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VII BIENAL DE HUMOR LUÍS OLIVEIRA GUIMARÃES
Concurso Humor Escolar
A Bienal de Humor Luís Oliveira Guimarães celebra este ano a VII Edição.
Iniciada em 2008, tem desde a sua fundação o objectivo homenagear a vida e a obra
de um Espinhalense orgulhoso das suas origens, que soube como poucos, através de
um espírito cáustico, livre e irreverente interpretar o seu tempo.
Nesta VII Edição da Bienal ampliamos o desafio à comunidade criativa e,
particularmente, aos alunos do Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro através do
desafio lançado no âmbito I Concurso de Humor Escolar Luiz d'Oliveira Guimarães.
Pretende-se, fundamentalmente, estimular a imaginação e a criatividade
e a desenvolverem a expressão e a compreensão do meio através do humorismo
gráfico! A organização deste Concurso de Humor em parceria com o Agrupamento
escolar e a família Oliveira Guimarães cumpre o objectivo de aproximar a arte e a
cultura aos serviços educativos.
Este Concurso pretende que o aluno se torne participante, desafia-o a criar,
pensar, sentir e que possa expressar esses aspectos não somente por meio de palavras,
mas por outras linguagens, designadamente as Artes Visuais.
E assim enriquecemos o portefólio da VII Bienal de Humor ao mesmo
tempo que contribuímos para o desenvolvimento dos talentos e da análise crítica
dos nossos jovens!
Um abraço;
Luís Lourenço Matias
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O Programa de Educação Estética e Artística (PEEA), promovido pela
Direcção Geral de Educação – Ministério da Educação, pressupõe uma progressiva
aprendizagem dos saberes integrados com diferentes universos culturais em que, de
um modo globalizante, se privilegie:
– O Desenvolvimento da Criatividade;
– O Sentido Estético;
– O Contacto com Diferentes Universos Culturais.
O I Concurso de Humor Escolar Luiz d’Oliveira Guimarães, integrado na
VII Bienal de Humor Luiz d’Oliveira Guimarães - Espinhal / Penela 2020, trouxe
uma “lufada de ar fresco” à Bienal do Humor e apresenta-se, inexoravelmente, como
espaço de exibição de Criatividade, Sentido Estético e de Contacto com Diferentes
Universos Culturais, em conivência perfeita com o PEEA.
Para o concurso, focado no tema critério desta edição: a Saúde, regulamentou-se que: “pretende desenvolver o espírito analítico dos jovens através da irreverência do olhar”.
Desafiou-se, então, os jovens artistas a fazerem uso das competências de
observação pessoal e da finura social para expressarem, em forma de retrato caricatural, a percepção que têm do tema, significando sempre com humor.
Et voilá! Numa primeira etapa, surgiram 43 trabalhos de 36 jovens artistas
a concurso. Cada membro do júri escolheu (ingrata função sociométrica de aceitação/
rejeição sempre questionável) os que considerou serem os 10 /12 melhores trabalhos.
Na segunda etapa, com análise mais fina ficaram selecionados os vencedores.
Esta primeira edição foi destinada exclusivamente aos alunos do Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro de Penela. Louva-se a colaboração da Direcção,
o contributo dos professores das disciplinas envolvidas e o bom envolvimento dos
alunos concorrentes.
Almejando dimensão superior em edições futuras, sugere-se o alargamento a
outros estabelecimentos escolares bem como a outros estratos etários, com a vontade
explicita de abranger mais participantes.
O resultado foi excelente! O nível dos desenhos revelou-se muito interessante; saúde e humor exibiram-se bem casados. Motivo suficiente para todos podermos ambicionar mais e melhor, futuramente.
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Um Abraço
Rafael Cândido Baptista
Vereador com o Pelouro da Educação

