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ESCRITOR NYGEL 
FILHO ENTRE NÓS

“Se não tivéssemos inverno, a primavera não seria tão 
agradável: se não experimentássemos algumas vezes o sabor da 
adversidade, a prosperidade não seria tão bem-vinda.”

Anne Bradstreet

A todos os elementos da comunidade escolar que, contornando 
as adversidades, diariamente, fazem a sua caminhada ao nosso 

lado, acreditando que poderemos ser uma organização cada vez me-
lhor, o nosso muito obrigado e votos de uma Santa e Feliz Páscoa.

 A  Direção

Alunos de EMRC visitam Taizé 
França
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AGENDA DO 3º PERÍODO
 Início: 7 de abril
Termo: 5 de junho para o 9º, 11º e 12º ano (turmas com avaliação externa)
12 de junho para os restantes anos
3 de julho para a Educação Pré-escolar
8 de julho para os alunos do 4º e 6º ano com apoio extraordinário
junho / julho - a confi rmar para os cursos qualifi cantes de jovens e adultos (Vo-

cacional, Profi ssionais e E.F.A.), de acordo com as respetivas horas de formação 
previstas
 XI PERCURSO PEDESTRE HISTÓRICO-CULTURAL “Caminho dos Galegos”:      
   24 de maio
 Encerramento do Ano Letivo para a Educação Pré-escolar e 1º CEB com 

realização de uma Feira à moda antiga, no Largo Magalhães Coutinho, e Marcha 
de S. António: 12 de junho
 Afi xação das pautas de avaliação interna (anos sujeitos a avaliação ex-

terna: 6º, 9º, 11º e 12º ano): 11 de junho
 PROVAS FINAIS DO 1º, 2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO – 4º, 6º e 9º ano: 
 - 4º e 6º ano
1ª Fase (obrigatória) – 18 (Português) e 20 (Matemática) de maio para o 4º ano; 

19 (Português) e 21 (Matemática) de maio para o 6º ano
2ª Fase – 13 (Português) e 15 (Matemática) de julho
Afi xação das pautas com os resultados: 16 de junho (1ª F) e 27 de julho (2ª F)
 - 9º ano
1ª chamada (obrigatória) – Português: 15 de junho; Matemática: 19 de junho
2ª chamada (para situações excecionais) – Português: 23 de junho;  Matemática: 

25 de junho
Afi xação das pautas com os resultados: 1ª chamada – 14 de julho; 2ª chamadas 

- 18 de julho
 PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 1º E 2º CICLOS:
1ª Fase – chamada única - de 12 a 21 de maio para os dois ciclos
2ª Fase – chamada única - de 13 a 17 de julho para os dois ciclos
Afi xação das pautas com os resultados: 1ª Fase – até 16 de junho; 2ª Fase – até 

27 de julho
 PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 3º CICLO:
1ª Fase – chamada única - de 15 a 24 de junho
2ª Fase – chamada única - de 1 a 7 de setembro
Afi xação das pautas com os resultados: 1ª Fase – 9 de julho; 2ª Fase – 14 de setem-

bro
 EXAMES NACIONAIS E PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 

ENSINO SECUNDÁRIO: 
1ª Fase (obrigatória): de 15 a 25 de junho (26 de junho – provas de equivalência 

à frequência)
2ª Fase (só para quem não tenha aprovação na 1ª Fase ou pretenda realizar 

melhoria em exame realizado na 1ª Fase e no mesmo ano letivo): de 17 a 21 de 
julho (24 de julho – provas de equivalência à frequência)

Afi xação das pautas com os resultados: 1ª Fase – 13 de julho; 2ª Fase – 4 de agosto

Professora do quadro 
do AEPC faleceu

O passado dia 2 de março fi cará para sempre as-
sociado ao falecimento da professora Margarida Tovar 
Faro, do grupo de Por-
tuguês do 3º ciclo e do 
ensino secundário.

A inditosa docente, 
que havia ingressado 
no quadro do ex-agru-
pamento com sede 
na EBI de Ínsua em 
2000, aquando da sua 
fundação, encontrava-
se de baixa médica 
há já bastante tempo, 
na sequência de doença de foro oncológico que se 
manifestou há alguns anos, tendo-se agravado o seu 
estado de saúde nos últimos tempos, numa altura em 
que registava 51 anos de idade.

Os nossos sentidos pêsames à família da profes-
sora Margarida, especialmente ao marido, professor 
Pedro Faro, que presta serviço no nosso Agrupa-
mento, desde o ano letivo passado.

Greves também se fi zeram sentir 
no nosso agrupamento

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Tra-
balhadores em Funções Públicas e Sociais convocou 
uma greve nacional dos trabalhadores não docentes 
das escolas da rede pública, no passado dia 20 de 
fevereiro.

A falta de pessoal não docente, o recurso à 
contratação precária e a municipalização do ensino 
foram algumas das razões que motivaram tal ação 
de protesto, que, no nosso Agrupamento, se traduziu 
numa adesão que rondou os 23%.

Por sua vez, a Frente Comum de Sindicatos da Ad-
ministração Pública convocou uma greve nacional no 
dia 13 de março, contra os cortes salariais, o horário 
semanal de 40 horas e a lei da requalifi cação.

No nosso agrupamento, a adesão traduziu-se 
numa percentagem de cerca de 10% entre o Pessoal 
Docente e de pouco mais de 20% entre o Pessoal 
Não Docente. 

Ambas as greves originaram o encerramento de 
alguns serviços, especialmente na escola-sede, não 
tendo afetado as atividades letivas em geral.

A propósito da atividade in-
spetiva realizada pela IGEC no 
Agrupamento de Escolas entre 
os dias 16 e 19 de março achá-
mos por bem dar a conhecer a 
forma como nos organizamos e 
operacionalizamos em termos de 
Educação Especial.

O desenvolvimento de uma 
cultura de inclusão no Agrupa-
mento, que garanta o desenvol-
vimento pleno do potencial do 
indivíduo, por vias de expressões 
diferenciadas de autonomia e 
individualidade pretende ser eixo 
central de regulação das práticas 
educativas do Agrupamento.

Assim, procuramos garantir 
o mais precocemente possível 
a identifi cação de Necessidades 
Educativas Especiais e a diferen-

ciação de respostas educativas, 
assegurando que essas respos-
tas, apesar de diferenciadas e 
individualizadas, não inibam a 
participação do aluno, integrado 
na EE, na maioria das atividades 
da turma e da escola. Simulta-
neamente, e no caso particular 
dos alunos com CEI, à medida 
que aumenta a escolaridade, 
pretende-se que a aprendiza-
gem ocorra em diversidade de 
atividades e de contextos. Assim 
os apoios especializados tanto 
podem ocorrer em contexto de 
sala de aula, como em espaços 
adaptados às necessidades de 
apoio do aluno ou em espaços 
exteriores à escola. 

Tal só tem sido possível com 
a devida articulação, desenvolvi-

mento de parcerias e protocolos 
entre diversas instituições, das 
quais destacamos:

- Intervenção Precoce na In-
fância (IPI), por vias de contactos 
e reuniões.

- Colaboração com Serviços 
Municipais, como Serviços de 
Ação Social, Rede Social, Comis-
são de Proteção de Crianças e 
Jovens, com vista à articulação 
de repostas junto a alunos com 
NEE.

- Protocolo com Câmara Mu-
nicipal que estabelece cedência 
de algumas horas semanais da 
técnica de Psicologia do Municí-
pio, a favor de alunos do Agrupa-
mento.

- Parceria com Instituições 
e Centros de Recursos ou de 
Reabilitação para a Educação 
Especial:

Centro de Recursos para a 
Inclusão da APPACDM de Viseu 

EDUCAÇÃO ESPECIAL “Sem Autonomia não há Inclusão”

(Continua na página 20)
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Num ambiente de imensa 
simplicidade, onde apenas uma 
colher serve de talher, rodeada 
por uma magnífica paisagem 
natural, encontra-se Taizé, este 
pequeno paraíso na Terra, onde 
se proporciona o encontro com 
Deus, com os outros e connosco 
próprios. Vivem nesta Comuni-
dade Ecuménica de Taizé cerca 
de 100 irmãos, de diferentes 
igrejas cristãs e de mais de 20 na-
cionalidades, que acolhem todos 
os anos milhares e milhares de jo-
vens de todo o mundo. Este é um 

ano especial para a Comunidade, 
uma vez que se conjugam várias 
datas importantes: o centenário 
do nascimento do seu fundador, 
o irmão Roger; os 75 anos da 
chegada do irmão Roger a Taizé 
e os 10 anos da sua morte. Será 
todo um ano de comemorações, 
com especial atenção para aque-
las que decorrerão durante os 
meses de julho e agosto.

A visita de estudo decorreu 
entre os dias 14 e 22 de fevereiro 
e contou com a participação de 
263 alunos do 10.º, 11.º e 12.º 

anos, inscritos na disci-
plina de Educação Moral 
e Religiosa Católica, 14 
ex-alunos já a frequentar 
o ensino superior, 26 pro-
fessores de EMRC e de 
outras áreas disciplinares, 
num total de 304 pessoas. 
Estiveram envolvidas na 
iniciativa os Agrupamen-
tos de Escolas de Penalva 
do Castelo, Oliveira de 
Frades, S. Pedro do Sul, 
Santa Comba Dão, Sátão, 
Tondela, Mangualde e 
as Escolas Secundárias 
Viriato e Alves Martins, de 
Viseu. Estavam presentes 
em Taizé cerca de 1100 
alunos portugueses e 
alunos e adultos de outras 

nacionalidades, com grupos sig-
nifi cativos dos Estados Unidos, da 
França, da Itália e da Alemanha.

Entre o grupo de participantes, 
encontravam-se vários alunos 
que visitavam Taizé pela segun-
da, terceira ou quarta vez. Estes 
jovens foram muito importantes 
para ajudar a integrar os mais no-
vos e todos os que participavam 
pela primeira vez. 

O programa semanal de Taizé, 
ritmado ao som dos sinos e dos 
cânticos das três orações diárias, 
é bastante intenso. Os alunos par-
ticipam também, todas as manhãs, 
nos encontros bíblicos orientados 
por um irmão e nos debates em 
pequenos grupos. Há ainda a 
possibilidade de participar em 
trabalhos de voluntariado como 

Alunos de EMRC de Penalva do Castelo 
visitam Taizé – França

“Para mim, Taizé é o céu na terra, transmite-nos bastante paz e faz 
de nós pessoas melhores”.

Inês Cruz, 10ºB

“Para mim, Taizé foi uma segunda vida, deixei cá os problemas e, lá, 
só vivi bons momentos”.

Sara Maria, 10ºB

“A ida a Taizé proporcionou-me uma das melhores semanas da minha 
vida, o convívio foi espetacular”.

Luís Pedro, 10ºB

“Só se sabe o que é viver quando se faz parte de uma experiência 
como Taizé… Uma das melhores semanas até agora”.

Tina Coelho, 10ºB

“Taizé é o encontrar de um sentido para a vida. Agora, é percetível 
que todos nascemos por um motivo: ser feliz e ajudar o próximo. 
Espero repetir e recomendo veementemente”.

Inês Costa, 10ºA

“Só me apercebi da importância de Taizé quando regressei a Portugal, 
à realidade. Taizé transforma-nos e mostra-nos o sentido da vida.”

Mónica Ferreira, 10ºA

“É impossível explicar Taizé. Foi uma segunda vida e uma das mel-
hores semanas da minha vida”.

Luís Carlos, 10ºB

“Taizé é um sonho tornado realidade, é uma oportunidade de encon-

trar algumas razões de viver e conviver com outras pessoas. Torna 
a nossa alma mais forte e ajuda-nos a viver em harmonia. Não há 
palavras para descrever o que vivemos durante esta semana. Acon-
selho a que vivam uma semana em Taizé”.

Álvaro Almeida, 10ºA

“Em Taizé, o tempo voa, passa tão rápido como um piscar de olhos. 
Taizé é um lugar magnífi co, onde se quer estar e fi car. Convido todos 
a visitarem Taizé!”

Alexandre Rodrigues, 10ºA

“Taizé muda pessoas, muda vidas…
Aqueles momentos de silêncio trazem o mais pequeno e profundo 
sentimento à fl or da pele. São vividos com uma simplicidade e hu-
mildade enorme por cada um de nós. Experiências como esta são 
para levar no coração, na alma, para a vida.”

Vanessa Ferreira, 11ºA

“Taizé não se descreve, vive-se. Não há palavras que expliquem as 
sensações mágicas transmitidas nem há como enumerar os sentimen-
tos que Taizé provoca em nós. Uma coisa é certa: é extraordinário, e 
só trará benefícios a todos os que visitarem este lugar!”   

Dário Matos, 10ºA

“Uma semana em Taizé é como uma semana no paraíso. É uma 
experiência que, ao ser explicada a outras pessoas, não é tão emo-
cionante como vivê-la. Em Taizé descobrimos muito sobre nós e, 
depois da primeira vez, queremos voltar todos os anos e esperamos 
cada vez melhor aproveitar a experiência. “ 

Ricardo Rodrigues, 10ºA

distribuição de refeições, lavagem 
de louça, limpeza dos espaços ou 
manutenção de equipamentos, es-
pecialmente para os mais velhos. À 
noite, no Oyak, espaço de diversão 
e de convívio, os jovens dão largas 
à sua imaginação, com danças, 
músicas e brincadeiras, num ver-
dadeiro espaço intercultural.

Fica o desafi o, como eco da-
quilo que muitos destes jovens 
disseram na avaliação da visita: 
«Taizé só fará verdadeiramente 
sentido se nos ajudar a transfor-
mar, para melhor, os lugares onde 
vivemos, a família, a escola, a 
sociedade e a nossa comunidade 
cristã».

Professor de EMRC
Carlos Gomes
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Entrevista a Francisco Sousa Mendes, neto de Aristides 
de Sousa Mendes

É frequente ser convidado para este género de evento? Que 
importância atribui ao facto?

Não é muito frequente sermos convidados por escolas. Normal-
mente, participamos em conferências, nas Universidades, e outros 
eventos… Temos objetos de caráter pessoal, que emprestamos para 
exposições. Para nós, é uma oportunidade que temos de transmitir, 
a cada vez mais pessoas, os conhecimentos que temos.

