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"O Jazz ajudou-me a 
descobrir novas manei-
ras de usar as 12 notas e 
a criar a minha própria 
linguagem."
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A UNESCO instituiu o Dia Mundial da 
Filosofia em 2005 por acreditar no valor 
da Filosofia para o desenvolvimento do 
pensamento humano em cada cultura e 
cada indivíduo.

Em 2017, o tema é “O trabalho 
como ferramenta de transformação do 
ser humano e da sociedade”.

O ser humano está em constante 
renovação e movimento, sempre no 
sentido de se transformar a si próprio e 
ao mundo que o rodeia. Isto só se torna  
possível com o trabalho, que reflete o 
que de melhor cada indivíduo tem para 
oferecer à sociedade.

 Cada ser humano deve fazer aquilo 
que o motiva, independentemente de 
preconceitos sociais e económicos, pois 
qualquer trabalho é nobre desde que seja 
desempenhado com dignidade.

Hoje em dia um grande problema é 
a falta de sentido maior para a vida e a 
consequente falta de sentido por trás do 
trabalho de cada um. As pessoas não 
criam projetos pessoais com os seus obje-
tivos. Grande parte da sociedade trabalha 
para ter dinheiro ao final do mês, mesmo 
que odeie o que faz. Essas pessoas não 
se sentem realizadas, pelo contrário, 
sentem-se frustradas e infelizes. Logo, a 
sociedade também será assim.

A filosofia e o trabalho caminham 
lado a lado no sentido de tornar o ser 
humano completo. Ou seja, permitir que 
cada indivíduo estimule a sua vocação 
e desenvolva os seus poderes latentes, 
de modo a aproveitar os seus talentos e 
capacidades como um meio de trabalho 
para colocá-los ao serviço da sociedade. 
No fundo, só se revela ao mundo aquele 
que exerce os seus talentos e que luta 
pelos seus objetivos. Por isso, todo 
o ser humano devia ser corajoso o 
suficiente para, através do trabalho, 
transformar a sua vida num projeto 
pleno de realização pessoal, trans-
formando inevitavelmente também a 
sociedade.

-------------------------
Ainda no âmbito da disciplina de 

Filosofia e da comemoração do seu Dia 
Mundial, assistimos a uma palestra na 

Dia Mundial da Filosofia 2017 
“O trabalho como ferramenta de transformação do ser humano e da sociedade”

Biblioteca Municipal, dirigida por Luís 
Lavoura. 

O orador baseou-se no livro “O que 
quer dizer tudo isto?”, de Thomás 
Nagel. O assunto central da palestra foi 
a mente humana

Na palestra foram tratados os se-
guintes problemas: o conhecimento 
do mundo externo; o conhecimento 
de outras mentes e a relação entre a 
mente e o cérebro.

Procurar compreender a estrutura da 
mente humana e o porquê do compor-
tamento das pessoas é uma ideia que 
cativa os seres humanos, quer da área 
da ciência, quer da área da filosofia. A 
conceção que os antigos gregos tinham da 
mente era bem simples: era o órgão que se 
relacionava apenas com as ideias puras.

Para a ciência, a mente é apenas 
uma sucessão de representações criadas 
através de sistemas visuais, auditivos, 
táteis e, muito frequentemente, das 
informações fornecidas pelo próprio 
corpo sobre o que está a acontecer com 
este - quais os músculos que estão a ser 
contraídos, a que ritmo o coração está a 
bater e assim por diante. 

Podemos concluir que a mente 
é um filme sobre o que se passa no 
corpo e no mundo à sua volta, do qual 
temos plena consciência.

Há um entendimento compartilhado 
sobre as relações mente-cérebro que 
parte da compreensão de dois tipos de 
acontecimentos distintos. De um lado, 
os acontecimentos que pertencem ao 
mundo físico externo e que percebemos 

pelos sentidos, e, de outro, os que acon-
tecem na nossa mente e temos acesso 
pela atenção consciente, introspeção e 
vida interior. Muitas pessoas pensam que 
o cérebro e a mente são a mesma coisa, 
mas não é assim. Cérebro e mente são 
duas realidades distintas, pois enquanto 
o cérebro é condição da mente, a mente 

não é necessariamente condição do cé-
rebro. O cérebro é uma estrutura física, 
é o suporte material da mente. A mente 
é algo imaterial, não se vê, é um sistema 
integrador de processos interdependen-
tes e dinâmicos, processos cognitivos, 
emocionais e conativos. A forma como 
o cérebro se vai desenvolvendo ao 
longo da nossa vida é influenciada 
pelo meio em que estamos inseridos, 
pelas experiências que vivemos, mas 
também pelo facto de estimularmos 
a nossa mente. Então a mente é o 
resultado das nossas vivências do 
dia-a-dia na relação com o mundo que 
nos rodeia, com a interação com os 
outros. É a mente que nos faz pensar 
e nos dá a nossa identidade.  

Por exemplo, se duas pessoas 

estiverem a comer gelado de chocolate, 
para uma o gelado pode saber a cho-
colate, mas para a outra pode ter outro 
sabor, e só essa pessoa pode dizer que 
não sabe a chocolate, pois só ela tem 
acesso a isso.

A conclusão a que cheguei desta 
palestra, foi que, apesar de não poder 
ser tocada ou vista, a mente está mais 
intimamente ligada com o nosso interior 
do que com os nossos próprios corpos: 
nós podemos idealizar uma existência 
futura sem usar o corpo, mas não pode-
mos imaginar nenhum tipo de existência 
sem usar a mente.

Concluo também que as pessoas não 
podem ter acesso aos pensamentos e 
aos sentimentos umas das outras.  Mes-
mo se duas pessoas gostarem da mesma 
coisa, não gostam da mesma maneira, 
porque cada ser humano é único. So-
mos todos diferentes. Podemos até ser 
parecidos fisiologica ou psicologicamente 
com alguém, mas cada um passa por si-
tuações únicas, cada um interpreta à sua 
maneira as suas vivências, não somos e 
não podemos ser iguais a outra pessoa.

Apesar de nascermos Homens, 
não nascemos humanos, o que nos 
torna reconhecidamente humanos, 
não depende apenas do facto de 
nascermos Homens, mas sim da maneira 
com somos educados, das experiências 
por que passamos, da maneira como 
agimos, entre outras coisas.  Para nos 
tornarmos humanos necessitamos da 
mente e do cérebro. 

Inês Azevedo e Liliana Ferreira, 
11ºA

Luís Lavoura 
disserta sobre a mente humana para os alunos do 11ºA

É Natal
A todos os elementos da comunidade educativa, manifesto os meus 

desejos de um Santo Natal e um Ano de 2018 com muito sucesso pessoal 
e escolar / profissional. 

A Diretora, Rosa Figueiredo
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No passado mês de outubro, 
no Auditório da Escola-sede, 
decorreu uma sessão de lan-
çamento, entre a comunidade 
educativa, bem como de autori-
dades locais e parceiros estraté-
gicos a nível da saúde, segurança 
e formação, de uma publicação 
editada pelo nosso Agrupamen-
to e referente ao projeto identi-
ficado em epígrafe.

Tratou-se assim do corolário de um projeto 
Erasmus+ em que este Agrupamento partici-
pou nos anos letivos de 2015/16 e 2016/17, 
que envolveu 15 docentes de 5 escolas loca-
lizadas na Polónia, Roménia, Turquia (país 
promotor), Itália e em Portugal, representado 
pela nossaEscola Básica e Secundária, e que 
consistiu na conceção, a partir de variados 

MESSAGE_ MakeStudentsAddiction-Free
(MENSAGEM – Estudantes livres de dependências)

estudos efetuados no contexto escolar e so-
cial de cada escola/país, de uma publicação 
– Guião“para auxiliar os pais e professores na 
luta contra a dependência, em que se inclui o 
abuso de substâncias, álcool, tabaco, droga, 
Internet, jogos, redes sociais e até dependên-
cias alimentares, que afetam negativamente 

os alunos e os impedem de viver de forma 
saudável e bem-sucedida”.

O principal objetivo deste projeto passa por 
detetar alunos em risco de dependência numa 
fase muito precoce, através da aplicação de 
uma metodologia de diagnóstico em relação 
à predisposição para a dependência. 

O Guião que resultou deste trabalho de dois anos, projeto Erasmus+ 
destina-se a pais, professores e outras instituições que trabalham com 
adolescentes. 

Pretende dar algumas sugestões de atuação em relação às questões 
das adições (tabaco, álcool, drogas, internet, alimentação) e o objetivo 
fundamental é proporcionar a todos os profissionais atividades concer-
tadas, proporcionando aos jovens o desenvolvimento das suas compe-
tências e dos seus talentos, de forma criativa e positiva, para poderem 
dar um sentido positivo às suas vidas.

Este guião contém alguns testemunhos e sugestões de alunos em 
relação aos pais e professores.

Deixo alguns desses testemunhos: 

“Eu sugiro o diálogo entre pais e filhos e que ambos passem mais tempo 
de qualidade juntos, para que percebam os quão importantes são para 
nós” - aluna da Roménia

“Pais e professores devem envolver-se em atividades com os jovens”- 
aluno de Portugal

“Ouvir os jovens e tentar entender os reais problemas dos jovens. Os 
jovens não são todos iguais e todos têm medos e inseguranças”- aluno 
de Itália

“Ter consciência dos riscos e mantermo-nos seguros” - aluno da Turquia

O Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo tem este Manual 
disponível para as instituições e organismos que queiram tomar conheci-
mento do seu conteúdo e implementar algumas atividades aí sugeridas. 
O trabalho conjunto permitiu uma visão muito mais global e profunda 
das caraterísticas dos nossos jovens e dos seus problemas.

Professora Maria do Carmo Escabeche

MESSAGE_ 
MakeStudentsAddiction-Free
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nem há pior, há sim diferença. É 
importante sabermos encontrar a 
nossa identidade, é isso que nos vai 
definir. Com isso podemos trazer 
algo de novo ao mundo. Foi isto 
que me diferenciou e diferencia 
de tantos outros músicos, e foi com 
isto que consegui a internaciona-
lização e o início de uma carreira 
a solo. 

- Qual ou quais os projetos 
com que te encontras "a braços" 
atualmente?

- Encontro-me a fazer "Inco- 
gnito" a tempo inteiro porque é 
uma banda que faz muitos con-
certos e passamos a vida a viajar. 
Às vezes também não estamos 
só a tocar. Passamos dois ou três 
dias a viajar. Para além disso, vou 
investindo progressivamente no 
meu projeto a solo. Espero que 
a minha carreira a solo chegue a 
um ponto que me permita tocar 
muito, todos os anos, que o povo 
português vá descobrindo a minha 
música aos poucos. No fundo, os 
"Incognito" não são a minha ban-
da. Eu trabalho para eles, embora 
me sinta parte integrante. O meu 
projeto a solo é o meu "bebé". Es-
tou a construi-lo para ser a minha 
cara futuramente, aquilo que me 

entrevista

ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?

Francisco Sales
créditos de Daniela Cruz

- Conta-nos quando e como 
começaste a despertar para a 
música.

- A origem do gosto prende-se 
com o facto de contactar desde 
cedo com a música, uma relação 
de afeição direta proporcionada 
pelo convívio com vários elemen-
tos da minha família, que também 
nutrem especial empatia por esta 
arte. Lembro-me de ser muito pe-
queno e de assistir aos ensaios que 
o meu pai tinha. Foi, na verdade, 
um privilégio, pois pôs-me em con-
tacto com a música "a acontecer", 
com várias pessoas a tocar. Sempre 
gostei de ver as pessoas a pegar 
num instrumento e deste fazerem 
música. Podia permitir-lhes alegrar 
as pessoas, mas também criar. E 
lembro-me de querer participar 
com eles, de tentar imitá-los. Acho 
que a primeira lembrança concreta 
que tenho na vida é a vontade de 
querer ser músico. Sou um feli-
zardo por ter nascido no seio da 
música. O meu pai é baixista, outro 
familiar era baterista, outro ainda 
tocava trompete... A conexão co-
meça aí... A certeza era tão grande 
que, a determinada altura, me 
perguntei "O que preciso de fazer 
para seguir este caminho?". Preci-
so de aprender a tocar guitarra, 
preciso de me aperfeiçoar. Tenho 
de frequentar aulas. Se calhar, 
devia ter a experiência de tocar 
numa banda... "Vamos formar uma 
banda? Quem quer tocar comigo?". 
Perceber o que é preciso fazer para 
chegar onde nos vemos a longo 
prazo é fundamental para tornar 
os nossos sonhos realidade.

- Como se conquista uma car-
reira tão fulgurante?

- Não é fácil. É preciso ir à luta, 
mas depende muito da nossa ambi-
ção. Não sei até que ponto a am-
bição é algo saudável. Por um lado 
é, pois faz-nos despertar e partir 
à descoberta de novos horizontes. 
Por outro, por vezes ficamos muito 
focados numa coisa só, inibindo-nos 
de vivenciar experiências importan-
tes na vida. Os músicos ainda não 
são entendidos como uma profissão. 
Enquanto muitas pessoas da minha 
idade se divertiam, eu tinha que es-
tar em casa a estudar, a trabalhar... 
Mas não me arrependo de nada, 
claro! Quando parti para Londres 
foi por ambição. Naquela fase eu 
estava bem. Estava a tocar com 
vários artistas, fazia muitos bares. 
Tinha acabado uma licenciatura em 
jazz. Mas como Portugal é um país 
que ainda está um pouco atrás do 
rumo que o mundo levou no âmbito 
da cultura, na necessidade de se 
encarar a música como uma profis-
são a sério, resolvi sair… Pelo menos 
para eu saber se estava a sentir a 
coisa certa, como se confirmou. A 
banda com que acabei por ficar, não 
a procurei concretamente. Procurei 

A Escola-sede regista 30 anos de funcionamento e várias têm sido as for-
nadas 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 se tem destacado no mundo da 
música, não só a nível nacional, como internacional, honrando assim a comu-
nidade penalvense como grande alforge de executantes musicais.

Após o cumprimento do 1º ciclo em 1997, na ex-escola primária da Vila, 
ingressou na nossa ex-Escola C+S, atual escola-sede do Agrupamento, para 
frequentar 2º ciclo do ensino básico, tendo-o concluído em 1998/99. Seguiu-se 
o 3º CEB, entre 1999/2000 e 2001/02, na Escola Básica Integrada de Ínsua, 
precisamente nos seus três primeiros anos de funcionamento. O ensino secun-
dário foi cumprido na escola secundária de Mangualde, através da frequência 
do curso da área de artes visuais , tendo-se-lhe seguido o ensino superior na Escola Superior de 
Música de Lisboa, curso de Guitarra-Jazz.

Referimo-nos a Francisco José Almeida Sales, com quem não foi possível uma entrevista no mesmo 
contexto físico, na nossa escola, como era nosso desejo, mas sim em direto através da platafor-
ma Skype, em ligação com a China, devido à agenda preenchida do nosso entrevistado, no início 
deste mês de dezembro. Realçamos e agradecemos a disponibilidade e o espírito de humildade 
evidenciados pelo nosso entrevistado, que tem construído uma carreira na arte musical cada vez 
mais consolidada e projetada a nível nacional e internacional.

O nosso ex-aluno 
de hoje, quando 

frequentou a Escola 
C+S

tudo e mais alguma coisa. Depois 
surgiram conhecimentos, contac-
tos, e aqui vim parar um dia... É 
uma banda que toca festivais de 
jazz que eu adoro. Tem um perfil 
muito profissional e respeitoso, 
que me permitiu essa internacio-
nalização.

- O tipo de música a que te 
dedicaste terá facilitado a inter-
nacionalização?