O HUMOR NA ESCOLA
Por: Osvaldo Macedo de Sousa (Director Artistico da BHLOG)
O humor na escola e o humor e a escola deveriam ser problemáticas fundamentais na pedagogia, apesar de sabermos que são difíceis de explorar e integrar no ensino. Só a ideia em si é revolucionária, porque põe em causa a seriedade
castradora do sistema, obrigando a uma reeducação, não só dos pedagogos como
da própria sociedade para desenvolver o espírito utópico da irreverência tolerante e criativa dos relacionamentos no quotidiano.
Todos sabemos que, apesar de não pormos em prática, pelo humor, se
criam crianças felizes e, consequentemente, adultos emocionalmente saudáveis.
Contudo, a experiência testemunha que a crueldade e a maldade desenvolvem-se
rapidamente nas crianças, já que pelo sistema sério em que vivem, se cultiva a
confusão entre o humor e a má educação, a comicidade com a maldade e o divertimento com a violência das palavras e gestos. Se as guerras são cruéis, os jogos
e disputas na infância e adolescência acabam, por vezes, por ser mais cruéis com
a exploração da chacota, da criação de alcunhas até ao bullying, nesse gozo de
rirem-se dos colegas, dos que podem parecer diferentes e dos que não partilham
o mesmo grupo. Dizem que esse é o lado animalesco do Homem, mas na realidade não se comportam assim com esta irracionalidade doentia.
Todos somos diferentes e todos somos iguais. Podemos ter cores de pele
diferentes, mais branca ou vermelha, mais morena, castanha ou negra, amarelos
ou ruivos… mas todos somos iguais no esqueleto, nos músculos, no sangue, nos
órgãos internos. Podemos ter crenças religiosas diferentes, mas no final vamos
acabar todos em esquifes semelhantes e no mesmo além. Podemos ter clubes
diferentes porque necessitamos, não de violência, mas de diferenças, porque se
fossemos todos do mesmo clube não haveria jogos, campeonatos e esta falta de
tema de conversa seria uma pobreza. Até no anedotário temos variedade de gostos, porque nem todos riem das mesmas coisas, da mesma forma, enriquecendo
assim a paleta das cores do riso. A variedade é tanta que até há mentes de tal
maneira estupidificadas que não se riem de nada.
Porque é que o humor é importante e deveria ser uma disciplina escolar?
O bom humor, por que também há mau (tal como no colesterol), é um criador de
pontes e de diálogo. Na sua essência filosófica, é uma estrutura de pensamento
aberta à questão, a duvidar de dogmas e aceitar com um sorriso as eventuais
ideias dos outros. É um mecanismo de dúvida metódica que nos ensina a rirmo-nos
com as coisas / pessoas/ ideias e não delas.
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Ensinar o humor, porque apesar de ser inato no Homem, tem de ser cultivado para melhor desenvolvimento, é ensinar a importância de PARAR PARA
VER (com olhos de ver), PARAR PARA PENSAR (com a consciência tolerante
e inquisitiva). A capacidade de observar a vida com seriedade, num sorriso ou
numa boa gargalhada é ter o sentido de humor desenvolvido, é ser capaz de ver
que os erros, as «derrotas» e os fracassos não são tragédias, mas pontos de aprendizagem e momentos de reflexão para nos rirmos de nós próprios e conseguirmos
prosseguir com optimismo e mais sabedoria. Saber rir de nós próprios em frente
ao espelho (real e do quotidiano), frente às nossas adversidades, frente ao grupo
que nos enfrenta e condiciona é o triunfo da inteligência humana, fugindo à
imbecilidade castradora da manada.
Todos sabemos que o sentido de humor, numa sociedade de fundamentalismos, partidocrático, clubístico, tribalista de pseudo minorias (todos, num
momento ou outro, somos minorias) e de extremismos religiosos, não é fácil de
cultivar. Todos sabemos que para as pessoas que estão no poder, laico ou religioso, ditatorial ou dito democrático, não gostam de ter uma juventude irrequieta e inquisitiva, mesmo que seja uma irreverência educada… Mas, pode haver
um Ser educado e irreverente? A realidade é que, nunca é demais repetir que se
confunde muitas das vezes a irreverência com a má educação, humor com a comicidade grotesca, porque nada disto é ensinado nas escolas ou em casa, já que
quem deve educar são os pais, e a escola deve ensinar mais do que educar.
A seriedade que nos é imposta pelo sistema e que combate o humor, é a
fórmula de impôr e de não desenvolver o diálogo, para que se memorizem mormas e conceitos sem os compreender. A incapacidade de comunicação aberta e
tolerante é o não saber escutar, o não saber olhar para ver e o não conseguir
aprender com o passado, que consiste no melhor método de aprendizagem. Nisto
tudo, o fundamental é que não se riem de si próprios.
É esta ignorância educacional, de confronto ético e psicológico-analítico
da vivência humana que desenvolve toda a violência doméstica, escolar e, consequentemente, social e mundial. Se houver paz em cada um de nós, em cada casa,
haverá paz no país e no planeta.
Como é que o humor poderia ser explorado na escola? O professor, esse
ser orientador, mestre, encaminhador do nosso futuro, tem vindo a perder o
estatuto e o glamour, sendo cada vez mais desconsiderado (muitas das vezes violentado por alunos mal-educados e por pais trogloditas com o beneplácito do sistema), espezinhado pela inducação pós-moderna em que mais que o saber e questionar, se cultivam as percentagens, os títulos e oportunismos em que a ética e o
respeito humano é atropelado pela política, pelo economicismo e pelos sucessos