Qual lhe parece ser a 
sensibilidade do públi-
co jovem relativamente 
ao tema?

É muito boa… As pes-
soas querem saber, mani-
festam muito interesse, 
fazem perguntas para 
saber o que se passou 
naquela época.

Nos últimos anos, 
e em diversos locais, 
têm sido dinamizadas 
muitas iniciativas rela-
cionadas com o papel 
relevante de Aristides 
de Sousa Mendes na II 
Guerra Mundial. Como 
justifica o longo período 
de inércia que se con-
statou e a subsequente 
mudança de rumo?

Demorou bastante 
tempo a recuperação do 
nome dele, porque havia 
muita inveja e muito pouca gente interessada em dar-nos a oportu-
nidade de falar… Não havia quaisquer convites.

Antes do 25 de abril, não havia qualquer conversa sobre Aristides 
de Sousa Mendes… Depois, a situação modificou-se. Mas ele só foi 
verdadeiramente homenageado em 1988, quando a Assembleia da 
República nos convidou e fez uma grande homenagem pública, com 
todos os partidos com assento parlamentar.

Sabemos que existe uma instituição denominada Fundação 
Aristides de Sousa Mendes. Conhece, certamente, as suas prin-
cipais atribuições…

Uma delas foi a recuperação da casa (em Cabanas de Viriato), 
que está a ser reconstruída. Estamos a tentar recuperá-la, depois de 
ter estado abandonada entre cinquenta a sessenta anos. Serviu de 
galinheiro e de muitas outras coisas más. A casa não foi uma medida. 
Hoje estamos a reconstruí-la para que venha a ser um Museu. 

Exerce funções na ou para a mesma?
Sim, exerço, exercemos os dois. Eu sou membro do Conselho de 

Administração. Fui eu que criei a Fundação, que sugeri, que organizei, 
porque era urgente que toda a gente tivesse conhecimento disto.

A Casa do Passal, em Cabanas de Viriato, já sofreu alguma 
intervenção no sentido de corrigir o estado de degradação em 
que se encontrava? Qual o destino expectável da mesma?

Sim, já sofreu intervenções, como mencionei anteriormente. Pro-
curamos que seja um local onde os pintores possam expor as suas 
obras, onde se possam fazer conferências, e muitas coisas úteis, para 
além do Museu, para perpetuar a memória do Aristides.

Qual a sua opinião pessoal sobre o Holocausto?
Foi horrível, indescritível, com milhões de mortos… é algo para 

não se repetir!
Como se sente enquanto parente tão próximo de alguém, 

justamente reconhecido como um “ilustre Português”?
Orgulhoso, fundamentalmente isso! E é com muito gosto que tra-

balho para perpetuar a sua memória…

Clube de Jornalismo ( Sara Matos e Rafael Martins, 10ºB)

PELA COMUNIDADE

No dia 27 de janeiro, comemora-se o Dia Internacional em Memória 
das Vítimas do Holocausto, já que há 70 anos as tropas soviéticas liber-
tavam no sul da Polónia o campo de concentração de Auschwitz, onde 
terão morrido cerca de 1 milhão e 300.000 pessoas, entre os quais cerca 
de 230.000 crianças às mãos das forças nazis.

Face aos tempos que hoje atravessamos, nos quais os direitos humanos 
continuam a ser menosprezados todos os dias, urge evocar este dia para 
que as vítimas nunca sejam esquecidas e a sua memória continue a ser 
preservada. Só assim não terão morrido em vão e poderão contribuir para 
que os direitos humanos estejam sempre na agenda política das nações.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidas afirma que: “Todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, 
devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.” (Artigo 
1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem). Façamos deste 
artigo o nosso modo de vida e, porque à Escola cabe ensinar/educar, 
é indispensável levar os nossos alunos a compreender as causas do 
Holocausto, refletir sobre as suas consequências e reafirmar a aspiração 
comum da humanidade a uma justiça mútua, de forma a evitar futuros 
atos de genocídio. Cabe-nos a nós, educadores, refletir em conjunto com 
os nossos alunos, para que a geração que ajudamos a alicerçar se paute 
sempre pelo respeito dos Direitos Humanos da tolerância e do respeito 
mútuo entre pessoas e povos.

Foi nesta linha que o Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo 
evocou esta data com a presença de dois dos netos de Aristides de Sousa 
Mendes (Álvaro de Sousa Mendes e Francisco Sousa Mendes). 

O dia 27 de 
janeiro é também 
um dia de hom-
enagem aos Jus-
tos das Nações, 
pessoas comuns 
que, perante o 
descalabro dos 
valores morais, 
c o n s e g u i r a m 
manter a sua hu-
manidade e aju-
dar a salvar mui-
tas vidas, pondo 

em risco a sua própria vida e a dos seus familiares. Neste grupo, cabe 
Aristides de Sousa Mendes, cônsul em Bordéus, onde veio a desempenhar 
o papel público mais importante da sua vida. Sousa Mendes, contrariando 
instruções formais recebidas, concedeu milhares de vistos – julga-se que 
cerca de 30 000 - a judeus que procuravam escapar ao extermínio nazi e 
fizeram de Portugal local de acolhimento e trânsito para  os refugiados que 
passaram por cá a caminho de outros locais livres. Este gesto corajoso e 
generoso do cônsul valeu-lhe a sua destituição do cargo.

Assim, o Colóquio realizado na escola 
com os alunos do 6.º, 9.º e 12.º ano de 
Línguas e Humanidades visou essencial-
mente dar relevo à figura de Aristides Sousa 
Mendes, um dos chamados 'Justos das 
Nações do Mundo'.

Antes de qualquer reconhecimento do 
Estado Português, foi o Estado de Israel 
o primeiro a homenagear este Homem 
de fibra moral. Em Jerusalém, no Yad 
Vashem, memorial oficial de Israel para 
lembrar as vítimas judaicas do Holo-
causto, existe a Avenida dos Justos das 
Nações do Mundo, onde cerca de 5 mil 
árvores estão plantadas em homenagem 
a estes Justos. Numa das árvores, com 
placa identificativa, lê-se “Aristides de 
Sousa Mendes – Portugal”. Assim, foi com muita honra que o Agrupamento 
de Escolas de Penalva do Castelo recebeu dois dos seus descendentes 
para nos falarem do seu ilustre antepassado.

O Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas

“Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto”

COLÓQUIO SOBRE AÇÃO DE ARISTIDES DE SOUSA MENDES
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A aventura do Gaspar pelas turmas do 4º ano 
do Agrupamento de Penalva do Castelo

As turmas do 4º ano receberam, na primeira semana de aulas do 2º 
período, a visita do Gaspar e todos foram presenteados com um Kit. O 
Gaspar é um jovem empreendedor que deci-diu viajar pela região Viseu 
Dão- Lafões. Assim, através de uma história, Gaspar conta-nos as suas 

Histórias partilhadas
No dia 19 de março, a professora Susana Silva e a sua 

turma C do 5º ano deslocaram-se à biblioteca da EBI de 
Ínsua para partilharem uma história cantada em inglês - “Try 
Lyrics”, de Col-bie Caillat, cujo tema é a falta de autoestima 
das mulheres. A turma do 3ºB assistiu com atenção e, no 
fi nal, todos cantaram a mesma canção. O 3ºB também 
apresentou uma canção ao 5ºC.

A partilha de histórias não terminou. Mais histórias aguar-
dam ser descobertas e partilha-das e os leitores da biblioteca 
são os protagonistas.

NOVAS DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
ESCOLA VIVA

aventuras e, ao re-
alizar os desafi os que 
vão surgindo, vamos 
conhecendo a região. 
Esta aventura insere-
se na 4ª edição do 
projeto “Escolas Em-
preendedoras da CIM 
Viseu Dão-Lafões”, 
destina-se a alunos 
do 3º e 4º ano do 1º 
ciclo e tem como obje-
tivo principal contribuir 
para o desenvolvi-mento de algumas competências empreendedoras. 
Estas atividades têm sido dinamizadas nas aulas de Oferta Comple-
mentar do 4º ano, em que o tema em destaque tem sido “O empreende-
dorismo”. O produto fi nal deste projeto é a criação e apresentação de 
uma história pelos alunos à comunidade. Empreender é a palavra-chave 
e aguardam-se atitudes inovadoras e ideias arrojadas.

O empreendedor é criativo, aceita riscos, confi a em si, tem iniciativa 
e persistência, é otimista, criativo, líder, inovador, determinado, atento 
e consegue facilmente trabalhar em equipa.

O concurso de leitura sem fronteiras irá decorrer 
no dia 9 de abril para os alunos do 4º ano e 10 de abril para 
os alunos do 2º e 3º ciclo. O regulamento já se encontra 
afi xado na biblioteca das escolas. No entanto, no dia 10 de 
março, decorreu na biblioteca da escola básica e secundária, 
o concurso de leitura em língua espanhola e os seleciona-
dos também participarão naquele dia 10. As professoras 
Elisabete Gueidão e Maria do Carmo Escabeche fi zeram 
parte do júri.    

Encontro com … Nygel Filho
Nos dias 17 e 18 de março, Nygel Filho, escritor brasileiro, mais conhecido por 

“escritor de uma letra só”, 
apresentou o seu romance 
“Abelhas Assassinas” e uma 
peça de teatro “ Passos, 
Portugal precisa plantar” e 
colocou aos alunos diversos 
desafi os que tinham como 
suporte uma história. Em 
cada livro do autor todas 
as palavras começam pela 
mesma letra. Também já 
escreveu um livro só com 
a letra D e outro com a letra C. Esta escrita original permitiu-lhe conquistar um 
espaço próprio no universo da língua portuguesa.

As sessões dinamizadas pelo escritor contaram com um grande poder de co-
municação e com a participação espontânea dos alunos. Nygel Filho apresentou-
se e respondeu às questões dos alunos utilizando sempre palavras começadas 
pela letra D. Contou várias histórias, nomeadamente “Uma carta para Garcia”, 
“Sorte ou azar”, “O cidadão de cor”, “A renovação da águia” e apresentou vários 
desafi os a alunos e professores. As histórias e os desafi os tinham uma mensa-
gem: superar obstáculos, vencer desafi os, cumprir tarefas, não reclamar perante 
uma difi culdade e, na vida, tudo tem um preço. Tem que haver determinação 
para se alcançar aquilo que se pretende. Conseguir depende da nossa força de 
vontade, da nossa força da imaginação e da nossa força da mente. Acreditar 
em nós e seguir em frente. Nygel terminou o seu diálogo com alunos dizendo: 
“Não esqueçam de levar a carta”. No fi nal de cada encontro houve uma sessão 
de autógrafos.

Árvore da leitura nasceu na EBI de Ínsua
Uma árvore difer-

ente surgiu com o 
apoio da professora 
Helena Silva e colab-
oração da assistente 
operacional Olga Fer-
nandes. A Primavera 
chegou e a árvore irá 
fl orescer com a par-
ticipação dos nossos 
leitores.

A professora bibliotecária, 
Edite Angélico
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O programa “Parlamento dos Jovens” é 
uma mais-valia para o desenvolvimento in-
tegral dos nossos jovens do Ensino Básico e 
Secundário. Através da implementação das 
diferentes fases do programa e ações, esta-
mos a educar para a cidadania e a estimular 
o gosto pela participação cívica e política.

Por outro lado, é uma oportunidade para 
dar a conhecer a Assembleia da República e 
as regras do debate parlamentar, promoven-
do-se assim o debate democrático, o respeito 
pela diversidade de opiniões e pelas regras 
de formação de decisões.

Neste contexto, os alunos vivem a experiên-
cia de participação em processos eleitorais, 
nomeadamente nos momentos de campanha, 
sendo estimulados a desenvolver a capacidade 
de expressão e argumentação.

No nosso agrupamento, o 
programa desenvolveu-se em 
dois edifícios, dado que o 5º 
e o 6ºano de escolaridade se 
encontram na escola básica 
da Ínsua e o 7º, 8º e 9º ano e 
ensino secundário frequentam 
a escola básica e secundária.
Neste ano, foram apresenta-
das quatro listas do ensino 
básico (três com alunos do 2º 
ciclo e uma lista com alunos 
do 3.º ciclo) e uma lista com 
alunos do 12.º B.

Numa primeira fase, foi 
feita a divulgação a toda a 

comunidade escolar e os alunos ader-
iram, alguns levados pela curiosidade 
e outros já com experiência do ano 
anterior, tendodivulgado a iniciativa 
aos seus pares. Destacamos aqui 
o empenho e alegria demonstrados 
pelos alunos que se iam envolvendo 
voluntariamente nas atividades pro-
postas. Foram realizadas diversas 
sessões informais, projetando vídeos 
e analisando outros materiais sobre o 
tema, até ao momento da constituição 
da comissão eleitoral e da divulgação 
das normas e do calendário eleitorais. 
De seguida, os alunos organizaram-se em 
listas e começaram a redigir as medidas, 
elaborando cartazes que foram afixados nas 
duas escolas. Também foi colocada toda a 
documentação do processo eleitoral em pla-
care nas vitrinas reservadas para o efeito em 
ambos os edifícios.

É de referir que o tema, “INSUCESSO– 
Combate ao insucesso escolar”, no ensino 
básico foi trabalhado no Apoio ao Estudo, 
na Oferta Complementar (Literacia Social) e 
também na disciplina de Português, facilitando 
assim o debate e alargando a discussão do 
tema a diferentes contextos. 

Relativamente ao tema “Ensino público e 
privado - que desafios?”, no ensino secundário, 
foi trabalhado pelos alunos essencialmente na 

hora semanal que consta do 
horário da coordenadora do 
projeto.

Antes da realização das 
eleições, foram dinamizados 
vários encontros informais 
com os elementos das difer-
entes listas.

No dia 12 de janeiro, reali-
zou-se um debate no auditório 
da escola-sede, com a presen-
ça do senhor deputado Acácio 
Pinto que, após uma breve 
apresentação da organização e 
funcionamento da Assembleia 
da República, respondeu a um 

vasto conjunto de questões relacionadas com 
os temas e muitas outras perguntas sobre a 
vida de um deputado. A sessão decorreu com 
muita animação e os envolvidos participaram 
ativamente ao longo do debate.