- Sem dúvida. Estudar Jazz 
permitiu que pudesse chegar aos 

Incognito e à criação do meu pro-
jecto a solo. No meu passado to-
quei em muitas bandas de música 
popular, bares, etc, e reconheço 
que servia para animar o público, 
mas nunca foi algo de que gostasse 
muito. Sempre vi a música como 
uma arte, sempre gostei de ser 
poeta. A música é uma linguagem. 
Da mesma maneira que falamos o 
português, temos letras no abe-
cedário, juntamo-las, fazemos 
palavras e cada um escolhe as que 
entende utilizar, na música temos 
doze notas, juntamos as que que-
remos para criarmos melodias. O 
Jazz ajudou-me a descobrir novas 
maneiras de usar as 12 notas e a 
criar a minha própria linguagem. 
No mundo das artes não há melhor 

representa. É nisso que estou a 
trabalhar sempre que tenho tempo 
livre, sempre que não estou a via-
jar. Mas agora, sempre com aquela 
consciência de que a vida não se 
resume só a isso!

- Correr mundo permitiu-te, 
certamente, um enriquecimento 
pessoal e profissional...

- Permitiu-me uma transforma-
ção, ou melhor, uma renovação em 
mim, relativamente àquilo que eu 
passei a querer ter como priorida-
de no meu futuro a longo prazo. 
Voltando à questão da ambição... 
há um momento na minha vida em 
que estou a tocar com estas pessoas, 
ando pelo mundo inteiro, consciente 
de que é uma profissão fantástica, 
mas... onde está a minha vida? 
Fiquei perplexo. A profissão é impor-
tante, a ambição é importante, mas 
a vida não se resume a isso. Acho 
que isto é uma mensagem muito 
importante que eu quero deixar. 
Vivemos muito a era das profissões 
e das carreiras, como se isso fosse 
dar-nos a maior felicidade. Não dá, 
não dá! O mais importante é, sem 
dúvida, a família, o nosso lar, o nosso 
canto, o nosso bem-estar. Contudo, 
deixo um parêntese. Se temos que 
fazer alguma coisa na vida para 
ganhar dinheiro, então que seja 
fazendo aquilo de que gostamos. E 
isto, senti-o na pele, fortemente! 
Voltei para Portugal, pois sentia 
imensa saudade de casa. Cheguei a 
viver muito tempo em Lisboa, depois 
estive quatro anos em Londres, após 
o que senti que estava na altura 
de regressar a Lisboa, onde estou 
desde abril deste ano. Precisava da 
família, dos meus amigos. Precisava 
do nosso clima, da nossa cultura. E 
estou muito feliz por estar lá. Per-
mite-me viajar pelo mundo inteiro.

Entrevista conduzida
pelo Clube de Jornalismo
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O ano letivo de 2017/18 iniciou-se no passado dia 13 
de setembro, com a receção a todos os alunos, desde 
a educação pré-escolar até ao ensino secundário, pelas 
educadoras, pelos professores titulares de turma, no 
caso do 1º CEB, e pelos Diretores de Turma, no caso dos 
restantes ciclos do ensino básico e secundário.

Na semana anterior, haviam já decorrido reuniões da 
Direção Executiva e do Professores Titulares de Turma 
e Diretores de Turma com os pais e encarregados de 
educação nos jardins-de-infância e nas escolas do Agru-
pamento, que visaram elucidá-los sobre a organização 
do presente ano letivo e aspetos do funcionamento dos 
jardins e escolas, bem como as reuniões de preparação 
do ano letivo por parte dos educadores, docentes e não 
docentes e a Receção a estes pela Direção Executiva 
e pelo Município, evento que ocorreu na Adega Co- 
operativa de Penalva do Castelo e que constou de uma 
reunião geral de docentes e beberete com prova de 
espumante e vinhos, numa altura em que a unidade do 
setor cooperativo se encontrava em plena laboração, 
devido à antecipação das vindimas, neste ano espe-
cialmente quente.

Em termos gerais, neste início de ano letivo, des-
tacamos:

- A grande adesão dos pais e encarregados de 
educação às reuniões atrás referidas, em que foram 
definidos os respetivos representantes em cada con-
selho de turma, o que constituiu um bom indicador 
do respetivo interesse e empenho, tendo em vista o 
sucesso educativo dos nossos alunos.

- O alargamento do ensino articulado da Música, no 
2º CEB, a um nova turma do 5º ano, depois da estreia 
no ano passado numa turma que agora se encontra no 
6º ano, experiência que resulta de um protocolo com 
a Banda de Música de Penalva do Castelo, Município 
de Penalva do Castelo e Conservatório de Música de 
Ferreirim – Sernancelhe.

- A continuidade do Plano de Ação Estratégica 
para a Promoção da Qualidade das Aprendizagens 
que o AEPC se propôs concretizar no biénio 2016-

2018, a incidir nos 
alunos do 1º, 5º e 
7º ano de 2016/17, 
agora no 2º, 3º e 8º 
ano, no âmbito do 
Programa Nacional 
de Promoção do 
Sucesso Escolar, 
criado pela Reso-
lução do Conselho 
de Ministros n.º 
23/2016, de 11 de 
abril, e que visa 
“promover um en-
sino de qualidade 
para todos, comba-
ter o insucesso es-
colar, num quadro 
de valorização da 
igualdade de opor-
tunidades e do au-
mento da eficiência 
e qualidade da es-
cola pública.” Para 
tanto, continuam em vigor 4 medidas que servem de 
referência ao nosso Plano e que são: aumentar os 
níveis de proficiência da leitura e escrita nos alunos do 
1.º/2º ano de escolaridade; promover a transversalidade 
ao nível do trabalho colaborativo nos diversos grupos 
disciplinares; melhoria dos níveisde assiduidade, pon-
tualidade, comportamento e cumprimento de tarefas, por 
parte dos alunos, dentro e fora da sala de aula; projeto 
Fénix, que abrange 2 turmas do 7º/8º ano e pretende o 
desenvolvimento de práticas pedagógicas diferenciadas 
e mais ajustadas ao perfil dos alunos, nas disciplinas 
estruturantes de Português e de Matemática.

- O reforço dos serviços de Psicologia e Orientação 
Escolar, com dois Psicólogos, um a tempo inteiro e 
outro a meio tempo, o que contribuirá para um maior 
acompanhamento dos nossos alunos, não só a nível 

O NOSSO AGRUPAMENTO NO ANO LETIVO DE 2017/18

psicológico, mas também em termos de orientação 
escolar e vocacional.

Caraterização  do Agrupamento – 2017/2018 
 

Educação Pré-escolar 
(total – 119) 

1º CEB 
(total – 212) 

2º CEB 
(total – 115) 

3º CEB 
(total – 210) 

Secundário 
(total - 184) 

JI de Esmolfe - 16 Castelo – 23 5º ano - 67 7º ano – 64 10º ano – 72 
JI de Corga – 18 Roriz – 30 6º ano – 48 8º ano – 84 11º ano – 52 

JI de Castelo – 11 Sezures – 29  9º ano - 62 12º ano – 60 
JI de Sezures – 9 EBIÍnsua – 130   (Regular – 98) 

JI de EBIÍnsua - 65    (Profissional – 86) 
Total de alunos: 840 

 

Ensino Secundário – Rede de Cursos 
Cursos Anos 

Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias 10º, 11º 
e 12º Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades 

Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde (1 turma) 10º 
Curso Profissional de Técnico de Eletrotecnia (1 turma) 

Curso Profissional de Técnico Cozinha/Pastelaria (0,5 turma) 11º 
Curso Profissional de Técnico de Eletrotecnia (0,5) 

Curso Profissional de Técnico Cozinha/Pastelaria (0,5 turma) 12º 
Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (0,5) 
 
Número de Educadores e Professores: 110 + 4 Técnicos Especializados (inclui 2 Psicólogos, um a 
tempo inteiro e outro a meio tempo) 

 
Número de Funcionários/Pessoal Não 
Docente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDÁRIO ESCOLAR 2017/18 
1º PERÍODO: 13 de setembro a 15 de dezembro 
INTERRUPÇÃO: de 18 de dezembro a 2 de janeiro 
 

2º PERÍODO:entre 3 de janeiro e 23 de março 
INTERRUPÇÃO: de 12 de fevereiro a 14 de fevereiro 

3º PERÍODO: de 9 de abril a 6 de junho - 9º, 11º e 12º ano; 15 de junho – 5º, 6º, 7º, 8º e 10º 
ano; 22 de junho - 1º, 2º, 3º e 4º ano 

Assistentes Técnicos 8 
Assistentes Operacionais (inclui 8 POC’s) 45 

Total 53 

O Agrupamento de Escolas de 
Penalva do Castelo está, mais 
uma vez, a desenvolver o pro-
grama do Parlamento dos Jovens 
no Ensino Básico e no Ensino 
Secundário. A Igualdade de 
Género é o tema proposto para 
este ano, para os dois ciclos de 
ensino envolvidos.

O programa Parlamento dos Jovens 
é organizado pela Assembleia da Repú-
blica (AR), em colaboração com outras 
entidades, com o objetivo de promover 
a educação para a cidadania e o interes-
se dos jovens pelo debate de temas de 
atualidade.

O programa desenvolve-se em várias 
fases, ao longo do ano letivo, e tem como 
objetivos: incentivar o interesse dos jovens 
pela participação cívica e política; sublinhar 

a importância da sua contribuição para a 
resolução de questões que afetam o seu 

presente e o futuro individual e coletivo, 
fazendo ouvir as suas propostas junto dos 
órgãos do poder político; dar a conhecer 
o significado do mandato parlamentar e 
o processo de decisão da Assembleia da 
República (AR), enquanto órgão represen-
tativo de todos os cidadãos portugueses, 
eincentivar as capacidades de argumen-
tação na defesa das ideias, com respeito 
pelos valores da tolerância e da formação 
da vontade da maioria.

Até ao final do primeiro período letivo, 
decorre a primeira fase - a fase de escola 
– e os nossos jovens estão a organizar-se 
em listas e a debater o tema para redigirem 
as suas propostas.

Estão previstas para janeiro a realiza-
ção da campanha eleitoral e as respetivas 
eleições.

As professoras:
Maria do Céu Gonçalves (Ensino Básico)

e Isabel Serra(Ensino Secundário)

Parlamento dos jovens 2017/2018

CALENDÁRIO ESCOLAR 2017/18

 1º PERÍODO: 13 de setembro a 15 de dezembro

  INTERRUPÇÃO: 18 de dezembro a 2 de janeiro

 2º PERÍODO: 3 de janeiro a 23 de março

  INTERRUPÇÃO: 12 de fevereiro a 14 de fevereiro

 3º PERÍODO: 9 de abril a 6 de junho - 9º, 11º 

e 12º ano; 15 de junho – 5º, 6º, 7º, 8º e 10º 

ano; 22 de junho - 1º, 2º, 3º e 4º ano.
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João Carvalho, de 16 anos de idade, a 
frequentar o 10º ano (curso profissional de 
Técnico de Eletrotecnia) na nossa escola-
-sede, venceu, recentemente o prémio “Me-
lhor Cadete do Ano” (Equipa SEISSA KTM, 
de Barcelos).

O Clube de Jornalismo foi ao seu en-
contro, convidando-o a dar-nos a conhecer 
um pouco mais sobre a sua atividade e o 
seu sucesso.

CJ – Com que idade te iniciaste no 
ciclismo?

João – Iniciei com 14 anos.
CJ – Conta-nos o que te levou a ser 

atleta desta modalidade.
João – Foi o facto de ser uma modalidade 

que não exigia ter um coletivo muito forte. 
Depende mais da capacidade de cada um. É 
preciso termos uma equipa, mas o determi-
nante é o trabalho que cada um faz sozinho.

CJ – Lembras-te da tua primeira bicicle-
ta e da equipa em que correste?

João – A primeira bicicleta com que corri 
era uma Roda 26 e pesava cerca de 15 kg. 
À medida que fui fazendo provas e passeios, 
fui mudando algumas coisas. Fui juntando 
dinheiro, a pouco e pouco, porque as peças 
são muito caras, e ia mudando mais ou me-
nos de três em três meses. A primeira equipa 
em que corri a sério foi no VISEU 2001, que 
é uma equipa de Viseu, e foi onde ganhei a 
1ª corrida.

CJ – Como se processam as coisas em 
termos de aquisição de materiais?

João – Neste momento, tenho uma equipa 
que tem um bom orçamento. Tem muitos pa-
trocínios. No entanto, ainda não é suficiente 
para nos pagar os materiais. Se eu quiser 
comprar algo através da equipa, tenho des-
contos. Também nos podem emprestar uma 
bicicleta, mas é diferente de termos a nossa, 
preparada de acordo com o que nós enten-
demos melhor. Assim, fui eu que comprei a 
minha bicicleta, que vou melhorando a pouco 
e pouco. Para além disso, se algo acontecer, 
está sob a minha responsabilidade. Não tenho 
que prestar contas a ninguém. Até Sub 23, 
que é o escalão antes do profissional, nor-
malmente é isto que acontece nas equipas. 
O investimento é de cada um. A partir daí é 
obrigatório que sejam as equipas a fornecer 
as bicicletas, os equipamentos, que todos têm 
que usar por igual…

CJ – Fala-nos um pouco do que tem 
sido o teu trabalho e a tua progressão 
neste âmbito.

João – A primeira vitória foi na Volta a 
Portugal, em 2016. Tinha inicialmente 65 kg 
e em cerca de quatro meses emagreci 10 
kg. Tudo o que tinha treinado e tudo o que 
tinha feito estava a valer a pena. Esta época 
começou bem, comecei na pista. Ganhei dois 
ou três critérios que houve em Sangalhos. 
Depois começámos com a Taça de Portugal 
na Zona Norte, em que ganhei a 1ª prova. 
Eram duas provas divididas: Na 2ª fiquei em 
2º lugar. Cheguei ao mesmo tempo que o meu 

colega de equipa, mas ficou a vitória para ele. 
Na Geral da Taça, ganhei a Taça do Norte. 
A prova a seguir foi a Taça de Portugal, em 
que juntaram os que tinham pontuado na Zona 
Norte com os da Zona Sul, e era a Nacional… 
Todos os ciclistas portugueses corriam nessa 
prova. Eram duas etapas. Fiquei em 2º na 
Geral. Depois fui chamado à Seleção. Fui ao 
1º estágio e também ao 2º. Tive os Campeo-
natos Nacionais. No Campeonato Nacional 
de Contra-Relógio fiquei 
em 5º. Não tinha mui-
ta ambição porque 
não era de acordo 
com as minhas 
características. 
E no Campeo-
nato Nacional 
de Fundo perdi 
para um colega 
de equipa. Fiz 

3º à Geral. Queria ter ganho aquela prova, 
mas… ficou na equipa, é o que importa! Pas-
sadas duas semanas fui aos Jogos Olímpicos 
da Juventude, na Hungria. Passei sempre nos 
estágios, tinha bons testes, fui colocado com 
dois colegas, um da minha equipa e outro de 
outra. A Prova de Contra-Relógio correu mal, 
mas a de Fundo correu bem, fiquei em 18º, 
chegando no grupo da frente. A prova acabou 
ao Sprint. Era muito difícil ganhar, estavam lá 
os melhores do mundo. Houve alguns circuitos 
antes, regionais. Ganhei uma vez e nas ou-
tras fiquei sempre nos dez primeiros lugares. 
Tive a Volta a Portugal. Preparei-me bem. 
Sabia que estava com boas capacidades. 
Logo no 1º dia, quase a chegar à meta, caí 
e perdi logo um minuto. Fiquei desmotivado, 
mas passou o 2º dia e consegui terminar. 
Lembro-me que levei doze pontos nas cos-
tas e ainda não me conseguia mexer bem, 
não conseguia manobrar bem a bicicleta. No 
último dia, sabia que ainda dava para ganhar 
pelo menos a camisola azul, de Montanha. E 
consegui ganhá-la! Por último, tive o Grande 
Prémio Alves Barbosa, que é uma prova de 
dois dias. No 2º dia caí, mas, como já tinha 
uma vantagem, ganhei a Geral, a Camisola 
Amarela. Também fiquei em 4º lugar na Geral 
da Taça de Portugal de XCO, no BTT. Para 
mim não tem tanta importância, porque o meu 
objetivo é a estrada.

