vez, apenas
em duas categorias: 9 participantes na Categoria
Benjamim (7º e 8º anos) e 2 participantes na Categoria Júnior (10º e 11º anos).
Segue-se a lista ordenada de classificações:

1

Turma

Nº

7ºA

16

Categoria: BENJAMIM
Lista Ordenada de Classificações
Pontua- Posição Nacional
Nome
ção
(em 14740
(%)
participantes)
Rodrigo Clemente Cabral

74,2

53
120

2

7ºA

8

Gonçalo Fernandes Martins

62,3

3

7ºA

14

Tiago Melo Rodrigues

38,3

264

4

7ºB

4

Daniel Freitas Morais

38,0

266

5

7ºB

5

Diogo Costa

35,0

284
289

6

7ºB

7

Hugo José Lopes

34,2

7

7ºC

14

Rodrigo Pina Gonçalves

27,5

___
___
___

8

7ºC

4

Daniela Gomes Correia

23,3

9

7ºC

13

Ricardo Ferreira

22,8

Nº

1

11ºA

7

Dário A. Cancelas Matos

57,2

77

2

11ºA

20

Ricardo Melo Rodrigues

49,5

122

eQuamat

Lugar 73 – EB/S de Penalva do Castelo (participaram 115 Escolas doPaís)

EQUAMAT 7ºANO

EQUAMAT
eQuamat
7ºano
EQUAMAT
7ºANO
(participaram
450 Equipas7ºANO
a nível nacional)
(participaram
450
nacional)
Posição a
(participaram 450 Equipas
Equipas a
a nível
nível nacional)
Nível

Equipa
Equipa
Equipa
Rodrigo Clemente Cabral (7ºA)
Rodrigo
(7ºA)
Gonçalo
FernandesCabral
Martins
(7ºA)
Rodrigo Clemente
Clemente
Cabral
(7ºA)
Gonçalo
Fernandes
Martins
Gonçalo
Fernandes
Martins
(7ºA)
Tiago
Melo
Rodrigues
(7ºA) (7ºA)
Tiago
Rodrigues
(7ºA)
Bruno
Pereira
Rodrigues
(7ºB)
Tiago Melo
Melo
Rodrigues
(7ºA)
Bruno
(7ºB)
Bruno Pereira
Pereira
Rodrigues
(7ºB)
Mariana
SousaRodrigues
Cardoso (7ºA)
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MAT12 11ºANO
11ºANO
MAT12

mat12
11ºano
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254 Equipas
a nível nacional)
(participaram 254 Equipas a nível nacional)

10º camPeonato internacionaL
suPertmatiK – cÁLcuLo mentaL
Após a seleção pelas turmas do 7º e 8º anos e alguns treinos para a
ambientação on-line, os nossos finalistas do Campeonato SuperTmatik participaram na final internacional realizada on-line.
Eis os nossos resultados:
7º AnO (32100 participantes a nível internacional)
posição
Rodrigo Clemente Cabral, 7ºA
193
Marta dos Santos Ferreira, 7ºD
314
8º AnO (30075 participantes a nível internacional)
João Artur Ferreira Almeida, 8ºC
Diogo Tomás Rebelo Couto, 8ºB

ProJeto matemÁtica ensino 2016

Os nossos resultados nas Competições realizadas na Universidade de
Aveiro, nos dias 10 e 11 de maio.

