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HOJE É
DIA DO PAI
O Dia do Pai teve origem na Antiga
Babilónia, há mais de 4 mil anos.
Página 12

Entusiasmado pela beleza dos trabalhos
realizados na escola, como estes da
autoria dos alunos do 2º ciclo, em Ed.
Visual e TTecnológica,
ecnológica, e da Sala de
Educação Especial, o Conselho Executivo
apresenta os seus votos de Páscoa Feliz
a toda a Comunidade Educativa

EDITORIAL
Chegámos ao final do 2º período do presente ano lectivo, que ficará para a
história como dos mais agitados a vários níveis, no sector da educação.
Da autêntica avalanche de legislação que chegou às escolas só no mês de
Janeiro (entre outros normativos, o Decreto-Lei nº 3/2008, que define apoios
especializados para alunos com necessidades educativas especiais; a Lei nº3/
2008, que constitui a primeira alteração à Lei nº 30/2002, de 20 de Dezembro,
que aprovou o Estatuto do Aluno dos ensinos básico e secundário; o novo
modelo de gestão das escolas; e o Decreto Regulamentar nº 2/2008, a
determinar alterações profundas no processo de avaliação do desempenho dos

(Continua na página 7)
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Estão de parabéns todos os alunos que
participaram nas competições, pois
demonstraram grande empenho e
motivação.
Destaque para o 1º lugar obtido pelo
grupo de Ginástica Aeróbica no 1º Encontro
de Actividades Gímnicas, que decorreu na
Escola Secundária Alves Martins, de
Viseu.
Mais informação e resultados na página 17
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Uma reflexão saudável!

VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS
Especialistas em educação
reunidos na cidade espanhola de
Valência defenderam que o
aumento da violência escolar
deve-se, em parte, a uma crise de
autoridade familiar, pelo facto de
os pais renunciarem a impor
disciplina aos filhos, remetendo
essa responsabilidade para os
professores.
Os participantes no encontro
“Família e Escola: um espaço de
convivência”, dedicado a analisar
a importância da família como
agente educativo, consideram que
é necessário evitar que todo o peso
da autoridade sobre os menores
recaia nas escolas. “As crianças
não encontram em casa a figura
de autoridade”, que é um

Especialistas reunidos em Espanha concluíram que
o aumento da violência nas escolas reflecte a crise
de autoridade familiar.
elemento fundamental para o seu
crescimento, disse o filósofo
Fernando Savater. ”As famílias não
são o que eram antes e hoje o
único meio com que muitas
crianças contactam é a televisão,
que está sempre em casa”,
sublinhou. Para Savater, os pais
continuam “a não querer assumir
qualquer autoridade”, preferindo
que o pouco tempo que passam
com os filhos “seja alegre” e sem
conflitos e empurrando o papel de
disciplinador quase exclusivamente
para os professores. No entanto,

AGEND
A DO
GENDA
3º PERÍODO
• Início: 31 de Março, 2ª feira
Termo: 6 de Junho para os 9º, 11º e 12º anos
20 de Junho para os restantes anos
• JORNADAS CULTURAIS DA ESCOLA: 5 e 6 de Junho
• IV PERCURSO PEDESTRE HISTÓRICO-CULTURAL “Caminho
dos Galegos”: 25 de Maio

e quando os professores tentam
exercer esse papel disciplinador,
“são os próprios pais e mães que
não exerceram essa autoridade
sobre os filhos que tentam exercêla sobre os professores, confrontando-os”, acusa. ”O abandono
da sua responsabilidade retira aos
pais a possibilidade de protestar e
exigir depois. Quem não começa
por tentar defender a harmonia no
seu ambiente, não tem razão para
depois se ir queixar”, sublinha.
Há professores que são “vítimas
nas mãos dos alunos”. Savater
acusa igualmente as famílias de
pensarem que “ao pagar uma
escola” deixa de ser necessário
impor responsabilidade, alertando
para a situação de muitos professores que estão “psicologicamente
esgotados” e que se transformam
“em autênticas vítimas nas mãos
dos alunos”. A liberdade, afirma,
“exige uma componente de
disciplina” que obriga a que os
docentes não estejam desamparados e sem apoio, nomeadamente das famílias e da sociedade.
“A boa educação é cara, mas a má
educação é muito mais cara”,
afirma, recomendando aos pais

que transmitam aos seus filhos a
importância da escola e a
importância que é receber uma
educação, “uma oportunidade e
um privilégio”.
“Em algum momento das suas
vidas, as crianças vão confrontarse com a disciplina”, frisa
Fernando Savater. Em conversa
com jornalistas, o filósofo explicou
que é essencial perceber que as
crianças não são hoje mais
violentas ou mais indisciplinadas
do que antes; o problema é que
“têm menos respeito pela autoridade dos mais velhos”. “Deixaram de ver os adultos como fontes
de experiência e de ensinamento
para os passarem a ver como uma
fonte de incómodo. Isso leva-os à
rebeldia”, afirmou. Daí que, mais
do que reformas dos códigos
legislativos ou das normas em
vigor, é essencial envolver toda a
sociedade, admitindo Savater que
“mais vale dar uma palmada, no
momento certo” do que permitir
as situações que depois se criam.
Como alternativa à palmada, o
filósofo recomenda a supressão de
privilégios e o alargamento dos
deveres.
Professora Maria do Carmo
Escabeche, Coordenadora do
Programa Educação para a
Saúde na Escola

• PROVAS DE AFERIÇÃO do ensino básico (de âmbito nacional),
para o 6º ano:
Língua Portuguesa: 16 de Maio; Matemática: 20 de Maio
• Afixação das pautas de avaliação interna: 9º, 11º e 12º ano –
13 de Junho
• EXAMES DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 2º E 3º
CICLOS:
1ª Fase – chamada única - de 18 de Junho a 4 de Julho para 3º
ciclo; de 25 de Junho a 7 de Julho para 2º ciclo;
2ª Fase – chamada única - de 1 a 5 de Setembro para os dois
ciclos;
Afixação das pautas com as classificações dos exames: 1ª Fase –
11 de Julho; 2ª Fase – 11 de Setembro
• EXAMES NACIONAIS DO ENSINO BÁSICO – 9º ano:
1ª chamada (chamada obrigatória) – Língua Portuguesa: 18 de
Junho; Matemática: 20 de Junho
2ª chamada (chamada para situações excepcionais) – Língua
Portuguesa: 26 de Junho; Matemática: 27 de Junho
Afixação das pautas com as classificações das 1ª e 2ª chamadas:
11 de Julho
• EXAMES NACIONAIS, EQUIVALENTES A NACIONAIS E DE
EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO SECUNDÁRIO:
1ª Fase – chamada única - de 17 a 23 de Junho
2ª Fase – chamada única - de 14 a 18 de Julho
Afixação das pautas com as classificações dos exames: 1ª Fase –
7 de Julho; 2ª Fase – 30 de Julho

CURSOS EFA
E FORMAÇÃO MODULAR
Informamos todos os interessados que irá ter início, em
Abril próximo, um curso EFA (Educação e Formação de
Adultos) de nível secundário (correspondente ao 10º, 11º e
12º ano), de certificação escolar.
Se tem 18 ou mais anos de idade e pretende obter uma
certificação de nível secundário de educação, aproveite a
oportunidade, em horário pós-laboral, na nossa Escola.
Para mais informações e inscrições, deve recorrer aos
Serviços Administrativos da Escola, no horário 9h00-16h00.
(Legislação de enquadramento: Portaria nº 230/2008, de
7 de Março)
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ONDE PÁRAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
Depois de um ex-aluno, desta vez fomos ao encontro de uma ex-aluna do primeiro ano de funcionamento da Escola, no ano lectivo de
1986/87. Chama-se Luciana Albuquerque e é natural de Penalva do Castelo.
Ingressou nesse ano no 8º ano e concluiu no ano seguinte o 9º ano. após o que teve de rumar a Mangualde para frequentar o ensino
secundário, que ainda não existia em Penalva do Castelo
Recentemente, “saltou para a ribalta”, através da imprensa nacional escrita e falada, ao integrar uma equipa de investigadores da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, que descobriu a acção de uma enzima que pode contribuir para o
desenvolvimento de um novo antibiótico contra a tuberculose, doença com grande incidência em Portugal (3000 casos novos por ano), que
continua sem cura.
- Qual a sua actividade
profissional?
- Actualmente, faço investigação na
área de Microbiologia, sou Técnica
Superior de Laboratório, faço trabalho de
investigação.
- Pode resumir-nos o seu
percurso escolar?
- Fiz a escola primária e o 2ºciclo em
Penalva do Castelo; depois, no 7º ano, tive
que me deslocar para a Escola Secundária
de Mangualde, pois em Penalva não havia
ainda 3º ciclo. No 8º ano, voltei para Penalva
e vim inaugurar a escola nova, a vossa, em
1986. Depois do 9º, quis continuar os
estudos e não havia ensino secundário em
Penalva. Então, voltei para Mangualde,
onde frequentei o 10º, o 11º e o 12º. Em
1991, concorri à Faculdade e entrei em
Biologia, na Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra. No
último ano do curso, fiz um estágio num
laboratório de Microbiologia, onde efectuei
também o mestrado e onde me encontro
actualmente a trabalhar.
- Porquê a opção pelo curso de
Biologia?
- Porque foi sempre uma área que
me interessou, desde o liceu.
- Recentemente, a comunicação
social noticiou a descoberta de uma
nova enzima que pode contribuir
para o desenvolvimento de um
antibiótico contra a tuberculose, por
uma equipa de investigadores da
qual faz parte. Pode explicar-nos o
que sucedeu, os passos dados e o
seu contributo, em particular?
- Tudo começou sem ter nada a ver
com a bactéria da tuberculose. Fazemos
trabalhos de investigação na área da
biologia molecular, trabalhamos com
várias bactérias e já tínhamos identificado
Rubrobacter Xylanophilus Gpgs, que é
uma bactéria termófila, que significa que
cresce em altas temperaturas, e que
possui uma enzima semelhante a esta
da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis). Depois fizemos um trabalho de
biologia molecular, necessário para
caracterizar a enzima (clonagem da
enzima em E. Coli, expressão e puri-

ficação para obter grandes quantidades
da enzima). Constatámos que existia
uma enzima homóloga em
Mycobacterium tuberculosis e efectuámos o mesmo trabalho de caracterização. Como esta enzima está envolvida
na produção de um polissacárido que é
essencial para a sobrevivência das

quimiotaxonómica e genotípica.
- Com vista à introdução do novo
antibiótico no mercado, o que é
necessário fazer-se e quando
ocorrerá?
- É muito complicado. Necessita ainda
de muitos anos e de muito trabalho que
tem de se efectuar para se conseguir