CJ – Como te sentiste aquando da pri-
meira vitória?

João – Senti-me bem. Senti que o meu 
trabalho tinha sido recompensado.

CJ – Quantos treinos fazes por semana? 

Onde?
João – Faço sete treinos por semana, seis 

de bicicleta e um de ginásio, que é onde traba-
lho os membros superiores, alongo as pernas 
e tento relaxar os músculos. Quando não 
é possível treinar na estrada faço em casa, 
no rool, que é uma máquina onde encaixa a 
bicicleta. Nesta fase estou a fazer cerca de 
55 km por dia. Ao fim de semana os treinos 
são mais longos. Vão de 3 a 5 horas, cerca 
de 120 a 130 km. Ao cabo de uma semana 
são cerca de 15h a 20h de treinos.

CJ – Sabemos que tens hábitos alimen-
tares específicos…

João – Tenho algum cuidado com a ali-
mentação. Sou seguido por uma nutricionista, 
por um médico, por um psicólogo, por dois 
treinadores… Evito fritos, gorduras e doces. 
Aqui no refeitório têm alguma atenção para 

comigo. Em média faço seis 
refeições por dia.

CJ – O que significa 
para ti fazeres parte desta 
modalidade?

João – Gosto bastante 
desta modalidade.

CJ – Aspiras ser um 
ciclista profissional? Por-
quê?

João – Claro que sim! 
Caso contrário, não valia a 
pena o esforço: cuidados 

alimentares, esforço físico, esforço financeiro, 
saídas que não faço à noite por saber que não 
vou descansar bem. Quero ser profissional, 
quero fazer vida disto, tenho objetivos. O meu 
objetivo é que os meus pais não precisem 
mais de trabalhar. Quero dar-lhes tudo o que 
eles me têm dado até agora.

CJ – Até que idade pensas que um atleta 
profissional pode competir?

João – Depende de cada um, mas dificil-
mente um ciclista profissional passa dos 37 
anos a correr em competição em estrada. 
Deixam de ser ciclistas ou deixam a estra-
da e dedicam-se ao BTT, uma modalidade 
exigente, mas que tem categorias próprias 
(Elites Profissionais, Master 40, um escalão 
para cada idade…). Dedicam-se a treinar ou-
tros, ficam diretores de equipa, aproveitam a 
formação que tinham e seguem os estudos… 
Pessoas com experiência e que tenham um 
bom currículo conseguem prosseguir na área.

CJ – Pessoalmente, como te descre-
verias?

João – Sou uma pessoa lutadora naquilo 
que quero. Não gosto de falar da minha vida. 
Não gosto de falar dos meus segredos, por-
que eles são a chave do sucesso. Tenho as 
minhas táticas. Trabalhei para as conseguir e 
os outros têm que fazer o mesmo. Em casa, 
por vezes não sou o que as pessoas querem. 
Eles querem sair e eu não quero, porque gosto 
muito de estar em casa e tenho pouco tempo 
para o fazer. E talvez não lhes dê a atenção 
que eles mereciam, mas não consigo ser 
diferente.

ALUNO DA ESCOLA-SEDE VENCEU O PRÉMIO
“MELHOR CADETE DO ANO”, EM CICLISMO

Clube de Jornalismo
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nada por um homem que é ou já foi seu companheiro, sendo que, no ano de 
2016, 14 mulheres foram assassinadas em Portugal em resultado de situa-
ções de violência doméstica, num total de 22 femicídios e de 31 tentativas 
de homicídio.

Ainda que qualquer forma de violência seja repudiável, sejam as vítimas 
mulheres ou homens, na realidade ainda faz sentido dedicar um dia especí-
fico pela eliminação da violência contra as mulheres, já que a esmagadora 
maioria das vítimas de violência doméstica continua a ser do sexo 
feminino.

Junte-se a esta causa e DIGA NÃO À VIOLÊNCIA!

A FEIRA ONDE A MAçÃ BRAVO DE ESMOLFE 
É RAINHA Há 22 ANOS

A 22ª FEIRA DA MAçÃ BRAVO DE ESMOLFE decorreu, no dia 
8 de outubro, no Centro de Exposições de Produtos DOC (Largo de 
Stº Ildefonso), na localidade de Esmolfe, evento que foi uma iniciativa 
da Câmara Municipal de Penalva do Castelo e da Junta de Freguesia 
de Esmolfe, com a colaboração da Promoção de Frutas e Legumes 
da Beira Alta (FELBA), dedicada à rainha das maçãs portuguesas, a 
Maçã Bravo de Esmolfe.

O dia iniciou-se com a Missa Campal, presidida pelo Sr. Padre 
José António, e de seguida a abertura da Feira foi animada pelo Grupo 
Musical da Casa do Povo de Esmolfe.

Este ano a convidada principal foi a Secretária de Estado Adjunta 
e da Justiça, Helena Ribeiro, que, sempre acompanhada pelo presi-
dente da Câmara de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho, e pelo 
presidente da Junta de Esmolfe, Rogério Craveiro, e demais autarcas, 
visitaram todos os stands, interagindo assim com os inúmeros produto-
res de maçã, vinho “Dão Penalva do Castelo”, Queijo Serra da Estrela 
e com os agricultores e artesãos presentes no Largo de Stº. Ildefonso.

A Feira contou, também, com a presença do vice-presidente da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 
Luís Caetano, representante da Direção Regional da Agricultura, Jorge 
Carreira, vice-presidente da FELBA, Rogério Martinho, presidente e 
secretário executivo da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, 
José Morgado e Nuno Martinho, vereadora da Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro, Teresa Bergher, presidente da Confraria Saberes e Sa-
bores Grão Vasco, José Ernesto, vereadores, entre outras entidades.

Na cerimónia usou da palavra o Presidente da Junta de Freguesia 
de Esmolfe, que salientou as qualidades gustativas e os benefícios da 
Maçã Bravo de Esmolfe para a saúde. O Vice-presidente da FELBA 
reforçou a importância da certificação da Maçã Bravo de Esmolfe, pois 
permite evidenciar e dar a conhecer ao consumidor a qualidade e a 
origem do produto. O Presidente da Câmara Municipal de Penalva 
do Castelo salientou que a Feira da maçã Bravo de Esmolfe “é um 
evento que promove o interior, provando que não é só no litoral e nas 
grandes áreas metropolitanas que se fazem coisas boas”. Manifestou 
à Secretaria de Estado a sua confiança na saída dos Processos per-
tencentes ao concelho de Penalva do Castelo da comarca judicial de 

DRAMATIZAçÃO DA HISTÓRIA “KICO E A MÃO” 
PELA PROTEçÃO DAS CRIANçAS CONTRA A 
EXPLORAçÃO SEXUAL E O ABUSO SEXUAL

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penalva do Castelo, em 
colaboração com a Biblioteca Municipal, assinalou o Dia Europeu para a 
Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual, cele-
brado anualmente a 18 de novembro, com a dramatização da história “Kico 
e a Mão” junto dos 330 alunos que frequentam a Educação Pré-Escolar e o 
1º CEB do concelho, num total de 16 sessões.

Integrada no projeto residente da Biblioteca Municipal “Era uma vez…”, 
a dramatização da história “Kico e a Mão”, produzida pelo Conselho da Eu-
ropa, pretendeu transmitir a regra “Aqui ninguém toca!” às crianças, ou seja, 
identificar quais as partes do corpo que não devem ser tocadas por outras 
pessoas, como reagir se isso acontecer e junto de quem devem procurar 
ajuda, distinguindo o que é o contacto físico bom e o contacto físico mau.

De acordo com dados da ONU, cerca de uma em cada cinco crianças é 
vítima de violência ou abuso sexual, sendo fundamental trabalhar na pre-
venção para que estes números alarmantes possam diminuir.

HOMENS EM CAMPANHA PELA ELIMINAçÃO 
DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Um conjunto de 9 cartazes saiu às ruas de Penalva do Castelo, com o ob-
jetivo de assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra 
as Mulheres, celebrado anualmente a 25 de novembro.

Através da utilização do mote #DIGONÃOÀVIOLÊNCIA, 9 rostos de ho-
mens conhecidos do concelho de Penalva do Castelo, de diferentes áreas, 
deram a cara por esta causa, devido à importância que a mesma assume 
no panorama nacional e ao elevado número de vítimas que se tem vindo a 
registar todos os anos. 

De acordo com dados da ONU, a cada 10 minutos uma mulher é assassi-

Pela Comunidade

(Continua na página seguinte)
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Sátão para a de Mangualde - “acreditamos que, em setembro de 2018, 
todos os processos que atualmente tramitam na comarca do Sátão, 
pertencentes ao nosso concelho, vão passar a tramitar na comarca de 
Mangualde”. Por sua vez, a Secretária de Estado enalteceu que “dá 
gosto poder trabalhar com autarcas firmes na defesa dos seus muni-
cípios e ao mesmo tempo construtivos e responsáveis nas propostas 
que apresentam.” Referiu que já tinha estado em Penalva do Castelo 
para colocar os “pontos nos is” na “futura organização judiciária desta 
região”. Evidenciou, também, o enorme orgulho por participar na “Feira 
da melhor maçã do mundo” e afirmou que o grande desafio a seguir 
está na divulgação e internacionalização deste produto.

Da parte da tarde, atuaram o Rancho Folclórico de Penalva do Cas-
telo e o grupo Sons do Minho, um grupo de música popular de Viana do 
Castelo, que atraíram milhares de pessoas ao largo de Santo Ildefonso.

Neste evento realizou-se, também, o III Concurso “Delicia de 
Maçã Bravo de Esmolfe”, que teve como objetivo criar ou reinventar 
um doce ou bolo típico para o concelho. Participaram 12 magníficos 
doces/bolos, em que o ingrediente principal e obrigatório era a Maçã 
Bravo de Esmolfe. O júri, Chef Paulo Cardoso – Restaurante Parador 
Casa da Ínsua; Chef Helder Ribeiro – Quinta de Cabriz e Professor 
Mário Dias – Diretor da Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas, 
teve grande dificuldade em eleger os vencedores, dada a qualidade e 
variedade apresentada pelos concorrentes.

Foram atribuídos os seguintes prémios:
1º Prémio: “Malum – Bolo de Maçã Bravo de Esmolfe” - Gabriela 

Araújo Cardoso Pina;
2º Prémio: “Crumble cremoso Maçã Bravo” - Elisabete Barbosa 

Fernandes Claro;
3º Prémio: “Geleia de Maçã Bravo de Esmolfe” - Santa Casa da 

Misericórdia de Penalva do Castelo.

INAUGURADA A LOJA DE CIDADÃO
DE PENALVA DO CASTELO

A Câmara Municipal de Penalva do Castelo procedeu à recupera-
ção/ampliação do antigo edifício dos Paços do Concelho, situado na 
Rua 1º de dezembro, para instalar a Loja de Cidadão.

A obra foi adjudicada à empresa Matos&Pinto – Construções, Lda., 
pelo valor de 639.896,84 euros, mais o valor do IVA. A empreitada foi 
comparticipada em 297.500,00 euros, pelo Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional (FEDER).

No primeiro piso, encontra-se aberto ao público o Espaço de Ci-
dadão, serviço de Finanças e as Conservatórias do Registo Civil e 
Predial; no segundo piso, está instalado o serviço da Segurança Social, 

enquanto na cave se encontram os arquivos e arrumos 
de todos os serviços.

O imóvel tem ainda uma sala multiusos, com cerca 
de 160 m2 para acolher as diversas iniciativas realizadas 
no âmbito da promoção do concelho.

A inauguração ocorreu no passado dia 15 de de-
zembro, pelas 11h00, com a presença da Ministra da 
Presidência e da Modernização Administrativa, Maria 
Manuel Leitão Marques.

No final da sessão, decorreu um Dão de Honra.

Palácio do Gelo Shopping 
Piso 1, loja nº L117A. - VISEU

Shoes
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COMPORTAMENTOS 
ADITIVOS E 

DEPENDÊNCIAS
Dois agentes da Guarda Nacional Republicana 

(GNR) do posto territorial de Mangualde promove-
ram, nos dias 16, 17, 21, 24, 27 e 28 de novembro, 
em todas as escolas do 1.º CEB do Agrupamento, 
uma ação de sensibilização para os alunos dos qua-
tro anos de escolaridade sobre “Comportamentos 
aditivos e dependências”.

Através do diálogo e da visualização de ima-
gens, os alunos foram alertados para os malefícios 
do consumo destas substâncias e a influência ne-
gativa que elas exercem na saúde de um indivíduo. 
Foram também elucidados acerca dos perigos do 
uso indevido da INTERNET.

Esperamos que estas ações se venham a re-
percutir no futuro destes alunos, vindo a adotar 
comportamentos mais assertivos relativamente a 
estas substâncias. 

“MARIANA NUM 
MUNDO IGUAL”

No dia 23 de outubro, para assinalar o Dia 
Mundial para a Igualdade, comemorado a 24 
de outubro, a Câmara Municipal de Penalva 
do Castelo proporcionou a todos os alunos da 
Educação Pré-escolar e do 1.º CEB do Agru-
pamento a apresentação do livro “Mariana 
num mundo igual”, da atriz Mariana Monteiro. 

O objetivo desta atividade foi promover a 
igualdade de género, sensibilizando as crian-
ças a adotar atitudes e comportamentos não 
discriminatórios, para que se consiga uma 
redução significativa da desigualdade nas 
gerações futuras.

Para manter a tradição, todos os anos, 
pelo São Martinho, em todas as escolas se 
realizam diversas atividades: trabalhos de 
expressão plástica, entoação de canções, 
recolha de provérbios, dramatização/visuali-
zação da lenda de São Matinho e realização 
de magustos.

 Na EBI, o magusto foi no dia 10 de no-
vembro, pelas 10h30min. A escola ofereceu 
um lanche partilhado para todos os alunos dos 
três níveis de ensino a frequentar a Escola e 

“PElo São MArtiNho FAz 
o tEu MAGuStiNho”

respetivos professores, onde não faltaram as 
castanhas assadas em assadores colocados 
no braseiro. 

Todos se deliciaram com o lanche e com 
as castanhas assadas e algumas das crian-
ças, de mãos enfarruscadas, divertiram-se a 
enfarruscarem-se umas às outras. 

Fica uma palavra de agradecimento a to-
dos os que colaboraram para que a atividade 
tivesse sucesso.



dezembro de 2017 Página 11escola viva

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
No dia 16 de outubro, comemora-se o “Dia Mundial da Alimentação”. Na EBI, neste âmbito, foram 

desenvolvidas diversas atividades pelos três níveis de ensino, com o objetivo de sensibilizar os alunos 
para a prática de uma 
alimentação equilibra-
da. 

Nesse dia, a escola 
ofereceu um lanche 
saudável a toda a co-
munidade educativa e a 
Câmara Municipal uma 
maçã bravo de Esmolfe 
a cada criança. No dia 
17, pelas 14 horas, os 
alunos do 2.º ciclo pre-
sentearam os alunos da 
Educação pré-escolar e 
do 1.º CEB com algumas 
danças, versando a te-
mática da alimentação.

Uma aula diferente…
Integrado no estudo do Passado do Meio 

Local, no dia 30 de novembro, os alunos das 
turmas do 3º A e do 3º B da EBI deslocaram-se 
à Câmara Municipal de Penalva do Castelo, 
onde assistiram a uma aula diferente. Tiveram 
como “professor” o senhor presidente, Fran-
cisco Carvalho, um dos grandes conhecedo-
res desta temática. 