(participaram
(participaram 407 Equipas a nível nacional)

Categoria: JÚNIOR
Lista Ordenada de Classificações
Pontua- Posição Nacional
Nome
ção
(em 2821
(%)
participantes)

Turma
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posição
210
114

Grupo de Professores de Matemática
do 3º Ciclo e Ensino Secundário

Equipa
Equipa
Inês Morais Costa (11ºA)
Inês
Morais Costa
(11ºA) (11ºA)
Ana Margarida
R. Augusto
Ana
R. Augusto
(11ºA)
DárioMargarida
A. Cancelas
Matos (11ºA)
Dário
A.
Cancelas
Matos
(11ºA)
Armando Matos Marques (11ºA)
Armando
Matos
Marques
(11ºA)
Maria Gomes
Martins
(11ºA)
Maria
Gomes
Martins
(11ºA)
Ana Rita Campos Lopes (11ºA)
Ana
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Campos
Lopes
(11ºA)
Tiago
Almeida
Cruz
(11ºA)
Tiago
Almeida
Cruz
(11ºA)
Diogo A. Andrade Costa (11ºA)
Diogo
A.Melo
Andrade
Costa (11ºA)
Ricardo
Rodrigues
(11ºA)
Ricardo
Melo
Rodrigues
(11ºA)
Alexandre A. Rodrigues (11ºA)
Alexandre
A. Rodrigues
Mónica Catarina
Ferreira(11ºA)
(11ºA)
Mónica
Catarina
Ferreira
(11ºA)
Ana Cristina A. Lopes (11ºA)
Ana
Cristina
A. Lopes
Gonçalo
Pereira
Matos(11ºA)
(11ºA)
Gonçalo
Pereira
Matos
(11ºA)
Álvaro Manuel F. Almeida
(11ºA)
Álvaro Manuel F. Almeida (11ºA)

17
17

Posição a
Posição
nível a
nível
nacional
nacional
13
13

16
16

20
20

12
12

52
52

12
12

53
53

12
12

55
55

10
10

102
102

4
4

223
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Nível
Nível
atingido
atingido

MAT12
12ºANO
mat12 12ºano
MAT12
12ºANO

(participaram 207 Equipas a nível nacional)
(participaram 207 Equipas a nível nacional)
Posição a
Posição
nível a
nível
nacional
nacional
Vanessa Martins Ferreira (12ºA)
2
172
Vanessa
Martins
Ferreira
Inês Amaral
Roque
(12ºA)(12ºA)
2
172
Inês Amaral Roque (12ºA)
Não podemos terminar este ano letivo sem felicitar todos os alunos que
participaram nas atividades relacionadas com a disciplina de Matemática!
Obtivemos ótimos resultados!
Estão de parabéns por toda a dedicação e empenho demonstrados.
Boas férias a todos!
Equipa
Equipa

Nível
Nível
atingido
atingido
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TORNEIO INTER-TURMAS DE FUTSAL – 2º CICLO

No dia 18 de maio, realizou-se o torneio feminino e no dia 25 seguinte o
torneio masculino. Tanto num como no outro, numa primeira fase do torneio,
disputaram-se os jogos com vista a apurar a turma vencedora de cada ano
de escolaridade.
Na segunda fase do torneio, realizou-se a finalíssima que colocou frente
a frente o vencedor de cada ano. Tanto no torneio feminino como no mascu-

lino, os vencedores foram os mesmos. No 5º ano, venceu o 5ºC e no 6º ano
ganhou o 6ºB, que também foi Campeão do 2ºCiclo em ambos os géneros.
Foram duas tardes de muita alegria, empenho, entusiasmo e esforço. A
emoção esteve sempre presente dentro e fora do terreno de jogo, com os
apoiantes de cada turma a vibrarem e a manifestarem incessantemente o seu
apoio sem, todavia, negligenciarem as boas normas do fair play.