Myccobactérias (estudos já publicados),
ela é um alvo importante, e a produção
de um anti-biótico que actue no local
activo desta enzima é o próximo passo da
investigação.
O meu contributo é o trabalho prático
que efectuo no laboratório. Primeiro
descobrimos a gene responsável pela
produção da enzima Gpgs em
Mycobacterium tuberculosis; em seguida,
amplificámos o gene (o DNA) através da
técnica de PCR; clonámos o gene em
Escherichia coli (bactéria muito utilizada
em biologia molecular); fazemos crescer
grande quantidade desta bactéria já com o
gene pretendido, utilizando banhos de água
com agitação e à temperatura adequada
(37ºC); lisámos as células de Escherichia
coli para obter o extracto proteico e purificar
a enzima por nós pretendida
Também trabalho em Taxonomia de
Microrganismos, Biodiversidade
Microbiana. Isolamos bactérias novas de
vários tipos de ambientes e fazemos a
sua descrição e caracterização fenotípica,

chegar à produção de um antibiótico.
- Recuando um pouco no tempo,
que imagem guarda da nossa Escola?
- Uma escola muito pequenina, com
pouca gente, poucas turmas, um
ambiente muito familiar… Foram
interessantes os nãos que lá passei!
- Como foi aquele primeiro ano,
em 1986?
- Foi há tanto tempo que já nem me
lembro… Foi bom!
- Que disciplina(s) mais
apreciava? Porquê?
- Gostava de tudo. Era uma aluna que
não tinha muitas dificuldades e então
facilmente gostava das várias disciplinas.
- Há algum episódio que não
esquece, especialmente?
- Sim. Tínhamos um colega de turma
que tinha feito uma asneira e o Conselho
Directivo queria suspendê-lo. Fizemos
uma manifestação para evitar que ele
fosse suspenso, mas não conseguimos
“levar a nossa avante”!
- Em Coimbra, como estudante, o

que é que a marcou mais?
- O percurso todo: os anos que passei,
as pessoas novas que conheci, ambientes
diferentes… Foi muito bom e fez-me
crescer imenso!
- Se não tivesse esta, que outra
profissão gostaria de experimentar?
Porquê?
- Talvez ter um bar, sei lá… Já pensei
nisso!
- Acha que em Portugal há
condições, incentivos para os
investigadores desenvolverem o seu
trabalho? Se não, o que falta?
- Não. Falta dinheiro, financiamento. No
ano passado, todos os projectos que foram
efectuados foram a concurso e nenhum foi
aprovado. Não houve financiamento para o
nosso laboratório, o que faz com que não se
possa trabalhar. Não há dinheiro para
comprar reagentes e tudo o que é necessário
para se fazer o trabalho.
- Que figura mais admira no
mundo da ciência? Porquê?
- Há várias figuras importantíssimas
que fizeram trabalhos fundamentais para
o desenvolvimento da ciência, mas, neste
caso, como trabalho na área da
Microbiologia, admiro Pasteur. Foi com
ele que a Microbiologia teve o seu início.
- Quer deixar uma mensagem
para os nossos leitores?
- Os nossos leitores são, essencialmente, os alunos da Escola, penso eu…
Então, que se dediquem, que se apliquem
para poderem mais facilmente ter um
futuro bom e conseguir o que pretendem.
É preciso muito trabalho e muita dedicação.
Se vocês ou algum dos leitores do
jornal tiverem interesse, podem
pesquisar, na Net (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez),
artigos científicos publicados em revistas
internacionais na área da Biologia. Se
pesquisarem Albuquerque L, Coimbra
aparecem os artigos publicados em que
eu participei.
- Muito obrigada!
Entrevista conduzida por
Ana Sofia Gomes
e Susana Gomes, 10ºB
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XVII FEIRA/FESTA DO PASTOR E DO QUEIJO e “SABORES DE PENALVA”
No dia 1 de Fevereiro, a Câmara Municipal de Penalva
do Castelo, em conjunto com a Associação de Trabalhadores
do Município, promoveu a XVII FEIRA/FESTA DO PASTOR
E DO QUEIJO.
Procurando corresponder à importância sócio-económica
do produto, e tendo em atenção a sua qualidade e genuinidade,
o Município de Penalva do Castelo tem organizado, desde 1983,
com diversos formatos, a Feira/Festa do Pastor e do Queijo.
Depois da recepção, no edifício dos Paços do Concelho,
às entidades oficiais, nomeadamente ao Governador Civil do
Distrito de Viseu, Dr. Acácio Pinto, e ao Director Regional de
Agricultura e Pescas do Centro, Dr. Rui Moreira (em
representação do Secretário Adjunto da Agricultura e Pescas),
seguiu-se arruada pela Banda Musical e Recreativa de
Penalva do Castelo e uma visita à Feira, que proporcionou o
contacto com os produtores de Queijo Serra da Estrela,
constatando-se os desafios que este sector enfrenta,
nomeadamente no que concerne às dificuldades no
licenciamento de Queijarias e, sobretudo, aos elevados custos
decorrentes do processo de certificação.
Numa altura em que a revitalização do mundo rural é um

Aspecto geral da XVII Feira do Pastor
e do Queijo

dos objectivos de diversos programas do QREN 2007-2013,
é sempre importante tomar consciência das múltiplas vertentes
e das possíveis medidas que podem contribuir para esse
importante objectivo nacional.
Numa breve cerimónia, no palco da Feira, o Presidente
da Câmara Municipal, Dr. Leonídio Monteiro, agradeceu aos

“SABORES DE PENALVA”
no Fim-de-semana
Nos dias 2 e 3 de Fevereiro, decorreu, numa parceria
com a restauração, a acção “SABORES DE PENALVA,
que disponibilizou uma “Prova de Queijo Serra da Estrela”,
nos Restaurantes aderentes de Penalva do Castelo. Os
visitantes tiveram a oportunidade de ser presenteados e
saborear o “Queijo Serra da Estrela”.
Esta iniciativa decorreu, no dia 2 de Fevereiro, no
Restaurante “Churrasqueira” e, no dia 3 de Fevereiro,
nos Restaurantes “Carneiro”, “Familiar”, “Matiana”, “O
Templo”, “259” e “Parque de Santiago” (Mareco).
Nos dias 2 e 3 de Fevereiro, na praceta do Pelourinho,
esteve patente uma EXPOSIÇÃO/VENDA DOS PRODUTOS DE
EXCELÊNCIA de Penalva do Castelo.
Alargando o âmbito da FEIRA/FESTA DO PASTOR E DO
QUEIJO, o Município está a encetar novas formas de
divulgação e promoção integrada das potencialidades e
produtos de excelência de Penalva do Castelo.

Presidente da Câmara na XVII Feira do Pastor e do Queijo

produtores de queijo, que estão na génese da Festa, e alertou
os responsáveis governamentais, porque “os produtores têm
de ser apoiados no processo de modernização e nas obras
necessárias, de modo a cumprirem as regras do licenciamento.
A Câmara Municipal está a fazer a sua parte, elaborando
gratuitamente os projectos para o licenciamento de queijarias
e fazendo o acompanhamento da sua execução, em parceria
com a Associação de Desenvolvimento do Dão”.
O Governador Civil do Distrito de Viseu, Dr. Acácio Pinto,
enalteceu todos aqueles que se dedicam ao fabrico do Queijo
da Serra e incentivou a continuação do processo de
licenciamento de Queijarias e de certificação, porque o “Queijo
Serra da Estrela” é um produto de qualidade, específico e
diferenciador da região.
O Director Regional de Agricultura e Pescas do Centro,
Dr. Rui Moreira, alertou para o facto de que as normas de
licenciamento das queijarias têm de ser cumpridas; esclareceu
ainda que “há processos de licenciamento simplificado para
os pequenos produtores, que não têm exigências tão grandes
como as que são impostas aos grandes produtores”. Quanto
aos custos elevados do processo de certificação, o Director
Regional de Agricultura salientou que “a necessidade de
certificação coloca-se a quem vende milhares de queijos e
entrega o que produz às centrais de compra. Nesses casos,
é importante a certificação, porque o consumidor desconhece
quem produz. As pequenas queijarias, que têm uma relação
de proximidade com o consumidor, não têm necessidade de
certificar o seu produto”.
A produção artesanal do Queijo Serra da Estrela é uma

das potencialidades endógenas das terras de Penalva, tendo
um peso significativo em termos socio-económicos. No
concelho de Penalva do Castelo, existem perto de uma
centena de produtores artesanais de “Queijo Serra da
Estrela”, dos quais cerca de 10% estão licenciados ou
certificados. Por isso, nos últimos anos, o incentivo ao
licenciamento de queijarias e à certificação têm sido um dos
objectivos da Feira do Queijo e das acções levadas a cabo
por diversos organismos e associações.
Na XVII Feira/Festa do Pastor e do Queijo, apesar de uma
diminuição da produção, decorrente das dificuldades ao nível
das pastagens, participaram mais de meia centena de produtores.
Durante a Feira, os participantes tiveram oportunidade
de apreciar as actuações da Banda Musical e Recreativa de
Penalva do Castelo, Tuna de S. Martinho de Pindo e Rancho
Folclórico de Penalva do Castelo.
O momento alto deste certame foi a tradicional “Prova de
Queijo da Serra”, acompanhado pelo mais genuíno dos
néctares produzidos nas encostas do Dão, o vinho “DÃO DE
PENALVA DO CASTELO”, e também pela mais aromática e
perfumada maçã, a “Bravo de Esmolfe”.
Coincidindo com o período de Carnaval, a Feira/Festa
do Pastor e do Queijo/2008 integrou também o DESFILE DE
CARNAVAL DAS ESCOLAS DO CONCELHO que, com cerca de três
centenas de participantes, inundou de cor e alegria parte da
Rua 1º de Dezembro e a Avenida Castendo.
No antigo edifício dos Paços do concelho, esteve presente
uma Exposição de Trabalhos Escolares e uma Mostra de
Artesanato.

COMEMORAÇÕES DO IIº ANIVERSÁRIO
DA PISCINA MUNICIPAL DE PENALVA DO CASTELO
Entre os dias 4 e 9 de Fevereiro, decorreram as
Comemorações do IIº ANIVERSÁRIO DA PISCINA
MUNICIPAL de Penalva do Castelo, que foi inaugurada
oficialmente, em 9 de Fevereiro de 2006, pelo então
Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio.
Nesse sentido, ao longo de toda a semana, a Piscina
Municipal proporcionou gratuitamente aos utentes e público
em geral um conjunto de diversas actividades, como a Natação
Terapêutica (Lares e Centros de Dia), Actividades Aquáticas
(crianças e jovens de diversos níveis etários), Aulas Abertas
de Hidroginástica.
No dia 9 de Fevereiro (Sábado), decorreram Actividades
Aquáticas, destinadas a crianças e jovens entre 1 e 17 anos e
uma Aula Aberta de Hidroginástica, destinada ao público em
geral, com o objectivo de sensibilizar a população para os
diversos parâmetros e os múltiplos benefícios, ao nível da saúde
e do bem-estar, que a hidro-actividade pode proporcionar.