 No dia 15 de janeiro, decorreram as 
eleições e de imediato foram divulgados os 
resultados eleitorais e afixados os documentos 
do processo eleitoral – ata e lista dos deputa-
dos eleitos à sessão escolar.

No dia 19 de janeiro,realizou-se a sessão 
escolar, procedendo-se à eleição dos 2 depu-
tados efetivos e 1 suplente para representa-
rem a escola na sessão distrital e à aprovação 
do projeto de recomendação da escola. Foi 
também eleito o candidato à mesa da sessão 
distrital – José Freitas, n.º 13 do 6.ºC e Le-
andro dos Santos, n.º 10 do 12.ºB (LH).

Os jovens deputados eleitos – Carolina 
Vitória, Tiago Carvalho e Carolina Ferreira, do 
7.ºC, apresentaram o Projeto de Recomenda-
ção da Escola na sessão distrital que decorreu 
no dia 9 de março, em Vouzela.

Os alunos do ensino secundário eleitos 
para apresentarem o Projeto de Recomenda-
ção da Escola na sessão distrital, realizada no 
dia 9 de março, em Viseu, foram os alunos 
Cristóvão Monteiro, Micael Alves e Ana Isabel 
Romão, do 12.º B (LH).

As professoras coordenadoras,
Maria do Céu Gonçalves (ensino básico)

Maria Madalena Viegas (ensino secundário)

Este ano, a sessão distrital do Parlamento dos 
Jovens do Ensino Básico decorreu no Auditório 
Municipal de Vouzela.  

A sessão iniciou-se com a receção dos 
convidados e participantes, a que se seguiu a 
cerimónia de abertura. 

Seguidamente, foram concedidos 30 minutos 
para fazermos perguntas ao Senhor Deputado 
Acácio Pinto que também já tinha estado no 
nosso agrupamento. Após essa meia hora, 
prosseguimos com a apresentação e debate dos 
Projetos de Recomendação, tendo cada escola 
apenas 3 minutos para expor/defender as suas 
medidas e, como tal, tivemos de escolher 3 medi-
das de uma das 22 escolas presentes para, mais 
tarde, lhe fazermos as devidas alterações.

SESSÃO DISTRITAL 2014/2015 – CÍRCULO DE VISEU
Por volta do 12:30h, fomos num comboio turís-

tico almoçar à escola de Vouzela. A viagem foi 
muito divertida e conhecemos colegas novos. 

No início da tarde, cada participante teve de 
escolher e assinalar numa folha o tema que pro-
punha para o próximo ano, tendo sido escolhido 
o da Violência Doméstica.

De seguida, prosseguimos com a sessão 
dando início ao debate de aprovação do pro-
jeto de recomendação. Foram constituídos três 
grupos diferentes. Cada grupo podia apenas 
fazer duas alterações: eliminar uma medida, 
reformulando-a e apenas retificar outra. 

O Grupo a que nós pertencíamos (Grupo I) foi 
o que conseguiu mais votos, de tal modo que as 
alterações que propusemos foram as escolhidas 

para serem levadas à Sessão Nacional e, por isso, 
ficámos muito contentes. A escola escolhida foi 
a de Moimenta da Beira. 

Terminados todas as alterações e o debate e 
aprovação do projeto de recomendação, passá-
mos à eleição dos deputados à Sessão Nacional. 
A nossa escola não foi escolhida para representar 
o distrito de Viseu, mas devemos reconhecer 
que estivemos à altura e que, acima de tudo, 
divertimo-nos muito, fizemos muitos amigos, 
ficámos mais cultos enquanto pessoas e foi de 
facto uma experiência única e fantástica que 
esperamos voltar a viver. 

Carolina Ferreira, Carolina Vitória, 
Tiago Carvalho, 7ºC
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ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
A Escola-sede regista 28 anos de funcionamento e várias têm siA Escola-sede regista 28 anos de 

funcionamento e várias têm sido as fornadas de alunos que por aqui passaram e fi zeram o seu per-
curso escolar. 

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

Após a estreia desta secção na edição nº 44 do PENA JOVEM, em abril de 
2007, coube agora a vez a um ex-aluno que, após o cumprimento do 1º ciclo 
na escola primária de Germil (é natural de Lamegal, onde reside), em 2003, 
frequentou o 2º e 3º ciclos do ensino básico regular na Escola Básica Integrada 
de Ínsua, antes da agregação num só agrupamento, tendo transitado para a 
atual escola-sede para frequentar o nível secundário de educação através de 
um curso profi ssional, o de Técnico de Restauração – variante de Restaurante/
Bar, que concluiu em 2011. O nosso ex-aluno de hoje é um dos que estrearam 
o ensino profi ssional na escola-sede, em 2008.

Na posse do diploma do ensino secundário e da carteira profi ssional de nível 
4 de Técnico de Restaurante-Bar, iniciou de imediato a atividade profi ssional no 
Hotel de Charme Casa da Ínsua, onde havia cumprido a formação em contexto 
de trabalho (estágio) e onde se mantém até hoje.

Referimo-nos a Pedro Miguel Rebelo Lopes, com quem conversámos, num destes dias de março.

- Quando concluiu o 9º ano, 
a opção por um curso profi s-
sional foi natural ou teve al-
guma infl uência externa?

- Foi natural, eu próprio tomei 
essa decisão, pois já trabalhava 
(fora do horário escolar e mais ao 
fi m de semana, bem como nas 
férias do Verão) nessa área antes 
de escolher o curso.

- Porquê a área de restaura-
ção - variante de Restaurante/
Bar?

- Como já referi anteriormente, 
já tinha experiência nesta área e 
foi uma decisão lógica.

- O que notou de mais difer-
ente entre o ensino regular, até ao 
9º ano, e o ensino profi ssional?

- Notei que o ensino regular era 
mais teórico e eu sempre gostei de 
atividades mais práticas. O ensino 
profi ssional oferece essa hipótese, 
além de que é mais acessível.

- O que mais apreciou no 
ensino profi ssional? E menos?

- O que mais apreciei foi o 
facto de ter mais aulas práticas 
e o que menos gostei foi de não 
ter participado em mais visitas de 

O nosso ex-aluno de 
hoje, aquando da 
entrada na EBI de 

Ínsua, em 2003

estudo, porque essas visitas dão 
a possibilidade de explorarmos 
mais sobre outros locais e de alar-
garmos os nossos horizontes, o 
que pode ser-nos útil no futuro. 

- Se soubesse o que sabe 
hoje, voltaria a fazer a mesma 
escolha?

- Sim, acho que foi a melhor 
opção que fiz e não estou ar-
rependido. Não fi caria só pelo 12º 

ano e talvez continuasse…
- Cumpriu a formação em 

contexto de trabalho (estágio) 
no Hotel de Charme Casa da 
Ínsua, onde se mantém com 
contrato de trabalho até hoje 
e logo após o estágio. Que 
recordações mais relevantes 
guarda do seu estágio?

- As mais marcantes foram os 
ensinamentos, o que me ensina-

Sabemos que é natural do 
Brasil. Há quanto tempo se 
encontra em Portugal e por 
que veio?

Vim com o objetivo de divulgar 
o meu estilo, que só eu ainda fi z 
isto. Vim trazer a ideia, a originali-
dade aos Portugueses, porque é 
muito difícil fazer algo de novo. 
Então, quando há algo de novo 
tem que ser mostrado. Essa foi a 
minha ideia: trazer a essência da 
língua portuguesa.

É, deveras, um escritor orig-
inal e criativo! O que o levou 
a escrever de uma forma tão 

ram lá no estágio e os amigos que 
fi z E também algumas brincadei-
ras que íamos tendo sempre que 
podíamos...

- Na altura, sentiu-se bem 
preparado para o realizar?

- Sim, a escola preparou-me 
bem para o estágio na parte teóri-
ca, porque na parte prática sabia 
que podia contar comigo mesmo, 
até devido à experiência que já 
tinha. Este é o primeiro passo para 
termos sucesso no estágio.

- Gosta do seu trabalho? O 
que mais aprecia no mesmo?

- Sim, porque, se não, já teria 
mudado para outro curso. O que 
mais aprecio no mesmo são os 
momentos de trabalho em equipa, 
a falta de rotina, já que todos os dias 
são diferentes, o contacto com os 
clientes, que podem ser divertidos, 
mas também de difícil trato.

- Conte-nos algum episódio 
mais marcante ou engraçado 
que tenha vivido nas suas fun-
ções profi ssionais.

- Um muito engraçado de que 
me recordo muito bem foi quando 
nos puseram a pescar, a mim 
e aos meus colegas, para colo-
carmos os peixes numa fonte da 
Casa da Ínsua.

Outro episódio tem a ver com 
um cliente que era escritor e que 
andava a fazer um “tour” por Por-
tugal, registando em livro as im-
pressões que recolhia de todos os 
hotéis que o acolhiam. Passado um 
ano, ele voltou a fi car novamente no 
hotel e mostrou-nos o livro, nomea-
damente a parte em que referia a 
Casa da Ínsua, parte essa ilustrada 
com fotos e, numa delas, com a 
minha pessoa, o que me deixou 
orgulhoso do meu trabalho.

- Obrigado pela disponibili-
dade e bom trabalho!

Entrevista conduzida por:
Diogo Silva e Luís Sousa, 10ºB

Entrevista com o escritor Nygel Filho
diferente do habitual?

Desafi ar a criatividade… Sem-
pre gostei de inovar… Não gosto 
do decalque. Eu sempre admiro 
quem cria, quem tem essa força. 
Sou um apaixonado pela criação 
e estou sempre a trazer algo de 
novo à tona. No próximo domingo, 
vou subir ao púlpito, pois sou 
Evangélico, e vou pregar só com 
a letra C.

Que obras já publicou e qual 
se encontra na forja?

Estou com cinco obras a 
aguardar oportunidade para pub-
licar. Em Portugal, é tudo muito 

caro, difícil, 
burocrático, 
mas agora, 
no próximo 
mês, vou es-
tar com as 
letras C, S, P 
e outra com 
a D também 
es tá  pa ra 
sair…

A que público se destinam 
prioritariamente?

Todos os que gostam de algo 
novo. Não tenho um público espe-
cífi co de idades. É para todos os 

que me quiserem prestigiar, são 
os que me apoiam.

É habitual deslocar-se a es-
colas para fazer palestras?

(Continua na página 11
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25º Torneio de natação Prof. 
Afonso Saldanha decorreu em 

Penalva do castelo
As Piscinas Municipais receberam, na 

tarde de 7 de março, o 25º Torneio de natação 
Prof. Afonso Saldanha, em que participaram 
cerca de duas centenas e meia de atletas 
com idades compreendidas entre os 7 e os 
17 anos e duas dezenas e meia de técnicos 
das coletividades/escolas (AEFD S. Pedro do 
Sul; AEFD Tondela; Aguiar da Beira; ARCA; 
Arganil; Castro Daire; ForLife; Lamego; Man-
gualde; Moimenta da Beira; Nelas; Penalva 

do Castelo; Resende; S. João da Pesqueira; 
Sernancelhe; Tábua; Vila Nova de Paiva; 
Vouzela) do distrito de Viseu.

Esta concentração destinou-se aos nada-
dores pertencentes às coletividades/escolas 
aderentes ao Circuito Municipal das Escolas 
de Natação. 

Os atletas da escola de natação de Pe-
nalva do Castelo demonstraram mais uma 
vez a sua qualidade, conseguindo bons 
desempenhos.

A realização destas provas é uma forma 
de encorajar a prática da natação, quer na 
vertente competitiva, quer no âmbito do lazer, 
e de proporcionar momentos de convívio entre 
os praticantes.

Autarquia aprova Orçamento
e GOP - 2015

O Orçamento e as GOP (Grandes Opções 
do Plano) são documentos estruturais de 
gestão nos diversos domínios de atividade 
(económico, social, cultural, desportivo, turísti-
co…), definidos e aprovados anualmente pela 
Câmara Municipal e Assembleia Municipal. 
A filosofia subjacente à sua elaboração tem 
como missão a melhoria das condições de 
vida dos munícipes e a defesa de interesses 
que visam o desenvolvimento sustentado do 
concelho.

A maioria Socialista, com a respons-
abilidade de gerir o Município, apresentou 
um orçamento realista no montante de 
8.131.310,00€, aprovado em reunião de Câ-
mara com os votos a favor do Sr. Presidente 
e Vereadores do Partido Socialista e com a 
abstenção dos dois vereadores da coligação 
do PSD/CDS-PP.

As GOP e o Orçamento para 2015, no mon-
tante global de 8.131.310,00€: 6.805.264,00€ 

de receitas correntes e 1.326.046,00€ de re-
ceitas de capital. Com a introdução do saldo 
de 2.272.011,95€ transitado da 
Gerência de 2014, o Orçamento 
cifra-se em 10.403.321,95€.

O orçamento Municipal de-
pende significativamente das 
transferências provenientes da 
Administração Central.

Recentemente fomos surpreen-
didos com a criação do FAM (Fun-
do de Apoio Municipal), introduzido 
pelo atual Governo, através da Lei 
n.º 53/2014 de 25 de Agosto, que 
irá penalizar os cofres da autarquia 
no montante anual de 60.021,00€, 
durante os próximos sete anos. 
Acrescentando à adversidade 
exposta anteriormente, o Município, para 
dar cumprimento ao consignado na portaria 
40/2014, de 17 de Fevereiro, em complemento 
ao Decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de Março, foi 
obrigado a investir cerca de 150.000,00€, pro-
cedendo à substituição de todas as coberturas 
que continham amianto, visto ser um produto 
nocivo à saúde pública. Esta intervenção 
decorreu no pavilhão municipal, armazéns 
e oficinas municipais, bem como nalgumas 
escolas do nosso concelho.

O orçamento aprovado não será, por 
isso, o ideal mas sim o possível, elaborado 
com realismo e coerência, atendendo à con-
juntura atual. Contudo, apesar das diversas 
contrariedades, os cidadãos vão estar sempre 
no centro das preocupações e decisões do 
nosso Executivo.