AEPC CAMPEÃO DE ANDEBOL

O grupo/equipa de Andebol do Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo sagrou-se Campeão da Coordenação Local do
Desporto Escolar de Viseu, no escalão Infantil B Masculino.
Foi com um percurso irrepreensível que conseguiu esta brilhante
conquista, tendo vencido de forma categórica os oito jogos disputados. No total, marcaram 359 golos e apenas sofreram 63.
De facto, o empenho, dedicação, o talento e as capacidades dos
alunos que constituem este grupo/equipa permitiram que alcançasse
este título de forma clara e justa.
As capacidades e potencialidades evidenciadas permitem augurar bons resultados para o próximo ano, agora já noutro escalão
etário mais exigente: Iniciados. Oxalá assim seja!
Todos os alunos inscritos no grupo/equipa de Andebol estão de
parabéns pela conquista deste troféu e pela forma como dignificaram
o nome do nosso Agrupamento!
O professor responsável do grupo/equipa: António Fortuna

OFERTAS FORMATIVAS QUALIFICANTES NO AEPC
A par da oferta formativa do chamado regime regular,
em que se incluem a educação pré-escolar, o 1º, 2º e 3º
ciclo do ensino básico e os cursos científico-humanísticos
do ensino secundário, o AEPC – Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo proporciona igualmente
outras ofertas que, além da componente de formação/
educação, conferem também um nível de qualificação
vocacional e profissional, à luz do QEQ – Quadro Europeu de Qualificações, que contribui para a elevação do
nível de qualificação / profissionalização da população
que as frequenta.
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
qualificante em funcionamento.
1. Curso vocacional de 3º CEB, de 2 anos, com 18
alunos, nas áreas vocacionais de eletricidade, padaria/
pastelaria e jardinagem e espaços verdes: o cumprimento
das 1100 horas de formação deste 2º e último ano do curso está previsto para o próximo dia 8 de julho, depois de
terem cessado no final de maio as aulas das componentes
geral, complementar e vocacional, encontrando-se os
alunos a cumprirem, neste momento, a prática simulada
/ contexto real de trabalho de cada área vocacional, num
total de 210 horas de formação (70 horas por cada área
vocacional / empresa ou entidade), passando os alunos
por 3 empresas/entidades, nas 6 semanas de duração
da prática (2 para cada área/empresa).
2. Cursos profissionais com 3200 horas de forma-

ção (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 Auxiliar de Saúde e Técnico de Eletrónica,
Automação e Computadores) cessaram as atividades
de formação na escola no início de maio e retomaram a
FCT - formação em contexto de trabalho nas empresas
parceiras do ramo, até meados de julho, de forma a
cumprirem as 600 horas previstas (280 horas no 2º ano
+ 320 horas neste 3º ano). Em relação à outra componente obrigatória do currículo, a PAP – Prova de Aptidão
Profissional, será apresentada e defendida perante um
júri na segunda quinzena de julho.
Por sua vez, os seus colegas mais novos, dos cursos
de 1º ano (Técnico de Restauração – variante Cozinha/
Pastelaria; Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos) e de 2º ano (Técnico de Produção
Agrária – variante Produção Vegetal; Técnico de Manutenção Industrial – variante Eletromecânica) cumpriram
as horas de formação previstas para este ano ao longo
da primeira quinzena de junho e, no caso dos cursos
de 2º ano e do de Restauração de 1º ano, iniciaram de
imediato a Formação em Contexto de Trabalho (estágio)
em empresas de Penalva do Castelo, Viseu, Mangualde
e Sátão.
Neste 3º período, cumpre destacar-se a participação do curso profissional de Técnico de Restauração
(Cozinha/Pastelaria) na XII edição do Percurso Pedestre
Caminho dos Galegos e no Showcooking que decorreu no