O nosso bem-haja, não só pelos conheci-
mentos que partilhou com todos, mas também 
pela simpatia com que nos recebeu.

No âmbito da atividade do PAA, “Dia Mundial da Alimentação”, os 
alunos do 1.º CEB de todo o Agrupamento, à exceção dos alunos da 
EB de Roriz, nos dias 17 e 18 de outubro, no período da manhã, foram 
a Sangemil visitar o Forno Comunitário e o Núcleo Museológico do Pão. 

Embora os alunos não tenham acompanhado todo o processo da 
confecção do pão tradicional, puderam meter a mão na massa e ex-
perimentaram amassá-lo. Posteriormente, degustaram um pãozinho, 
acabado de sair do forno, que lhes foi oferecido.

Sem a colaboração da Junta de Freguesia da Ínsua, da Câmara 
Municipal e das “padeiras de Sangemil”, não teria sido possível a vi-
vência desta atividade. A todos eles o nosso bem-haja.

Visita ao Forno Comunitário de Sangemil
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No dia 16 e 17 de outubro, na Escola Básica 
da Ínsua, comemorou-se o Dia Mundial da Ali-
mentação.

Pelas 10:30 da manhã do dia 16, a escola 
ofereceu um lanche para todos os alunos. Deste 
lanche constaram bolos, fruta, pão com fiambre/
queijo, marmelada e sumos. Pudemos, também, 
apreciar uma exposição no átrio principal da 
escola alusiva à alimentação, onde recordámos 
como nos devemos alimentar com base na Pirâ-
mide Mediterrânica aí exposta.

Neste mesmo dia, durante a tarde, houve um 
Show Cooking realizado pelos alunos do curso 
profissional de Técnico de Cozinha/Pastelaria. 
Neste evento, os alunos enfeitaram os pratos 
com os mais diversos alimentos como bananas, 
melancia, melão, maçã, pão de forma…etc. No 

final, pudemos degustar estes pratos! Que bo-
nitos que estavam… Até pareciam esculturas!

No dia 17, pelas 14 h, os alunos do 6ª ano 
apresentaram aos alunos do pré-escolar, do 
1º ciclo e do 5º ano, um espectáculo alusivo ao 
Dia Mundial da Alimen-
tação. Os alunos do 6ºB 
dinamizaram um teatro 
intitulado «Alimentação 
e Saúde», o 6ºA cantou 
um Rap e nós, a turma 
do 6ºC, cantámos e dan-
çámos algumas canções.

Os alunos do 6º ano 
trabalharam muito para 
conseguir fazer o seu 
melhor. Foi um dia espe-

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação

cial para nós, porque aprendemos que se deve 
respeitar uma alimentação equilibrada para não 
adoecermos! Não se esqueçam, a alimentação 
saudável é fundamental para a nossa saúde.

escola viva

Os alunos do 6ºB
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Carlos Vaz Marques, jornalista, afirmou o se-
guinte: “…somos múltiplos, habitados por heróis 
e vilões que se digladiam em silêncio dentro de 
nós”, uma afirmação com a qual eu concordo.

Todos os seres humanos são constituídos por 
características, tanto positivas como negativas, 
que nos tornam diferentes e únicos. Todos nós 
nascemos com qualidades psicológicas extraordi-
nárias. No entanto, a educação familiar, o convívio 
social, a religião e, em alguns casos, até fatores 
económicos, poderão exaltar e aprofundar essas 
qualidades ou inibi-las. Ao mesmo tempo, o meio 
social, económico e afetivo que nos envolve pode 
influenciar o aparecimento e a demonstração dos 
nossos piores defeitos ou tentar que estes não 
façam parte de nós, pelo menos, durante um 
período demasiado prolongado. 

Como exemplo, uma pessoa que viva na No-
ruega (eleita, este ano, pela ONU, como o país 
mais feliz do Mundo) estará mais propícia a de-
monstrar livremente as suas melhores qualidades. 
Todavia, uma pessoa que viva no Iraque (ou outro 
país qualquer onde predominem as guerras, a 
violência e, portanto, a degradação social e moral) 
será mais facilmente influenciada a demonstrar 
os seus defeitos, deixando as suas qualidades 
esquecidas num vazio algures dentro de si.

A par dos exemplos acima referidos, há 
ainda os seres humanos cujas qualidades e 
defeitos lutam constantemente entre si, de modo 
a obterem alguma oportunidade de se exporem 
perante determinadas e diversas situações. 
Nesses momentos, nos momentos de delibera-
ção e decisão é que as nossas características 
comportamentais lutam umas contra as outras, a 
fim de serem ouvidas, de modo a que aquela que 
mais escutarmos possa revelar-se vitoriosamente, 
perante determinada situação. Claro que, como já 
foi referido anteriormente, o meio social que nos 
envolve influencia decididamente qual a parte de 
nós que iremos escutar: os nossos “heróis” ou os 
nossos “vilões”.

Por exemplo, numa situação em que alguém, 
por algum motivo, começa a discutir connosco, 
temos duas hipóteses: ou gritamos igualmente 
com essa pessoa, ateando um incêndio de 
negatividade, delírio, raiva e frustração, que se 
encontram presentes dentro de nós, ou expomos 
o nosso ponto de vista, calma e serenamente, não 
permitindo que a outra pessoa nos influencie a 
expor o pior que há em nós.

Em jeito de conclusão, volto a afirmar que 
concordo com a citação apresentada, uma vez 
que, de facto, dentro de nós, há uma luta cons-
tante entre as nossas qualidades e os nossos 
defeitos, que nos levam a tomar uma decisão 
que propicie um bem-estar dentro de nós e para 
com os outros, ou, por outro lado, que nos leve 

ao encontro da negatividade no nosso interior 
e desentendimentos constantes com os outros. 

Sónia Ferreira, 12ºA

A frase proferida por Carlos Vaz Marques 
- “... somos múltiplos, habitados por heróis e 
vilões que se digladiam em silêncio dentro de 
nós” - quer dizer que cada pessoa apresenta 
sempre dois lados, um lado bom e um lado 
mais negro.

No entanto, existem pessoas mais éticas 
e com maior sentido de moralidade em que 
este seu lado mais negro raramente aparece, 
tornando-as assim melhores pessoas.

Carlos Vaz Marques, quando se refere ao 
ser humano como seres múltiplos, quererá 
dizer que o ser humano apresenta várias 
personalidades, que dependem muito do 
estado de espírito ou do momento da vida 
que a pessoa atravessa. Temos por exemplo 
Fernando Pessoa, que, enquanto sujeito 
poético, se dividiu em vários heterónimos, 
mais de 60, sendo os mais importantes Álva-
ro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro 
e o semi-heterónimo Bernardo Soares. Tal 
como disse anteriormente, estas múltiplas 
identidades escondidas dentro de Fernando 
Pessoa surgem tendo em conta alguns esta-
dos de alma diferentes, A título de exemplo, 
Bernardo Soares surgia quando Pessoa 
estava mais cansado ou sonolento.

Por outro lado, também na vida real te-
mos exemplos de múltiplas personalidades, 
em pessoas até importantes, que apresen-
tam um lado bom, geralmente aquele que é 
apresentado ao público, e um lado negro, que 
tentam esconder custe o que custar. Podemos 
referir o exemplo de alguns políticos que vêm 
para a comunicação social e mesmo para as 
ruas dizer aquilo que as pessoas querem 
ouvir, mas, no entanto, quando estão no de-
sempenho dos seus cargos, tentam desviar 
dinheiro e utilizar a sua importância para uso 
próprio, ao invés de a usarem em favor da 
sociedade, sendo então este um lado negro, 
que tentam ao máximo esconder.

No entanto, existem algumas pessoas 
que possuem múltiplas personalidades, não 
por culpa própria, mas porque sofrem de 
esquizofrenia, que é uma doença que torna 
muitas vezes as pessoas dementes, já que 
apresentam transtornos da sua personali-
dade com muita frequência.

Em jeito de conclusão, reforço a ideia 
de que todos nós apresentamos dois lados, 
“o diabinho” e o “anjinho”, ou seja, o lado 

bom e o lado mais obscuro, no entanto o 
nosso trabalho é tentar que o nosso lado 
bom prevaleça sempre nas nossas decisões 
e nos nossos pensamentos e, ao fazermos 
esse uso mais frequente do nosso “anjinho”, 
tentemos ser sempre as melhores pessoas 
possíveis, moral e eticamente.

Hélder Nunes, 12ºA

O ser humano, apesar de consciente 
e racional, apresenta uma complexidade 
fora do comum e, tal com está descrito 
na citação de Carlos Vaz, apresentamos 
múltiplas identidades dentro de nós que 
se vão criando ao longo do tempo e vão 
aparecendo em certas ocasiões.

Na minha opinião, concordo plenamen-
te com esta citação, pois, à medida que 
vamos crescendo e ganhando maturida-
de, vamos percebendo como o mundo 
realmente funciona, o que nos condiciona 
a moldar diferentes “eus” dentro de nós, 
pois, como todos sabemos, a perfeição é 
algo inalcançável e no mundo não existe 
ninguém que tenha apenas um lado de 
“herói” a toda hora. Quantas vezes não 
fomos consumidos por sentimentos obs-
cenos, face a certas situações? Acontece 
muitas vezes sermos tomados pela raiva 
ou outro sentimento maléfico, dando as-
sim vida ao nosso lado de vilão.

Um exemplo simples e que certamente 
já aconteceu a toda a gente: ir na estrada 
e alguém cometer um erro simples, uma 
infração rodoviária… Como sabemos, errar 
é humano e pode ter acontecido à pessoa 
por múltiplas razões, mas nós, consumidos 
pelo nosso lado vilão, restringimo-nos ao 
simples ato de menosprezar a pessoa.

Outro exemplo bastante conhecido é 
o dos nossos políticos: quantas vezes 
encarnam a forma de “herói” no seu dis-
curso, que, à primeira vista, nos deixa con-
fiantes e crentes, mas nas suas atitudes 
podemos ver apenas o oposto, um “vilão”

Assim, em jeito de conclusão, reitero 
a minha opinião de que por mais que 
tentemos lutar contra este fenómeno, o 
ser humano será sempre uma criatura 
recheada com uma panóplia de com-
plexidades, dentre as quais o problema 
das multifacetas em que nunca seremos 
sempre bondosos ou sempre maléficos.

Hugo Silva, 12º A

“ [...] somos múltiplos, habitados por heróis e vilões que 
se digladiam em silêncio dentro de nós.”

MARQUES, Carlos Vaz, 2016. Editorial Granta, n.º 7, maio de 2016 (p. 7)

linhas de escrita

AtividAde de escritA nA disciplinA de português: produção de um Artigo de opinião com cAráter 
ArgumentAtivo, sobre A citAção em destAque
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(Continua na pág. 16)

O final deste 1º período foi assinalado com “chave d’ouro”, como se 
costuma dizer, com a realização, no passado dia 16, da Sessão Solene 
de entrega de Diplomas e dos Prémios de Excelência do Agrupamen-
to, bem como de uma Opereta de Natal proporcionada pelos alunos 

penalvenses (turmas 5ºA e 6ºA) e sernancelhenses que protagonizam 
o projeto do ensino articulado da Música, no seu segundo ano, e que 
tem aproximado as duas comunidades e mostrado resultados extre-
mamente promissores.

DIA DO DIPLOMA 2017 E OPERETA DE NATAL 
“À PROCURA DE UM PINHEIRO”

ENCERRARAM 1º PERÍODO ESCOLAR
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J.I. DE PENALVA DO CASTELO | DIA DO PIJAMA 2017

Foi no dia 20 de novembro
Que voltámos a celebrar
O Dia Nacional do Pijama
Que a todos vem alegrar.

Grandes e pequenos aderiram
E todos pudemos ver
Os pijamas e peluches 
Que usamos ao adormecer.

On 31st October, Halloween was once more 
celebrated at Penalva do Castelo Secondary 
School, with the 1st contest for the most threa-
tening broomstick. Teachers Jaime Fernandes 
and Paulo Pires, Patrícia from the staff, and a 
student from class 12thB, Rafael, were part of 
the 2017 jury.

 There were 13 scary broomsticks, and the 1st 
prize for the most horrible one was awarded to 
Márcia from the 7th C, the second to Francisca from 
7th A and the third prize to Tiago from 7th C, too.

At 3.40 p.m, the teachers, the staff and the 
students were offered a Halloween tea full of 
scary, spooky and creepy sweets, cakes and 
snacks cooked by class 12th C.

Thank you again teacher Ângela and the 12thC 
students for the lovely tea.

Como já vem sendo tradição, os alunos do 1º e 2º CEB, da Escola Básica da 
Ínsua festejaram, no passado dia 31 de outubro, mais um Halloween. Alunos e 
professores participaram este ano num concurso de chapéus. 

A Laura Pereira e o Gonçalo Vieira foram os grandes vencedores com os 
chapéus mais originais. 

Cada ano mais popular, o Halloween, tal como o festejamos hoje, vem até nós, através dos 
meios de comunicação e assim, somos, cada vez mais, influenciados pela cultura norte-americana.

 Mas o  Halloween remonta a uma antiga celebração celta, o Samhain, que marcava o fim 
do verão. Na Irlanda e na Escócia celta, era costume acenderem-se fogueiras no topo das co-
linas, os chamados “hallowe’en fires” (os “fogos de hallowe’en”). Estes fogos, em honra dos 
familiares mortos, serviam também para afastar os demónios, que eram mais fortes nesta altura 
do ano e ajudavam a purificar as pessoas e as terras. Na Escócia, serviam também para afastar 
e destruir as bruxas.

Apesar de ter sido substituído no século VII por uma festividade católica, mais de dois mil anos 
depois pessoas por todo o mundo continuam a celebrar a chegada do inverno da mesma forma 
que os antigos celtas — com uma grande festa repleta de doces e máscaras.

Para o ano, há mais! Buuuu! 

Prendas de
Natal

As crianças do Jar-
dim de Infância de Pe-
nalva do Castelo agra-
decem, à Junta de Fre-
guesia de Ínsua, a verba 
atribuída para a aqui-
sição das prendas de 
Natal. A todos o nosso 
muito obrigada e votos 
de Boas Festas!

HALLOWEEN 2017

Todos juntos, bem unidos
Quisemos contribuir
Para que meninos sem família
Também possam sorrir.

Obrigada pela colaboração.