Estamos a administrar os recursos finan-
ceiros de forma criteriosa e transparente, 
combatendo os desperdícios e prosseguindo 
com a consolidação da solidez financeira do 
município, minorando as carências básicas da 
população e assim contribuir para melhorar as 
condições de vida dos Penalvenses.

Dinamizar a economia e o emprego são 
as nossas prioridades, com a conclusão, no 
primeiro semestre deste ano, das obras na 
zona empresarial Esmolfe/Sezures, atraindo 
novos investimentos e promovendo, natural-
mente, a criação de postos de trabalho.

Também para o segundo semestre do ano 
de 2015, prevemos a construção da “Casa 
do agricultor”. Este investimento irá apoiar 
os agricultores do concelho, que pretendam 
proceder à certificação do queijo serra da es-
trela de Penalva do Castelo, permitindo ainda 
a conservação da maçã bravo de Esmolfe 
no seu berço, desde a sua colheira até ao 
consumo final. É nossa intenção escoar todos 
os excedentes agrícolas aos pequenos agri-
cultores, através da colocação dos mesmos 
nas IPSS (Instituições particulares de solidar-
iedade social), mediante protocolo a celebrar 
entre todos, garantindo mais rentabilidade aos 
produtores. Na “Casa do Agricultor” também 
pretendemos implementar uma cozinha de 
enchidos, permitindo aos comerciantes que 
se dedicam a esta atividade a produção devi-
damente certificada. 

Ainda no decorrer do presente ano, pre-

vemos dar início à recuperação dos antigos 
Paços do concelho, instalando naquele no-

bre espaço alguns serviços públicos e ainda 
algumas salas dedicadas a exposições tem-
porárias e permanentes.

Preservar e melhorar o ambiente será 
sempre motivo de preocupação para este 
Executivo, pelo que no início deste mandato, 
procedemos à aquisição da denominada 
“Quinta da Azenha”, em Gôje, onde irá ser in-
stalada a nova ETAR (Estação de Tratamento 
de Águas Residuais). Em dezembro de 2014, 
o nosso objetivo foi concretizado através de 
uma candidatura apresentada ao POVT (Pro-
grama Operacional Temático Valorização do 
Território), estando previsto um investimento 
no montante de 2.750.000,00€, com uma 
comparticipação assegurada de 85% do 
valor de investimento, tornando-se assim na 
maior comparticipação alguma vez atribuída 
pela Comunidade Europeia, ao concelho de 
Penalva do Castelo.

A Cooperação institucional com as freg-
uesias foi melhorada, com a manutenção de 
protocolos e contrato- programas existentes, 
procedendo-se ainda a um novo acordo refer-
ente à limpeza das localidades, prevendo-se, 
para o ano de 2015, um investimento superior 
a 500.000,00€. 

A nível social, a Câmara Municipal mantém 
medidas fundamentais: presta apoio financeiro 
às IPSS do concelho (com a atribuição de sub-
sídios para as despesas de funcionamento e 
investimento); atribui subsídios às famílias 
carenciadas, para a realização de obras de 
conservação e beneficiação de habitações; 
presta apoio complementar para despesas 
extraordinárias de saúde e distribuiu gra-
tuitamente os manuais escolares aos alunos 
do 1.º ciclo, assegurando ainda o transporte 
escolar gratuito aos alunos até ao 12.º ano de 
escolaridade; introduzindo ainda um subsídio 
à natalidade no concelho.

Está prevista para o corrente ano a con-
clusão de algumas obras de beneficiação de 
estradas e arruamentos (Sezures/Santa Clara; 
Boco/Quinta da Ponte/Moradia; Lamegal/Ri-
beira) e a pavimentação da estrada Penalva 
do Castelo/Lizei.

A revisão do PDM (Plano Diretor Munici-
pal) será, em breve, uma realidade. As Enti-
dades superiores já emitiram ao seu parecer 
favorável, sendo brevemente submetido à 
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aprovação final em reunião da Assembleia 
Municipal que se realizará durante o próximo 
mês de março.

A nível cultural iremos continuar com diver-
sas medidas de incentivo e promoção, nomea-
damente: apoio às associações culturais do 
concelho; aquisição de equipamento e fundos 
bibliográficos para a Biblioteca Municipal; 
a preservação e valorização do património 
histórico-cultural; o apetrechamento do Centro 
Social e Cultural de Roriz e a promoção de 
eventos, como as Festas do Concelho.

No âmbito do turismo, foram concluídos os 
percursos pedestres implementados nas freg-
uesias do concelho. Colocámos painéis infor-
mativos em zonas estratégicas e elaborámos 
uma edição especial de promoção turística 
do concelho. Ao longo do ano, pretendemos 
realizar certames com o objetivo essencial 
de promover o concelho, com destaque para 
a feira da maça bravo de Esmolfe e a Feira/
Festa do Pastor e do Queijo, que nos últimos 
dois anos contou com a emissão especial de 
canais de televisão (RTP e TVI), divulgando 
o nosso concelho a nível nacional e interna-
cional.

A nível desportivo, continuamos com o 
apoio às coletividades locais, para a dinam-
ização e fomento desta área fundamental 
para a saúde e lazer dos nossos munícipes. 
A Câmara Municipal irá continuar com a orga-
nização dos Jogos Desportivos do concelho, 

bem como irá dinamizar atividades regulares, 
procedendo ainda à conservação e beneficia-
ção de equipamentos desportivos municipais, 
estando cientes da nobre missão que temos 
de pugnar pelo desenvolvimento sustentável 
do concelho.

Biblioteca Municipal recebe 
Prémio “INCLUSÃO E LITE-

RACIA DIGITAL”
Decorreu no dia 24 de fevereiro, no teatro 

Thalia, em Lisboa, a Cerimónia de Entrega 
dos Prémios “Inclusão e Literacia Digital”, 
presidida pela Secretária de Estado da Ciên-
cia, Prof.ª Leonor Parreira, na qual marcaram 
presença o presidente da Câmara Municipal 
de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho, 
e o diretor da Biblioteca Municipal, Manuel 
Luís Ferreira.

O projeto “Literacia Inform@tica Para To-
dos”, promovido pelo município de Penalva do 
Castelo através da sua Biblioteca Municipal, 
foi um dos vencedores nacionais do Prémio 
“Inclusão e Literacia Digital”, atribuído pela 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., 
no âmbito da Rede TIC e Sociedade.

O Prémio “Inclusão e Literacia Digital” 
distingue projetos altamente meritórios e que 
demonstram ser modelos de boas práticas 
enquanto promotores de cidadania e inclusão 
digital dos seus destinatários.

A candidatura foi apresentada em 2014, 
pelo atual executivo, e foi distinguida com 
um prémio no montante pecuniário de 
6.477,00€.

Iniciado em outubro de 2011, ano de 
abertura da Biblioteca Municipal de Penalva 
do Castelo ao público, o projeto “Literacia In-
form@tica Para Todos”, no qual já participaram 
mais de 110 formandos, foi distinguido como 
projeto de Inclusão e de Literacia Digitais de 
tipo 1 que “pelas caraterísticas de atuação, 
resultados e impacto na comunidade, dimen-
são geográfica ou demográfica, qualidade 
e inovação, consistência de ação enquanto 
promotores de cidadania e inclusão societal 
digital junto dos beneficiários, se configurem 
como modelos de boas práticas”.

O projeto constitui uma iniciativa formativa 
gratuita de inclusão e literacia digital, direcio-
nada à população adulta do concelho que 
pretenda adquirir conhecimentos, desenvolver 
competências informáticas e aumentar os 
seus níveis de literacia digital e informacio-
nal. Desta forma, “Literacia Inform@tica para 
Todos” promove a inclusão societal digital 
(contribuindo para a redução de diversos 
fenómenos potenciadores de infoexclusão) 
e responde, objetivamente, às necessidades 
e expetativas de indivíduos da comunidade 
local, principalmente dos que não possuem 
quaisquer competências em Tecnologias da 
Informação.
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No dia 24 de fevereiro, noventa alunos 
participaram no 6º Campeonato de Jogos 
Matemáticos – nível escola. Neste Campe-
onato, disputaram-se os jogos Rastros 
(3º CEB); Avanço (3º CEB e Secundário), 

Produto (3º CEB e Secundário) e Sesqui 
(Secundário).

Com esta atividade foi possível fazer a 
selecão dos seis alunos que representaram a 
Escola Básica e Secundária no Campeonato 
Nacional.

RASTROS (3ºCEB) 
Tiago Carvalho, 7ºC
AVANÇO (3ºCEB)
Oleksandr Arkhipov, 9ºB
AVANÇO (SECUNDÁRIO)
André Sousa, 10ºC
PRODUTO (3ºCEB)
Diogo Couto, 7ºB
PRODUTO (SECUNDÁRIO)
Dário Matos, 10ºA
SESQUI (SECUNDÁRIO)
Ricardo Rodrigues, 10ºA

XXXIII
OLIMPÍADAS 

PORTUGUESAS 
DE 

MATEMÁTICA

NÍVEL NACIONAL

A fi nal do 11º Campeonato Nacional de 
Jogos Matemáticos teve lugar no dia 6 de 
março na UTAD, Vila Real. Nesta fi nal, mar-
caram presença 1500 alunos provenientes de 
300 estabelecimentos de ensino espalhados 
por todo o país.

Agradecemos o empenho dos nossos 
jogadores, que deram o seu melhor!

Parabéns, em especial ao jogador Diogo 
Couto, que foi um dos 10 fi nalistas a nível 
nacional!

Grupo de Professores 
de Matemática

do 3º Ciclo e Ensino 
Secundário

No passado dia 14 de janeiro, a Escola 
Básica e Secundária de Penalva do Castelo 
foi selecionada como local de realização da 
2ª Eliminatória das XXXIII Olimpíadas Portu-
guesas de Matemática.

Lista de alunos convocados 
(EBS de Penalva do Castelo)
Dário Matos, 10ºA  Categoria B
Inês Costa, 10ºA Categoria B
Diogo Couto, 7ºB Categoria Júnior

Lista de alunos convocados 
(EBI de Insua)

Tiago Rodrigues, 6ºA   Categoria Júnior
Rodrigo Cabral, 6ºA    Categoria Júnior

As provas realizadas foram enviadas para 
correção para a comissão organizadora.

A fi nal nacional realiza-se entre os dias 19 
e 22 de março de 2015, na Escola Secundária 
Dr. Augusto César da Silva, em Rio Maior.

CAMPEONATO NACIONAL DE JOGOS MATEMÁTICOS
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No dia 12 de novembro, participámos na 1ª eliminatória das 33ª 
Olimpíadas Portuguesas da Matemática, na categoria júnior, que 
abrange os alunos do 6º e 7º ano.

Conseguimos fi car apurados para a 2ª eliminatória que decorreu 
na Escola-sede do nosso agrupamento, no dia 14 de janeiro.

Infelizmente, nenhum de nós fi cou qualifi cado para a fi nal nacio-
nal, mas gostámos muito de participar e consideramos que é uma 
atividade importante, porque nos ajuda a desenvolver o raciocínio 
matemático.

No próximo ano, queremos continuar a participar e desejamos ser 
cada vez melhores matemáticos.

Rodrigo Cabral e Tiago Rodrigues, 6ºA

Nem queria acreditar que ia 
a Vila Real, quando ganhei o 
campeonato de jogos matemáti-
cos realizado na escola amarelin-
ha, no jogo “Cães e gatos”. Fiquei 
muito feliz porque o meu amigo 
José Manuel, do 5ºC, ia também 
participar no jogo “Rastros“ e o 
Bruno, do 6ºC, no “Avanço”, jogo 
bem difícil.

No dia 6 de março, preparei 
muito bem o meu farnel, coloquei 
o meu boné e lá fomos nós, bem 
cedo para Vila Real.

Chegámos por volta das 10 
horas. O campeonato foi num 
gimnodesportivo da Universidade 
de Vila Real. Para cada jogo, dis-
tribuíram uma camisola com uma 

O campeonato nacional 
de jogos matemáticos

cor que representava o jogo em 
que íamos disputar. A minha era 
azul, cor do céu…

Ganhei dois jogos e perdi 
outros dois. Não consegui pas-
sar para a fase seguinte, mas foi 
muito emocionante! 

De tarde houve outras ativi-
dades: experiências de física, 
malabarismos, rapel, modelagem 
com balões, origamis, pinturas 
faciais,…

Quando cheguei a casa, tive 
que contar todas as minhas aven-
turas à minha família. Espero 
voltar a estas competições para 
o próximo ano!

Mariana Claro, 5ºA

Sim, é habitual e totalmente 
gratuito. Não cobro as minhas 
visitas. Tenho prazer em estar 
nas escolas, com os alunos. 
Posso mesmo voltar cá e fazer um 
trabalho diferente… com projetor 
e tarefas concretas para eles… 
Espero voltar aqui quanto antes!

Como reagem habitualmente 
os alunos?

Ficam surpreendidos com o 
facto de ter obras redigidas só 
com uma letra e de eu falar, mui-
tas vezes, só com uma letra… 
Trago também os meus jogos, 
umas brincadeiras (o copo, uma 
caixa,…). Hoje trouxe o jogo da 
garrafa e dos paus. Você partici-
pou? Ainda está em tempo de 
vencer o desafi o da garrafa…

Tenciona fi car em Portugal 
durante muitos anos?

Eu estou ainda em tratamento. 
Tive um derrame, mas ainda não 
estou totalmente recuperado e 
a medicina portuguesa deu-me 
pouco tempo de vida… Entretan-
to, vou escrevendo livros…!

Diga-nos qual lhe parece ser 
a opinião que o povo brasileiro 
tem dos Portugueses.

Ótima! Os Portugueses que 
foram para o Brasil foram muito 
bem recebidos. E se nunca foram 
lá, aconselho-vos a ir. De certeza 
que vão gostar e até talvez nem 
queiram regressar… Aqui há muita 
burocracia, muita demora, muitos 
custos, muitas taxas. Lá, você é 
mais livre de fazer as coisas, so-
bretudo na parte empresarial.

Conhece outros países lusó-
fonos? Qual lhe parece ser a 
importância atribuída à língua 
portuguesa?  