anfiteatro da Biblioteca Municipal, em colaboração com
a equipa EPS – Educação para a Saúde.
Realce também para a participação de formandos
dos cursos profissionais das áreas da Eletrónica e Eletromecânica, orientados por formadores da área técnica, na
edição 2016 do Concurso de Ideias de Negócio promovido
pela CIM Viseu Dão-Lafões (notícia alusiva neste jornal).
Esta modalidade formativa é apoiada e financiada
pelo novo Programa Operacional Capital Humano
(POCH), no âmbito do novo quadro comunitário Portugal
2020 (2015-2020).
3. 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 do curso cessaram
neste 3º período, tendo-o concluído 4 formandos. De reconhecer e exaltar, à semelhança do ocorrido nas últimas
edições, o bom nível de participação do curso na última
edição do “Caminho dos Galegos”, que muito dignificou
e contribuiu para o sucesso do evento.
A oferta formativa para o próximo ano letivo de
2016/2017 é a que se divulga neste jornal e de que se
aguarda aprovação definitiva.
As matrículas nos cursos profissionais – 1º ano
ocorrerão no dia 12 de julho das 14h30 às 19h00.
Professor Francisco Guedes,
Coordenador das OFERTAS QUALIFICANTES
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5. Tenciono candidatar-me a um curso na área
da tecnologia.
6. É uma área aberta, vasta e em constante
evolução! Para além disso, é também uma área
na qual ainda vale a pena apostar.
7. Fazer algo positivo pela sociedade e por mim
mesma, para me poder auto-realizar.
8. Penso que a falta de oportunidades, de empreendedorismo e de esperança num futuro melhor
são fatores preocupantes.
9. Tento fazer de tudo um pouco! Mas conviver
com a minha família e com os meus amigos, dormir
e estudar estão, sem dúvida, no meu TOP 3.
10. Não há melhor forma de alcançar o êxito
escolar do que começar a estudar. O truque está...
em começar!!!
Sérgio Nunes, 12ºA
1. Na minha opinião, o
ano mais difícil foi o 10º, pois
é o ano de transição para o
ensino secundário e é uma
realidade diferente no que
toca aos estudos.
2. O curso que frequentava era o de Ciências e
tecnologias. O meu percurso
teve altos e baixos, mas felizmente correu tudo bem
e consegui alcançar os meus objetivos.
3. Sim, principalmente no secundário, por causa
de avaliações.
4. O que mais me agradou foram as relações
que consegui construir e, claro, todo o conhecimento que adquiri.
5. Pretendo prosseguir estudos na área das
tecnologias de informação.
6. É uma área que está associada à modernização, portanto é uma área com futuro e que acima
de tudo me desperta interesse.
7. Quero ser alguém, realizado a todos os
níveis.
8. Bem, penso que a falta de perspetivas de futuro é um problema com o qual nos deparamos, no
entanto acho que, se trabalharmos e formos bons
no que fazemos, muitas oportunidades irão surgir.
9. Gosto de ocupar os tempos livres a conviver
com a família ou amigos, também gosto de ouvir
música e ver filmes.
10. Sim. É importante que se esforcem e que
se mantenham motivados para contornar os obstáculos e atingir os objetivos.
Daniela Romão, 12ºB
1. Na minha opinião, o
ano mais difícil do secundário foi o 10º. A mudança
e adaptação à nova turma,
aos professores, a disciplinas novas e a um ensino
diferente.
2. Frequentei o Curso
Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde, no qual tive um percurso bastante
bom.
3. Sim, mas quando gostamos muito do que
fazemos, conseguimos ultrapassar todos os momentos mais difíceis.
4. O que mais me agradou, sem dúvida, foram
as amizades que fiz e que levo comigo, e também a
relação e a preocupação por parte dos professores.
5. Desde pequena que sempre gostei de tudo
o que se relacionasse com massagem e fisioterapia, mas, caso não siga e fique só com o curso
de Técnico Auxiliar de Saúde, é algo de que eu
também gosto.
6. Por enquanto não penso seguir para o ensino
superior, mas, se mais tarde o fizer, vou optar por

algo relacionado com a fisioterapia. Até lá, espero
conseguir trabalho com o meu curso e também
gostava de tirar um curso ou uma formação relacionada com massagem, mesmo trabalhando na
minha área.
7. O meu sonho é poder trabalhar na área da
fisioterapia.
8. Sem dúvida alguma, as redes sociais, pois
os jovens dedicam-se demasiado a elas, em vez
de se dedicarem aos estudos.
9. Por norma, nos meus tempos livres aproveito
para estar com a família, pois é a melhor coisa que
temos na vida e temos de saber aproveitar aquilo
que a vida nos dá.
10. Claro que sim, que aproveitem o tempo de
estudante, pois quando estamos na escola pensamos sempre que nunca mais acaba e pedimos que
acabe depressa, mas não é bem assim… A escola
é uma das coisas mais marcantes da nossa vida,
e, quando estamos na reta final é que damos valor!
Por isso, aproveitem ao máximo e dediquem-se aos
estudos. Sigam aquilo de que realmente gostam e
que sejam felizes!