de imagem (ego / selfies / youtubers / twitters…) mesmo que momentâneos.
Consegue o professor, stressado, consumido pelo trabalho burocrático administrativo, pedagógico e pessoal ter esse optimismo necessário para desenvolver esta
fórmula de pensamento educativo? Tem capacidade e incentivo para pesquisar e
adquirir material didáctico que facilitem essa linguagem através do humor crítico e criativo?
Desde logo, o humor no ensino não é transformar o professor num
humorista, não é passar a aula a contar anedotas. É usar mais o quotidiano,
numa linguagem mais alegre, para despertar o interesse, em que as alegorias e as
metáforas com a realidade do dia-a-dia facilitem a compreensão das matérias. É
desenvolver mecanismos de diálogo em que todos ajudem a apreender os conteúdos. É incitar o pensamento lateral na desconstrução da realidade para que o
raciocínio faça o aluno reconstrui-lo sob a sua visão mais compreensiva, despoletando o prazer da descoberta e consequente sorriso e riso humorísitico. Se a
matéria for despejada, não adere, se for desconstruída na linguagem dos próprios
alunos, nos paralelismos com o quotidiano, a sua absorção é um prazer.
O professor tem como concorrentes as tecnologias, as redes sociais com a
exploração da estupidez e violência, os super-heróis dos youtubers e whatsapps…
Pois em vez de os enfrentar como inimigos, é transformá-los em matéria de
humor e de alegorias. É usar esses textos, fotos, vídeos como metáforas e paródias do conteúdo a leccionar. Tive um professor de Física assim e nunca me
esqueço de uma pergunta num teste: - Fui ao cinema e quando lá cheguei tinha
um cartaz - Esgotado. Que lei da física é esta? Resposta: - Impenetrabilidade,
onde está um corpo não pode estar outro.
O fundamental de um professor com humor é não ter medo de usar uma
linguagem mais popular, de não ter medo de se rir em publico dos seus fracassos
de transmissão da matéria, brincar com os próprios erros e dos alunos, numa
cumplicidade aberta e séria. O medo do falhanço, seja do professor ou do aluno,
não deve existir, antes ensinar que o sucesso só é alcançado após vários fracassos.
Só é alcançado por quem falha e não desiste até conseguir. Quem fraqueja é um
perdedor, mas quem continua na luta por questionar e aprender é um vencedor.
Podemos e devemos rir dos erros, mas Com eles. Podemos rir dos erros dos
colegas, mas sem chacota, com eles, não Deles. Devemos defender que não aceitamos
as «brincadeiras» ofensivas, porque nenhum sorriso ou gargalhada é digna se for construída através da infelicidade de alguém. O uso positivo do humor deve ser cultivado
contra a violência, o bullying, a intolerância e o racismo.
Porque é que é difícil impôr o humor na escola? O medo de se perder o
controlo da disciplina, já que há sempre alguns que se querem aproveitar e serem
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abusadores. Humor não é deboche ou anarquia, porque mesmo aí há limites.
Ensinar é castigar quem abusa. Castigar é educar. Os limites dos outros acabam
quando começam os meus e os meus acabam quando começam os dos outros.
Ensinar os limites não é castrar a irreverência e criatividade, é ensinar a ética, o
respeito e a boa educação que deveria diferenciar a humanidade.
Mas, não nos podemos rir DE? Claro que sim, da estupidez, da irracionalidade, dos abusos do poder e dos indivíduos, dos narcisismos ofensivos, dos
fundamentalismos e de nós próprios. O humor também pode ser perigoso, se mal
usado ou se ficar obsessivo. Quando ouvimos a notícia de humoristas que se suicidaram é porque embrenhados na desconstrução do mundo fecharam a porta do
dialogo consigo próprio e com os outros, porta essencial para uma existência
saudável.
No fundo, leccionar o humor na escola é ensinar a ética da irreverência,
a filosofia da civilidade. É motivar o optimismo e a não ter medo do presente ou
futuro. É tomar consciencia dos ridículos do quotidiano e da má formação educacional do Homem. É ensinar a viver uns com outros, independentemente das
diferenças. É desenvolver a tolerância e a paz no sorriso.
O bom aluno não é apenas ter boas notas, antes ser um sorvedor de conhecimentos, ser um indivíduo com ética, respeito pelos outros que saiba ser
dialogante com humor, rindo-se não dos outros, mas uns com os outros, e sempre
que um colega esteja em apuros, dar-lhe um sorriso de apoio. Isso é ser um aluno
que sabe ter humor.
Quando a organização da BHLOG pensou associar a Escola a este evento, não foi propriamente para criar uma competição (um mal menor só para cativar os interessados), mas para despoletar o espirito de análise, o espirito criativo
/ humorístico dos alunos.
Por um lado, queremos despertar os jovens (e família) para a existência
deste evento que se realiza no concelho de Penela há 12 anos e que poucos visitaram. Para incentivá-los a ver melhor e compreender esses desenhos engraçados
que lhes passam pelos ecrãs dos telemóveis e que na maior parte das vezes, apesar de like posto, não percebem verdadeiramente porque riram ou sorriram com
a mensagem transmitida.
Graças ao esforço do Vereador da Educação, Rafael Baptista, e dos professores do Agrupamento de Escolas Infante Dom Pedro de Penela (um agradecimento à sua direcção - professoras Fernanda Dias e Paula Dias, assim como aos
professores Anabela Raimundo, Gabriel Marques, Paulo Travassos e Pedro
Almeida) que, com o seu entusiasmo, fizeram com que participassem 36 jovens
artistas, com 48 trabalhos, nesta descoberta de um novo campo criativo. Mais