Só conheço Cabo Verde e 
Portugal. Em Cabo Verde não 
tive muito contacto. Mas eu sou 
um apaixonado por Portugal, 
não quero ir embora. A língua 
portuguesa é muito importante e 
ainda é falada em várias nações. 
Eu gosto dela particularmente e 
é a língua que melhor domino. 
É aquela que eu sei trabalhar e 
com que construo, como veem 
nas minhas obras…

Clube de Jornalismo

Entrevista com o escritor Nygel Filho
(Continuação)



Página 12 março de 2015flashes do dia-a-dia

No âmbito do Plano Anual de Atividades, no dia 13 de fevereiro, foi desenvolvida a 
atividade “Concurso de disfarces de Carnaval” em cada uma das escolas do primeiro 
ciclo do ensino básico. 

Foi solicitada a colaboração dos pais/encarregados de educação, para que cada 
aluno trouxesse de casa um fato e/ou adereços com os quais iria desfilar na escola. 
Os mesmos deveriam ser elaborados com materiais reciclados, tendo como objetivo 
a preservação do meio ambiente.

No dia 23 de fevereiro, 
os militares do Posto territo-
rial de Penalva do Castelo em 
conjunto com a Secção de 
Programas Especiais e o Nú-
cleo de Protecção e Ambiente 
do Destacamento territorial de 
Mangualde, realizaram uma 
demonstração de meios e 
valências da GNR para os alu-
nos da educação pré-escolar e 
do 1º ciclo da EBI de Ínsua.

Os alunos fizeram uma 
visita guiada ao posto da GNR 
de Penalva do Castelo e no 
exterior, frente ao mesmo 
e ao da Câmara Municipal, 
participaram nas outras ac-
tividades.

Apesar do tempo não estar 
muito favorável, os alunos man-
tiveram-se atentos às explica-
ções dadas pelos agentes e os 
mais crescidos, quando tinham 
dúvidas, questionavam-nos para 
ficarem mais esclarecidos. 

Os alunos ficaram encan-
tados sobretudo com os cães 
e os cavalos que puderam 
montar.

Foi uma atividade muito 
interessante e do agrado de 
todos. 

Concurso de disfarces de Carnaval

Foi uma atividade interessante, divertida e enriquecedora, revelando o empenho 
e a criatividade demonstrada por muitos dos pais/encarregados de educação. Para 
todos eles, o nosso bem-hajam.

Na EBI, houve música e muita animação. Os alunos vivenciaram um Carnaval 
diferente do habitual e fantasiados das mais diversas personagens, desfilando com 
toda a graciosidade, como testemunham as imagens que se apresentam.

Uma visão alargada da GNR

No âmbito do Plano Anual de Ativi-
dades, o Jardim de Infância de Penalva 
do Castelo enviou a todos os pais/ en-
carregados de educação um minieco-
ponto. Esta atividade tem como objetivo 
sensibilizar e incentivar à reciclagem no 
seu dia-a-dia. 
Eu sou o papelão
Gosto muito de papel
Jornais, revistas e cartão.

Eu sou o embalão
Gosto muito de embalagens,
De metal ou de plástico,
Também sou o plasticão.

Eu sou o vidrão
Frascos, garrafas de vidro,
Só as tampas é que não.

VAMOS TODOS 
RECICLAR, PARA 

O PLANETA SALVAR
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Valentine´s Day 2015 was celebrated in 
our school with the sweet contribution 
of classes 8C and 12C who baked deli-

cious heart 
shaped bis-
cuits, cakes 

and can-
dies for the 

school´s 
staff.

shaped bis-

Ao longo deste ano letivo, os alunos que bene� ciam da alínea e) do artigo 
16º, ponto 2, do Decreto-lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, têm frequentado com 
entusiasmo o Clube de Música, onde, para além de realizarem diversi� cadas 
atividades no âmbito da música, têm praticado a aprendizagem de vários 
instrumentos musicais, sobretudo os cordofones. 

Assim, no dia 10 de março, este grupo de alunos, orientado pela docente 
de Educação Musical, proporcionou um pequeno concerto para os profes-
sores do 2º ciclo da E.B.I. de Ínsua, com a interpretação de duas canções: “As 
pombinhas da Catrina” e “Papagaio loiro”, com acompanhamento das guitarras, 
dos cavaquinhos e instrumentos Or� .

Após esta apresentação, houve um lanche convívio e de confraternização 
entre todos, onde a alegria e a animação foram as principais emoções.

A Professora de E.M., Lídia Almeida 

UM DIA ESPECIAL COM 
ALUNOS ESPECIAIS

- Contextualizados pelas atividades da disciplina de Português, os 
alunos das quatro turmas do 12º ano rumaram ao Oeste do País, região 
saloia a norte de Lisboa, no dia 13 de fevereiro, com o fi rme propósito 
de conhecerem aquele que é o expoente máximo do estilo Barroco em 
Portugal - o grandioso Palácio Nacional de Mafra, através de uma visita 
guiada, e assistirem a uma representação da obra “Memorial do Convento”, 
do nosso prémio Nobel da literatura – José Saramago, objeto de estudo 
obrigatório na disciplina de Português (ver texto neste jornal).

- Na manhã do dia 18 de março, os alunos das turmas do 12º ano regular 
e profi ssional deslocaram-se até ao Auditório do Instituto da Juventude de 
Viseu, onde assistiram à representação, pelo grupo de teatro “ACTUS”, 
de “Felizmente há luar!”, de Luís de Sttau Monteiro, obra que integra o 
programa de Português do 12º ano.

- No mesmo dia 18 deste mês, os alunos das turmas do 8º ano, en-
quadrados pelas atividades de História e Geografi a, viajaram até à capital 
da indústria do vidro e do cristal, Marinha Grande, onde puderam conhecer  
o Museu do Vidro. Seguiu-se o almoço na praia de S. Pedro de Moel e, 
de tarde, a visita a esse grande monumento histórico do nosso País que 
é o Mosteiro da Batalha.

- No dia seguinte, 
19, os alunos das tur-
mas do 7º ano e do 
10ºB – curso de Lín-
guas e Humanidades, 
enquadrados pelas 
atividades de História 
e Geografi a, também, 
puderam conhecer o In-
stituto Geofísico da Uni-
versidade de Coimbra e 
o Museu Monográfi co / 
Ruínas Romanas de Conímbriga.

- Os formandos do curso Vocacional de 3º CEB e do curso Profi ssional 
de Técnico de Produção Agrária – variante de Produção Vegetal dirigiram-
se ao Norte do País, nomeadamente à Exponor – Porto, no dia 20 de março, 
com o objetivo de visitarem a “Horta Comigo” – mostra de hortas, jardins e 
produtos naturais e a Exposição Internacional de Orquídeas do Porto.

- 38 alunos das 4 turmas do 9º ano, acompanhados por 3 professores, 
deixaram a escola-sede logo na manhã do último dia deste 2º período, 
20 de março, e, vestindo a pele de peregrinos e como “o caminho faz-se 
caminhando”, neste caso em autocarro, deixaram Penalva do Castelo 
na direção de Santiago de Compostela, na região espanhola da Galiza, 
onde cumpriram um programa que lhes permitiu tomar contacto com a sua 
importância histórica e religiosa no mundo. A atividade foi promovida pela 
disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, a nível da região de 
Viseu, tendo os nossos alunos contactado com centenas de jovens.

- No âmbito das atividades da disciplina de Inglês, 10 alunos da turma 
11ºA, acompanhados por 2 professores, encontram-se envolvidos numa 
visita de estudo a Londres, de 25 a 28 deste mês.

O programa inclui visitas aos locais mais emblemáticos da metrópole 
britânica, no que constituirá uma experiência memorável para os alunos 
participantes.

VISITAS DE ESTUDO
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A adolescência é a fase das primeiras experiên-
cias com relacionamentos, paixões e competições. 
A escola funciona como laboratório dessas ex-
periências. Passar o tempo todo a interagir com 
múltiplos hábitos e reter somente o que é saudável 
é o grande desafio. Sem ajuda é quase impossível. A 
preocupação com o tema “drogas” sempre afligiu 
pais e educadores. Para muitos este tema pode 
tornar-se de difícil tratamento em sala de aula e 
até mesmo em casa, uma vez que a prevenção do 
uso de drogas inicia-se na família, com introdução 
de hábitos que visem o fortalecimento de valores, 
a fim de tornar o adolescente menos vulnerável a 
assumir comportamentos correlacionados.

No passado dia 29 de janeiro, tivemos a pre-
sença de dois agentes da G.N.R., da equipa da EPS 
e das alunas de Biologia do 12º ano, que vieram 
alertar-nos, uma vez mais, para o uso das drogas.

De entre as drogas existe uma distinção básica: 
as drogas legais tais como: o álcool, a cafeína, a nico-
tina, tranquilizantes e o chá, e as drogas ilegais como 
por exemplo: Heroína, Cocaína, ácidos, etc.

Sendo que as drogas são  “substâncias que alter-
am o funcionamento do sistema Nervoso Central das 
pessoas que as consomem” a maior consequência é o 
desenvolvimento de dependência física e psicológica 
ao estímulo que as mesmas provocam. 

A dependência surge quando após o uso regu-
lar de uma substância, para se obter o mesmo 
efeito inicial, o indivíduo tem de ir aumentando 
as doses, até ao momento em que se desenvolve 
uma dependência física/psicológica.

Vários estudos científicos têm sido realizados ao 
longo dos anos procurando as causas que conduzem 
ao uso e/ou abuso de substâncias psicoativas. Apesar 
de não existir um fator especifico que identifique 
de forma exata e exaustiva a origem do consumo, 
existem algumas causas comuns e culturalmente 
transversais: por diversão, descontração, prazer, 
curiosidade, procura da felicidade, desenvolvimento 
de autoconfiança, aventura, integração num grupo 
específico, ficar acordado à noite, revolta, rebeldia, 
má  gestão de sentimentos. Normalmente, em cada 
caso surgem combinações de fatores diferenciados, 
pelo que cada caso é um caso.

O toxicodependente não pensa nos efeitos 
destrutivos da droga, por meio do qual os efeitos 
mortíferos da droga, embora racionalmente con-
hecidos, são ignorados. Para o toxicodependente, 
a sustentação da necessidade da droga é paga pelo 
sujeito com a dependência, a degradação física e 
psicológica e, ocasionalmente, a morte. 

O cancro associado a estes consumos é o da 
boca, da faringe e laringe e nos jovens o cancro 
do testículo! 

Há que mudar valores e comportamentos!

Daniela Costa Ferreira, Inês Roque  e 
Max Coelho, alunos do 11º A

No passado dia 5 de fevereiro, os alunos do 10º ano assistiram a uma 
ação de sensibilização, na Escola Secundária de Penalva do Castelo, feita 
pela equipa da EPS, em colaboração com os alunos de Biologia do 12º 
ano, para conhecerem algumas medidas simples a tomar, no sentido da 
melhor qualidade de vida e da prevenção do cancro.

Foram abordados determinados fatores de risco que aumentam a 
probabilidade de uma pessoa vir a desenvolver cancro.

Os fatores de risco mais comuns, e que poderiam ser evitados, são o 
elevado consumo de álcool, o consumo de tabaco, uma alimentação pouco 
diversificada, o excesso de peso e a falta de exercício físico, o excesso 
de exposição ao sol, a radiação ionizante e o consumo de determinados 
químicos, entre outras substâncias. 

Alguns vírus e bactérias, bem como determinadas hormonas e o envel-
hecimento, são fatores prejudiciais para o nosso corpo, implicando assim 
a mutação de células normais para células cancerígenas.

No que diz respeito à avaliação dos riscos de se vir ou não a ter cancro, 
deve-se sempre ter em conta alguns fatores, tais como: o cancro não é 
causado por uma ferida, um inchaço ou uma negra, já que não é conta-
gioso. No entanto,  estarmos infetados por um vírus ou por uma bactéria 
pode aumentar o risco para vários tipos de cancro, o que não quer dizer 
que venhamos a ter cancro.

O uso do tabaco é a causa de morte que mais se pode prevenir. Todos os 
anos, em Portugal, morrem cerca de 3100 pessoas com cancro do pulmão. 
A causa é o consumo de tabaco, ou estar regularmente em contacto com o 
fumo, o que aumenta drasticamente o risco de se poder vir a desenvolver 
cancro. 

É mais provável que os fumadores desenvolvam cancro do pulmão, 
laringe, boca, esófago, bexiga, rins, garganta, estômago, pâncreas ou colo 
do útero, bem como o desenvolvimento de leucemia mielóide aguda (tumor 
que tem origem nas células do sangue) do que os não fumadores. 

As pessoas que usam tabaco sem fumo, como o tabaco para cheirar 
ou para mastigar, têm risco aumentado para cancro da boca. Deixar de 
fumar é importante para qualquer pessoa que consuma tabaco, mesmo 
para pessoas que fumaram durante muitos anos, pois ajuda a diminuir o 
risco de ter cancro.

Relativamente ao consumo do álcool, beber mais de duas bebidas 
alcoólicas por dia, durante muitos anos, pode aumentar a probabilidade 
de desenvolver cancro da boca, da garganta, do esófago, da laringe, do 
fígado e da mama. O risco aumenta com a quantidade de álcool que uma 
pessoa bebe. Na maioria destes cancros, o risco é mais elevado se a pessoa 
também fumar. As pessoas que bebem, devem fazê-lo com moderação, 
o que significa não beber mais do que uma bebida alcoólica por dia, nas 
mulheres, e não mais que duas bebidas alcoólicas por dia, nos homens.

As pessoas que têm uma alimentação desequilibrada, não praticam 
exercício físico suficiente ou até mesmo que têm excesso de peso, têm o 
risco aumentado para vários tipos de cancro. Por exemplo, alguns estudos 
sugerem que as pessoas cuja dieta é rica em gorduras, têm um risco au-
mentado para cancro do cólon, do útero e da próstata. Por outro lado, a falta 
de atividade física e o excesso de peso são fatores de risco para cancro da 
mama, do cólon, do esófago, dos rins e do útero. 

Como prevenção a esses fatores deve-se cumprir uma dieta rica em 
frutas e vegetais, ser fisicamente ativo e manter um peso adequado. Isto 
pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver cancro.