De forma a alargar o universo de utilizadores e a fidelizar
os utentes, foram efectuadas ofertas para os utentes da Piscina
e a CAMPANHA “NOVOS UTENTES”, que proporcionou
condições especiais de utilização, durante Fevereiro e Março,
para inscrições de novos utentes.
As comemorações do IIº ANIVERSÁRIO DA PISCINA
MUNICIPAL terminaram com o espectáculo teatral “ MEMÓRIAS
E RETRATOS DA NOSSA MENINICE”.
O IIº Aniversário deste equipamento desportivo ficou
também marcado pelo início do concurso público da
empreitada “Piscina Exterior – Execução”, com o valor base
de 201.610 Euros.
A execução da Piscina Exterior vai permitir complementar,
sobretudo na época de Verão, a oferta disponível, contribuindo
para a dinamização de todo um complexo de excelentes
infra-estruturas desportivas.
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ESPECTÁCULO TEATRAL
“MEMÓRIAS E RETRATOS DA NOSSA MENINICE”
Inserido nas COMEMORAÇÕES DO IIº ANIVERSÁRIO
DA PISCINA MUNICIPAL, no dia 9 de Fevereiro, pelas 20h30,
a Câmara Municipal promoveu, no Auditório da Banda Musical
e Recreativa, o espectáculo teatral “Memórias e Retratos da
Nossa Meninice”.
Estreado em 2004, o espectáculo “Memórias e Retratos
da Nossa Meninice”, com cerca de 90 minutos, apresentado
pelo Centro Cultural Social Desportivo dos Trabalhadores
da Saúde e Segurança Social (CCSD 500) de Viseu,
procurou “fazer reviver costumes e brincadeiras do tempo
dos nossos avós e, ao mesmo tempo, mostrar aos mais novos
como os seus pais ou avós ocupavam o seu tempo livre”.
Narrativa de um tempo em que o mundo rural marcava a
vida da cidade; fainas agrícolas, costumes e devoções, festas
e tradições, faziam entrar o campo na cidade. A festa, os
cantares ao desafio, o baile, a romaria, a procissão, o convívio,
as partidas e atrevimentos, de adultos ou de meninos, foram
dando lugar à inclusão dos numerosos jogos infantis, criados
pela imaginação aguçada pela distância: o arco, o pião, as
caricas, o botão, a macaca, o lencinho, a apanhada, o

anelinho, a malha, o berlinde, o prego, a cabra-cega, os
brinquedos de madeira ou de trapos e tantos outros…
«Memórias e Retratos da Nossa Meninice», segundo
Luís Filipe Almeida, membro da Direcção do CCSD 500 de
Viseu, é “uma mistura de cantigas, bailaricos, o convívio na
“tasca”, o cantar ao desafio (que muitas vezes surgia nas
desfolhadas), as tardes de “soalheiro”, as brincadeiras das
crianças nesse tempo, não faltando a celebração religiosa,
que então tanta importância tinha”.
Através da teatralização do folclore e do apelo às recordações
de infância, este espectáculo transportou o “público ao mundo
rural de há muitos anos atrás, onde músicos e tocadores, cantares
e cantadores, danças e bailadores, trajos e adereços desfilam,
retratando os tempos livres de adultos e crianças”.
Bem alicerçado na diversidade, versatilidade e
experiência do Rancho Folclórico do CCSD 500, o teatro
musical “Memórias e Retratos da Nossa Meninice” foi um
excelente espectáculo, que, com uma estrutura bem
conseguida, realizou a reconstrução da génese do folclore,
tradições e etnografia do nosso povo.

V Jogos Desportivos do Concelho de Penalva do Castelo
A Câmara Municipal vai promover, entre os dias 27 de
Abril e 22 de Junho, os V JOGOS DESPORTIVOS DO CONCELHO
DE PENALVA DO CASTELO, que visam fomentar, nos jovens, a
prática desportiva, fora dos tradicionais contextos
competitivos.
Nos V J OGOS D ESPORTIVOS ,
podem participar todos os jovens
naturais ou residentes no concelho
de Penalva do Castelo, com idades
compreendidas entre os 7 e os 25
anos (nascidos entre 1983 e 2001).
Com vista a possibilitar a
participação de jovens envolvidos em
edições anteriores, existe o escalão
“S” (jovens nascidos entre 1983 e
1990), que possibilita a participação
apenas numa das duas modalidades
colectivas (Futsal ou Andebol), sendo
obrigatória a participação de 75%
dos atletas inscritos em cada equipa
numa modalidade de carácter
individual (Atletismo ou Orientação).
Os V JOGOS DESPORTIVOS incluem
modalidades colectivas (Futebol de
sete, Futsal, Andebol, Basquetebol)
e modalidades de cariz individual (Atletismo, Orientação,
Pesca Lúdica e Natação).
A principal alteração ao Regulamento dos Jogos/2008

possibilita que, com excepção do Futebol de 7 e Futsal, nas
restantes modalidades possam ser constituídas equipas com
atletas com naturalidade e/ou residência nas diversas
freguesias do concelho de Penalva do Castelo. No entanto,
na modalidade de Basquetebol 3x3 só é permitido a
participação de 2 atletas federados
(inscritos em competições oficiais) por
equipa e, no andebol, só é permitida
a participação de 3 atletas federados
(inscritos em competições oficiais) por
equipa. No Futebol de 7 e Futsal,
podem ser constituídas equipas com
atletas provenientes de duas
freguesias, desde que o somatório
do número de eleitores das duas
freguesias não ultrapasse 800
eleitores.
Depois das inscrições de equipas
e desportistas, que decorrem, até ao
dia 12 de Abril, será elaborado o
calendário das provas das diversas
modalidades. Com a colaboração do
movimento associativo, Escolas e
Juntas de Freguesia, os V JOGOS
DESPORTIVOS DO CONCELHO DE PENALVA
DO CASTELO vão propiciar mais um momento de convívio
entre os jovens do concelho, incrementando hábitos de
salutar prática desportiva.
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INAUGURAÇÃO DO NOVO ESPAÇO
INTERNET DE PENALVA DO
CASTELO
No decurso da XVII Feira/Festa do Pastor e do Queijo,
no passado dia 1 de Fevereiro, decorreu também a
INAUGURAÇÃO/ABERTURA DO NOVO “ESPAÇO INTERNET” DE PENALVA DO
CASTELO, situado no rés-do-chão do antigo edifício dos Paços
do Concelho.

Integrado numa filosofia de requalificação do antigo edifício
dos Paços do Concelho, trata-se de um “Espaço Internet” da
segunda–geração, que disponibiliza 12 postos individuais
de acesso ADSL à Internet. Com equipamentos de última
geração, com as mais recentes versões do sistema operativo
e de diversos programas, a população do concelho tem a
possibilidade de, no centro histórico da vila, contactar com os
novos horizontes proporcionados por este meio de
comunicação/informação.
O “ESPAÇO INTERNET” resulta de uma candidatura
apresentada pelo Município ao POS-C e co-financiada, no
âmbito da medida 3.6 (Sociedade da Informação) do III QCA,
que representou um investimento total de 110.500 Euros.
O “Espaço Internet” está aberto, de segunda a sextafeira, entre as 10.00 e as 20.00 horas, e, aos sábados, entre
as 15.00 e as 20.00 horas.

III CORRIDA ABERTA DE
ATLETISMO
“UMA CORRIDA PELA VIDA”
No dia 27 de Abril, pelas 9h00, vai decorrer a abertura
dos V Jogos Desportivos do Concelho, com a realização da
Prova de Atletismo dos diversos escalões.
No mesmo dia, com a habitual colaboração de diversas
instituições, realiza-se, pelas 9h30, a III CORRIDA ABERTA DE
ATLETISMO “UMA CORRIDA PELA VIDA”, destinada à população
de todas as idades. Com esta iniciativa pretende-se sensibilizar
a população do concelho de Penalva do Castelo para adquirir
hábitos de prática desportiva e incrementar o rastreio regular
dos níveis de colesterol, triglicerídeos, glicémia e medição da
tensão arterial.
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REPORTAGEM NA XVII FEIRA-FESTA DO PASTOR E DO QUEIJO
Nós, elementos do Clube de Jornalismo, resolvemos fazer uma reportagem na Feira do Queijo e, para isso, preparámos um conjunto de
perguntas que colocámos a visitantes e a produtores. Aqui temos o resultado:
5- É sim, muito!

VISITANTES:
1. Como se chama e de onde vem?
2. É habitual vir à Feira todos os anos?
3. Já provou o queijo?
4. Considera que é fundamental a
realização desta Feira para a divulgação eficaz
do Queijo da Serra da Estrela? Que outras
medidas poderiam ser implementadas?
1- Sou Acácio Pinto, Governador Civil do
distrito de Viseu, e estou aqui hoje para me
associar a esta iniciativa que é a Feira Anual do
Queijo da Serra da Estrela, em Penalva do
Castelo.
2- Desde que sou Governador Civil, tenho
vindo sempre e já antes de o ser cá vinha
sempre, na primeira sexta-feira de Fevereiro,
provar o bom Queijo da Serra.
3- Hoje já provei o queijo, aqui num
produtor, e era muito bom!
4- Esta é uma boa medida, fazer uma Feira
específica para o queijo da Serra da Estrela e,
com esta divulgação, estamos a contribuir para
com que as pessoas o possam vender, portanto
realizar mais dinheiro, e, com isso, desenvolver
a sua terra, a sua família, o concelho e o país.
1- Chamo-me Alfredo e venho de Tondela.
2- Há quatro anos que cá venho porque
gosto de assistir à Feira do Queijo.
3- Hoje ainda não.

1- Chamo-me Dores e venho de Braga.
2- Não, é o primeiro ano.
3- Já. É muito bom!
4- É muito importante, ajuda a divulgar os
produtos.
PRODUTORES:
1- Como se chama e de onde vem?
2- Há quantos anos vende queijo da Serra
da Estrela nesta Feira?
3- Costuma vender este produto noutras
Feiras?
4- Os resultados da venda têm sido
positivos?
5- A qualidade do queijo é apreciada pelos
visitantes?

1- Chamo-me José Moreira e venho da
Matela.
2- Já há muitos anos. Há mais de 40 anos
que fabrico queijo. Depois, emigrei, mas tornei
a voltar. Este ano houve menos queijo, por
causa da falta de pastagens. Foi um tempo
muito seco.
3- Praticamente, tenho-o sempre aqui em
Penalva. Isto implica deixar de vender… Nunca
tive problemas com a ASAE, mas é um
problema esta questão de ter de certificar as
queijarias. Nem é pelo dinheiro, mas pelas
implicações… E quando se acabarem os
velhos, acaba tudo! Tenho filhos e netos e
ninguém se quer dedicar a isto.
4- Tenho vendido mais ou menos. Trouxe
12 quilos e vendi seis queijos. Também trouxe
queijo de cabra e vendi uns 10 quilos…
5- Sim.
1- Armando Sequeira, de Mareco – Queijaria
Qtª das Ínsuas.
2- Desde que ela existe, há 24 anos.
3- Não, vendemos para as lojas de comércio
e em casa.

1- Chamo-me Deolinda de Jesus Lemos e
venho de Vila Cova de Tavares.
2- A esta Feira venho raras vezes, só há 3
ou 4 anos para cá.
3- Vendo em Fornos de Algodres, em
Mangualde e em casa.
4- Não muito… A procura tem diminuído.
Falta dinheiro… É a 12,00 Euros o quilo. No ano
passado, vendi mais ou menos ao mesmo preço.

4- São bons. Vendemos bem, a 14 euros o
quilo (o bom!).
5- Sim, muito apreciada.
4- Acho bem que façam esta divulgação
para dar a conhecer o produto da região, para
não se perderem as tradições. Devem dar-se
mais ajudas e incentivos aos agricultores.