As Educadoras do JI
de Penalva do Castelo
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     Prémio do Quadro de Excelência 
             do Agrupamento 2017* 
                              1º CEB 

ESCOLA ALUNO 
 
 
EBI de 
Ínsua 

Letícia Albuquerque Rocha 
Pedro Miguel M. Magalhães 
Tomás Cardoso Cabral 
Flávio Baptista Figueiredo 
Maurício Martins P. Rodrigues 

 
EB1 de 
Castelo 

Matilde Pires Carvalho 
Francisco Costa Ferreira 
Pedro Gabriel R. Ribeiro 

EB1 de 
Roriz 

Leonor de Sousa Macário 

                                        
2º CEB                               

Ano de 
escola. ALUNO 

 

 
6º 

Filipe Dias Santos Martins 
Marta Lopes de Figueiredo 
Petra Vaz Melo 
Lara Chaves Pais 
António Pedro Alves Pais 
Eva Carolina Laires Matos 
Tiago da Silva Ferreira Santos 
Márcia Rafaela Lopes do Adro 

 
3º CEB 

Ano de 
escola. ALUNO 

 
9º 

João de Campos A. Fernandes 
Mara Filipa Henriques Almeida 
Henrique Araújo S. L. Martins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            SECUNDÁRIO 
Ano de 
escola. ALUNO 

10º ------------------------------------- a) 
 
 

11º 

Carolina Rafaela M. Alexandre  
Ana Raquel S. Melo  
Ana Rita Figueiredo Almeida 
Isabel Maria Sales Ribeiro 
Sara Raquel Santos 

 Inês Morais Costa 
 Dário Alexandre Matos 

 Tiago Almeida Cruz 
 Mónica Catarina Luís Ferreira 
 Ana Mara Alves Pais 
 Alexandre Antunes Rodrigues 
 Raquel Vitória Rodrigues 
 Beatriz de Jesus Oliveira Faro 

12º Ana Margarida Rocha Augusto 
 Luís Pedro Almeida L. Cabral 
 Jéssica Margarida S. Rodrigues 
 Sandra Filipa Ferreira Pombo 
 Sérgio José Saraiva Gonçalves 
 Ana Rita Campos Lopes 
 Maria Gomes Martins 

a) Nenhum aluno reuniu os requisitos definidos 

* alunos com melhor aproveitamento no final  
de cada ciclo do ensino básico (1º, 2º e 3º CEB) 
 e por ano de escolaridade do ensino secundário, 
 de acordo com artigo 137º do RI do AEPC 
 

Prémio “Aluno Excelência  
      Crédito Agrícola” ** 

CICLO ALUNO E TURMA 

2º CEB Filipe Dias Santos Martins, 6ºC 

3º CEB 
João de Campos Almeida 
Fernandes, 9ºC 

SECUNDÁRIO 
Regular 

Inês Morais Costa, 12ºA 

SECUNDÁRIO 
Profissional 

Ana Filipa Costa, 12ºC 

** o aluno com o melhor aproveitamento no  
final de cada  ciclo (2º e 3º CEB e ensino  
secundário regular e profissional) 
 
 
 

“DIA DO DIPLOMA” 2017 - Continuação

   PRÉMIO DE MÉRITO “MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO E CIÊNCIA” *** 

CURSO ALUNO 

Científico-humanístico de 
Ciências e Tecnologias 

Inês Morais Costa 

Profissional de Técnico de 
Produção Agrária – 

variante Vegetal 
Ana Filipa Costa 

*** o aluno com melhor aproveitamento em cada  
oferta formativa do ensino secundário (final do 
 ciclo dos cursos científico-humanísticos e dos  
cursos profissionais) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            SECUNDÁRIO 
Ano de 
escola. ALUNO 

10º ------------------------------------- a) 
 
 

11º 

Carolina Rafaela M. Alexandre  
Ana Raquel S. Melo  
Ana Rita Figueiredo Almeida 
Isabel Maria Sales Ribeiro 
Sara Raquel Santos 

 Inês Morais Costa 
 Dário Alexandre Matos 

 Tiago Almeida Cruz 
 Mónica Catarina Luís Ferreira 
 Ana Mara Alves Pais 
 Alexandre Antunes Rodrigues 
 Raquel Vitória Rodrigues 
 Beatriz de Jesus Oliveira Faro 

12º Ana Margarida Rocha Augusto 
 Luís Pedro Almeida L. Cabral 
 Jéssica Margarida S. Rodrigues 
 Sandra Filipa Ferreira Pombo 
 Sérgio José Saraiva Gonçalves 
 Ana Rita Campos Lopes 
 Maria Gomes Martins 

a) Nenhum aluno reuniu os requisitos definidos 

* alunos com melhor aproveitamento no final  
de cada ciclo do ensino básico (1º, 2º e 3º CEB) 
 e por ano de escolaridade do ensino secundário, 
 de acordo com artigo 137º do RI do AEPC 
 

Prémio “Aluno Excelência  
      Crédito Agrícola” ** 

CICLO ALUNO E TURMA 

2º CEB Filipe Dias Santos Martins, 6ºC 

3º CEB 
João de Campos Almeida 
Fernandes, 9ºC 

SECUNDÁRIO 
Regular 

Inês Morais Costa, 12ºA 

SECUNDÁRIO 
Profissional 

Ana Filipa Costa, 12ºC 

** o aluno com o melhor aproveitamento no  
final de cada  ciclo (2º e 3º CEB e ensino  
secundário regular e profissional) 
 
 
 

Acesso ao Ensino
 Superior 2017:
resultados da 1ª FASE

Decorrida a 1ª fase do último concurso nacional de 
acesso ao ensino superior, divulgam-se os resultados no 
que respeita aos alunos do nosso Agrupamento.

Do total de 33 alunos que se candidataram, ape-
nas um não foi colocado nesta fase. Os 32 colocados 
conseguiram-no, na sua maioria, na 1ª opção que fizeram 
em termos de curso superior.

As Universidades de Aveiro, Lisboa e de Beira Interior 
(Covilhã) e o Instituto Politécnico de Viseu são as institui-
ções de ensino superior que acolhem maior número de 
estudantes penalvenses.

Os cursos mais pretendidos foram os da área das 
Engenharias (Física; Mecânica; Informática; Informática 
e Telecomunicações; Informática e Computadores; Ele-
trónica e Telecomunicações; Computadores e Telemática; 
Eletrotécnica e de Computadores; Ambiente; Materiais) 
e Contabilidade, seguindo-se os de Medicina (na Un. de 
Lisboa), Genética e Biotecnologia, Ciências Biomédicas, 
Ciências da Comunicação, Fisiologia Clínica, Marketing 
e outros.

No nosso Agrupamento foi decidida a data 
do passado dia 16 de dezembro para a rea-
lização deste evento de especial significado 
para os nossos ex-alunos do 12º ano e para 
aqueles que, pelo seu empenho e mérito 
escolares, mereceram ser reconhecidos e 
passaram a integrar o Quadro de Excelência 
do Agrupamento, de acordo com o artigo 137º 
do seu Regulamento Interno.

Na sequência de protocolo existente com 
o nosso Agrupamento de Escolas, a Caixa de 
Crédito Agrícola do Vale do Dão e Alto Vouga 
também reconheceu e procedeu à entrega de 
um prémio pecuniário aos alunos que concluí-
ram o ensino básico (2º e 3º ciclos) e o ensino 
secundário, quer regular, quer profissional, 
com melhor aproveitamento.

Os quadros de excelência são organiza-
dos por ciclos de escolaridade no 1º, 2º e 3º 
ciclos e por anos de escolaridade no ensino 
secundário.

O artigo 137º do Regulamento Interno 
estipula que são reconhecidos os alunos que 
revelem excelentes resultados escolares, 
sendo os Critérios de Reconhecimento os que 
a seguir se transcrevem:

1. No final do 1º CEB, obtenção da 
classificação de Muito Bom a Português, 
Matemática e Estudo do Meio e, pelo menos, 
Bom às outras áreas;

2. No final do 2º e 3º CEB, obtenção de 
nível 5 a todas as disciplinas, ou nível 4 a uma 
e nível 5 às restantes;

3. Em cada ano do ensino secundário, 
obtenção de média superior a 17 valores.

A Sessão Solene do referido dia 16 decor-
reu no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários 
de Penalva do Castelo, à tarde, no final do 1º 
período escolar e num sábado, precisamente 
para permitir a participação de todos os ex-

-alunos do 12º ano. 
A moldura humana que participou no even-

to era constituída pelos alunos reconhecidos 
e diplomados, alguns pais e outros familiares 
de alunos, especialmente dos premiados. De 
realçar o elevado número (15, sendo 9 de 
Ciências e Tecnologias e 6 de Línguas e Hu-
manidades) de alunos do ex-12º ano que obte-
-ve média superior a 17 valores, situação que 
nunca havia ocorrido com tal expressividade.

A Mesa de Honra da Sessão foi presidida 
pela Diretora do Agrupamento, Dra. Rosa 
Figueiredo, que teve a companhia do Repre-
sentante do Presidente do Conselho Geral do 
nosso Agrupamento, Professor José Ribeiro, 
do Presidente da Associação de Pais / Enc. de 
Educação, sr. Anselmo Sales, do Presidente 
da Câmara Municipal, sr. Francisco Carvalho, 
e da Direção do Crédito Agrícola do Vale do 
Dão e Alto Vouga, Dr. Vítor Gomes.

A todos os alunos reconhecidos e premia-
dos, apresentamos as nossas felicitações 
e os votos para que continuem a trilhar um 
percurso de sucesso.

A Direção do Agrupamento
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Excelência dá bolsa igual ao valor das 
propinas a 94 dos 2000 novos estudantes 
da Universidade de Aveiro. Um dos me-
lhores caloiros da UA é o “nosso” Dário 
Matos, que frequenta a licenciatura com 
mestrado integrado de Engenharia de 
Computadores e Telemática. 

Desde o ano letivo passado e de forma a 
“atrair mais e melhores alunos excecionais”, a 
UA premeia os caloiros que ingressem, como 
1ª opção, num dos seus cursos com média igual 
ou superior a 17,5, com Bolsa de Mérito Acadé-
mico (bolsa de estudo equivalente ao valor das 
propinas, que pode continuar a ser atribuída ao 
estudante, até ao final do curso, se mantiver ou 
melhorar a média de 17,5 ou superior).

No âmbito da Abertura do presente Ano 
Letivo, decorreu, no passado dia 4 de outubro, a 
Sessão Solene que reconheceu o mérito dos me-
lhores caloiros da UA e fez a entrega da referida 
bolsa a cada um, sessão em que compareceram, 
a convite da UA, os Diretores dos agrupamentos 
/ escolas com ensino secundário que formaram 
os caloiros, entre os quais a nossa Diretora, 
professora Rosa Figueiredo.

O PENA JOVEM colocou algumas questões ao 
Dário, que se seguem.

- Porquê a UA?
- Depois de ter refletido durante meses, es-

colhi a UA porque considerei ser a melhor opção 
após ter em conta uma grande variedade de fato-
res. Inicialmente sempre pensei ir estudar para 
a FEUP – Faculdade de Engenharia do Porto. No 
que toca ao prestígio na área das Tecnologias, 
sabia que a UA era praticamente equivalente. 
Conhecia vários alunos e ex-alunos do curso que 
frequento e todos me aconselharam a “segui-

ALUNO PENALVENSE ENTRE OS MELHORES CALOIROS DA UA
-lo”. Posto isto, e sabendo que 
se estudasse em Aveiro estaria 
num ambiente mais familiar e 
iria conviver com amigos que 
também escolheram a UA, tomei 
a mesma decisão. O futuro é in-
certo, e, da mesma forma que a 
minha opção mudou nos últimos 
meses, pode voltar a mudar nos 
próximos anos. Contudo, estou a 
gostar imenso e tenho intenção 
de permanecer e aproveitar ao 
máximo!

- Que expetativas tens em 
relação ao curso?

- Após ter falado já com vários jovens que 
frequentam ou frequentaram o curso de Enge-
nharia de Computadores e Telemática, posso 
dizer que espero que seja uma “aventura” até à 
sua conclusão. Espero sair bem preparado e com 
vasto conhecimento na área da Informática e da 
Telemática, primeiro porque gosto destes temas, 
mas também para que futuramente possa ser um 
bom profissional e tenha um leque de opções de 
trabalho mais alargado.

- Qual é o segredo para se atingir uma 
média de entrada tão elevada?

- Concorri ao curso com média de 18,8 va-
lores. Esta média dependia, claro, da média do 
Ensino Secundário e dos exames específicos 
que o MIECT requeria. O segredo para alcançar 
este resultado foi, como costumo dizer, uma boa 
gestão do tempo e das atividades, curriculares e 
extracurriculares. É certo que “boas notas” só se 
conseguem com estudo e trabalho relacionado 
diretamente com a escola e a disciplina envolvi-
da, e essa parte é fundamental. Todavia, a meu 
ver, esse fator é tão fundamental como o tempo 

“investido” em atividades fora da escola, quer 
sejam desportos, associações culturais, estudo 
da música, ou até o simples convívio com ami-
gos fora do ambiente escolar. Tudo isto faz-nos 
crescer como pessoas, e, se o tempo for bem 
gerido de forma a conciliar todos estes fatores, 
conseguimos desenvolver os chamados soft 
skills, ter outra maturidade, o que condiciona a 
forma como abordamos as atividades escolares 
e nos desenvolve outro tipo de determinação e 
capacidade de foco nas avaliações.

- Profissionalmente, o que é que gosta-
rias de fazer depois de terminar a formação 
académica?

- Depois de terminar o curso (tenho tem-
po!), tenciono trabalhar na área da Informática 
associada à gestão de projetos de inovação por 
parte de empresas. Gostaria que pudesse traba-
lhar em algo inovador e minimamente benéfico 
para o futuro, que pusesse em prática não só os 
conhecimentos técnicos da área mas também 
as capacidades de empreendedorismo, trabalho 
em equipa e liderança!

Inês Morais Costa concluiu o seu curso de 
nível secundário, na área de Ciências e Tecno-
logias, com a brilhante média de 19,5 valores, o 
que lhe permitiu concretizar o seu maior sonho: 
o ingresso em medicina.

- Porquê a opção por Medicina e na Universidade 
de Lisboa?

- Escolhi Medicina porque sempre foi a área que 
mais me atraiu. Mesmo depois de analisar  outras 
opções, não consegui imaginar-me numa profissão dife-
rente. Sempre me interessei pela carreira, sempre achei 
fascinante tanto a parte do funcionamento do corpo 
humano, quanto o impacto que um médico acaba por ter 
na vida dos seus pacientes. Já a opção pela faculdade 
de Lisboa adveio de um desejo pessoal de experienciar 
o quotidiano cosmopolita.  A cidade de Lisboa atrai-me 
pela sua dinâmica, pela sua acessibilidade e pelo vasto 
leque de oportunidades que disponibiliza. 

- Qual é o segredo para se atingir uma média de 
entrada tão elevada?

- No meu caso, o segredo resumiu-se a uma única 
palavra: compromisso. Compromisso para com a escola 
e dirigentes, para com os meus professores, colegas e 
funcionários, compromisso para com a minha família, 
mas, sobretudo, compromisso para comigo própria e para 
com o meu grande objetivo final: o de ingressar numa área 
desejada por muitos mas apenas alcançável por aqueles 
que mais trabalham, que mais se esforçam e dedicam. 

- Que expetativas tens em relação ao curso?

- Eu espero que o meu percurso académico reflita o 
fascínio e a paixão que sinto pela área. Espero tornar-me 
numa profissional competente, justa, apta e humilde. 

- Que balanço é possível fazer-se nesta altura, 
após três meses de aulas?

- Após três meses de aulas, eu apercebi-me de que 
tenho um longo e árduo caminho a percorrer. Tive que 
aprender a ser uma pessoa mais autónoma, tive que 
adotar novas metodologias e adaptar-me a ritmos de 
vida e ensino completamente diferentes. Confesso que 
foi e continua a ser difícil. Penso que a faculdade põe à 
prova a nossa capacidade de persistência. É, portanto, 
fundamental não desanimar! Temos que aprender com 
as derrotas e apreciar as pequenas conquistas, vivendo 
um dia de cada vez. 

- Profissionalmente, 
que área da Medicina mais 
te seduz, neste momento 
em que ainda estás no 
início?

- Penso que ainda não 
tenho resposta a esta ques-
tão. No entanto, neste mo-
mento, sei que escolhi a área 
certa. Estou num curso que 
me faz sentir feliz, realizada 
e que me faz acordar todas 
as manhãs com vontade de 
aprender.

Quero ainda aproveitar 
esta oportunidade para endereçar alguns agradeci-
mentos e apelos:

Aos meus professores, que tanto admiro e agradeço 
por tudo o que me ensinaram;

Aos meus outrora colegas de turma, que eu tanto 
estimo e preservo, agradeço o companheirismo e a 
amizade;

A todos os funcionários da escola, que eu tanto 
prezo, agradeço todo o apoio e disponibilidade;

Aos presentes alunos apelo para que respeitem e 
valorizem o excelente trabalho de todos os professores 
e funcionários, que tanto se esforçam diariamente 
para os ajudar, para lhes proporcionar uma educação 
de qualidade, mesmo quando os recursos disponíveis 
não o permitem. 