Em conclusão, podemos ver através de inúmeros fatores que foram 
aqui explicados que o cancro é uma das causas de morte mais elevada 
de Portugal. Existem muitos fatores que poderão ser evitados, reduzindo 
assim a probabilidade de ter cancro. 

Deixe de fumar!
 O risco de cancro em pessoas que deixam de fumar é menor do que o 

risco das pessoas que continuam a fumar; no entanto, o risco de ter cancro 
é, geralmente, mais baixo nas pessoas que nunca fumaram.

Não exagere na quantidade de álcool que consome!
 O risco de poder vir a ter cancro aumenta com a quantidade de álcool 

que uma pessoa bebe. Tenha uma alimentação equilibrada, comendo 
alimentos ricos em fibra, vitaminas e minerais e limite os alimentos ricos 
em gordura, como manteiga, leite gordo, fritos e carne vermelha. Seja 
ativo e mantenha um peso adequado, pois a atividade física pode ajudar 
a controlar o peso e a reduzir a gordura corporal.

Achamos uma mais-valia a escola continuar a fornecer aos alunos estas 
sessões, de forma que a informação chegue a mais gente, e que estejamos 
consciencializados do que é mau, evitando assim os maus hábitos por falta 
de conhecimento.

TENTE VIVER SAUDÁVEL E SERÁ MAIS FELIZ!

Trabalho realizado por: Beatriz Faro, Francisca Amaral e Inês Cruz, 10ºB 

Os Jovens, as drogas e o cancro! Prevenção do cancro 
(ação de sensibilização)Para o adolescente, correr riscos é uma ma-

neira de reconhecer o poder que ele exerce sobre o 
seu novo e desconhecido corpo, além de satisfazer 
uma necessidade de desenvolvimento da autono-
mia, do autodomínio e da individualização. Nesse 
processo, a busca de novas atividades e iniciativas, 
embora seja um atributo positivo, pode levar a 
resultados negativos. Além disso, a adoção de com-
portamentos de risco, baseada nas características 
anteriormente mencionadas, associada ao egocen-
trismo exagerado, pode incrementar sentimentos de 
invulnerabilidade pessoal.

O uso e abuso da droga estão, em primeiro 
lugar, diretamente relacionados à busca da maxi-
mização do prazer, que é inerente ao psiquismo. 
O ser humano, ao longo de sua existência, pro-
cura, de um lado, encontrar situações que lhe 
proporcionem prazer e, de outro lado, que irão 
diminuir ou até mesmo eliminar certas condições 
que possam causar dor ou sofrimento.

Quando o adolescente encontra a droga, esta-
belece com ele, inicialmente, uma fase de “lua-de-
mel”, a qual possibilita adquirir um registro psíquico 
dessa vivência prazerosa, que proporciona novas 
buscas do objeto. Isso porque a droga provoca um 
sentimento que faz com que a pessoa, pelo menos 
por um certo tempo, sinta a ilusão de que a ansiedade 
foi eliminada e, com isso, nesse curto período de 
tempo, ela pode reencontrar sua autoestima perdida, 
apresentando uma sensação de plenitude, equilíbrio 
e força. No texto "O mal-estar da civilização", Freud 
(1930/2007) discute os diversos métodos de que o 
ser humano faz todos os possíveis para obter prazer e 
evitar o desprazer, ou seja, para alcançar a felicidade. 
Nessa direção, Freud considera a intoxicação como 
um dos métodos possíveis de “autoengano”.

O indivíduo sente necessidade de reviver con-
stantemente as fantasias provocados pelo efeito da 
droga como um elemento que lhe possibilita encon-
trar alívio da angústia que o consola. Tais fantasias 
sustentam o seu consumo compulsivo de drogas, já 
que o impulso para o uso não é detido nem mesmo 
pela evidência dos seus efeitos destrutivos. 

Os jovens que entram no mundo das drogas são 
pessoas emocionalmente frágeis e que não têm a 
capacidade de dizer não a uma determinada coisa 
pelo facto de quererem serem aceites num grupo. 
São pessoas que não conseguem superar os seus 
problemas e tentam esconde-los nas drogas, mas 
quando o efeito passa percebem que não resolv-
eram nada e voltam a consumir, tornando-se isto 
num ciclo vicioso. Há jovens que querem sair desse 
vício, mas que sozinhos não conseguem. Muitas das 
vezes, só precisam de alguém que os ajude a sair 
desse mundo onde vivem e não de alguém que os 
julgue e descrimine por usarem drogas, como faz 
a maior parte das pessoas. Julgam-nos sem perce-
berem se eles querem ou não ser ajudados. 
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Uma das poucas coisas de que Portugal se pode ainda orgulhar é do 
seu vasto e riquíssimo património cultural, património esse edificado ao 
longo dos séculos, construído por grandes nomes que marcaram uma 
época na história nacional e que, merecidamente, obtiveram reconheci-
mento além-fronteiras.

Com o objetivo de dar 
a conhecer um pouco mais 
do legado cultural do nosso 
país, foi realizada, no dia 
13 de fevereiro, uma visita 
de estudo dos alunos do 12º 
ano ao Palácio Nacional de 
Mafra, a qual integrava uma 
peça de teatro, que incidia 
sobre a conhecida obra de 
José Saramago, “Memorial do 
Convento”. Aliás, era precisa-
mente esse um dos objetivos 

da visita, estabelecer um constante paralelismo entre a história da obra 
escrita e o local onde a obra física fora edificada.

Em traços gerais, a obra “Memorial do Convento” relata todo o pro-
cesso por detrás da construção de um dos mais imponentes e grandiosos 
monumentos presentes na cultura portuguesa. Um processo que prima 
pela visão altamente ambiciosa do monarca D. João V. Tão desmedida-
mente ambiciosa que convocou todo um país para a concretização do seu 
projeto, tão lamentavelmente ambiciosa que levou milhares de homens a 
perderem a vida devido a condições de trabalho, no mínimo, precárias.

É esta a perspetiva que o Nobel da Literatura nos apresenta. Pers-
petiva a que ainda podemos acrescentar o lado caprichoso do monarca, 
ou não tivesse o país vivido numa grave crise, provocada pelos gastos 

linhas de escrita

A culpa é das estrelas é um romance que abjura um amor intenso entre dois 
adolescentes. Foi escrito por John Green, um crítico e escritor de livros para jovens 
adultos. Natural de Indianápolis, Indiana, nasceu a 24 de agosto de 1977. John Green 
é autor de vários bestsellers do New York Times, e de entre os muitos prémios que 
recebeu destacam-se o Printz Medal, um Printz Honor e o Edgar Award. Atualmente, 

John Green já conta com seis livros publicados onde se 
destaca “A culpa é das estrelas”.

O romance conta-nos a história de dois jovens, Hazel 
Grace e Augustus Waters. Hazel Grace é uma doente 
terminal, vítima de cancro nos pulmões e é totalmente 
dependente de uma máquina fornecedora de oxigénio. 
Augustus Waters é um rapaz que sofre de osteossarcoma, 
uma doença que não permite o movimento dos músculos 
e faz com que haja várias limitações musculares. Ambos 
frequentam um grupo de apoio para jovens com cancro.

Ao longo do livro, o amor é visto como tema principal. É 
um amor muito próprio, característico e muito sentimental.

Capítulo a capítulo, o amor entre os dois vai-se inten-
sificando e é em Amesterdão, local onde vão à procura de 

respostas para um livro inacabado, que iniciam uma relação. As palavras calóricas e 
sentimentais com que o autor descreve essa relação levam-nos, em alguns instantes, 
a reviver momentos das nossas próprias vivências pessoais. 

Nos últimos capítulos do livro, Augustus Waters sente-se cada vez pior, a doença 
que possui começa a fazer-se sentir de forma mais dramática e não consegue resistir 
aos seus efeitos. A linguagem do final do livro é chocante e comovente, sobretudo 
quando descreve a morte de Augustus Waters. Hazel Grace fica destronada com o 
sucedido. Na minha opinião, John Green exagera esse final e a sensação que temos 
é antagónica: a um início enérgico de amor e vitalidade, o autor contrapõe a irónica 
fragilidade do homem perante a doença e a morte. Sobretudo quando esse indivíduo 
é ainda um jovem com tanto para viver.

Concluindo, o livro é muito interessante e cativador. As palavras escritas pelo autor são 
muito próprias e são bem escolhidas para os vários momentos do romance. Recomendo 
inteiramente o livro “A culpa é das estrelas”, porque pela minha experiência de leitura foi 
dos livros que mais me cativou e me prendeu a atenção nos últimos tempos. 

Alexandre Rodrigues, 10ºA

De 30 000 cópias passou a 5 milhões de cópias 
e é o jornal de que mais se fala no mundo. Esteve 
à beira de fechar a sua redação e, uma semana de-
pois, apenas “Charlie Hebdo” tem a felicidade (ou 
infelicidade) de entrar nas nossas casas, em casa 
de milhões de cidadãos do mundo. O terrorismo 
no mundo espalha-se a olhos vistos e as grandes 
potências mundiais parecem paradas sem conseguir 
atingir os objetivos.

O 11 de setembro foi, provavelmente, o maior atentado terrorista no 
Ocidente e o maior nos Estados Unidos da América. Hoje, os 12 mortos de 
7 de janeiro e o ato terrorista ficarão na história.

“Charlie Hebdo”, como jornal satírico, desempenhava bem o seu papel, mas 
brincava com o fogo. Sabendo que fazia provocações ao provocável, bastante 
até, um dia ia dar “para o torto”. Depois de 2011, esperava-se que as piadas de 
Charlie sobre o Islão fossem menos provocadoras, mas não aconteceu.

Vivemos numa democracia, existe liberdade de expressão e de imprensa 
mas até a liberdade que nos foi concedida tem um limite. Respeitar a religião 
de cada um é o mínimo que se pode fazer nesta nossa liberdade, e Charlie 
não o estava a fazer. 

Por sua vez, os três homens que “vingaram o profeta” não estavam a ser 
mais respeitosos que o jornal. A sua forma de se mostrarem desagradados 
foi matar inocentes e culpados e lançar o pânico, não só em França, mas 
também no mundo. Contrariaram o Islão, não seguiram o que este diz, 
mas apenas foi pela fé. Não, a fé deles é uma fé errada, em que matar os 
“inimigos” os consome, onde querem forçar pessoas a seguir uma religião 
para serem ainda maiores.

A questão mundial que se coloca é: “O que leva pessoas a fazer e a seguir 
grupos que matam?”. As promessas, a falsa fé… mas quando vão, poderão 
nunca mais voltar e quando deixarem de fazer o certo e deixarem de ser 
úteis, acabarão como muitos outros, mortos.

A 14 de janeiro, a edição de “Charlie Hebdo” saiu, deitando mais “lenha 
para a fogueira”, mas o mundo só pede paz. Quando se quer paz não se 
brinca ou goza com algo sério. Querem tanto a paz do mundo, mas porque 
continuam a fazer com que esta nunca apareça?

    Raquel Vitória, 10ºB

Experiências de leitura
A Culpa é das estrelas

Porquê 7 de janeiro? 
Porquê Charlie?

Mafra - Os dois lados da mesma história
brutais e incom-
portáveis com a 
obra.

Como é  ev i -
dente, a perspe-
tiva de Saramago 
é plausível e para 
muitos será a úni-
ca aceitável. Ainda 
assim, sem os ex-
cessos de D. João V, 
teria Portugal uma 
peça de tão indis-
cutível destaque, 
no seu panorama 
cultural?

A esta questão responderão alguns, defendendo que é bastante 
redutor apelidar somente de excessos a morte de milhares de pessoas 
e uma crise que deixou o país a vegetar na miséria.

 Importa sempre analisar aquilo que é o contexto histórico, em que 
uma determinada época se insere e nessa medida é inegável que o 
valor da vida humana era, na altura, incomparavelmente inferior ao 
que hoje se verifica. O conceito direitos humanos estava a anos-luz de 
ser descoberto e interpretado. E em relação ao segundo elemento de 
análise termino com uma alusão ao nosso passado recente. Enquanto 
a crise preconizada por D. João V, e pelas suas decisões, ainda deixou 
um legado cultural assinalável, outras como a que ainda atravessamos, 
nada de positivo deixaram, bem pelo contrário…

 Micael Alves, 12º B (LH)
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CONCURSO “CONTA-NOS COMO FOI…”
O primeiro dia de estágio, por ser o primeiro, 

tende a nunca ser fácil!... E não foi!
Nunca tinha estagiado em lado algum, havia 

toda uma ansiedade, um nervosismo miudinho 
que tentava disfarçar, talvez medo de não cor-
responder ao que esperavam de mim, de não ser 
aceite por ser de outro país, de não conseguir 
integrar-me naquela “família” e também de que 
a língua fosse uma barreira entre nós.

Tal como o primeiro dia de aulas, o primeiro 
dia de estágio foi muito agitado, pois tudo tinha 
de ser feito com perfeição, não podia chegar 
tarde, não podia ir mal-arranjada, tudo tinha 
de agradar, até mesmo as primeiras palavras, 
que na noite anterior já tinham sido ensaiadas 
na minha mente. “Seriam em inglês ou em por-
tuguês?”, um “Good Morning Mrs Ana” ou um 
“Bon Giorno” - perguntava-me a mim própria. 
Optei pela segunda, afinal estava em Itália, 
se queria inserir-me na cultura deles tinha de 
“imitá-los”… e talvez eles até achassem piada 
ao meu sotaque italiano aldrabado!

Nesse dia senti falta da minha família, não 
os tinha comigo para me dizerem “estás pre-
parada”, não ouvi a minha mãe dizer-me “tu és 
forte, vais conseguir”, a minha irmã a dizer-me 
“veste aquela camisola que te fica melhor”, o 
meu irmão a tentar adivinhar como tudo seria 
e o meu pai a dar-me aqueles conselhos mais 
duros para enfrentar a realidade. 

Estava sozinha pela primeira vez, percorri a 
rua, não muito depressa, não me queria precipi-
tar, ia observando as pessoas, tinham um jeito 
diferente, gesticulavam com as mãos, falavam 
depressa como se de uma urgência se tratasse, 
mas a cara deles mostrava um grande sorriso, 
eram sem dúvida um povo mais feliz do que o 
português ou pelo menos aparentavam-no.