Entrevistas conduzidas por:
Luís Filipe Figueiredo, Jorge Rodrigues,
Miguel Abreu e Pactrick Martins, 7º B

Visita de Estudo a Fátima:

IX Encontro de Alunos de E.M.R.C do 9º Ano
No dia 28 de Fevereiro, as turmas do 9ºA e 9ºB deslocaramse até Fátima para o IX Encontro de Alunos de E.M.R.C. do 9º Ano.
Partimos de Penalva às 9.00h e chegámos a Fátima por volta
das 11.00h.
Assim que chegámos, dirigimo-nos a uma pequena capela
à entrada do santuário, onde todas as turmas do 9º ano das
várias escolas se reuniram para uma pequena oração.
Cada escola estava identificada por uma fita de cor diferente.
De seguida, fomos almoçar no parque onde os autocarros
estavam estacionados. Após o almoço, alguns alunos foram ao
encontro do seu amigo secreto, pois era esse um dos objectivos
da viagem.
Da parte da tarde, estivemos no auditório a assistir a pequenas
actuações, tais como danças, canções e pequenas peças de teatro,
nas quais a nossa escola também participou com uma dança, que

foi dedicada aos professores acompanhantes, o Professor Joaquim
Gonçalves e a Professora Emília Teles.
A apoiar a nossa escola tínhamos um “grande pelotão”, que
os incentivava com gritos e aplausos às actuações. Daí a rouquidão
de alguns alunos no dia seguinte.
Na viagem de regresso, demos um “saltinho” ao Fórum de
Coimbra, onde os alunos tiveram um certo tempo de liberdade
para irem às compras.
Chegámos a Penalva por volta das 21h30. Foi uma viagem
divertida, em que os alunos e um pouco os professores conviveram
descontraidamente.
Agradecemos aos professores o facto de nos terem
proporcionado esta viagem espectacular.
Joana Correia, João Veiga, Mónica Santos e Paulo Gil, 9ºA
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TEMA - “União Europeia: participação,
desafios e oportunidades”

A Mesa que presidiu aos trabalhos da Sessão Escolar

e uma perspectiva dos alunos participantes

desta iniciativa da Assembleia da República,
destinada às escolas, prosseguiu com a
realização do acto eleitoral, no dia 10 de
Janeiro.
A lista A foi a única que se
apresentou a sufrágio, tendo
conseguido 70,5% dos votos
entrados na urna.
Seguiu-se a Sessão Escolar,
no dia 17 de Janeiro, em que
os elementos da lista e alunos
de várias turmas do ensino
secundário debateram o tema
em questão e decidiram-se
pela “Medida” e pelo
“Argumento” (ver em caixa)
que os nossos deputados
representantes (o Telmo Laires
e a Sara Neves Silva, do 12ºA,
e a Sandra Sequeira, do 12ºB)
apresentaram na Sessão
Registo da Sessão Distrital do passado dia 11, vendo-se
em primeiro plano os representantes da nossa escola
Distrital, que decorreu em Viseu

Após os passos dados e as actividades
realizadas no 1º período, noticiadas no número
anterior do nosso jornal, a presente edição

PROJECTO DE RECOMENDAÇÃO

A mesa de voto no momento em que uma
aluna de deposita o seu voto na urna

no passado dia 11 de Março.
Em relação aos resultados, nenhum dos
nossos deputados foi escolhido para
representar o distrito de Viseu na Sessão
Nacional, que decorrerá no Parlamento, em
Maio próximo.

MEDIDA:
É

NECESSÁRIO FAZER REFORMAS PROFUNDAS NA

Professora Isabel Nogueira

POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM (PAC),
PAÍS, AS NOSSAS CULTURAS E A

ALTERANDO A SITUAÇÃO ACTUAL QUE PREJUDICA O NOSSO
AGRICULTURA FAMILIAR.

ARGUMENTO:
O que é bom para a União Europeia pode ser péssimo para Portugal.
Tomemos como exemplo a produção do vinho, uma das riquezas do nosso País e da
nossa região.
Assim, não concordamos com a proposta de arranque de 200 mil hectares de vinha e a
proibição de novas plantações, pois provocará a redução da produção e do emprego no
sector, contribuindo para o agravamento da desertificação de grandes áreas rurais.
Não concordamos com a possibilidade de transferir direitos de plantação de novas vinhas
dentro da comunidade, dando origem ao fortalecimento da capacidade produtiva dos grandes
países e das grandes empresas dos mesmos, prejudicando países como Portugal.
Não concordamos com a possibilidade de adicionar açúcar, a utilização de levedura OGM,
ainda que rotulada, e reconhecer como vinho produtos que o não são, prejudicando os
interesses do nosso País, dos nossos agricultores e de vastas regiões, onde se inclui a nossa.
Defendemos o reforço do apoio orçamental a essas produções!
Defendemos a qualidade da produção vinícola!
Defendemos a pequena e média agricultura e o mundo rural!
Defendemos que a Política Agrícola Comum consiga garantir a todos os agricultores da
União Europeia, incluindo os portugueses, rendimentos estáveis e um nível de vida adequado!

EDITORIAL

(Continuação da página 1)

professores), este último é o que tem causado maior
polémica, tendo originado já acesos debates e
momentos de discussão e reflexão nas escolas e
em vários sectores da sociedade civil, a contestação
de largos milhares de docentes.
É certo que as mudanças são necessárias, desde
que visem a melhoria de resultados, e que muitas
vezes não é tanto a mudança que é contestada, mas
sim a forma como se quer mudar, o que exige
ponderação e bom-senso.
O sector da educação é dos mais delicados, pois
está em causa a formação dos cidadãos de hoje e de
amanhã, e, para que esta se processe com qualidade,
é essencial garantir todas as condições para que
professores e alunos façam o seu percurso com
serenidade, num ambiente em que a única agitação
admitida seja a da inovação educativa, ao serviço
das efectivas aprendizagens dos alunos.
O Conselho Executivo
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NOVAS DA
BE / CRE
A Biblioteca Escolar, como
espaço dinâmico e confluente de
saberes diversificados de âmbito
disciplinar e interdisciplinar, vem
mais uma vez divulgar as
actividades realizadas, desta feita
no 2º período, e expostas no seu
espaço.
• Projecto “A Matemática e a
Arte” – exposição de trabalhos

realizados pelos alunos do 10.ºA,
10.ºB e 11.ºA, no âmbito da
disciplina de Matemática.
• Campanha “Pró Saber” –
realização de frases alusivas às
vantagens do saber, aberta à
participação de toda comunidade,
no âmbito da disciplina de Filosofia.
• Comemoração do Quarto
Centenário do Nascimento de
padre António Vieira.
• Castelo Medieval realizado em
esferovite, pelos alunos David
Ferreira, Miguel Lopes e Ricardo
de Jesus do 5.º B, no âmbito da
disciplina de História e Geografia
de Portugal.
A equipa dinamizadora
da BE/CRE
Professores
Paula Portugal (Coordenadora),
Manuela Silva, Célia Dias,
Fernanda Bandeira e José Veiga
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VISITA DE ESTUDO A MAFRA

Integrada no estudo do “Memorial do
Convento”, de José Saramago
Todos os alunos do 12.ºano se
devem recordar da visita de estudo a
Mafra, mais propriamente ao Palácio
Nacional de Mafra. Saímos mais cedo
do que o habitual… eram 7h45 e já
os alunos, juntamente com os
respectivos professores de Português,
iam a caminho, digamos que ainda
todos um pouco “ensonados”.
Estavam à nossa frente 4 horas
de viagem…
Como em grande parte das
viagens, foram 4 horas repletas de
animação… uns cantavam,
dançavam… outros namoravam…
fizemos uma paragem para comer
alguma coisa e, deste modo, uma
pequena pausa.
Quando chegámos, formámos
dois grupos e uma guia
encarregava-se de nos tentar fazer
entender, resumidamente, a grande
história do Convento de Mafra:
falou-nos de D. João V ter eleito
Mafra para nela edificar o mais
sumptuoso monumento de
Portugal, em 1717, os seus motivos,
a longa e dura construção, e
mostrou-nos a longa fachada que é
ladeada por dois grandes torreões

Os nossos alunos ouvem atentamente a guia da visita

antecedida por uma grande
escadaria. A igreja é onde mais se
sente a influência clássica e se
acentua a grandiosidade do
monumento. São ainda de destacar,
no mesmo conjunto monumental,
o Palácio, o Museu, a Biblioteca
Conventual e a Tapada, e, também
em grande número, a presença de
estátuas de mestres portugueses,
franceses e italianos, retratos,
pinturas, objectos…. Foi bastante
interessante.

Momento da visita ao enorme edifício

quadrados; no centro, a basílica,
entre as duas torres, que é

Quando acabou a visita, era
hora de almoço… Cada um tentava

arranjar um local propício para
almoçar, tínhamos apenas uma
regra: “Estar novamente de
regresso ao local, pelas 14h30”.
Agora, era para assistirmos à
peça de teatro “O Memorial do
Convento”, uma adaptação da obra
homónima de José Saramago, pela
companhia do Teatro Nacional D.
Maria II, que apresenta como tema
central a história da construção do
Convento de Mafra e a história de
amor entre Baltasar e Blimunda,
duas das personagens principais do
romance. Teve a duração de cerca de
2h30min, mas que foram passadas
sem darmos por elas, pela excelência
do espectáculo. Podemos dizer que era
uma mistura de acção, comédia e
suspense. Todos adorámos… com
vontade de repetir.
Quando acabou, lanchámos e
regressámos ao autocarro.
Novamente, 4 horas de viagem nos
esperavam, mas o entusiasmo e a
animação serviram de bálsamo para
regressarmos às nossas casas, depois
de um dia em que a escola se
transplantou e se transformou,
porque aprender também está para
além da escola.

Nádia Marques, 12ºB
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Crónica

Não há idade para amar
Andavam dois idosos a passear
pela rua, felizes e apaixonados. A sua
felicidade era intensa e ao mesmo
tempo apreciada por todas as pessoas
que passavam por aquela rua.
A senhora era pequena, tinha
verrugas na cara, com cerca de 70
anos. Mas, apesar de tudo, tinha um
ar alegre, pois o amor que sentia pelo
seu companheiro fazia com que ela
ficasse mais bela e as consequências que aparecem com a velhice
não interferissem na sua vida.
O seu companheiro tinha cabelos
brancos, cerca de 75 anos e quase
não se segurava em pé. Apesar da sua
bengala, quem lhe dava muita força para

continuar andar era a sua esposa.
A uma certa altura, decidiram
sentar-se num banco público, onde
falavam e riam constantemente,
como se a idade e os problemas não
passassem por eles, pois afinal de
contas todos nós temos problemas.
Este é um exemplo a seguir por
todos nós, pois o amor, a paixão e a
felicidade são duradouras, fazendo
com que a velhice, incluindo os vários
problemas que surgem, sejam ultrapassados pela felicidade de duas
pessoas apaixonadas, sem que a
idade interfira.

Carla Lopes, 10ºC

Violência Doméstica em Portugal
Em relação ao fenómeno social da “Violência Doméstica”, podemos afirmar que 2007 foi
um ano negativo, pois verificamos que a violência doméstica em Portugal, desde Janeiro até
Dezembro, aumentou em média mais de 10% do que em igual período do ano anterior e que
mais de 8 mil mulheres denunciaram os seus companheiros junto da Associação de Apoio a
Vítima (APAV).
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Jovens na moda!
Numa vila, aos domingos, todos
os idosos vão passear pela praça da
sua terra, que é o lugar onde os
idosos se encontram para se
divertirem um pouco, e muitos ficam
lá na conversa.
Por breves instantes, passa por
lá um grupo de jovens alegres
divertidos e sobretudo na “moda”.
Os idosos que lá estavam ficaram
muito assustados, muito admirados
a olhar para aquele grupo de jovens.
Os jovens andavam vestidos
com calças rotas, cabelos de várias
cores, com vários tipos de
penteados, dum lado maior do que
outro, mini saias, grandes decotes, as calças maiores dum lado do que
noutro…
O grupo de jovens ouvira alguém que dizia assim:
- No meu tempo não era nada disto, andam mais despidos do que
vestidos, sinceramente…
Os idosos reagem mal ao modo como os jovens de hoje se vestem,
porque no seu tempo não se vestiam assim.
Os jovens não reagiram mal, compreenderam e, se andam assim
vestidos, é porque se sentem bem vestidos desta maneira.