é vê-las a passarem pelo mesmo que eu passei.
Mas eu, felizmente, consegui arranjar um lar e uma
família, graças aos meus pais, eles são os meus
guerreiros, os meus ídolos.
8. Muitos dos jovens, hoje em dia, defrontam
muitos problemas, tanto na escola como em casa.
Em casa, defrontam-se com a pressão que os pais
colocam sobre eles em relação aos exames e ao
acesso ao ensino superior. Na escola, defrontam-se com muitos mais problemas, um dos piores é o
Bullying, pois este afeta-os psicológica e fisicamente.
9. Eu ocupo os meus tempos livres a ler, a
ajudar os meus pais nas terras e em casa, e faço
parte do Rancho Folclórico de Penalva do Castelo.
10. O conselho que deixo para os meus colegas
é para que sigam aquilo de que mais gostam e que
lutem pelo que desejam. Nunca deixem um sonho
de lado, só porque alguém vos diz que esse não é
o caminho certo. Lutem e sejam felizes!
Ana Cristina Rodrigues, 12ºB
1. Para mim, o ano mais difícil do secundário
foi o 10º. Mudança de turma, professores novos,
disciplinas novas e um ensino diferente.
2. Frequentava o Curso
Profissional Técnico Auxiliar
de Saúde, e, no meu ponto
de vista, tive um excelente
percurso escolar, com muita
dedicação e esforço.
3. Sim, mas lá está…
com muita dedicação e esforço consegui ultrapassar os momentos mais difíceis.
4. Sem dúvida, os amigos e as professoras,
que, de certa forma, nos marcaram numa fase
determinante da vida.
5. Penso ingressar no Ensino Superior, na área
da Saúde. “Parar é morrer”.
6. Porque a área da saúde é realmente o que
me chama a atenção e onde me sinto útil.
7. A enfermagem sempre me deu inspiração, e,
se tudo correr bem, é o sonho que irei concretizar.
8. Sem dúvida alguma, as redes sociais.
Perdem muito do seu tempo nelas, e, por vezes,
esquecem-se do mundo real que os rodeia.
9. No geral, ocupo o meu tempo livre com a
família. É o melhor que temos, e nada melhor do
que estarmos com aqueles de quem gostamos.
10. Claro que sim, aproveitem o tempo escolar,
que passa muito rápido! Quando derem conta, já
estão a terminar o 12º ano e reparam que não aproveitaram o tempo. Esforcem-se para conseguirem
concretizar os vossos sonhos. E sejam felizes!