Quando avistei a pizzaria, abstraí-me logo de 
tudo o resto, apenas me lembrei de tudo o que 
tinha planeado na minha cabeça, dizia para mim 
própria que ia conseguir, tinha de conseguir, não 
podia deixar que o medo me dominasse sendo 
eu superior a ele, segundo a minha mãe.

Entrei, puxei pelo meu maior sorriso, olhei 
nos olhos da chefe e disse-lhe “Bon Giorno, io 
sono Mónica!”. Ela correspondeu-me, também 
sorrindo, o que me deixou muito mais aliviada, 
fez perguntas para me conhecer melhor, eu lá ia 
percebendo uma palavra por outra e tentando 
responder, não era fácil, mas tornou-se uma 
tarefa interessante, a partir do momento em que 

percebi que basicamente todos os trabalhadores 
eram oriundos de outras nações. Aí começámos 
a comparar palavras, culturas, mostrei-lhes 
como era a música do nosso país, a nossa co-
mida e os locais mais bonitos que eles iriam ver 
quando me viessem visitar a Portugal. 

A minha colega Ana, que era romena, era 
quem me dava indicações. No primeiro dia, 
colocou uma grande variedade de legumes para 
eu descascar e lavar, acho que nunca tinha des-
cascado tantos curgetes ou partido tanto tomate 
cherry para aquilo a que eles chamavam “po-
modoro”. Para começar bem, cortei logo um dedo 
nos primeiros dez minutos, mas não desanimei 
porque afinal todos os grandes cozinheiros têm 
queimaduras e cortes. Apesar de não ser algo de 
bonito, esteticamente, na minha opinião acho que 
são como medalhas pelo esforço e dedicação.

Todos os dias havia uma receita com tomate. 
Todos os dias se confecionava a pasta. Notei que 
eles apreciavam bastante estes dois alimentos. 
A alimentação italiana não tem grande quanti-
dade de carne nem peixe, mas muitos legumes, 
até mesmo nas famosas “pizzas”. Também lavei 
muita loiça. Posso dizer que foi a parte menos 
boa. É um pouco difícil para quem está habitu-
ada a lavar cinco pratos, passar a lavar mais 
de trezentos. Era cansativo, confesso, mas não 
podia mostrar a minha parte fraca, afinal nin-
guém é reconhecido e valorizado sem trabalhar 
e fazer alguns sacrifícios e a certo momento até 
já lhe tinha ganhado o gosto.  

Quando chegou a hora de almoço, Marinella, 
uma italiana que trabalhava no restaurante, não 
porque gostava do que fazia, mas porque queria 
pagar os estudos ao filho, disse gesticulando: 
“mangiare”. Serviu-me dois pratos um de “spa-
ghetti carbonara” e outro de arroz com rúcula, 
tomate, mozarela e salmão fumado. Fiquei um 
pouco surpresa quando vi que os funcionários 
almoçavam com os clientes. Achei espetacular. 
Sempre ouvi falar de situações em que os fun-
cionários almoçavam depois dos clientes, não 
comiam a mesma comida e não tinham contacto 
direto com eles, mas ali não. Os clientes sentavam-
se, perguntavam a nossa idade, de onde éramos, se 
gostávamos do que fazíamos, elogiavam a comida, 
riam-se connosco e faziam-nos rir…

Depois de almoço, recolhi os tabuleiros, 
lavei a loiça, limpei as bancadas e o enorme 
fogão, que por mais que o esfregasse parecia 
que havia sempre um canto ainda sujo. Varri o 
chão, coloquei o lixo nos contentores e preparei 

uns croquetes de batata para o dia seguinte.
Entre conversas e trabalho as horas pas-

saram. Estava a gostar tanto de toda aquela in-
teração que nem dei pelas horas de ir para casa. 
Ana era quem dava a ordem de saída. Disse: 
“Mónica a casa” e tirou-me a vassoura das 
mãos. Deu-me um saco de pão para levar para o 
lanche, dizendo “vediamo domani,arrivederci!”. 
Talvez por também não pertencer àquele país 
estava sempre disposta a ajudar, mostrava-se 
compreensiva e protetora.

O estágio foi uma oportunidade única. 
Além de me ter feito crescer em termos profis-
sionais, todo aquele ambiente multicultural 
que me rodeava tornou-se propício às minhas 
aprendizagens. Possibilitou o estabelecimento 
de comparações entre o meu país de origem 
e aquele que me acolheu. Conheci lugares 
incríveis, convivi com pessoas únicas cheias 
de histórias para contar, com as quais ainda 
mantenho contacto. De uma coisa tenho a 
certeza: cada uma delas persistirá na minha 
memória e no meu coração. Agora posso dizer 
que também eu tenho histórias, amizades e 
experiências para partilhar.

Penso que a escola fez uma boa escolha ao 
proporcionar aos seus alunos a oportunidade 
de participar no projeto Leonardo da Vinci. 
Os resultados foram bastante positivos. Creio 
que tenham superado as expetativas quer dos 
formandos quer dos formadores. Expandiu os 
nossos horizontes e fez-nos criar expetativas 
para o nosso futuro. Também nos abriu a 
mente para melhor compreendermos o mundo 
em vivemos.

Por vezes, sinto uma certa nostalgia, ao 
relembrar determinados cheiros, sabores e 
momentos.

Hoje só tenho a agradecer a todas as pessoas 
que possibilitaram a minha ida para Itália, aos 
que me acolheram no local de estágio e a todos os 
portugueses que lá se encontravam também por 
motivos profissionais. Sem estes esta experiência 
não teria sido tão marcante quanto foi.

Se hoje me dessem a oportunidade de repe-
tir, não hesitaria em dizer que sim. 

A todos os que pretendam participar em 
projetos da mesma natureza, o meu conselho 
é que coloquem todos os receios de lado, 
aproveitem cada momento e, acima de tudo, 
que se divirtam. 

Mónica Costa, 12ºC

Duas formandas do 12ºC – ensino profissional 
venceram o concurso “Conta-nos como foi…”

Numa iniciativa da ANQEP – Agência Nacional de Qualificação e para o Ensino 
Profissional, decorreu até ao final de 2014 o concurso de trabalhos escolares 
intitulado “Conta-nos como foi…”, projeto que visava estimular os alunos dos 
cursos profissionais a relatarem a experiência dos primeiros dias de estágio 
em empresas.

Desafiados a participarem, ainda para mais após o cumprimento do primeiro 
período de estágio em empresas de Espanha e Itália, ao abrigo do Projeto “INI-
CIA”, duas alunas do 12ºC - Curso Profissional de Restauração, variante Cozinha 
- Pastelaria,  Mónica Morais Costa e Carolina de Pina Figueiredo, participaram 
no concurso “Conta-nos como foi”, tendo obtido respetivamente o primeiro e 
segundo lugares.

Aproveitamos a ocasião para publicar o texto vencedor, de forma a motivar 
outros alunos a participarem em projetos semelhantes.

As alunas estão de parabéns e a elas se associa toda a comunidade escolar.
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As atividades desen-
volvidas neste segun-
do período pela turma 
10ºC, do CP de Técnico 
de Produção Agrária, 

tiveram como objetivo aplicar e melhorar 
os conceitos teóricos adquiridos nas aulas 
de Produção Agrícola, Transformação e 
Mecanização Agrícola, aplicando as novas 
técnicas agrícolas em explorações/empre-
sas de referência no concelho de Penalva 
do Castelo e conhecendo empresas e outras 
entidades agrícolas de sucesso na região. 

As empresas da região onde desenvolve-
mos as aulas práticas foram a Quinta dos 
Esporões (propriedade do Sr. António Gomes) 

e o Pomar de Esmolfe - Abel Marques (pro-
priedade do sr. Nuno Marques). Na Quinta dos 
Esporões, efetuámos a poda de frutifi cação 
na vinha adulta, que apresenta o sistema de 
condução em cordão unilateral e bilateral, 
com o objetivo de equilibrar a carga da videira 
melhorando a produção. No pomar de maciei-

ras adultas em Esmolfe, executámos a poda 
de frutifi cação em eixo central revestido de 
macieiras da variedade fuji, com a fi nalidade 
de equilibrar a área vegetativa com a sua 
capacidade produtiva, melhorando a produ-
tividade da árvore. 

Na escola, executámos a poda de diversas 
árvores folhosas e resinosas, a fertilização 
do solo,  plantação de videiras enxertadas e 
aramação da vinha. Relativamente à fertiliza-
ção do solo, foi efetuada uma fertilização de 
fundo no canteiro da escola, com a parceria 
da turma 8ºC (Curso Vocacional PJE – fi g 1- 
Turma 8ºC), utilizando o composto elaborado 
pela compostagem do ano letivo 2013/2014. 
Após a execução da fertilização de fundo do 

canteiro serão  planta-
das  no próximo período 
plantas frutíferas (fi g 2 – 
fertilização de fundo). 

A Quinta do Cruzeiro 
(Mangualde), Badubeira 
(Viseu), Estação Fruteira 
de Alcafache (Mangual-
de) (fig. 3 – Visita de 
estudo) e Escola Superi-
or Agrária de Viseu foram 
as empresas/entidades 
da área agronómica que 
nos receberam e apre-
sentaram os seus proje-
tos de sucesso.

Na Quinta do Cru-
zeiro, em Oliveira, visu-
alizámos o uso da tec-

nologia ao serviço das explorações agrícolas 
(diversas alfaias que facilitam a mão-de-obra 
nas diversas práticas culturais, nomeada-
mente no controlo de infestantes, poda e 
colheita) e compreendemos a importância da 
atividade agrícola aliada à preservação dos 
recursos naturais com o desenvolvimento das 
práticas culturais na vinha em MPB (Modo de 
Produção Biológico). A explicação técnica, ref-
erente à elaboração dos diversos fertilizantes 
orgânicos na empresa Badubeira,  permitiu à 
turma consolidar aprendizagens in loco das 
temáticas “Compostagem” e “Fertilização 
Orgânica dos Solos”. Na Estação Fruteira de 
Alcafache, os alunos visualizaram as linhas 
de calibração e embalamento da fruta (fi g 4 e 
5 – Visita de estudo), compreenderam o fun-
cionamento das câmaras de frio em atmosfera 

normal e atmosfera controlada na conserva-
ção do material vegetal e a importância da 
aplicação do “Código de práticas de higiene 
para frutas e hortícolas frescas” nas empresas 
agroalimentares.

A produção de cogumelos em meio de 
cultura de origem vegetal e a exploração ex-
tensiva de ovinos e caprinos foram algumas 
das diversas áreas da Agronomia apresenta-
das pela Escola Superior Agrária de Viseu. 
Os alunos acompanharam o aleitamento dos 
borregos e cabritos de leite, visualizaram a 

linha de ordenha mecânica para os ovinos e 
caprinos e visitaram a enfermaria veterinária 
(fi g. 6 – Visita de estudo). 

Na opinião da turma, as visitas efetuadas 
permitiram não só verifi car a investigação na 
área da tecnologia alimentar e aprofundar 
os conhecimentos ao nível das produções 
agropecuárias sustentáveis, mas também 
compreender a importância do conhecimento 
e da evolução tecnológica no sucesso da 
atividade agrícola.

Texto elaborado pelo 10ºC e 
professora  Lurdes Sampaio

Curso Profissional Técnico Produção Agrária
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DELTA SOLÚVEIS

E O DIA
COMEÇA
A MEXER

         Comece melhor o seu dia
com a boa disposição instantânea dos novos solúveis Delta. 

Aromas irresistíveis de café e cereais de paladar suave com a garantia de qualidade 
da marca de eleição dos portugueses. Sabores para agitar as coisas boas da vida.

EXPERIMENTE OS NOVOS SOLÚVEIS DELTA
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A par da oferta formativa do chamado 
regime regular, em que se incluem a educa-
ção pré-escolar, o 1º, 2º e 3º ciclo do ensino 
básico e os cursos científico-humanísticos do 
ensino secundário, o AEPC – Agrupamento de 
Escolas de Penalva do Castelo proporciona 
igualmente outras ofertas que, além da com-
ponente de formação/educação, conferem 
também um nível de qualificação vocacional e 
profissional, à luz do QEQ – Quadro Europeu 
de Qualificações, que contribui para a eleva-
ção do nível de qualificação / profissionaliza-
ção da população que as frequenta.

Divulgada a oferta formativa qualificante 
em funcionamento na última edição do PENA 
JOVEM, informamos os nossos leitores sobre 
o ponto de situação atual.

1. Curso vocacional de 3º CEB, de 2 
anos, com 19 alunos, nas áreas vocacionais de 
eletricidade, padaria/pastelaria e jardinagem e 
espaços verdes: visa proporcionar aos alunos 
uma igualdade efetiva de oportunidades, con-
sagrando alternativas adequadas e flexíveis, 
que os preparem para a vida, dotando-os de 
ferramentas que permitam vir a enfrentar com 
sucesso, no futuro, também, os desafios do 
mercado de trabalho. O curso prossegue com 
as atividades de formação, num total de 1100 

horas por ano letivo, incluindo-se no 3º período 
210 horas de formação em prática simulada / 
contexto real de trabalho, 70 horas por cada 
área vocacional.

2. Cursos profissionais de nível se-
cundário, como verdadeira opção para muitos 
dos nossos jovens quando concluem o ensino 
básico, com 3200 (exceto para os cursos que 
se encontram atualmente no último ano - 12º 
ano, que são de 3100 horas) horas de duração 
(3 anos), segundo a nova matriz publicada 
no Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho: 
os formandos dos cursos de 3º e último ano 
(Técnico de Restauração – variante de Co-
zinha/Pastelaria e Técnico de Eletrónica de 
Áudio, Vídeo e TV) cessarão as atividades 
de formação na escola em maio próximo e 
retomarão a formação em contexto de trabalho 
nas empresas parceiras do ramo, de forma a 
cumprirem as 420 horas previstas (170 horas 
no 2º ano + 250 horas no 3º ano).