Fernanda Gouveia, Mª Conceição Rebelo, Mª Emília Costa e Paula Albuquerque, 12ºC

A Pena de morte
continua no mundo
Actualmente, estima-se que cerca de 20 000 pessoas em todo o
mundo estejam à espera de serem executados pelo respectivo Estado.
Em 2006, 25 países levaram a cabo execuções e, nesse mesmo ano,
91% de todas as execuções aconteceram apenas em seis países: China,
Irão, Iraque, Paquistão, Sudão e Estados Unidos da América.
Desde 1990, mais de 50 países aboliram a pena de morte para todos
os crimes, pelo que podemos concluir que o número de países
abolicionistas continua a crescer, o que cria a oportunidade para acabar
com a pena de morte. Em 2006, as Filipinas juntaram-se aos países que
aboliram a pena de morte para crimes de delito comum.
Para acabar com este crime, a Amnistia Internacional faz um apelo a
todos os países do mundo para abolirem a pena de morte, por esta
pena ser a forma mais cruel, desumana e degradante de punição.
Cátia Rodrigues, Joana Pereira e Raquel Pina, 12º C

Sobre o Desenvolvimento
Sustentável
No dia 4 de Dezembro de 2007, a Austrália ratificou o Protocolo de
Quioto.
Assim, os Estados Unidos ficam isolados, sendo o único país desenvolvido
que não aderiu ao Protocolo de Quioto. O tratado foi adoptado em 1997 e
obriga os países ricos a reduzirem as emissões de gases que aquecem o
planeta, como o dióxido de carbono (CO2).
Os EUA são os maiores emissores do mundo, sendo urgente uma
mudança de atitude por parte dos governantes deste país, para bem de
todos nós.
Portugal ainda está longe das metas de Quioto, pois não só as emissões
de dióxido de carbono do país continuam elevadas, como muitas das medidas
para as reduzir, previstas no Programa Nacional para as Alterações Climáticas
(PNAC), estão atrasadas, mas o governo português diz que vai cumprir o
Protocolo de Quioto, mesmo que para isso tenha de comprar, no exterior,
direitos de poluição.

David Lopes e Ricardo Jorge Costa, 12ºC

Joana Laires, 10ºC
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Baile – Concurso de Máscaras
No âmbito das actividades da disciplina de Técnicas de Expressão e
Comunicação (unidade “A expressão na descoberta de si, do outro e
do Mundo”), a turma do 11º C (Curso Tecnológico de Acção social),
com a colaboração da Associação de Estudantes, promoveu a realização
de um Baile / Concurso de Máscaras.
O evento ocupou parte da tarde do dia 1 de Fevereiro e envolveu de
forma divertida a comunidade escolar, na escolha dos melhores
mascarados. Em relação ao baile, registou-se menos entusiasmo que
no ano transacto.
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ESCOLA ESTEVE PRESENTE NA XVII
FEIRA-FESTA DO PASTOR E DO QUEIJO
A Feira-Festa do Pastor e do Queijo Serra da Estrela de 2008 realizouse nesta Vila, no passado dia 1 de Fevereiro.
A nossa Escola esteve representada na Exposição de Trabalhos
Escolares, sobre o tema “Queijo Serra da Estrela”, por um trabalho
realizado pelos alunos do 6ºA, sob a orientação dos seus professores de
Educação Visual e
Tecnológica.
Por outro lado,
todas as turmas,
exceptuando as
do 11º e 12º ano,
puderam visitar a
Feira-Festa durante um tempo
lectivo e acompanhadas por um
professor (ver reportagem alusiva
Trabalho dos alunos do 6º A, em que em que
neste jornal).
foi utilizada a técnica do mosaico

Encontro de Alunos de E.M.R.C. do 9º ano
Os alunos do 9º ano participaram no Encontro Anual de Alunos de
Educação Moral e Religiosa Católica do 9º ano, que teve lugar em Fátima
no dia 28 de Fevereiro.
Os nossos representantes puderam visitar ou revisitar Fátima,
conhecer a nova Basílica e partilhar experiências com colegas de outras
escolas, todos da região de Viseu (ver texto neste jornal).

Conferência sobre “Violência Doméstica”
No âmbito das actividades da área curricular designada de Área de
Projecto, os alunos da turma 12ºC, orientados pela respectiva docente,
propõem-se realizar, até ao final do presente ano lectivo, conferências –
debate subordinadas a temas variados e relacionados com os Direitos
Humanos.

Alunos do secundário reflectem sobre “Violência Doméstica”

A primeira realizou-se no passado dia 29 de Fevereiro, no Auditório
da nossa Escola, teve como tema a “Violência doméstica” e foi conduzida
por dois representantes da APAV – Associação de Apoio à Vítima,
delegação de Coimbra.
Os destinatários foram os alunos já referidos, bem como os das
turmas 10ºB, 11ºC e 12ºA, os quais ficaram assim mais elucidados sobre
aspectos que caracterizam este problema social.
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Finalistas 2008
Os finalistas da Escola EB 2,3/S de Penalva do Castelo aproveitam
desde já para agradecer a todos aqueles que estiveram presentes no
nosso Baile de Finalistas, que se realizou no dia 19 de Janeiro.
Foi sem dúvida um momento único, memorável, que ficará na nossa
memória para sempre. Foi com enorme prazer que o partilhámos com
toda a comunidade escolar!
O Baile teve início com um jantar em que participaram as nossas
famílias e alguns professores, no que foi um momento de
confraternização e muito especial, seguido do tradicional Baile!
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Visitas de estudo
Neste 2º período, realizaram-se as seguintes visitas de estudo:
- Enquadrados pelo estudo, na disciplina de Português, da obra
de leitura integral “Memorial do Convento”, do nosso Prémio Nobel
da Literatura, José Saramago, os alunos das turmas do 12º ano
participaram numa visita a esse grandioso conjunto monumental
que é o Palácio / Basílica / Convento de Mafra, em 24 de Janeiro.
Além da visita-guiada, os alunos assistiram a um espectáculo
dramático que lhes proporcionou uma melhor contextualização para
o estudo da obra (ver texto neste jornal).

Alunos do 12º ano junto do Palácio Nacional de Mafra

Foi uma noite extraordinária na qual todos nós, finalistas, comemorámos
o facto de termos atingido mais uma etapa da nossa vida, a conclusão do
ensino secundário, que é muitíssimo importante para cada um de nós.
Preparamo-nos agora para uma nova fase, mas antes é certamente
importante celebrar e comemorar todo o esforço gasto para chegar aqui!
Deste modo, além do Baile de Finalistas, irá ser realizada a viagem de Finalistas
a Lloret de Mar, de 14 a 21 de Março, na qual apenas participarão 34
alunos! Será sem dúvida outro momento único que nos marcará imenso,
apesar de sermos poucos finalistas a participarem. Desfrutaremos ao
máximo e aproveitaremos da melhor maneira estes dias!
Por fim, só nos resta mais uma vez agradecer todo o apoio da
comunidade escolar em todas as actividades que realizámos, e desejar
a todos uma Feliz e Santa Páscoa!
A Presidente da Comissão de Finalistas: Paula Barros, 12ºA

- Contextualizados pelos conteúdos da disciplina de Ciências
Físico-Químicas, os alunos das turmas do 9º ano e alguns da turma
8ºC - CEF realizaram, em 11 de Fevereiro, uma visita de estudo ao
Visionário, centro de ciência localizado em S. Maria da Feira (ver
texto neste jornal).
- No âmbito das actividades da disciplina de Educação Moral e
Religiosa Católica, cerca de 45 alunos do ensino secundário inscritos
na referida disciplina partiram à descoberta de terras de Espanha,
nomeadamente da província de Salamanca, que faz fronteira com a
nossa Beira, nos dias 22 e 23 de Fevereiro.
Para além da visita a Salamanca, a “Coimbra de Espanha”, pela
importância da sua vetusta universidade, onde pernoitaram, o périplo
incluiu também a passagem pela aldeia histórica de La Alberca, pelo
Santuário e Miradouro da Senhora da Pena de Francia e pela pequena
cidade de Ciudad Rodrigo, mais junto à fronteira de Vilar Formoso
(ver texto neste jornal).
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A Origem do Dia do Pai
O dia do Pai teve origem na
Antiga Babilónia, há mais de 4 mil
anos. Um jovem chamado Elmesu
Moldou esculpiu em argila o primeiro
cartão. Desejava sorte, saúde e longa vida
a seu Pai.
Em 1909, nos Estados Unidos,
Sonora Luise Smart Dodd, filha do
veterano da guerra civil, John Bruce Dodd
(no entanto, algumas fontes de pesquisa
indicam que o nome do pai de Sonora era
William Jackson Smart, ao invés de John
Bruce Dodd), ao ouvir um sermão
dedicado às mães teve a ideia de celebrar
o Dia dos Pais, motivada pela grande
admiração que sentia pelo pai, que viu a
sua esposa falecer ao dar à luz o sexto
filho, e que teve, então, de criar o recémnascido e os outros cinco filhos sozinho.
Já adulta, Sonora sentia-se orgulhosa por
ver o pai a ultrapassar todas as dificuldades sem a ajuda de ninguém. Então, em
1910, Sonora enviou uma petição à
Associação Ministerial de Spokane (cidade
localizada em Washington, Estados
Unidos) e também pediu auxílio a uma
Entidade de Jovens Cristãos da cidade.
O primeiro Dia dos Pais norteamericano foi comemorado a 19 de Junho
de 1910 (data do aniversário do pai de
Sonora).
A flor escolhida para simbolizar aquele
dia foi a rosa (as vermelhas eram dedicadas
aos pais vivos e as brancas aos falecidos).
O interesse pela comemoração da data
começou na cidade de Spokane e estendeu-

se a todo o Estado de Washington. Em 1924, o presidente
Calvin Coolidge apoiou a ideia
de um Dia dos Pais nacional e,
finalmente, em 1966, o presidente
Lyndon Johnson assinou uma
proclamação presidencial, declarando que o terceiro domingo de
Junho seria o Dia dos Pais (contudo,
alguns dizem que foi oficializado em 1972
pelo presidente Richard Nixon).
A data da comemoração deste dia
varia de país para país; no entanto, a
maioria comemora esta data no terceiro
domingo de Junho. Em Portugal, esta
festividade acontece no mesmo dia de
S.José, isto é, a 19 de Março.
A ideia principal desta data foi
fortalecer os laços familiares e o respeito
por aqueles que nos deram a vida. Esta
data deve ser comemorada nem que seja
só para dizer um simples “ Obrigado,
Pai!”.