Ana Sofia Rodrigues, 12ºB
1. Na minha opinião, o
ano mais difícil do ensino
secundário é o 12º. É o ano
em que temos os exames
nacionais que nos permitem
entrar no Ensino Superior,
logo, andamos mais nervosos, é uma grande responsabilidade.
2. Eu frequentava o curso profissional de “Técnico Auxiliar de Saúde”. O meu percurso escolar foi
bom, com momentos bons e maus, mas os bons
sempre foram mais que os momentos maus. Posso
dizer que o meu percurso escolar parece que passou a “voar”, pois mal nós fizemos os exames do
9º ano e entrámos no 10º, os três anos que se sucederam passaram tão rápido que nem dei conta...
3. Sim, principalmente quando era a altura dos
testes e quando iniciei o meu primeiro estágio.
Os testes eram difíceis, pois deixávamos de ter a
nota máxima de 100% e passávamos a ter a nota
máxima de 20 pontos, e, claro, a matéria era mais
difícil. O estágio, porque ia entrar pela primeira vez
no mundo do trabalho e ia lidar com pessoas mais
velhas do que eu e com muito mais experiência de
vida, mas, claro, esse momento passou e correu
muito bem o estágio.
4. O que mais me agradou, durante o tempo que
frequentei a escola, foi o convívio com os colegas,
os funcionários e os professores. Todos estes anos
Entrevistas conduzidas pelo
que passei na escola me ajudaram a crescer e a
Clube de Jornalismo
aprender muita coisa que me vai ajudar na minha
vida profissional.
5. Pretendo entrar para a
Universidade e formar-me em
Enfermagem.
6. Escolhi enfermagem,
porque é uma área que me
Equipamentos Mário Agostinho, Lda
agrada bastante, e, visto que
tirei um curso profissional ligaEquipamentos Hoteleiros - Louças - Estanteria - Ar Condicionado
do à área da saúde, ajudou-me
a escolher mesmo o que queria para o meu futuro. Também
decidi escolher enfermagem
porque gosto de ajudar as
pessoas em tudo o que puder.
7. O meu grande sonho…
Assistência Técnica
salvar todas as crianças que
passam fome, que não têm
Tel: 232 950 100
Estrada Nacional 2
geral@emag.pt
um lar e uma família. Espero
Vila Chã de Sá 3510-936 Viseu
Fax: 232 950 109
www.emag.pt
um dia conseguir concretizá-lo, pois o que mais me custa
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Saber un poco más de la leyenda de Santiago...
En el noroeste de España, en la céltica y verde
Galicia, a la que los romanos llamaron “Finis Terrae”,
por ser el extremo más occidental del mundo hasta
entonces conocido, cuenta la tradición que estuvo el
Apóstol Santiago. A él le fueron adjudicadas las tierras
españolas para predicar el evangelio, y que en esta tarea
llegó hasta la desembocadura del río Ulla. Sin embargo
con poco éxito y escaso número de discípulos, por lo
que decidió volver a Jerusalén.
Cuando regresó a Palestina, en el año 44, fue torturado y decapitado por Herodes Agripa, y se prohibió que
fuese enterrado. Sin embargo sus discípulos, en secreto,
durante la noche transladaron su cuerpo hasta la orilla
del mar, donde encontraron una barca preparada para
navegar pero sin tripulación. Allí depositaron en un
sepulcro de mármol el cuerpo del apóstol que llegaría
tras la travesía marítima, remontando el río Ulla hasta
el puerto romano, en la costa Gallega, de Iria Flavia, la
capital de la Galicia romana. Allí enterraron su cuerpo
en un compostum o cementerio en el cercano bosque
de Liberum Donum, donde levantaron un altar sobre el
arca de mármol.
Tras las persecuciones y prohibiciones de visitar el
lugar, se olvidó la existencia del mismo, hasta que en
el año 813, cuando el eremita Pelayo advirtió al obispo
de Iria Flavia, Teodomiro, quien después de apartar la
maleza descubrió los restos del apóstol identificados por
la inscripción en la lápida. Informado el Rey Alfonso II del
hallazgo, acudió al lugar y proclamó al apóstol Santiago
patrono del reino, edificando allí un santuario que más
tarde llegaría a ser la Catedral.
A partir de esta declaración oficial los milagros y