MELHOR ALUNA DO ENSINO SECUNDÁRIO ENTROU EM MEDICINA
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JOSÉ CARLOS COSTA, DO 12ºC, É 
O NOVO PRESIDENTE DA ASSO-

CIAçÃO DE ESTUDANTES
Com o início de mais um ano letivo, a As-

sociação de Estudantes da Escola-sede foi a 
votos, como se costuma dizer, para eleger os 
seus órgãos, o que sucedeu no passado dia 
20 de outubro.

Quatro listas apresentaram-se a sufrágio, 
uma liderada pela Beatriz Correia, do 8ºC, 
outra pelo José Carlos Costa, do 12ºC, outra 
pelo José António Batista, também do 12ºC, e 
outra pela Filipa Cabral, do 8ºA, tendo a cam-
panha eleitoral decorrido de forma animada 
nos dias anteriores. 

Saiu vencedora a lista s, com um resulta-
do expressivo de 54,52% (maioria absoluta), 
logo à 1ª Volta, o que não é comum acontecer 
quando estão quatro listas na corrida.

A tomada de posse deu-se no dia 6 de 
novembro, altura em que os novos elementos 
dos três órgãos assinaram a ata e "se compro-
meteram a desempenhar com responsabilida-
de as funções que lhes foram atribuídas, tendo 
sempre em conta o bom nome e os interesses 
da Associação e da Escola".

Seguem-se os resultados:
Alunos inscritos: 387; Votantes: 354 (91,47%); 

Abstenção 33 (8,53%); Votos brancos: 3; Votos 
nulos: 5; Lista H: 2 (0,56%); Lista E: 3 (0,85%); 
Lista M: 148 (41,81%) e Lista S: 193 (54,52%)

VISITAS DE ESTUDO
Neste 1º período, realizaram-se as seguintes 

visitas de estudo:
- Contextualizados pelas atividades de for-

mação de disciplinas da componente técnica, os 
formandos dos cursos profissionais de Técni-
co de Eletrotecnia – 1º e 2º ano, turmas 10ºD 
e 11ºB, e de Técnico de Gestão e Programação 

de Sistemas Informáticos – 3º ano, turma 
12ºC, visitaram o Aproveitamento Hidroelé-
trico (Barragem) da Aguieira, no concelho de 
Mortágua, um empreendimento fundamental 
para a região em termos de armazenamento 
de água e de produção de electricidade, cujos 
mecanismos de funcionamento, a nível eléctrico, 
electrónico e informático, foram assim dados a 
conhecer à nossa comitiva, no dia 18 de outubro.

- No passado dia 24 de novembro, os forman-
dos das turmas 10ºD, 11ºB (ambas do curso 
profissional de Eletrotecnia) e 12ºC (Profis-
sional de Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos), visitaram a CONCRETA 2017 
(Feira Internacional de Construção, Reabilitação, 
Arquitetura e Design) e a ELÉTRICA 2017 (Feira 
Internacional do Setor Elétrico e Eletrónico), que 
decorreram na Exponor – Porto.

- No âmbito das atividades da disciplina de 
Português, os alunos das quatro turmas do 9º 
ano participaram em duas deslocações que lhes 
permitiram ou permitirão, ainda, complementar 
e consolidar a aprendizagem inerente à disci-
plina enquadradora. No dia 21 de novembro, 
dirigiram-se à cidade do Porto, onde assistiram 
à representação dramática do “Auto da Barca do 
Inferno”, obra de estudo obrigatório da autoria 
do nosso dramaturgo Gil Vicente. Na tarde de 
14 de dezembro, rumaram ao Teatro Viriato, 
em Viseu, onde presenciaram uma abordagem 
dramática à grande epopeia nacional “Os Lusía-
das”, de Camões.

- Na manhã do dia 13 de dezembro, os alunos 
das quatro turmas do 5º ano cumpriram parte 
da rota de museus do município de Viseu, tendo 
visitado o singular o Museu do Quartzo, loca-
lizado no Monte de S.ta Luzia, nos arredores da 
cidade, junto de uma enorme cratera que resul-
tou da exploração deste minério, o segundo mais 
abundante na Terra, durante longos anos, bem 
como o Museu Etnográfico – Casa da Lavoura 

e do Linho, em Várzea de Calde, espaço que pre-
serva alguns utensílios e tradições relacionados 
com a cultura do linho.

DIA DA ASTRONOMIA
No âmbito das atividades do Departamento 

Curricular de Matemática e Ciências Experi-
mentais – Grupo de Física e Química, decor-
reu na escola-sede, no dia 19 de outubro, o 
DIA DA ASTRONOMIA, destinado aos nossos 
alunos das turmas do 7º ano.

O evento consistiu na visita a um planetário, 
que esteve montado na sala de Convívio dos 
Alunos.

GREVES AFETARAM ESCOLAS
DO AGRUPAMENTO

Neste 1º período, duas greves nacionais 
fizeram-se sentir entre nós.

Em 27 de outubro, a Frente Comum de Sin-
dicatos da Administração Pública mobilizou os 
funcionários públicos para a adesão à greve na-
cional como reivindicação pela defesa dos direi-
tos, das carreiras, da estabilidade e dos salários. 
Entre nós, a adesão foi de 8% e de 30% a nível do 
pessoal docente e não docente, respetivamente, 
o que afetou algumas aulas, não dadas, e o fun-
cionamento de alguns serviços, com restrições.

No dia 15 de novembro, tratou-se de uma 
Greve Nacional de Professores, convocada 
por todos os seus sindicatos, como forma de 
protesto/exigência do descongelamento das 
progressões na carreira, recuperação dos anos 
de congelamento e contagem integral do tempo 
de serviço prestado pelos docentes. Em termos 
de adesão, foi mais expressiva na Educação pré-
-escolar, no 1º e no 2º ciclo do ensino básico, o 
que originou que muitas crianças e alunos tives-
sem ficado sem aulas e a cessação das atividades 
letivas para todos no período da tarde.

CEIA DE NATAL DO AEPC
No final do passado dia 14, ainda com o 1º 

período letivo a decorrer, o que não é habitual, 
decorreu a Ceia de Natal dos Docentes e Não 
Docentes do Agrupamento.

Os alunos do curso profissional de Técni-
co de Cozinha/Pastelaria – 2º e 3º ano, sob 
a orientação da respetiva formadora-técnica 
que assegura a componente mais prática do 
curso, esmeraram-se na preparação / confeção 
de todo o cardápio, na sua sala de trabalho 
habitual, a sala 4, tendo proporcionado a todos 
os participantes um momento de convívio e de 
partilha, à volta de sabores e iguarias bem fa-
miliares e alusivas à quadra que atravessamos.

No dia 14 de dezembro, os alunos do 9º ano deslocaram-se até ao 
Teatro Viriato de Viseu, para aí assistirem à representação do espetá-
culo «Os Lusíadas de Lisboa à Índia», uma concepção e interpretação 
de António Fonseca. Uma história verdadeira ou reinventada?

O texto dramatizado tem por base a história verdadeira, a da 
primeira viagem de Lisboa à Índia, feita, há mais de quinhentos anos, 
por cerca de duas centenas de portugueses, comandados por Vasco 
da Gama, mas reinventada por Camões em «Os Lusíadas».

A representação desta quinta-feira foi uma “sequela” de Os 
Lusíadas de Lisboa à Índia, apresentada no mesmo local, em maio, 
pelo mesmo ator. Na primeira interpretação, António Fonseca recu-
perava a primeira parte da viagem, a ida para a Índia, contada com 

a música dos versos de Camões. Neste regresso, António Fonseca 
apresentou uma narração especial sobre a viagem de retorno de 
algumas dezenas de portugueses, que, sob o comando de Vasco da 
Gama, conseguem voltar a Lisboa, passados dois anos. 

O ator aproveita, desta feita, para reavivar alguns momentos mais 
significativos e dramáticos da História de Portugal. Com um estilo in-
confundível, repleto de provocações, questões, sarcasmo e profundo 
conhecimento da obra de Luís Vaz de Camões, o intérprete conseguiu 
levar os alunos a embarcarem numa empolgante aventura com mais 
de 500 anos, tendo sido capaz de os fazer rir e até de comover alguns.

Professora Elisabete Gueidão

Fazer do teatro a nossa sala de aula
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O Agrupamento de Escolas de 
Penalva do Castelo, mais concre-
tamente a Escola-Sede, aceitou, 
como habitualmente, o convite 
da Sociedade Portuguesa de 
Matemática (SPM) para participar 
nas XXXVI Olimpíadas Portugue-
sas de Matemática (OPM).

No dia 8 de novembro, realizou-se, 
pelas 15h30, a primeira eliminatória.

As OPM contemplam para os 6º e 7º 
anos a Categoria Júnior. A Categoria A é 
para os 8º e 9º anos e a Categoria B para 
os 10º, 11º e 12º anos.

Os problemas propostos neste concur-
so fazem sobretudo apelo à qualidade do 
raciocínio, à criatividade e à imaginação 
dos estudantes. São fatores importantes 

na determinação das classificações o 
rigor lógico, a clareza da exposição e a 
elegância da resolução.

Os enunciados das provas, bem como 
as sugestões para a resolução dos pro-
blemas, estão disponibilizados na página 
http://olimpiadas.spm.pt/.

A segunda eliminatória será no dia 10 
de janeiro de 2018, agora apenas para os 
alunos selecionados.

Segue-se a lista ordenada dos vinte e 
um alunos participantes da Escola Básica 
e Secundária.

LISTA ORDENADA DE CLASSIFICAÇÕES 
Posição Nº Turma Aluno Categoria 

1º 4 7ºC Filipe Dias Santos Martins Júnior 

2º 20 7ºB Petra Vaz Melo Júnior 
2º 8 7ºC Márcia Rafaela Lopes Adro Júnior  
2º 20 7ºC Vera Araújo da Silva Costa Júnior 
5º 10 7ºC Marta Lopes Figueiredo Júnior 
6º 19 7ºC Tiago Silva Ferreira Santos Júnior 
     

1º 14 9ºA Rodrigo Clemente Cabral A 
1º 15 9ºA Rui Pedro Gomes Coelho A 
3º 1 8ºA Alexandra Pimentel Carvalho A 
4º 15 9ºB Leonardo Miguel Gonçalves A 
5º 13 9ºA Mariana Sousa Cardoso A 
6º 18 9ºB Marta Santos Ferreira A 

7º 20 9ºB Rodrigo Moreira Pinto A 
     

1º 5 10ºA Diogo Tomás Rebelo Couto B 
2º 20 10ºA Tiago Gomes Carvalho B 
2º 9 11ºA João Pedro Ferreira Monteiro B 
4º 8 10ºA João Artur Ferreira Almeida  B 
5º 11 11ºA Liliana Ferreira B 

6º 1 11ºA Alexandre Costa B 
6º 15 11ºA Tiago José Magalhães B 
8º 8 11ºA Joana Rodrigues B 

 

 
 
 
 

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

No dia 29 de outubro, entrevistei o jovem 
Tiago José Gomes Santos, de 18 anos, que 
é Bombeiro Voluntário em Mangualde e que 
testemunhou os fogos do dia 15 de outubro. 
Na verdade, o Tiago não participou direta-
mente no combate aos fogos, mas ajudou 
os seus colegas carregando, por exemplo, 
alguns carros de apoio que levavam alimen-
tos aos bombeiros que estavam no terreno.

R: Olá, Tiago!
T: Olá, Rafaela!
R: És Bombeiro Voluntário há quanto 

tempo?
T: Sou bombeiro há 2 anos e meio.
R: Porque decidiste ser Bombeiro 

Voluntário?
T: Eu sempre quis ser bombeiro, pois 

sempre gostei de ajudar as pessoas.
R: Qual a maior dificuldade em apa-

gar um fogo? 
T: O vento em maior intensidade e em 

várias direções é o que torna mais difícil 
extinguir um fogo.

R: Qual a primeira coisa a fazer em 
caso de incêndio? 

T: Ligar para os bombeiros e, se for em caso 
de população em perigo, ajudar no combate.

R: Quando há pessoas em perigo, 
quais as medidas a tomar?

T: Quando veem que o fogo está a chegar, 

devem fechar todas as portas e janelas, as 
persianas devem estar totalmente abertas por 
serem feitas de material inflamável. Depois, 
devem aguardar a chegada dos bombeiros 
para vos levarem para um local seguro.

R: Quais os conselhos que podes dar 
à população para evitarem um incêndio?

T: Devem manter a floresta limpa e ter 
os terrenos à volta da casa limpos num 
raio de 50 metros. Além disso, no tempo 
em que é proibido, não fazer queimas ou 
queimadas.

R: Quando um bombeiro ouve a sirene, 
qual é o primeiro pensamento que tem? 
T: Eu penso que devo ir o mais rápido 
possível, para ajudar tanto na evacuação 
de casas, como também no combate de 
incêndios ou ajudar na logística.

R: Achas que aquelas pessoas que 
põem os fogos merecem algum castigo? 
Se sim, qual?

T: Sim, a pena máxima de prisão. 
Muito obrigada, Tiago, pela entrevista. 

Creio que foi bastante interessante falar 
contigo, porque aprendi muito sobre o que 
se deve fazer para evitar incêndios. Além 
disso, aprendi como devo agir e as medidas 
que devo tomar.  

Rafaela Santos Ferreira, 8ºC 

Entrevista a um bombeiro
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Sair da nossa zona de conforto permite-nos encarar 
a vida com uma perspetiva diferente. Alargamos os 
horizontes do nosso pequeno mundo e olharmos para 
as coisas de uma forma diferente pode enriquecer-nos 
se estivermos predispostos a isso. Por detrás dos vários 
objetivos da visita a Matosinhos e ao Porto, dos alunos 
do 9º ano do Agrupamento de Escolas de Penalva do 
Castelo,estavam subjacentes estes ideais. 

Desta forma, quando se planeou a visita de 21 de 
novembro paralevar os discentes a assistirem à repre-
sentação da peça de teatro «Auto da Barca do Inferno», 
de Gil Vicente, em Matosinhos, pela companhia «Arte 
d’Encantar», não se pretendia apenas que os mesmos 
vissem uma representação deste texto dramático, mas 
também e sobretudo que voltassem para casa com a ba-
gagem repleta de estórias novas, enriquecidos no pensa-
mento e na alma com as experiências que aí vivenciaram.

Apesar do ligeiro atraso devido ao trânsito que apa-
nhámos inesperadamente, no Porto, e da dificuldade em 
encontrar o local recôndito onde ia decorrer a represen-
tação, a exibição foi notoriamente do agrado de todos os 
presentes. Tratava-se de uma adaptação bastante cómica 
e mais interativa do que se esperava, com representações 
que, por vezes, acrescentavam algo ao texto vicentino mas 
que em nada o adulteravam. Desta forma, no momento 
da partida, os alunos estavam bem-dispostos e cheios 
de vontade de parar no shopping mais perto para aí 
almoçarem, assim como fazerem algumas comprinhas.

Após o almoço em Matosinhos, dirigimo-nos para o 
mar, onde nos detivemos algum tempo na Praia do Castelo 
do Queijo, junto ao forte São Francisco de Xavier. Depois, 
prosseguimos viagem junto à beira-mar pelas belas ave-
nidas da Foz do Douro. Assim, entrámos no Porto pela 
rua do Passeio alegre, avistando o majestoso Rio Douro 
e logo, em seguida, a belíssima Ponte da Arrábida.