CONTO TRADICIONAL

«Filho és, pai serás...»
Há muito tempo, num país
distante, um homem, vendo que seu
pai já era velho e não podia trabalhar,
resolveu livrar-se dele.
Assim, num certo dia de Inverno,
pegou numa manta e numa broa e
convidou o pai a acompanhá-lo até
ao cimo de um monte.
Chegado lá, o filho disse ao pai que
não o podia alimentar e que, por isso,
ali o deixava.
O pai, de lágrimas nos olhos, pela
tristeza de se ver assim tratado pelo
filho, ainda teve forças para lhe
perguntar:
- Filho, não trazes, por acaso, uma
faca?
- Para que a quer, meu pai?
- Olha, filho, lembrei-me de cortar esta manta e esta broa ao meio,
para que leves uma parte para casa.
- Para quê, pai? - perguntou o filho, intrigado com a atitude do
velho.
- É para o teu filho te dar quando fores velho como eu e já não
puderes trabalhar...
O filho olhou o pai. Compreendendo a lição que este lhe dera, chorou
de arrependimento e trouxe-o de novo para casa, onde o tratou com
carinho até à hora da sua morte.
Extraído da Web pelo Clube de Jornalismo

“Re – Brincar”
Recolha do Clube de Jornalismo

Os Cantares de Janeiras
Os cantares de janeiras são
uma tradição muito antiga. Grupos
de pessoas cantavam à porta das
famílias mais abastadas, na
esperança de receberem bens
alimentares: maçãs, figos nozes,
pão, avelãs, chouriças, etc…
Quando não eram atendidos,
cantavam quadras de arremesso,
troçando dos proprietários da
casa.
Hoje em dia, ainda há pessoas
que continuam a manter esta
tradição. Para além disto,
começaram a organizar-se
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Encontros de Cantares de
Janeiras.
Foi o que aconteceu no
passado domingo, dia 6 de
Janeiro, no auditório da sede da
Banda de Música de Penalva do
Castelo. Nele participaram vários
grupos de cantares e ranchos cá
do concelho.
Foi uma tarde cultural
agradável, que terminou com um
lanche convívio para os
participantes.

EM EDUCAÇÃO VISUAL
No âmbito da 2ª unidade de trabalho, a que se chamou Re-Brincar,
os alunos das turmas do 3º ciclo recolheram materiais reutilizáveis,
projectaram e fabricaram brinquedos. Compreenderam que nos
podemos ocupar com qualquer objecto que tenhamos, desde que
usemos a imaginação. Consideraram o tema interessante e reconheceram
a importância da reutilização de materiais.
A avaliação do processo de trabalho foi positiva, não se valorizando
o produto final.

Bonecos vários

Arranjo floral

Alunos do 8ºC - CEF
Robot
Moinho de vento

OVNI
Objecto Voador
Não Identificado
Professora de Educação Visual, Cristina Ivo de Carvalho
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INQUÉRITO SOBRE O T
ABACO
TABACO
A propósito da nova lei sobre o tabagismo, que entrou em vigor no passado dia 1 de Janeiro e que veio alterar hábitos sociais a vários níveis,
com a proibição de fumar na generalidade dos espaços fechados, resolvemos realizar um inquérito na nossa Escola, junto de professores e
funcionários. As questões foram as seguintes:
GRACELINA PAIVA, professora
1- Infelizmente, sim. Há 30 anos.
2- Um maço.
3- Muitas vezes.
4- Às vezes por stress, outras vezes por
determinadas influências dos amigos, ou porque
nos grupos todos fumam e a pessoa sente-se
isolada.
5- Sim, problemas a nível dos pulmões,
dificuldades, a nível da mulher, de esterilidade,
nos homens também problemas de esterilidade,
de evolução a nível da altura, da sua constituição.
Também as crianças, cujas mães fumam durante
a gravidez, são afectadas a nível do peso e da
estatura.
6- Vários. Um deles é através de comprimidos
com nicotina, através de selos, de ginástica, de
acupunctura,…
7 - Concordo plenamente, porque acho que
vai diminuir o consumo do tabaco, principalmente aqui na escola. De um modo geral, penso
que diminui a quantidade de tempo e de tabaco
que se fuma. Mas concordava também, para ser
democrático, que houvesse um local para os
fumadores.
8 - Uma boa saída do ar, janelas, bons
extractores, porque mesmo para quem é fumador
faz menos mal se houver estas condições.
9- Há sanções para quem se encontra a
fumar em determinados locais e também para
os proprietários que o permitem, mas não sei
quais são os valores das multas.
ERNESTO ALMEIDA, funcionário
1- Não.
4- Não sei, como não sou fumador...
5- Conheço. O cancro dos pulmões é uma
das principais.
6 - Já ouvi falar. Sei que há umas pastilhas
para deixar de fumar, mas o principal é ter força
de vontade.
7 - Concordo, porque não há necessidade de
incomodar as pessoas. Se querem fumar, fumam
só eles e já não prejudicam os outros.
8 - Sobretudo muita circulação de ar,
preferencialmente, ao ar livre.
9- Sei que há uma coima mas não sei de
quanto é, nem para quem fuma nem para os
proprietários.
JAIME FERNANDES, professor
1- Não.
4- Se calhar para se afirmarem...
5- Sim, cancro do pulmão, hipertensão, entre
outros.
6- Sim, alguns: tratamento clínico, um
método que foi divulgado esta semana, com base
em entrevistas, pastilhas, etc.
7- Concordo, no fundo a situação estava

(a 2. e 3. só se aplicaram a fumadores):
1. É fumador(a)? Há quanto tempo?
2. Quantos cigarros fuma por dia?
3. Já pensou em deixar de fumar?
4. Por que motivo é que as pessoas começam a
fumar?
5. Conhece, certamente, as doenças causadas
pelo consumo do tabaco…

invertida: as leis foram feitas para serem
cumpridas e parecia que aqueles que estavam a
cumpri-la é que eram os transgressores.
8- O sistema de exaustão penso que é um
dos principais; por outro lado, penso que deveria
haver mesmo separação física entre locais para
fumar e outros para não fumar.
9- São sanções monetárias, multas pagas
em dinheiro e, no extremo, pode originar mesmo
cadeia.
MARCO PEREIRA, funcionário
1- Sim. Desde que andei na tropa, aos 18
anos.
2- Uns 10...
3 - Não, ainda não estou consciencializado. Se
calhar devia deixar, mas como me sinto bem...
4 - Depende de cada um. Às vezes é por uma
questão de companhia, quando se está só, como
me aconteceu na tropa: estava de serviço,
sozinho, de noite, e dava jeito...
5 - Algumas: doenças cardiovasculares, por
exemplo.
6 - Sim, há medicação, pensos específicos mas,
acima de tudo, se não houver vontade de deixar de
fumar não há tratamento que possa ajudar.
7 - Sim, porque fumar deve ser ao ar livre
ou em locais próprios e não devemos prejudicar
os que não fumam.
8 - Penso que é a exaustão dos fumos e a
introdução, no estabelecimento, de ar puro.
9- São multas para o dono do estabelecimento
e para a própria pessoa que fuma.
LUÍS PIRES, professor
1 - Não.
4 - Talvez para fazer a experiência, ou porque
têm alguém na família ou amigos que fazem o
mesmo e querem experimentar.
5 - Sim, cancro no pulmão, por exemplo.
6 - Sim, produtos farmacêuticos,... Ontem,

6. Sabe que existem métodos para deixar de
fumar? Dê exemplos.
7. Concorda com a lei que entrou em vigor em
Janeiro deste ano? Porquê?
8. Que requisitos deverão ter os locais onde é
admitido fumar?
9. Quais são as sanções previstas para quem não
cumprir a Lei?

por acaso, surgiu um exemplo na televisão, que
consistia em colocar um aparelho na orelha
(medicina chinesa).
7 - Concordo perfeitamente, porque penso
que ninguém tem que estar a apanhar com o
fumo dos fumadores.
8 - Extractores de fumo e locais isolados.
9 - Há multas para os fumadores e para os
proprietários que permitem que tal aconteça.
PAULO NEVES, professor
1- Não.
4 - Penso que deve ser para fazer uma
experiência, pela novidade.
5 - Sim, doenças cardiovasculares, muitas
delas acabam em cancros, por exemplo,
pulmonares.
6 - Sim, há pensos de nicotina, comprimidos
para compensar mas, acima de tudo, acho que
tem que se ter vontade própria.
7- Sim, concordo, por vários factores. Em 1º
lugar, pelo facto de o não fumador ser obrigado a
fumar involuntariamente; por outro lado, as
doenças provocadas pelo tabaco criam enorme
despesa ao sector público (porque recorrem
muitas vezes aos hospitais), que todos nós
pagamos, e devemos pensar nisso também... e
depois, para uma vida mais saudável, que é
muito importante!
8 - Deve haver uma ventilação muito forte,
com aspiradores de ar, com filtros, ...
9 - Sei que há multas previstas na lei, mas,
como não fumo, não sei os valores.
FRANCISCO GUEDES, professor
1- Não, mas já fui. Posso relatar a minha
experiência: quando tinha a vossa idade, resolvi
imitar os meus colegas mais velhos. Na altura,
estava no Seminário. Embora fosse proibido, numa
instituição onde as regras eram muito apertadas,

havia sempre a tendência para se transgredir um
pouco. Mas não gostei. Guardo essa experiência
como negativa. Não recomendo. Mais tarde, já
adulto, tive uma fase passageira em que fumei
mas depois decidi esquecer mesmo.
4 - Por várias razões: imitar os outros, desejo
de sentir como é…
5 - Sim, conheço, o cancro do pulmão é a
mais conhecida. Ainda ontem faleceu uma
senhora, de 45 anos, em Viseu. Chegava a fumar
três maços por dia.
6 - Sim, existem métodos químicos, outros
naturais, pastilhas,... Mas o principal é a força
de vontade, foi o que aconteceu comigo!
7 - Concordo plenamente, aliás, já se começam
a sentir os benefícios da implementação dessa lei:
diminuíram os acidentes vasculares cerebrais, a
qualidade de vida aumentou... E há algo
surpreendente: alguns proprietários de espaços de
diversão ou lazer normalmente conotados com grande
consumo de tabaco, antes da lei, notam agora que
há mais movimento, maior procura. Como já não se
fuma, os não fumadores passaram a frequentar
mais esses locais. Diminuíram as receitas públicas
em impostos, porque há menos consumo, mas
também haverá menos despesas a nível da saúde
porque aumentou a qualidade de vida.
8 - Devem ter condições para que o fumo
seja repelido para o exterior.
9 - Não conheço bem a lei, mas sei que
estão previstas multas bem pesadas!
CRISTINA MACHADO, funcionária
1- Não.
5 - Sim, por exemplo, cancro dos pulmões.
7 - Sim, porque deixa de haver tantas doenças,
pelo menos as que estão relacionadas com o
tabaco.
8 - Só devem fumar na rua.
9 - Sei que há multas.