Por sua vez, os seus colegas mais novos, 
dos cursos de 1º ano (Técnico de Produção 
Agrária – variante Produção Vegetal; Téc-
nico de Manutenção Industrial – variante 
Eletromecânica) e de 2º ano (Técnico Auxiliar 
de Saúde; Técnico de Eletrónica, Automação 
e Computadores) cumprirão as horas de for-
mação previstas para este ano até meados de 
junho, após o que os cursos de 2º ano iniciarão 

a Formação em Contexto de Trabalho (está-
gio em empresa), com um primeiro período 
de 250 horas (350 horas no 3º e último ano, 
totalizando 600 horas), no mínimo, até final 
de julho.

Neste 2º período, cumpre destacar-se o 
funcionamento do Restaurante Pedagógico, 
com serviço de almoço nalgumas quintas-fei-
ras de cada mês, assegurado pelas atividades 
de formação vocacional e técnica de Cozinha/
Pastelaria das turmas 8ºC (curso vocacional) 
e 12ºC (curso profissional de Técnico de Res-
tauração - variante de Cozinha/Pastelaria). 

Esta modalidade formativa é apoiada e 
financiada pelo novo Programa Operacional 
Capital Humano (POCH), no âmbito do novo 
quadro comunitário Portugal 2020 (2015-
2020).

3. Curso EFA (Educação e Formação de 
Adultos), em horário pós-laboral, de nível se-
cundário (12º ano) e de dupla certificação na 
área de Técnico de Turismo Ambiental e Rural, 
de continuação, com 2045 horas de formação: 
as atividades de formação encontram-se no 
3º ano, prevendo-se a sua conclusão no final 
do presente ano civil de 2015.

Professor Francisco Guedes, 
Coordenador NOVAS OPORTUNIDADES
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(técnicos desenvolveram atividades inter-
ventivas nas áreas da Psicologia e Terapia 
da Fala). 

A Associação Paralisia Cerebral de Viseu 
tem vindo a disponibilizar recursos humanos, 
ainda que de modo limitado, no âmbito da 
intervenção técnica, como Psicologia, Fisiot-
erapia e Terapia Ocupacional.

Protocolo com «Cinco Sentidos», um cen-

tro privado de atendimento a crianças e jovens 
com necessidades educativas especiais, que 
tem permitido o acesso de alunos da EE a 
terapias, particularmente aos que beneficiam 
do reembolso do pagamento efetuado por 
estes serviços, através de subsídio da Segu-
rança Social.

Protocolos com Entidades e Empresas no 
âmbito do desenvolvimento do PIT de alguns 

alunos, e acima já referidos.
Com o reforço de atitudes e crenças in-

clusivas pretendemos transformar a escola 
numa organização com práticas cada vez 
mais diferenciadas de forma a garantir que 
todos possam ser iguais.

A Diretora, Rosa Figueiredo

EDUCAÇÃO ESPECIAL “Sem Autonomia não há Inclusão” - Continuação

Aristides de Sousa Mendes. Um nome desconhecido para alguns, para outros nem 
tanto. O que parece ser consensual é que se trata de um nome cuja obra humanitária não 
é reconhecida em toda a sua extensão e importância. Importa sublinhar particularmente 
o caráter humanitário e não o confundir demasiado com questões de natureza política, 
por certo inerentes às funções que desempenhava, mas onde não conseguimos analisar 
e ressalvar a excelência da sua ação humanitária.

Quem foi então Aristides de Sousa Mendes? Que funções eram afinal por si desem-
penhadas?

No sentido de dar resposta a estas e outras questões prementes, quando falamos 
de Sousa Mendes e do seu legado humanitário, no dia 27 de janeiro foi realizado nas 
instalações do nosso Agrupamento um colóquio/palestra que contou com a presença de 
dois membros da numerosa família do homenageado. 

Sousa Mendes, cônsul português em Bordéus no apogeu do terror nazi, concedeu um 
número excecional de vistos a judeus e a refugiados de várias nacionalidades, vistos 
esses que permitiam aos seus destinatários ultrapassar a fronteira francesa e a entrada 
em território português, numa tentativa de escapar, de não soçobrar perante a brutali-
dade do horrífico período vulgarmente conhecido como Segunda Guerra Mundial, pois, 
por muito simplistas que sejamos, poucos elos de comparação existem entre este e o 
primeiro conflito de escala global.

Note-se que o adjetivo excecional, usado numas linhas acima, não foi escolhido por acaso. 
Excecional pelo caráter heróico da sua ação. Excecional, pois não existe, de facto, entre historia-
dores uma leitura generalizadamente aceite no que respeita ao número de vistos atribuídos por 
Sousa Mendes. No entanto, estando esse número na casa dos milhares ou não, um pouco mais 
acima ou em sentido inverso, essa dúvida acaba por assumir o papel, neste caso secundário, 
de pormenor face ao valor intrínseco da ação por Sousa Mendes desenvolvida.

Aristides de Sousa Mendes. Um nome que orgulha e enriquece a História de Portugal. 
Um nome ainda distante para alguns.

Micael Alves, 12ºB (Línguas e Humanidades)

Realizou-se no passado dia 11 de fevereiro, no 
edifício do Instituto da Juventude, em Viseu, a reunião 
para a eleição da Mesa da sessão distrital do Parla-
mento dos Jovens  - ensino básico e secundário.

Em representação do ensino básico e do se-
cundário do agrupamento de escolas de Penalva 
do Castelo tivemos, respetivamente, os alunos José 
Pedro Gonçalves Feitas, da turma 6ºC, e Leandro dos 
Santos, da turma 12ºB.

Na reunião do ensino básico, estiveram represen-
tados 12 agrupamentos escolares do distrito de Viseu. 
Cada representante fazia a sua apresentação, falava 
sobre a sua escola e concelho e respondia a algumas 
perguntas feitas pela moderadora da reunião.

No final das apresentações procedeu-se à votação 
para eleger a mesa (Presidente, Vice-Presidente e 
Secretário) da sessão distrital, cuja edição do ensino 
básico decorreu em Vouzela no passado dia 8 de 
março.

Todos estes alunos se fizeram acompanhar por um 
professor responsável do “Parlamento dos Jovens” do 
seu agrupamento.

José Freitas, 6.ºC

Eleição da Mesa da sessão distri-
tal do “Parlamento dos Jovens”  - 
ensino básico e ensino secundário

ARISTIDES DE SOUSA MENDES
 um nome da História
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Neste período, os alunos do 6º ano realizaram a aprendizagem de vários componentes relativos ao 
tema “Orquestra Sinfónica”. No âmbito do mesmo, para além de outras atividades, os alunos elabora-
ram vários trabalhos de grupo baseados nos subtemas concernentes às famílias dos instrumentos da 
orquestra, a saber: Cordofones, Aerofones (madeira e metal), Idiofones e Membranofones.

Baseado ainda no referido tema, cada aluno também teve a oportunidade de construir a sua própria 
orquestra, de que destacamos alguns exemplos 
bastante didáticos e criativos.

Mariana, Hugo e Rui Pedro – 6ºA

A ORQUESTRA SINFÓNICA

Para comemorar o dia da “Chan-
deleur” em França - 2 de fevereiro, as 
professoras de Francês aproveitaram 
a tarde de 4ª feira, dia 4 do referido 
mês, para, com alguns alunos, con-
fecionarem crepes. Para adoçar a 
boca dos mais “gulosos” e não só, 
eis algumas fotos que ilustram a 
atividade realizada. 

LA
CHANDELEUR
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Passatempos

SOLUÇÕES Dia internet 
mais segura :

A - ANEXO/B- BLOG/C- 
CIBERNAUTA/D- DOWNLOAD/E- 
EMAIL/F- FACEBOOK/G- 
GOOGLE/H- HIPERLIGAÇÃO/I- 
INSTAGRAM/J- JANELA/L- 
LINK/M- MOTOR DE BUSCA/N- 
NAVEGAR/O- ONLINE/P- PALAVRA 
PASSE/Q-QWICKTIME/R- REDES 
SOCIAIS/S- SITE/T- TORRENT/U- 
UPLOAD/V- VÍRUS/W- WEB/X- 
XBOX/Z- ZIPAR

Dia da Internet Mais Segura
Para assinalar esta data, uma 

iniciativa mundial que acontece 
anualmente em fevereiro, com o 
objetivo de promover uma utiliza-
ção mais segura e mais responsável 
das tecnologias on-line e disposi-
tivos móveis, um grupo de alunos 
elaborou uma listagem de A a Z 
com vocábulos sobre o tema da 
internet. 

Entretanto, quando acabaram 
a tarefa, apareceu um vírus que 
eliminou algumas vogais desses 
vocábulos. Serás tu capaz de as 
descobrir? 
A - _NEX_
B - BL_G
C - C_B_RN_UT_
D - D_WNL_AD
E - _MA_L

F - F_C_BO_K
G - G_OGL_
H - H_P_RL_G_ÇÃO
I - INST_GR_M
J - J_N_L_
L - L_NK
M - M_T_R   DE   B_SC_
N - N_V_G_R
O - _NL_N_
P - P_L_VR_    P_SS_  
Q - QWICKT_M_     
R - R_D_S   S_CI_IS
S - S_T_
T - T_RR_NT
U - _PLO_D
V - V_R_S
W - W_B
X - XB_X
Z - Z_P_R

Clube de Jornalismo
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SOLUÇÕES:

A - Ary dos Santos (poema Era uma vez 
um país)
B - Sophia de M. Breyner (poema Em todos 
os jardins)
C - Fernando Pessoa (poema O poeta é um 
fi ngidor)
D - Florbela Espanca (poema Ser poeta)
E - Luís de Camões (poema Amor é fogo que 
arde sem se ver)
F - José Gomes Ferreira (in Poesia III – 
1961)
G - José Régio (poema Fado Português)
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Desporto Escolar
(Continuação da última)

nosso Agrupamento, mobilizou muitos alunos, os quais demonstraram 
muito empenho e entusiasmo, esforçando-se o máximo para que a sua 
turma fosse a vencedora. Serviu também para os alunos se aperfeiçoa-
rem na modalidade e promover a prática desportiva e o convívio, sem 
esquecer o fair play!

Todos os alunos participantes estão de parabéns!

O Coordenador do CDE: professor António Fortuna
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Ciclo participaram 4 turmas femininas e 7 
masculinas. Os alunos do 5ºB sagraram-se 
vencedores em ambos os géneros. No 3ºCiclo, 
em femininos venceu o 9ºD e em masculinos, 
o 8ºA. No Ensino Secundário, em femininos foi 
campeão o 11ºA e em masculinos o 10ºA.

No total participaram duzentos e trinta e 
quatro alunos, representantes de 25 equipas e 
foram realizados vinte e quatro jogos.

Foi uma atividade que, como é habitual no 

No dia 28 de 
janeiro, reali-
zou-se o torneio 
inter-turmas 
de Basquete-
bol. Decorreu 
em simultâneo 
no pavilhão da 
EBI Ínsua e 
no da Escola 
Secundár ia . 
Numa primeira 

fase, efetuaram-se jo-
gos para apuramento 
dos vencedores por 
ano/género. Seguida-
mente, encontraram-
se os campeões por 
ciclo/género.

No pavilhão da 
EBI Ínsua, defron-
taram-se os alunos do 
2º Ciclo e no pavilhão 
da Escola Secundária 
os alunos do 3º Ciclo 
e Secundário. No 2º 

Todos os alunos estão de parabéns pelo 
carácter, dedicação e desportivismo reve-
lado!

O Corta-mato da Coordenação do Desporto 
Escolar de Viseu realizou-se dia 11 de fevereiro. 

O nosso Agrupamento participou com 57 alunos 
dos diversos escalões etários.

Foram alcançados bons resultados, tanto 
a nível individual como coletivo. Todavia, 
salientaram-se as excelentes prestações 
atingidas pelos alunos que participaram nas 
provas adaptadas. Na corrida dos 1000 metros 
o Rúben Pina foi o grande vencedor e o David 
Lopes classificou-se em 2º lugar. Na prova dos 
1500 metros o José Lemos venceu de forma 
brilhante e o Rúben Matos obteve um honroso 
3º lugar.

Todos os alunos demonstraram muito en-
tusiasmo e empenho aplicando-se o máximo 
para que o nome do nosso Agrupamento fosse 
dignamente representado.

PENA
JOVEM

Edição do Clube de 
Jornalismo, dinamizado pela 
professora Elizabeth Cancelas 
e constituído por alunos das
turmas 10ºA e 10ºB

Coordenação:
Professor Francisco Guedes

Apoio: Direção do
Agrupamento de Escolas

Apoio Fotográfico: Marco
Pereira, assist. operacional

Endereço Postal:
Rua da Escola
3550-140 PENALVA DO 
CASTELO

Impressão: Tip. Ocidental
Viseu - (500 ex.)

PENA JOVEM On-Line:
(www.espenalva.pt)

Preço: 0,50 Penas

Corta-mato distrital: Agrupamento de Penalva vence provas adaptadas!

No dia 16 de dezem-
bro, no âmbito do Clube 
do Desporto Escolar e 
inserido nas atividades 
de encerramento do 1º 
período, realizou-se o 
Torneio inter-turmas 
de Andebol. 

Este torneio foi 
aberto aos alunos do 
2º Ciclo. Participaram 
todas as turmas, sendo 

que a constituição das equipas tinha obrigatoriamente de ser mista, além 
de que tinha de permanecer sempre em campo, no mínimo, um elemento 
do género feminino.

Numa primeira fase, realizaram-se os jogos para apuramento do vence-
dor do 5º e do 6º ano. Posteriormente, as equipas vitoriosas na primeira 
fase disputaram a final.

No 5º ano venceu o 5ºB e no 6º ano 
o 6ºB. Na final, triunfou a turma do 
6º ano, sagrando-se desta forma 
campeã do 2º Ciclo.
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Torneio Inter-Turmas de Andebol

janeiro, reali-
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Torneio Inter-turmas de Basquetebol

No total participaram duzentos e trinta e 

Foi uma tarde desportiva, repleta 
de emoção, onde não faltou o convívio, 
o entusiasmo, a alegria e muito empen-
ho de todos os alunos participantes.

Participaram setenta e cinco alu-
nos, sete turmas e foram realizados 
dez jogos.

Os objetivos foram plenamente 
alcançados, sendo sem dúvida uma 
atividade a repetir. 

Continua na penúltima página