importante do que a técnica gráfica é a construção das ideias. Não é fácil ser-se
original, aliás existe uma «irmandade» de humoristas que se dedicam a denunciar os «plágios» que surgem nos concursos internacionais. Mas, como se costuma dizer no meio humorístico, as anedotas são dozes e já vêm na Bíblia, o resto
são variações. É precisamente na criatividade destas variações que está a mestria
dos artistas. Por exemplo, na VII BHLOG, uma ideia muito repetida é a «auscultação dos bolsos» em vez do paciente, e por ai se pode visualizar a variedade
de caminhos na criatividade e na forma de apresentar a mesma ideia. No CHELOG também se repete a mesma ideia com várias interpretações, mas infelizmente, dois dos trabalhos acabaram por ser desclassificados e porquê? Um era
um plágio total, decalcado de um original estrangeiro, apresentando apenas a
legenda traduzida. Está errado! Não se deve plagiar. O segundo tem algúm do
desenho decalcado (o que também não está correcto), acrescentando-lhe uma
parte do desenho, criando uma nova ideia ao original. Se a parte copiada tivesse
sido recriada, com o traço do artista, era diferente a ser uma pura cópia. Também
este trabalho está errado e ambos foram desclassificados.
Há um outro desenho que, perante estes comentários, poderão dizer que
é plagio. Refiro-me ao desenho com os bonecos (os anões) da Disney. Neste caso,
o que aconteceu, foi a utilização de personagens iconográficas, sendo parodiadas
para a ideia de humor com o corona vírus. A Paródia é usar figuras ou temas
famosos e transforma-los numa nova ideia. Uma vez, fui chamado a tribunal
como perito, para analizar se um trabalho poderia ser considerado paródia. Era
o Astérix a beber cerveja. Não é uma paródia porque o Astérix original não bebe
cerveja e a cerveja não é uma poção mágica. Na paródia tem de se respeitar a
essência de cada personagem, mesmo que alterada no contexto do criador original. No caso dos anões da Disney eles podem-se constipar...
O tema do I CHELOG é a «Saúde», e quase todos preferiram ir pelo caminho mais simples e seguro, brincando com o "covid" e usando o que vêem nas
notícias televisivas ou nos cartoons mais conhecidos das redes sociais, em vez de
pararem, olharem e escutarem à sua volta - num desabafo de uma avó, de um
colega, de uma pessoa na rua, por vezes há mais conteúdo inspirador para uma
crítica filosófica do que uma noticia nacional ou internacional. O importante é
estarmos atentos ao que nos rodeia, sorrindo com isso. Um dos melhores exercícios de desenvolvimento do humor é, antes de se deitarem, desenharem ou
escreverem o seu dia de uma forma humorística, descartando assim todo o azedume ou infelicidade. Procurem ser felizes, sorrindo com vocês próprios e para os
outros.
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Regulamento
1) Podem participar todos os estudantes do concelho de Penela. No máximo
3 dese-nhos por artista em formato A4. Pode ser um desenho único ou um
desenho dividido em várias vinhetas fazendo uma tira cómica.
2) Tema: A Saúde.
3) O que pretende é desenvolver o espirito analítico dos jovens, através da
irreverencia do olhar. O artista deve observar uma ideia, analisá-la, desconstruila para ver o lado cómico de cada situação, neste caso os problemas da saúde, a
situação quando estamos doentes, quando vamos ao consultório médico, quando vamos ao hospital, as queixas dos pais em relação às horas de espera, à falta
de dinheiro para comprar remédios, a falta de estruturas de apoio médico (consultórios, farmácias longe de casa). No caso dos retratos caricaturais, o aluno
deve procurar sintetizar os traços fundamentais do retratado, porque ao
diminuir os elementos, e exagerando um ou outro ponto consegue uma melhor
semelhança com o retratado. Todo e qualquer exercício de desenho cómico é um
exercício de desenvolvimento das capacidades de análise e de desenho, ou seja
nunca deve ficar pela primeira tentativa, antes fazer várias tentativas ate depurar o que não interessa e ficar a essência da ideia.
4) Data limite de entrega: 30 de Maio de 2020. Devem ser entregues pessoalmente ou enviados por correio para Sector de Cultura, Câmara Municipal de
Penela, Praça do Município, 3230-253 Penela. No verso para além do nome do
artista deve vir escrito a data de nascimento e morada.
5) O júri será constituído pela Prof. Fernanda Dias (Directora do
Agrupamento de Escolas Infante Dom Pedro de Penela), Vereador da
Educação Rafael Baptista (representante do Municipio de Penela), Luís Dias
(representante de Junta de Freguesia do Espinhal), Paula Oliveira Guimarães
(representante da Casa-Familia Oliveira Guimarães, Osvaldo Macedo de Sousa
(Director Artístico da Bienal de Humor Luiz d'Oliveira Guimarães) e o Médicocaricatu-rista Miguel Salazar (Artista Homenageado nesta Bienal) sendo outorgados os seguintes Prémios:
1º Prémio do 1º CHELOG - Espinhal / Penela 2020
2º Prémio do 1º CHELOG - Espinhal / Penela 2020
3º Prémio do 1º CHELOG - Espinhal / Penela 2020
Se o júri assim o entender pode atribuir também uma ou duas Menções
Honrosas.
6) O Júri outorga-se o direito de fazer uma selecção dos melhores trabalhos
para expôr num dos espaços da Bienal e reprodução no catálogo da Bienal (o
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qual será en-viado a todos os artistas com obra reproduzida).
7 - Os direitos de reprodução são propriedade da Organização, logo que seja
para promoção desta organização e discutidos pontualmente com os autores, no
caso de ou-tras utilizações.
8 - Para outras informações contactar o Director Artístico: Osvaldo Macedo
de Sousa (humorgrafe.oms@gmail.com) ou Mário Duarte, Sector de Cultura,
Câmara Municipal de Penela, Praça do Município, 3230-253 Penela.
9 - A VII Bienal de Humor Luís d' Oliveira Guimarães - Espinhal/Penela
2020, inaugura no fim de semana de 4/6 de Setembro distribuida por vários
espaços do concelho de Penela.