apariciones se repetirían en el lugar, dando lugar a
numerosas historias y leyendas destinadas a infundir
valor a los guerreros que luchaban contra los avances del
islam y a los peregrinos que poco a poco iban trazando
el Camino de Santiago.Así, a partir del siglo XI, Santiago
ejerció una fuerte atracción sobre el cristianismo europeo y fue centro de peregrinación multitudinaria, al que
acudieron reyes, príncipes y santos.
En los siglos XII y XIII, época en que se escribió
el "Códice Calixtino"; primera guía del peregrino, la
ciudad alcanzó su máximo esplendor. El Papa Calixto
II concedió a la Iglesia Compostelana el "Jubileo Pleno
del Año Santo" y Alejandro III lo declaró perpetuo, convirtiéndose Santiago de Compostela en Ciudad Santa
junto a Jerusalén y Roma. El Año Santo se celebra cada
vez que la festividad del Apóstol, el 25 de Julio, cae en
domingo (2010).
La Puerta Santa de la Catedral de Santiago ha sido
abierta el domingo 13 de diciembre de 2016, a pesar de
no estar previsto que se volviese a abrir hasta el próximo
año jacobeo, en 2021. De hecho, esta ha sido la tercera
vez que se ha abierto la Puerta Santa de la Catedral de
Santiago en 130 años —la primera vez fue en 1885 y la
segunda en 1938—. Y es que con motivo de la conmemoración del Año Jubilar de la Misericordia, convocado
por el papa Francisco, el Arzobispado de Santiago ha
decidido festejar este jubileo extraordinario instituido
por el sumo pontífice con la apertura de la puerta de A
Quintana el tercer domingo de adviento.
¿Lo sabias?
El nombre Compostela deriva de Campus Stellae, o
Campo de la Estrella.

Tiago Martins, 8ºA
Adaptado de: http://www.red2000.com/spain/
santiago/1histor.htmlhttp://www.20minutos.es/
noticia/2627900/0/abre-puerta-santa-catedral-santiago-ante-gran-expectacion-registra-ya-sus-primeras-colas/#xtor=AD-15&xts=467263

----------------- PASSATEMPOS -----------------

Adivinhas

SOPA DE LETRAS DE VERÃO
Agora, já de férias, distrai-te um pouco, procurando na sopa de letras as palavras
indicadas.
T A G O S T O W U P A T Y S R
A A B C M I P N W A T B A O I
A U R A E S R O E S A W N G O
C A X E N J O P W S I I W I A
X V E A V N B A T E O X J M W
A T E E W R S A C A P V P A P
O N T A N H A W P R A I A P O
P A C E R S T U V X Z A G B A
I W O F E S T A S C O J U P E
N O C E L V E P O A Z A A C C
O P I T A F E G H L C R E I I
B C D E D F G H I O R T A I L
O T P R O T E T O R E W Z O O
E R I A S A B C D F T A C N S
Clube de Jornalismo

E R

L
O
S
A
G
U
A
S R
O I
G O
I
M
A

T O

P
A
S
S
E
A
V
M O N T A N H A
P R A I A
A
G
A G
R
F E S T A S C
J U
L
A
A A
A
L
R
D
O
P R O T E T O R

S R
O I
G O
I
M
A

como a abelha, enche a casa até à telha?

Soluções

Boas férias!
F

E

R

I

A

S

A B

L
O

7-O carvão
8-A noz
Soluções:
9-O ovo
10-A escuridão
11-Os botões
12-A luz

C
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D

F

T

A

C

N

S

A G O S

V
I
A
J
A
R

J
U
L
H
O

J
A G O S T O
P
U
A
L
S
H
S
O
E
A
M O N T A N H A
P R A
A
G
R
F E S T A S C
L
A
A
L
D
O
P R O T E T O R
I A S

Soluções:

F

Para colorir

Soluções Sopa de Letras

AMIGOS
CALOR

J
U
L
H
O
Z
M
A
R
A
C
A
P
F

1-A vela
2-O ovo
3-O sol
4-O garfo
5-O sino
6-A melancia

PASSEAR
JULHO
AGOSTO
PRAIA
RIO
AGUA
SOL
FERIAS
GELADOS
FESTAS
VIAJAR
MAR
MONTANHA
PROTETOR
AMIGOS
CALOR

1- Qual é coisa, qual é ela, que é grande
antes de ser pequena?
2- Qual é coisa, qual é ela, capelinha
branca, sem porta nem tranca?
3- Qual é coisa, qual é ela, quanto mais
se mira, menos se vê?
4- Qual é coisa, qual é ela, tem dentes e
não come, e dá de comer a quem tem fome?
5- Qual é coisa, qual é ela, no alto está,
no alto mora, chama gente para dentro e ela
fica de fora?
6- Qual é coisa, qual é ela, que tem capa
verde e o coração vermelho?
7- Qual é coisa, qual é ela, preto como
uma panela?
8- Qual é coisa, qual é ela, alta como o
pinheiro, verde como as limas, doce como o
mel e amarga como o fel?
9- Qual é coisa, qual é ela, que não tem
pés, nem corpo, nem bico, mas pode ter um
filhito, com pés, corpo e bico?
10- Qual é coisa, qual é ela, quanto maior,
menos se vê?
11- Qual é coisa, qual é ela, que cabe
numa mão e numa casa?
12- Qual é coisa, qual é ela, pequenina
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O NOSSO MAIOR PRÉMIO
É BEBER CAFÉ CONSIGO TODOS OS DIAS.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Mais do que um café, Delta é partilha.
É acordar com um bom dia e desejá-lo aos outros. É o pretexto para mais
uma conversa sem horas contadas. A desculpa para estar com os amigos
vezes sem conta. Em 2016 continuamos a ser o café da vida dos portugueses.
E os portugueses continuam a ser quem diariamente nos enche de vida.
Esta é a partilha diária que queremos continuar a saborear consigo. Sempre.

DELTA, O CAFÉ DA SUA VIDA.

15.º ANO
CONSECUTIVO

4.º ANO
CONSECUTIVO

2.º ANO
CONSECUTIVO
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PROJETO GRAFFITY
Em resultado do concurso de propostas para a intervenção
artística “Grafitty”, no Espaço Multiusos da escola-sede do
Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, foi materializado, ao longo deste terceiro período, o trabalho premiado da
aluna Susana Pina (atualmente a prosseguir os seus estudos
na Escola Secundária Alves Martins).
Com a colaboração de alunos e professores,o trabalho foi
essencialmente desenvolvido no “Clube das Artes Visuais”e
em tempo de aula de disciplinas integrantes do grupo disciplinar.
Os professores dinamizadores agradecem a colaboração
de todos aqueles que tornaram possível a concretização do
projeto premiado, salientando, no entanto, a necessidade da
sua preservação, com um cuidado especial de todos aqueles
que usufruem do espaço escolar.
Grupo disciplinar de Artes Visuais

PENA
JOVEM
Edição do Clube de
Jornalismo, dinamizado pela professora
Elizabeth Cancelas e constituído por alunos das turmas 7ºA, 7ºC,10ºA e 11ºB
Coordenação:
Professor Francisco Guedes
Apoio: Direção do Agrupamento de Escolas

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL 2016
Por iniciativa do grupo disciplinar de Artes Visuais e à imagem dos anos anteriores, realizou-se
mais uma vez o “Concurso de Fotografia Digital ”.
Apesar do número reduzido de participantes,
a qualidade dos trabalhos levados a concurso
continua a ser bem expressiva na sua componente
estética.
De acordo com as propostas apresentadas,
o júri decidiu por unanimidade atribuir o primeiro
e segundo prémios a Cláudia Ferreira, do 10ºC,
cabendo o terceiro lugar à aluna Francisca Rodrigues, do 9ºB.

Cláudia Ferreira

Apoio Fotográfico: Marco Pereira, assistente operacional
Endereço Postal:
Rua da Escola
3550-140 PENALVA DO CASTELO
Impressão: Tip. Ocidental
Viseu - (400 ex.)
PENA JOVEM On-Line:
www.espenalva.pt)
Preço: 0,50 Penas

Francisca Rodrigues

Cláudia Ferreira