Mª DO CARMO ESCABECHE, professora
1- Não.
4 - Por muitos motivos: uns para serem iguais
aos outros, alguns porque querem experimentar,
outros porque acham engraçado…
5 - Sim, algumas: todos os problemas
respiratórios, de asma, pulmonares, etc.
6 - O melhor método é as pessoas terem
consciência de que faz mal. Para além disso, há
autocolantes, comprimidos, terapia de
alimentação, há vários métodos.
7 - Concordo perfeitamente, porque não
temos que sujeitar as pessoas que não fumam a
serem fumadores passivos.
8 - Serem bem arejados.
9 - As sanções são as multas. Têm que ser
chamados à atenção e são multados.
Alunos do 8ºC - CEF
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- A todos os alunos e seus pais/encarregados de educação,
votos de uma Páscoa Feliz

Tel.: 232 640 090
Fax 232 640 099
Lugar do Calvário
E.N. 329 | 3550-167 PENALVA DO CASTELO
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O OUTRO LADO DE...
Dando continuidade a esta secção do PENA JOVEM, em que se pretende conhecer e dar a conhecer “o outro
lado de…” pessoas que integram a nossa comunidade educativa, quer sejam professores, alunos, funcionários
ou encarregados de educação, fomos conversar com um professor que exerce pela primeira vez na nossa
Escola e com um aluno do 12º ano.
No primeiro caso, falamos do professor Carlos Damas Gonçalves, que lecciona a disciplina de Educação
Física nas turmas do 9º, 10º e 11º anos.
- Qual a sua opinião em relação a esta escola?
- É muito boa, a relação com os professores
também é muito boa e a
proximidade também é
grande entre os alunos.
- Se não fosse professor, que outra
profissão gostaria de
exercer?
- Treinador de futebol.
- Tal como todos
nós, já foi aluno. Quais
os bons e os maus momentos que o marcaram?
- Um bom momento foi a entrada na universidade. Em
relação aos maus, não tenho nenhum em especial,
sinceramente (risos).
- Gosta de ouvir música? Qual o género de música
que aprecia?
- Gosto. Aprecio folclore.
- Se pudesse dar a volta ao mundo, que locais
gostaria de visitar?
- Gostava de visitar Veneza. E acho que é o único em
especial (risos).
- Como professor de Educação Física, deve ter um
desporto favorito. Qual é?
- É futebol.
- Como ocupa os seus tempos livres?
- A dançar folclore (risos), a praticar desporto,
essencialmente, e a ouvir música.
- A Educação Física é uma das disciplinas
preferidas por muitos alunos. Porquê?
- Bem, é uma disciplina que lhes permite alguma liberdade e
não têm de estar com grande rigidez; portanto, deve ser por isso.
- Para terminar esta nossa entrevista, gostaria de
deixar alguma mensagem à nossa comunidade escolar?
- Que sejam muito felizes, principalmente, e que estudem
(risos).

O

NOSSO OUTRO ENTREVISTADO É O

RICARDO

CHAVES, DO 12ºB.
- Estás este ano a frequentar o 12º ano. O que é
que te preocupa mais neste momento?
- O que me preocupa mais neste momento é conseguir
uma boa média.
- Completado o 12º ano, o que pensas fazer?

- Prosseguir os meus estudos e tirar um curso superior.
- Porquê essa opção?
- Devido à elevada competitividade no mundo do trabalho,
acho que só quem tem um bom curso consegue um bom
emprego.
- Como costumas organizar o tempo disponível na
tua vida?
- Costumo organizar o tempo de forma a conseguir
conciliar a escola com o que gosto de fazer.
-Gostas de ouvir música? Quais os géneros
preferidos?
- Sim. Género trance e rock.
- Aprecias literatura? Qual o livro que mais te
fascinou?
- Embora não aprecie muito literatura, o livro “Os Maias”
parece-me um livro interessante, para mim.
- De certeza que já atravessaste bons e maus
momentos na tua vida de estudante. Quais foram os
bons e maus momentos que te marcaram?
- Os bons momentos, durante a vida de estudante, é
poder estar com os amigos, pois acho que ajudam muito no

sucesso escolar. Os maus
momentos na vida de
estudante são, por vezes,
as injustiças a nível da
avaliação.
- Qual é a tua ideia
em relação à vida de
estudante?
- Para mim, a vida de
estudante é a melhor fase
da nossa vida. Apesar de
termos de nos preocupar com os estudos, é na escola que
temos os nossos melhores amigos.
- Para terminar esta entrevista, gostaria de te
perguntar se queres deixar alguma mensagem ou
conselho aos alunos desta escola?
- Apesar de a vida escolar, por vezes, não ser fácil, é na
escola que está o futuro.
Entrevistas conduzidas por
Patrícia Gomes e Cláudia Almeida, 10ºB

VISITA DE ESTUDO A SALAMANCA
No dia 22 de Fevereiro,
nós, alunos do secundário,
realizámos uma visita de estudo
a Salamanca - Espanha, em
cujo albergue municipal fomos
muito bem recebidos e
pernoitámos do dia 22 para o
dia 23 de Fevereiro.
Nesta visita, apreciámos a
beleza
dos monumentos, entre
A nossa comitiva na Plaza Mayor
os quais incluímos a Catedral
de Salamanca, a Ponte Romana, a Casa das Conchas, o Museu de Salamanca, a Grande Praça e o santuário da Pena de Francia,
que, na minha opinião, foi o local mais interessante, devido à altitude em que nos encontrávamos e ao facto de a paisagem vista de
lá de cima ser absolutamente maravilhosa, deixando sem palavras quem a observava.
No regresso a casa, parámos ainda em La Alberca, uma aldeia histórica bem conservada, para podermos ir ao wc e
comprar alguma coisa que nos agradasse.
Fomos acompanhados pelo professor de EMRC, Joaquim Gonçalves, e pelas professoras de História Ana Cristina Catarino e
Emília Teles, que nos proporcionaram ainda mais animação, dado serem professores muito simpáticos e divertidos.
Foi uma actividade interessante, pois, não só nos descontraímos, como pudemos observar a beleza de Salamanca,
absolutamente extraordinária. Duvido que alguém se vá esquecer dos momentos passados, pois foi uma viagem impossível
de esquecer.
Patrícia Gomes, 10ºB

Leonel da Silva & Filhos, L.da
Carpintaria e Cozinhas por Medida
RESIDÊNCIA:
Rua Pinheiro do Soito, Nº 11 - Tel.: 232 641 549 - Sangemil
FÁBRICA:
Tel.: 232 642 416 - Paulo.: 969 012 697 - Tlm. 965 637 632
Quinta do Batoquinho - 3550 PENALVA DO CASTELO
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A Origem do Nome da Minha Aldeia:

Vila Cova do Covelo
No seguimento de um dos
temas abordados nas aulas de
Cidadania e Empregabilidade e
que se prendeu com a origem,
histórica e popular, do nome da
minha aldeia e sem pretensões de
quaisquer rigores científicos,
encontrei duas justificações para
o nome Vila Cova do Covelo.
A primeira, bem atrevida e
genuinamente popular, diz-nos
que, um certo dia, um pequenito
já meio “espigadote” terá visto
uma mulher sem roupa interior.

iniciado este povoado, num sítio
onde o terreno geograficamente se
afunda numa pequena planície, ou
seja, numa cova. Esse desnível,
que correspondia à tal cova e
porque esta se encontra realmente
encravada entre duas elevações de
terreno, era conhecida como a
Cova do Covelo.
Para o nome Covelo não
encontrei qualquer explicação,
mas pensei em covil. Seria a Cova
do Covil-Covelo de primitivos
povos? Seria aí a toca de algumas

VIVÊNCIAS DE CARNAVAL
O meu Carnaval
O meu Carnaval este ano foi um
pouco diferente.
No domingo de Carnaval, não
andei vestido à época porque ainda
não tinha pensado no que devia
vestir e fui pensando...
Na terça-feira de Carnaval,
andei vestido com uma
camisa vermelha até aos
joelhos, o meu MP3, uns
óculos de sol e um chapéu
à cowboy.
Quando estava a
almoçar, deu na televisão
uma reportagem sobre os
caretos e soube então
que eles andavam
vestidos com mantas de
lã, feitas por si próprios, e
traziam sinos ao pescoço. Usavam
também uma máscara feita em
ferro, uma coisa que devia ser
muito pesada!
Na quarta-feira, também vi na
televisão o Enterro do Entrudo,
uma tradição portuguesa que
achei espectacular.
Renato Santos, 6ºB, Cl. Jorn.

Recorde-se que, naqueles tempos
de antanho, a roupa interior, tanto
para homem como para mulher,
era considerada um luxo reservado
a muito poucos; para as mulheres
não existiam os soutiens up, down
ou assim assim e, para os homens,
umas quaisquer ceroulas eram
tidas como a única peça de
vestuário interior a usar, em
exclusivo. Com o descaramento
próprio da idade das descobertas,
o pequenito terá exclamado para
a mulher, num misto de
maledicência e de ingenuidade:
- Vi-lhe a cova!!!
Mas, de imediato, a mulher terá
respondido, com todo o seu
melhor desaforo:
- E o cu, vê-lo???
A segunda, sem nada de
brejeirice e a raiar já os terrenos
da História, faz provir a palavra Vila
das villae romanas, ao significarem
um conjunto de casas que teriam

feras? Poderia ser sítio de abrigo
de algum bando de malfeitores ou
de Robins dos Bosques? Pertenceria o sítio a algum homem mais
abastado cujo nome seria Covelo?
Entre a lenda e a História, há
sempre alguma coisa de real.
Ficção ou verdade? Mentira ou
sabedoria popular? O certo é que
os
meus
conhecimentos
etimológicos e históricos não vão
longe. Penso que a verdade, a
existir, estará na conjugação de
ambas as histórias e que nem o
popular pode ter a pretensão de
explicar exclusivamente seja o que
for e nem a ciência histórica poderá
desprezar esta forma de saber. Por
isso, escrevi as duas.
António Luís e a professora
Emília Teles, num autêntico
encontro e partilha de saberes;
Curso EFA B3 – Castelo de
Penalva
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O nosso Carnaval
Adorámos o nosso Carnaval.
Em Santa Eulália, o nosso
Carnaval foi espectacular, porque o
nosso desfile estava cheio de
armadilhas, como, por exemplo,
balões de água, farinha, ovos,
máscaras assustadoras e muito mais.
Nós fomos vestidos de ladrões
para ninguém reparar quem era
com aquele vestido escuro.
No fim do desfile, fomos para
casa, todos sujos e todos molhados.
Apesar disso, divertimo-nos
muito.

Gostávamos de ter passado o dia
com os nossos colegas, atirando
balões com água, mascarando-nos
e divertindo-nos muito.
Esperamos que para o ano seja
melhor.
Jorge Santos e Gonçalo
Ferreira, 8º A e Cl. Jorn.

Foi um dia engraçado!
No carnaval eu mascarei-me,
tal como alguns dos meus amigos.
Viemos para a rua da minha
aldeia a desfilar, andámos na
brincadeira com balões, serpentinas e confeitos de várias cores.
No fim do dia, estávamos todos
molhados mas também muito
contentes. Lá mais para a noite,
fomos queimar o entrudo (um
boneco de palha)
Convivemos todos à volta da
fogueira, conversámos, rimos e
brincámos. Assim passámos o
nosso dia de carnaval.
Luís Filipe, 7ºB, Cl. Jorn.

Como vivemos o
Carnaval este ano

Um dia como outros...

O Carnaval foi como nos outros
anos, mas é sempre divertido e
espectacular.
Não nos disfarçámos mas
estivemos a ver os outros participantes no cortejo e divertimo-nos
imenso. Também pregámos
partidas a algumas pessoas.

O nosso Carnaval não foi nada
de especial. Passámos o dia nas
nossas terras, Aldeia de Casal Diz e
Stª Eulália, no computador, a jogar.

Nicolas Amaro e
Patrick Martins,
8ºA e Cl. Jorn.

Ricardo Jorge e Miguel Ferreia,
6ºB, Cl. Jorn.
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12º CAMPEONATO DE MATEMÁTICA
(PROBLEMA DO MÊS)
Lista Ordenada das Classificações
(decorridas as provas de Novembro, Dezembro e Janeiro)
A APM (Associação de Professores de Matemática) tem vindo a
desenvolver iniciativas temáticas desde o Ano Mundial da Matemática,
em 2000.
Pretende-se, desta forma, estimular alunos e professores a
debruçarem-se sobre as relações da Matemática com outros temas,
fomentar a realização de actividades disciplinares e interdisciplinares e
promover a divulgação de trabalhos escolares. Na sequência dessas
iniciativas, 2007/2008 será o ano Matemática e Arte.
Os alunos da nossa Escola já começaram a contribuir para esta
iniciativa. Os alunos do 11ºA realizaram um trabalho na área de Geometria
que envolvia a construção de um quadrante (instrumento de medição
muito utilizado pelos navegadores portugueses, pelo menos desde o
séc. XV). Os alunos das turmas A e B do 10º ano, também na área da
Geometria, construíram um sólido platónico com o seu respectivo
poliedro dual. Estes trabalhos estiveram expostos na Biblioteca da Escola,
para que toda a comunidade tivesse oportunidade de apreciar as
encantadoras construções realizadas.