Acta da Reunião do Juri
Perante os problemas logísticos levantados pelo Covid 19, optou a organização do 1º CHELOG que a reunião do júri não fosse presencial, mas sim
através de sistema digital. Após a recepção de 43 trabalhos a concurso (de 35
artistas do Agrupamento Escolas Infante Dom Pedro de Penela) no dia 27 de
Junho foi enviado um pdf com esses 48 trabalhos para que cada membro selecionasse 12 trabalhos. Dessa selecção resultaram 25 obras votadas, sendo estas
a que estarão representadas na exposição. Apenas 12 obtiveram pelo menos 3
votos. Foram estas as que seguiram para a final, com novo pdf enviado no dia
30. Contudo um membro do júri detectou dois plágios (de Filipa Antunes e F.M
Correia) sendo estes eliminados. Na nova votação, cada membro tem de classificar os 5 melhores, por ordem de preferência com 10 votos para o 1º, seguindose 7, 5, 2 e 1 voto. Desta votação, matematicamente deu o seguinte resultado:
Nº 7 (David Dias) - 44 votos; nº 26 (Lúcia Cristóvão) - 30 votos; nº 3 (Beatriz
Fernandes) 23 votos; nº 37 (Rodrigo Santos) - 19 votos; nº 34 e nº 9 (Miguel
Esteves da Paz e David Dias) - 14 votos; Nº17 (Inês Cravo) - 7 votos; nº 25
(Laura Rosa) 2 voto e os restantes com 0 votos. Desta forma a premiação ficou
assim concluída:
1º Prémio do 1º CHELOG - Espinhal / Penela 2020 - David Dias
2º Prémio do 1º CHELOG - Espinhal / Penela 2020 - Lúcia Cristóvão
3º Prémio do 1º CHELOG - Espinhal / Penela 2020 - Beatriz Fernandes
Assim como duas Menções Honrosas do 1º CHELOG a Rodrigo Santos
e Miguel Esteves da Paz.
Com a atribuição dos prémios foi dada por encerrada a reunião do júri
a 2 de Julho de 2020.
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1º Prémio do 1º CHELOG - Espinhal / Penela 2020 - David Dias