A ideia inicial era pararmos na zona ribeirinha, um dos 
lugares mais castiços e representativos da cultura popular 
do Porto, pois pretendia-se que todos se apercebessem 
de uma realidade que, apesar de ser bastante próxima, é, 
para muitos, pouco ou nada conhecida. Porém, tendo em 
conta o adiantar da hora, apenas vimos a Ribeira a partir 
do autocarro. Desta forma, avistámos algumas das várias 
esplanadas e restaurantes, assim como belos edifícios 
antigos com as fachadas coloridas e varandas de ferro 
trabalhado. Por aí chegámos à Ponte D. Luís I,  ponto de 

Viajar é algo que nos torna mais ricos?

passagem para Gaia e para a zona das caves do vinho 
do Porto. Seguindo pela Av. Gustave Eiffel, demos de cara 
com a mais recente ponte rodoviária que liga Vila Nova de 
Gaia ao Porto e que, segundo muitos, é mais esbelta: a 
Ponte do Infante. Seguiram-se a Ponte de D. Maria Pia, 
considerada uma das maiores obras-primas executadas 
pelo engenheiro Gustave Eiffel, e a Ponte de São João, 
outra infraestrutura ferroviária que suporta a Linha do 
Norte sobre o Rio Douro. 

Finalizámos o nosso percurso na Ponte do Freixo, com 
oito vias de trânsito (quatro em cada sentido, sendo que, 
na realidade, se trata de duas pontes construídas lado a 
lado e afastadas 10 cm uma da outra).

O regresso a Penalva decorreu conforme o previsto, 
chegando minutos antes da hora marcada. Os alunos 

vinham animados, entretidos a ouvir música, a cantarolar 
ou a falar com o colega do lado e/ou concentrados nos 
aparelhos eletrónicos que levavam. Na verdade, para 
eles, e segundo o que reconheceram mais tarde, a visita 
resumiu-se mais a uma saída agradável entre amigos e 
companheiros, a um convívio saudável entre todos, assim 
como em tentar estabelecer contactos com alunos de 
outras escolas, com que cruzaram quer no teatro, quer 
no shopping onde almoçaram. Por todas essas razões, 
todo o conhecimento que poderiam ter adquirido com esta 
saída ficou para segundo plano, não conseguindo absorver 
da melhor forma a riqueza dos locais por onde passaram. 
Lamentavelmente, todas as diferenças e todas as espe-
cificidades, que tornam a cidade do Porto tão procurada 
pelos turistas nacionais e sobretudo internacionais, não 
pareceram representar grande interesse para a maioria 
dos alunos.

Não obstante, os professores acreditam que esta visita 
de estudo foi uma ótima estratégia, pois propiciou momen-
tos de são convívio entre todos, facilitando a sociabilidade 
e estreitando a relação professor-alunos. Foi mais do que 
um passeio, por constituir uma situação de aprendizagem 
que favoreceu a aquisição de conhecimentos relacionados 
com as várias disciplinas envolvidas, promovendo a inter-
ligação entre teoria e prática dos conteúdos abordados 
nas aulas. Além disso, transportou os alunos da singela 
realidade das aldeias e da vila de Penalva até à cidade 
Invicta, uma cidade que guarda ainda mil e um recantos 
por descobrir. 

uma visita divertida
Nós gostámos da representação da peça «Auto da Barca do Infer-

no», de Gil Vicente, pois foi diferente daquilo que esperávamos. Foi 
diferente a ordem de entrada das personagens em cena, o que não 
contávamos, e também não esperávamos que os atores estivessem 
a interagir sempre connosco e até chamaram dois colegas nossos 
de outras escolas para fazer de personagens da obra, neste caso, 
dois dos Quatro Cavaleiros. 

A personagem que mais apreciámos foi o Parvo, porque foi uma 
interpretação muito divertida (pelas parvoíces que fez) e porque teve 
uma boa interacção com o público. Fez-nos rir bastante. 

Também gostámos de termos ido ao Mar Shopping almoçar, 
onde conhecemos colegas de outras escolas e fomos às compras.

A Ribeira do Porto foi a parte que menos gostámos, porque 
cheirava mal e porque não achámos uma paisagem do «outro mun-
do», como diziam que era... Apesar disso, tivemos pena de não ter 
parado como estava previsto. Talvez tivéssemos mudado de ideias 
em relação a esse local.

De resto, adorámos tudo. A viagem de regresso até Penalva foi 
super «bacana», pois falámos de tudo o que tínhamos visto e rimo-
-nos bastante, recordando alguns momentos da visita de estudo.

Achamos que devíamos ter mais experiências como esta!

José Pedro Freitas e Rui Daniel Pereira, 9ºD

uma visita animada
A visita de estudo que fizemos, no dia 21de novembro, com destino 

ao Porto, foi bastante positiva, apesar de ter havido dois pormenores 
menos positivos.

Na minha opinião, foi uma das melhores viagens em que participei 
com a minha turma, não só pelo convívio, mas também pela boa dis-
posição de todo o grupo, desde o início ao fim da viagem. 

O lado menos agradável da visita foi termos chegado atrasados à 
representação e, por consequência, não termos visto a peça de teatro 
por completo (quando entrámos, estava a terminar a cena I do Fidalgo 
do «Auto da Barca do Inferno»). Outro pormenor que não foi do meu 
agrado foi o facto de nos terem dito que iríamos visitar a Ribeira do 
Porto, o que não chegou a acontecer na totalidade, porque não saímos 
do autocarro. Apenas avistámos os monumentos e as casas típicas 
da Ribeira e não pudemos andar a pé junto ao rio como gostaríamos.

Contudo, o teatro do «Auto da Barca do Inferno» estava muito bem 
representado e, no meu ponto de vista, até deu para percebermos me-
lhor a obra!  As interpretações das personagens eram ótimas e algumas 
muito interativas com o público.

Assim, o dia compensou imenso, e espero por mais viagens como 
esta!!! 

Leonor Pinto, 9ºB



dezembro de 2017 Página 21

Lamentavelmente, ainda está na memória de todos os 
terríveis incêndios que devastaram o nosso País no dia 15 
de outubro. O distrito de Viseu foi um dos mais afetados, 
quer em perdas materiais, quer humanas, registando-se 
18 vítimas mortais (8 em Vouzela, 5 em Santa Comba 
Dão, 2 em Tondela, 1 em Nelas, 1 em Carregal do Sal e 
1 em Oliveira de Frades).

Além disso, em Oliveira de Frades, mais de 500 
postos de trabalho ficaram em risco, já que o fogo da-
nificou ou destruiu totalmente várias empresas situadas 
na Zona Industrial.

Em Vouzela, oitenta a noventa por cento do concelho 
"foi arrasado" pelas chamas, que destruíram casas de 
primeira habitação, deixando pelo menos 20 famílias 
desalojadas e destruindo centenas de postos de trabalho. 
Foi referenciada a destruição de dependências, aviários, 
explorações agrícolas, serralharias, carpintarias, uma 
empresa de obras públicas, tratores, carros e muitos 
animais mortos.

Em Santa Comba Dão, foram destruídas 15 primeiras 
habitações e mais de 50 casas devolutas ou segundas 
habitações e sete ou oito empresas de pequena dimensão 
na cidade, tendo muitas outras, e a própria Câmara Muni-
cipal, perdido maquinaria. No "maior incêndio de sempre" 
no concelho, 80% da mancha florestal foi consumida.

Em Tondela, arderam ainda mais de 100 viaturas 

e registaram-se prejuízos assinaláveis em explorações 
agropecuárias, que enfrentam agora dificuldades em 
alimentar os animais. Além disso, o fogo chegou à Zona 
Industrial da Adiça, onde destruiu as unidades Valouro, 
que empregava 47 pessoas e teve um prejuízo entre 3,5 

escola viva

SECA EXTREMA NA 
BARRAGEM DE FAGILDE

Olá a todos!
Eu, Andreia, e a minha colega Beatriz so-

mos alunas do 8ºC e moramos na freguesia 
de Pindo. 

Queremos contar-vos uma tragédia que 
está a acontecer bem perto de nós, no rio 
que pertence ao concelho de Penalva do 
Castelo e que passa perto das nossas casas, 
o Rio Dão.

Na nossa freguesia, temos uma barra-
gem, a Barragem de Fagilde, que fornece 
água a quatro concelhos - Viseu, Mangualde, 
Nelas e Penalva do Castelo. Infelizmente, 
devido às altas temperaturas e à ausência 
de precipitação, em novembro de 2017, a 
Barragem estava com 360 000 m3 de água, 
ou seja, cerca de 10,5% da sua capacidade. 
Por esta altura, nos outros anos, era possí-
vel ver o rio cheio de água, da janela dos 
nossos quartos, e, no Verão, até o víamos 
a transbordar. 

Hoje, está praticamente seco. Esta situa-
ção é algo que nos preocupa, bem como a 
toda a população que vive perto da Barragem 
e que tem consciência da gravidade do pro-
blema. Vejam as fotografias que colocamos 
mais abaixo para verem a diferença entre 
o caudal do rio antes da seca e depois. Na 
primeira, vê-se o rio num Outono dos anos 
anteriores e, na segunda, no deste ano.

Esta tragédia obrigou toda a população 
da nossa terra a ter cuidado nos gastos de 
água, como, por exemplo,a regar só o es-
tritamente necessário, a poupar água das 
torneiras quando está no duche ou quando 
se está a lavar a loiça ou os dentes. 

Com este texto, que pretende ser um 
desabafo, queremos sensibilizá-los para a 
importância desse bem tão precioso para 
as nossas vidas. Por isso, pedimos a todos 
para terem consciência da necessidade de 
pouparmos água.

Obrigada pela vossa atenção!

Andreia e Beatriz, nº 2 e 3, 8º C

e 4 milhões de euros, e a Tratris, empresa de tratamento 
de resíduos industriais, com uma dúzia de trabalhadores. 
Estima-se entre 80 e 85 os postos de trabalho afetados. 
Mais de 120 casas foram destruídas (35 a 40 de primeira 
habitação) e 45 pessoas ficaram desalojadas (das quais 
14 foram para instituições particulares de solidariedade 
social ou em pensões). São 32 famílias, maioritariamente 
de idosos, que assim perderam as suas habitações.

Em Nelas, dos 12.500 hectares de área total do 
concelho, 38,5% arderam, tendo as chamas consumido 
4.800 dos 7.682 hectares de área florestal (62,5%) e ainda 
40 dos 1.500 hectares de vinha. Dos 24 prédios urbanos 
afetados, 6 eram primeiras habitações e 18 casas devo-
lutas, tendo ficado dez pessoas desalojadas. Houve mais 
de 50 animais de médio porte e 200 de pequeno porte 
mortos, além de várias colmeias de abelhas.

O concelho de Carregal do Sal, por seu turno, viu 
desaparecer 70% a 80% da mancha florestal. Arderam 
cerca de 10 casas, duas delas de primeira habitação, além 
de barracões, tratores e alfaias agrícolas.

Em Mortágua, centenas de postos de trabalho foram 
perdidos e várias casas consumidas, tendo desaparecido 
uma grande mancha florestal. A Central de Aproveitamento 
Energético de Biomassa Florestal Residual foi afetada e 
a empresa Pellets Power ardeu na totalidade, pondo em 
causa, além dos 20 a 30 postos de trabalho diretos, mais de 
300 postos de trabalho indiretos. Houve danos numa fábri-
ca de cimento cola e noutra de mármores e numa oficina.

Com todos estes dados podemos concluir que o 
que é para muitos o pior dia da história dos incêndios 
em Portugal, foi, de certeza, o pior dia da vida de muitas 
famílias e um dia de luto para o nosso País.   

Além disso, podemos agradecer a todos aqueles que 
combateram as chamas, colocando, muitas vezes, as 
suas próprias vidas em risco, e assim fizeram com que 
os incêndios não tivessem tomado proporções maiores 
e mais trágicas.

Um Obrigado especial aos Soldados da Paz!

José Costa, Rodrigo Ferreira e Tomás Nunes, 8ºC

incêndios no distrito de Viseu
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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 outra oferta - o 
ensino profissional - que, além da componente de 
formação/educação de nível secundário, confere 
também um nível de qualificação profissional de 
nível 4, à luz do QEQ – Quadro Europeu de Qualifica-
ções, que contribui para a elevação da qualificação 
/ profissionalização da população que as frequenta.

No presente ano letivo e a funcionarem desde 
setembro último, como verdadeira opção para 
muitos dos nossos jovens quando concluem o 
ensino básico, temos os seguintes cursos pro-
fissionais, com 3200 horas de duração (3 anos):

- Técnico Auxiliar de Saúde (1º ano); 
- Técnico de Eletrotecnia (1º e 2º ano);
- Técnico de Cozinha/Pastelaria (2º e 3º ano);
- Técnico de Gestão e Programação de Siste-

mas Informáticos (3º ano). 
Nos cursos de 2º e 3º ano, em cada ano de es-

colaridade, ambos os cursos se constituem como 
turma única nas disciplinas comuns aos dois 
perfis profissionais e como turmas separadas nas 
disciplinas específicas de cada perfil. 

O curso de Eletrotecnia – 2º ano, bem como 
os de Cozinha/Pastelaria - 2º e 3º ano e o da área 
de Informática, de 3º ano, iniciarão (somente o de 
Eletrotecnia) ou retomarão (os restantes) a com-
ponente FCT - Formação em Contexto de Trabalho 
(estágio em empresa) no presente ano letivo.

Como novidade estreada no ano transato, no 
que constitui uma mudança que irá estender-se 
gradualmente a todas as qualificações, os cursos 
de Técnico Auxiliar de Saúde e de Cozinha/Paste-
laria de 2º ano regem-se, em termos de organiza-
ção e de roteiro programático das disciplinas da 
componente técnica, pelas UFCDs – Unidades de 

OFERTAS FORMATIVAS QUALIFICANTES NO AEPC

Formação de Curta Duração do Catálogo Nacio-
nal de Qualificações, em linha com o seu similar 
europeu, de 25 ou 50 horas, substituindo assim 
o elenco modular definido pela ANQEP – Agência 
Nacional para a Qualificação e Ensino Profissio-
nal, que se mantém em vigor nas disciplinas das 
componentes sociocultural e científica. 

Esta modalidade formativa é apoiada e finan-
ciada pelo novo Programa Operacional Capital 
Humano (POCH), no âmbito do novo quadro 
comunitário Portugal 2020 (2014-2020).

Professor Francisco Guedes, 
Coordenador das Ofertas Qualificantes

Curso Profissional de Técnico de Cozinha / 
Pastelaria dinamizou Show Cooking no dia 19 
de outubro, sob a orientação do Chef Paulo 
Cardoso, do Hotel de Charme Casa da Ínsua
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Ao longo do 1º período, a turma do Curso Pro-
fissional de Técnico Auxiliar de Saúde procurou 
divulgar o seu curso e estar sempre em ação, dentro 
e fora da escola.

Deste modo, no dia 27 de outubro, realizámos o 
Pink Day, dia alusivo à Prevenção do Cancro da Mama, 
um flagelo em que, só em Portugal, anualmente, são 
detetados cerca de 6.000 novos casos de cancro da 
mama, e 1.500 mulheres morrem com esta doença. 
Deste modo, foram distribuídos laços rosa, foram an-
gariados fundos para a Liga Portuguesa contra o cancro 
e foi feita uma largada de balões-rosa biodegradáveis. 
Com o generoso contributo do Curso profissional de 
Técnico de Cozinha/Pastelaria, foi possível no final da 
atividade a degustação de um maravilhoso bolo rosa, 
que esta turma confecionou.

A eles, bem como à Professora Ângela, o nosso 

TAS em ação

muito obrigado!
Já no dia 15 de novembro, realizámos, dentro das 

instalações da escola-sede, um rastreio à diabetes, 
doença esta que, segundo os últimos dados de 2015, 
atinge 13,3% da população portuguesa. Os maiores 
voluntários para este rastreio foram professores e 
funcionários da escola, que gentilmente permitiram aos 
nossos alunos esta experiência. 