Vamos equipas, participem!

PROBLEMAS
XXVI OLIMPÍADAS
PORTUGUESAS DE MATEMÁTICA
No passado dia 9 de
Janeiro, decorreu na nossa
Escola a 2ª Eliminatória das
XXVI Olimpíadas Portuguesas de Matemática.
Juntamente com dois
alunos seleccionados desta
Escola, participou também
uma aluna da nossa Escola
vizinha.

(In Pré-Olimpíadas)

Grupo de Professores de Matemática
do 3º Ciclo e Ensino Secundário
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CLUBE DE DESPORTO ESCOLAR
Estão de parabéns todos os alunos que participaram nas
competições, pois demonstraram grande empenho e motivação,
representando condignamente a nossa Escola.
Neste 2º período, realizaram-se as concentrações dos
diferentes grupos-equipa, com os seguintes resultados:
Futsal

Atletismo
O grupo-equipa de Atletismo participou na 1ª e 2ª
concentrações de Atletismo, realizadas no Parque Desportivo
do Fontelo - Viseu, com as classificações abaixo mencionadas.
É também de referir a participação empenhada dos nossos
alunos juízes/árbitros: Ana Raquel, Magda Gomes, Paulo
Lourenço, José Sousa, Carlos Albuquerque, Fernando
Macário, Jorge Lopes e Sofia Figueiredo.

Aeróbica

Realizou-se o 1º Encontro de Actividades Gímnicas na
Escola Secundária Alves Martins, de Viseu, onde a nossa
Escola participou no nível avançado e se classificou em 1º
lugar. Mas que grande resultado!
Natação
No dia 10 de Janeiro, nas Piscinas Municipais de Satão,
teve lugar a 1ª Concentração de Natação, cujos resultados
foram bastante positivos. Além das provas do quadro
competitivo, realizaram-se jogos lúdicos, para os alunos que
se encontram no nível de adaptação ao meio aquático.

No dia 30 de Janeiro, nas Piscinas Municipais de Castro
Daire, realizou-se a II Concentração, com provas de carácter
competitivo e jogos lúdicos.

A nossa Escola fez-se representar por 40 alunos na
prova de Corta-Mato Regional, realizada no dia 15 de
Fevereiro, no Complexo Desportivo do Fontelo – Viseu,
tendo sido a sua participação bastante positiva.
A Coordenadora do Clube de Desporto Escolar
Professora Anabela Correia
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Lê o poema seguinte:

Soneto do
guarda-chuva
Ó meu cogumelo preto,
minha bengala vestida,
minha espada sem bainha
com que aos moiros arremeto,

CRUCIGRAMAS

chapéu-de-chuva, meu Anjo
que da chuva me defendes,
meu aonde pôr as mãos
quando não sei onde pô-las,

Resolva o crucigrama de acordo com o
conteúdo do poema.
1. Aquela que está vestida.
2. Planta que é preta.
3. Aquilo de que o chapéu defende o poeta.
4. O que o sujeito poético faz contra os mouros.
5. Modo como a bengala se apresenta.
6. A que está sem bainha.
7. Um dos adjectivos que qualifica a palavra “umbela”.
8. Parte da palavra que é sinónimo de guarda-chuva.
9. Palavra cheia de sugestões.
10. Parte constitutiva da estrutura do guarda-chuva.
11. Figura mitológica a quem os poetas solicitavam.

ó minha umbela – palavra
tão cheia de sugestões,
tão musical, tão aberta!
Meu pára-raios de Poetas,
minha bandeira da Paz,
minha Musa de varetas!
Sebastião da Gama,
Távola Redonda
(Soluções na página seguinte)

Foreign Language club
Class: 7º A: Bruno, Rui Miguel e André

Foreign Language club
Tânia Sofia, 7º B

Foreign Language club
Tânia Sofia, 7º B
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ANEDOTAS
Vai para Espanha?
Um turista brasileiro circula numa autoestrada em Portugal, com destino a Madrid.
Em dúvida, ainda perto de Lisboa, pergunta a
um sujeito num posto de gasolina:
- Esta estrada vai para Espanha?
- Ó, raios! Não sei, mas se for vai fazer muita
falta! – responde o gasolineiro.
Um bêbado com lógica
Um bêbedo cruza-se na rua com uma
senhora e diz:
- Ai que mulher tão feia!
Responde-lhe a senhora:
- Ai que homem tão bêbedo!
Ao que o bêbado acaba por retorquir:
- Pois, mas eu amanhã já estarei bom!
Perdidas no supermercado
Num supermercado, dois homens chocam
com os carros das compras:
- Desculpe-me, estava distraído. Perdi-me da
minha mulher, não a vejo em corredor
nenhum. Ajuda-me a encontrá-la?
- Mas que coincidência, eu também estou à
procura da minha... A propósito, como é a sua
mulher?

Provérbios de Páscoa

- É loira, tem um corpo esbelto, cabelos até
a cintura, veste um vestido preto, meio
transparente, com um decote grande na frente
e sem soutien.... E a sua?
- A minha que se lixe, vamos é procurar a
sua!
O alentejano e a invasão espanhola
Dois alentejanos conversavam tranquilamente junto ao mosteiro dos Jerónimos:
- Atão, compadre, come vá a vida?
- Muite bem!
De repente, aproxima-se um espanhol:
- Buenas noches, mi puede dar una
informazioni?
Um dos alentejanos, sem mais nem menos,
agarra-se ao espanhol e dá-lhe uma carga de
porrada.
O outro alentejano, espantado, pergunta:
- Atão, compadre, porque fez isto?
O outro responde:
- Atão tu na sabes, estas criaturas
invadiram a gente!
- Atão na sei, mais isso foi há 500 anos!
Responde o alentejano que bateu no
espanhol:
- Na interessa, eu só soube ontem..!

• Carnaval na eira, Páscoa à lareira.
• Entrudo borralheiro, Páscoa soalheira.
• Não há Entrudo sem Lua Nova nem
Páscoa sem Lua Cheia.
• Natal a assoalhar e Páscoa ao mar.
• Natal na praça e Páscoa em casa.
• No Natal à janela, na Páscoa à panela.
• Páscoa alta, chumbo na malta.
• Páscoa em Março, ou fome ou mortaço.

ADIVINHAS
1 - Na água nasci, na água me criei, mas se me jogarem
na água morrerei.
2 - O que é, o que é: de dia fica no céu e à noite fica na
água?
3 - Por que é que algumas pessoas colocam o
despertador debaixo do travesseiro?

Visita de Estudo ao Visionarium
Continuação da página 20

4 - O que é que anda com os pé na cabeça?
5 - O que é que quanto mais se perde mais se tem?
6 - Quem é o rei da horta?

Os alunos tiveram uma atitude cívica e ordeira ao longo de toda a visita, sendo pontualmente
chamados à atenção por um ou outro comportamento, mas não digno de registo. O dia decorreu num
clima de agradável convívio entre alunos/alunos e alunos/professores.

7 - O que é, o que é? Tem 5 dedos, mas não tem unhas?
8 - O que é, o que é? Estou no início da rua, no fim do
mar e no meio da cara?
9 - Seis romanos, 100 menos uma perna, com meia
cabeça em francês, dá nome português.
10 - Tem quartos e não tem salas, tem meias e não tem
pés.
11 - Respira sem pulmões e tem pés mas não anda.
12 - O que está no exército, na vassoura e no mapa?
13 - Cresce na cabeça e quanto maior é menos cabelos
tem.
14 - Sobe e desce escadas, sem nunca se mexer.

SOLUÇÕES:

Professora Cláudia Correia Saraiva
Código Morse

1- O Sal; 2 - A dentadura; 3 - Para acordar em cima da
hora; 4 - O piolho; 5 - O sono; 6 - O Rei Polho
(repolho); 7 - A luva; 8 - A letra “r”; 9 - Vicente; 10 Relógio; 11 - A planta; 12 - O Cabo; 13 - A careca: 14O corrimão.
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Visita de Estudo
ao Visionarium
No dia 11 de Fevereiro, realizou-se uma Visita
de Estudo ao Visionarium – Centro de Ciência do
Europarque, situado em Santa Maria da Feira,
no âmbito da disciplina de Ciências FísicoQuímicas.
Participaram nesta Visita os alunos das
turmas A e B do 9.º ano, três alunos da turma C
do 8.º ano e os professores Cláudia Saraiva
(CFQ), Ana Paula Tomás (CN), Sérgio Carvalho
(TIC) e Joaquim Gonçalves (EMRC).

Antes da Visita de
Estudo às cinco salas
que constituem o Visionarium, os alunos assistiram
ao Espectáculo Multisensorial no Auditório, através do qual se
pretendeu criar o estado de espírito necessário à
visita que se seguiu e no qual foram abordados
temas aprofundados nas salas visitadas. No final
do espectáculo, foram entregues aos grupos de

Gonçalves, Hugo Fon-seca e Amândio Gomes,
da turma 9ºB. Estes alunos decidiram oferecer à
Escola o prémio que lhes foi atribuído. No Grupo
A, foram apuradas duas equipas vencedoras: uma
das equipas era constituída pelas alunas Ana
Ferreira, Mónica Aguiar, Patrícia Isidoro e Sara
Gomes; a outra equipa era formada pelas alunas
Andreia Almeida, Joana Correia, Joana Cabral e
Liliana Barata.
Pode-se dizer que os objectivos previamente
estabelecidos foram plenamente alcançados.
Esta Visita foi muito profícua, na medida em que

Visita às várias salas do Visionarium

Pena

J
ovem
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À chegada ao local, os alunos aproveitaram alunos (previamente formados) os roteiros de
para comer e para usufruir do magnífico espaço exploração, nos moldes de um peddy-paper. Os
exterior no qual se insere o Visionarium. Às 11:30 alunos, para responderem às várias questões
horas, iniciaram-se as actividades, constituídas propostas (e divididas por salas), tiveram que
por duas partes: uma Mini Oficina Científica e uma manipular diversas montagens, explorar
Visita de Estudo às várias salas que constituem actividades experimentais interactivas e interagir
Mini Oficina Científica - Telégrafo
com robôs.
o Visionarium.
No final da visita, que teve uma duração os alunos aprenderam e aplicaram
Durante a Mini Oficina, os alunos enviaram,
receberam e interpretaram mensagens em código aproximada de duas horas, foram anunciados os conhecimentos, de uma forma diferente,
Morse, através das várias estações telegráficas vencedores, aos quais foi oferecida uma despreocupada e lúdica. A maioria dos alunos
Enciclopédia Pedagógica Universal. A equipa revelou interesse e curiosidade ao longo das
existentes.
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Apoio Fotográfico: Marco Pereira, auxiliar de acção
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
educativa
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
Endereço Postal: Rua da Escola
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
3550-140 PENALVA DO CASTELO
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
Impressão: Tipografia Ocidental - Viseu (500 exemplares)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
Edição On-Line: (www.espenalva.pt)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
Preço: 0,40 Penas
Equipas vencedoras do peddy-paper
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