Assinalando o Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência, no dia 5 de dezembro, os alunos desloca-
ram-se ao Centro de Deficientes de Santo Estêvão, 
em Viseu, onde fomos amavelmente recebidos pela Dr.ª 
Marta, que alegremente nos apresentou a instituição, 
as valências que a compõem, as terapias existentes na 
mesma, bem como alguns utentes da instituição, que 
durante alguns momentos interagiram com os alunos, 
no que constituiu uma visita emotiva e emocionante que 

todos gostaram.
Por fim, no dia 12 de dezembro, a turma visitou o 

Lar de Germil “Os Melros”, para assinalar a quadra 
natalícia, levando uma pequena oferenda para decorar 
a árvore de Natal e marcar a nossa passagem pela 
instituição. Agradecemos a forma como fomos caloro-
samente bem recebidos.

A formadora-técnica, Bibiana Rodrigues

Como Bernardo Soares proferiu no Livro do De-
sassossego - “De sonhar ninguém se cansa, porque 
sonhar é esquecer, e esquecer não pesa e é um sono 
sem sonhos em que estamos despertos”, e não poderia 
estar mais correto, nós, seres pensantes, usamos o 
sonho durante todo o dia e todos os dias, não apenas 
quando dormimos. Mas porquê?

Desde crianças que sabemos sonhar, não porque 
nos ensinaram, mas porque é uma característica adqui-
rida à nascença. Claro que há uma grande estimulação 
posterior a esta que alimenta o sonho e este estímulo 
faz a diferença. Na nossa infância, os sonhos vão das 
coisas mais simples às coisas mais mirabolantes: o 
sonho de adquirir aquele brinquedo que deu no anún-
cio da televisão, o sonho de ser rico, o sonho de ser 
astronauta, o sonho de ter um escorrega gigante no 
quintal de casa… E poderia prosseguir, mas decido não 
o fazer, pois os desejos das crianças são infinitos, como 
nós próprios sabemos.

Ao longo da nossa vida, o sonho vai-se modificando, 
começamos a perceber que aquilo que outrora sonhá-
mos não se concretizou ou a possibilidade daquele so-
nho se vir a concretizar é quase nula. Nesta fase temos 
duas opções: ou continuamos a sonhar ou fazemos o 
possível e o impossível para o concretizar. Destas duas, 
a opção a tomar deveria ser a segunda, mas porque é 
que optamos quase sempre pela primeira?

Para ser sincera, penso que é por falta de autocon-
fiança, medo de falhar e pena ou remorsos de tudo o 
que se deixa para trás. Eu sei que é difícil acreditarmos 
em nós próprios mas, se não formos nós, quem será? 
Temos de ter a audácia de nos desafiarmos a nós 

mesmos, pensarmos que a nossa passagem pela Terra 
é curta e que o tempo que passamos a sonhar naquilo 
que poderia ter acontecido, já se teria concretizado e 
não teríamos arrependimentos.

Em jeito de conclusão, retomo a minha questão 
inicial, dizendo que sonhar é o nosso escape, é um 
momento em que esquecemos tudo em nosso redor e 
tudo aquilo que queremos é possível. Como o célebre 
António Gedeão disse, “o sonho comanda a vida”, o 
que é completamente verdade, pelo que não podemos 
deixar que o sonho a apague.

Isabel Ribeiro, 12ªA

Não há ninguém que se canse ou que não goste 
de sonhar, não o sonhar enquanto se dorme, mas sim 

o sonhar e o imaginar enquanto se está acordado, 
esquecer um pouco a realidade e fugir para o nosso 
mundo perfeito dentro da nossa imaginação.

Quando todos nós éramos crianças, como as crian-
ças de hoje em dia, tínhamos o sonho de ser algo na 
vida, como por exemplo ser jogador de futebol, como 
eu gostaria de ser.

Apesar de hoje eu não ser um jogador profissional 
de futebol, durante muitos anos esse sonho foi a minha 
grande fonte de motivação e, por isso, digo que sonhar 
desde que se é criança é uma mais-valia para o nosso 
futuro, não só como motivação, mas também porque 
nos torna mais criativos.

Outro bom exemplo da importância do sonhar desde 
a nossa infância até ao nosso estado atual é, sem dúvi-
da, a utilização do sonho e da imaginação como refúgio. 
Quando éramos pequenos, quantas vezes não sentía-
mos medo e imaginávamos algo agradável ou algo que 
nos fizesse ficar seguros? Foi a partir desses momentos 
que ganhámos a capacidade de nos refugiarmos dos 
problemas da nossa vida na nossa imaginação, isto é, 
se eu tiver um problema financeiro ou pessoal ou até 
um problema de saúde, posso usar a imaginação ou o 
sonho para fugir a tal ou imaginar um cenário melhor e 
encontrar motivação dentro de mim.

Com isto eu quero dizer que nós sonhamos desde 
a nossa infância e que é das poucas coisas que não 
temos de pagar para o fazer. Sonhar pode levar-nos a 
grandes feitos e, por isso, tem um papel enorme nas 
nossas vidas, desde sempre e para sempre.

Gonçalo Viegas, 12ºA

“De sonhar ninguém se cansa, porque sonhar é esquecer, e esquecer não pesa e é um sono sem sonhos em que estamos despertos.”
Bernardo Soares, Livro do Desassossego

o sonho
AtividAde de escritA nA disciplinA de português: produção de um Artigo de opinião com cAráter ArgumentAtivo, sobre A citAção em destAque

escola viva
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No passado dia 25 de novembro, os alunos 
inscritos na disciplina de EMRC, do Ensino Se-
cundário, participaram no Interescolas/Convívio 
de São Martinho, organizado pelo Departamento 
do Ensino Religioso do Secretariado Diocesano 
da Educação Cristã. Logo a seguir ao tradicio-
nal “magusto”, os alunos das diversas escolas 
participantes deslocaram-se até ao Pavilhão 
Multiusos da Cidade de Viseu, onde assistiram 
ao Musical Streetlight, apresentado pelo grupo 
internacional de Artes Cénicas, GENROSSO.

Partimos do ponto de encontro, a Escola 
Básica e Secundária de Penalva do Caste-

lo, em direção 
ao Colégio da 
Via Sacra, em 
Viseu, onde se 
encontraram as 
várias escolas 
part ic ipantes, 
para o convívio 
de São Martinho. 

Tivemos direito 
a um tempo de 
convívio muito 
agradável,  se-
guido de um mo-
mento cultural e 
religioso, graças 
à atuação do gru-
po GENROSSO, 
juntamente com alunos de escolas do distrito. 

GENROSSO é uma banda italiana, forma-
da em 1966, como parte do projeto musical 
“Gen Rosso International Performing Arts 

Convívio de São Martinho e Espetáculo STREETLIGHT

No dia 8 de novembro, realizou-se aquela 
que pode ser considerada a prova “rainha” da 
Atividade Interna do Desporto Escolar, ou seja, 
o Corta-mato Escolar, que já faz parte habitual 
do Plano Anual de Atividades do Agrupamento 

de Escolas de Penalva do Castelo.
Este ano a prova decorreu a partir das 

10:30 horas, na Escola Básica e Secundária, 
e contou com a participação de 203 alunos/
atletas. De salientar que não se registaram 
problemas físicos de maior.

No Corta-mato realizam-se várias provas, 
sendo as distâncias adaptadas aos diversos 
escalões etários e género dos alunos/atletas. 
Este ano, assistimos a vitórias ao sprint, ape-
nas decididas nos últimos metros da prova, e 
a outras, onde desde cedo os primeiros clas-
sificados assumiram a liderança da corrida, 
chegando destacados à meta. Seja como for, 

o Corta-mato é sempre uma 
prova bastante aguardada e 
onde os alunos evidenciam 
um misto de ansiedade e en-
tusiasmo, pois todos almejam 

alcançar um lugar 
que lhes garan-
ta a presença no 
Corta-mato distri-
tal, onde poderão 
competir com os 
alunos das outras 
escolas.

Nesta prova 
ficaram apurados 
para o Corta-mato 
da Coordenação Local do Desporto 

Group”. O grupo esteve em Portugal nos dias 
19, 25 e 29 de novembro, com o objetivo de 
apresentar o musical Streetlight, como ponto 
central do projeto “together4peace”, o qual 
envolve alunos de várias escolas. Este projeto 
proporciona a mais de 200 jovens de cada es-
cola envolvida uma experiência enriquecedora 
durante três dias de preparação, em diversos 
workshops, nos quais, em conjunto com os 

artistas do Gen Rosso, os jovens se tornam 
protagonistas do espetáculo.

Lara Sofia Grilo, 10º A

Corta-Mato Escolar

escolar de Viseu, que se realizará dia 18 de 
janeiro de 2018, no Parque Urbano de Tondela, 

os seis primeiros classi-
ficados em cada escalão 
etário/género.

Foi uma manhã des-
portiva, onde o fair play 
e o saudável convívio 
entre os alunos parti-
cipantes merecem nota 
de registo.

Eis os nomes dos 
primeiros classificados 
em cada escalão etário/
género:

O Coordenador do Clube 
do Desporto Escolar:

Professor 
António Fortuna
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 -------- PASSATEMPOS -------
PASSATEMPO DAS FIGURAS GEOMÉTRICAS

Testa a tua capacidade de observação e descobre “Quantas de 
quais?”

COMPLETA A GRELHA COM O PLURAL DOS NOMES INDICADOS 
 

1. Um cidadão, dois …   
2. Um aldeão, dois … 
3. Um funil, dois … 
4. Uma flor, duas … 
5. Um jornal, dois … 
6. Um alemão, dois … 
7. Um lápis, dois… 
8. Um pires, dois … 
9. Um hotel, dois … 
10. Um barril, dois … 
11. Um lençol, dois … 
12. Um gentil, dois … 
13. Um ágil, dois … 
14. Um mal, dois … 
15. Um artesão, dois … 
16. Um escrivão, dois … 

                                                                                                               Clube de Jornalismo 
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PASSATEMPO LITERÁRIO
“A quem pertencem as frases?”
1. “Os mortos recebem mais flores que os vivos porque o remorso é mais forte 

que a gratidão.”
2. “As coisas que passam ficam para sempre numa história exata.”
3. “Deus não precisa do homem para nada exceto para ser Deus.”
4. “Segure a mão de alguém para sentir menos medo. Você não consegue fazer 

nada sozinho.Sucesso e fracasso são muitos mais divertidos se forem compartilhados 
com outras pessoas.”

5. “Você pode encontrar as coisas que perdeu, nunca as que abandonou.”

Soluções do passatempo literário

1. D - Anne Frank 
2. A - Sophia de Mello Breyner Andersen
3. E - José Saramago
4.C - J. K. Rowling
5.B - J. R. R. Tolkien

Entrevista à Lua
pela Matilde Almeida, do 5ºC

pela Leonor Macário, do 5ºC

Este ano - 2017- comemoram-se 48 anos da chegada do Ho-
mem à Lua. A lua é o único satélite natural da Terra e o quinto 
maior do sistema solar. Esconde em si muitos mitos e teorias 
que com esta entrevista vou tentar descobrir.

Entrevistadora - Lua, quando e qual foi o primeiro homem a 
chegar até ti?

Lua – Foi em 20 de julho de 1969 que Neil Armstrong me pisou 
pela primeira vez e caminhou no meu solo lunar.

E – Por que tens quatro fases?
Lua – As minhas fases aparecem devido à mudança aparente 

da porção visível iluminada, devido à minha variação de posição em 
relação à Terra e ao Sol.

E – É verdade que tu és feita de queijo?
Lua – Eu não sou feita de queijo, isso é um mito em que alguém 

acreditou que eu fosse feita de queijo verde. Isso aconteceu por causa 
de uns versos que um poeta inglês escreveu e que em português 
diriam: “Vocês fizeram de tudo para me fazer crer/Ou pensar, que 
a lua é feita de queijo verde”.

E - É verdade que os lobos só uivam para si, quando está 
Lua Cheia?

Lua – Não, os lobos não uivam para mim. O motivo para fazerem 
essa associação é porque eles ficam mais ativos quando eu fico cheia, 
pois, estando eu com uma luz mais intensa, as presas do lobo podem 
aperceber-se dele mais rapidamente e fugir.

E – Tem algum segredo que nos possa contar?
Lua – Sim, posso revelar do que a minha superfície é feita, já que 

agora sabemos que não é de queijo. É basicamente constituída por 
rocha e coberta por poeira fina.

E – Obrigada por me deixar descobrir mais informações 
sobre si.

Lua – O prazer foi todo meu.

Resolvi fazer esta entrevista à Lua para conhecer melhor este 
satélite natural que se encontra junto à Terra.

Entrevistadora - Lua, da Terra vemos-te de diferentes tama-
nhos, por isso, diz-me qual é o teu tamanho?

Lua - O meu tamanho é de 3.474 km de diâmetro.
E - Qual é a distância entre ti e a Terra?
Lua - A distância entre mim e a Terra é de 384.403 km.
E - Tu está muito longe da Terra, por isso, não deves ter muitos 

visitantes… Qual foi a primeira pessoa a visitar-te?
Lua - A primeira pessoa a visitar-me foi o astronauta Neil Arms-

trong, em 1969. A partir daí muitos outros vieram até mim.
E - Lua, da Terra, pareces um queijo, porquê?
Lua - Porque estou em fase de Lua Cheia.
E –Tu, às vezes, não apareces no céu?  E outras vezes dizem 

que és mentirosa?
Lua - Ah, ah, ah! Pois é … É verdade, quando não apareço sou 

Lua Nova e quando sou mentirosa estou em Quarto Crescente ou 
Quarto Minguante, isto é, quando apareço em forma de C, estou a 
diminuir, a minguar (quarto minguante), e não a crescer; quando 
apareço em forma de D, estou a crescer  (quarto crescente) e não 
a diminuir. Mas isto só acontece no hemisfério norte.

E - Lua, agradeço a tua presença nesta entrevista, espero que 
tenhas gostado e muito boas fases para ti! Espero que muitos astro-
nautas te visitem!
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A noite do último dia deste 1º 
período, 16 de dezembro, teve mais 
magia com a realização de nova 
edição do Concerto Natalício de So-
lidariedade a favor dos Bombeiros 
Voluntários de Penalva do Castelo.

A atividade constituiu um grande 

êxito, não só pela elevada participa-
ção dos “artistas” (alunos da educa-
ção pré-escolar, do 2º CEB e os do 
7º ano que frequentam a disciplina 
de Música), mas também pela ade-
são em massa do público, onde se 
destacavam os pais / encarregados 

de educação e outros familiares dos 
alunos participantes.

Todos comungaram do mesmo 
espírito de solidariedade a favor dos 
nossos “soldados da paz”, dando 
assim mais sentido à quadra que 
atravessamos.  

CONCERTO NATALiCIO DE SOLIDARIEDADE

Dentro do espírito natalício, no passado 
dia 14 de dezembro, o município de Penalva 
do Castelo proporcionou a todos os alunos 
da Educação Pré-escolar e do primeiro CEB 
do Agrupamento de Escolas de Penalva do 
Castelo, a visualização da peça de teatro de 
marionetas “Eu quero a Lua”, apresentada 
pela companhia de teatro “Partículas Elemen-
tares”, na EBI de Ínsua.

A peça foi sobre uma menina chamada 
Alice. Certo dia, a Alice ficou doente e diz que 
só havia uma maneira de se sentir melhor. 
Ter a Lua. 

Mas talvez Alice não esteja a pedir o que 

toda a gente pensa. Talvez a Lua pelos olhos 
de uma criança possa ser até uma coisa bem 
fácil de conseguir… 

É uma história sobre sentimentos e a sua 
natureza, sobre o amor, a humildade e tantos 
outros que compõem a nossa vida emocional.

A peça encantou crianças e adultos, 
facultando-lhes momentos de emoção, alegria 
e boa disposição.

No final foi distribuído pela Câmara Munici-
pal um Pai Natal de chocolate a cada criança.

Um bem-haja a todos os que possibilitaram 
a vivência desta atividade que agradou a todos 
os espectadores.

As marionetas encantaram as crianças
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