12

2º Prémio do 1º CHELOG - Espinhal / Penela 2020 - Lúcia Menções

13

3º Prémio do 1º CHELOG - Espinhal / Penela 2020 - Beatriz Fernandes

14

Menção Honrosa do 1º CHELOG - Miguel Esteves da Paz

15

Menção Honrosa do 1º CHELOG a Rodrigo Santos

16

Ana Marques Alves

17

18

Adriana Dias

Cristiano Duarte Iria

19

Daniela Guiomar

20

David Dias

David Dias

21

22

Daniela Oliveira

Diogo Simões

23

24

Eduarda Sofia Carvalho

Elisa Paula

25

26

Filipa Paz

Ines Cravo

27

Inês Mateus

28

Iris Figueiroa

29

30

João Vieira

João Vieira

31

Lara Santos
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INDICE
Adriana Dias ........................................................................................ pág. 18
Ana Marques Alves ....................................................................................... 17
Beatriz Fernandes ........................................................................................ 14
Cristiano Duarte Iria .................................................................................... 19
Daniela Guiomar .......................................................................................... 20
Daniela Oliveira ............................................................................................ 22
David Dias ........................................................................................ 12, 20, 21
Diogo Simões ............................................................................................... 23
Eduarda Sofia Carvalho ............................................................................... 24
Elisa Paula ................................................................................................... 25
Filipa Paz ..................................................................................................... 26
Inês Cravo .................................................................................................... 27
Inês Mateus .................................................................................................. 28
Iris Figueiroa .............................................................................................. 29
João Vieira .............................................................................................. 30, 31
Lara Santos .................................................................................................. 32
Laura Gomes Neto ...................................................................................... 33
Laura Rosa .................................................................................................. 34
Lúcia Cristóvão ............................................................................................ 13
Maria Borges .............................................................................................. 35
Maria Inês Mendes ....................................................................................... 36
Mariana Gomes Neto ............................................................................. 36, 37
Mariana Silva .............................................................................................. 38
Matilde Rosa ................................................................................................ 38
Mia Smith .................................................................................................... 39
Miguel Esteves da Paz .................................................................................. 15
Rafael Gomes Neto ...................................................................................... 40
Rita Pedrosa ................................................................................................ 41
Rodrigo Santos ............................................................................................. 16
Rodrigo Alves .........................................................................................40, 42
Rodrigo Sá .................................................................................................... 42
Tiago Morais ................................................................................................. 43
Yasmine Buchholz ........................................................................................ 44
Z Antunes. .................................................................................................... 44

45

ORGANIZAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA
Presidente: Luis Filipe da Silva Lourenço Matias
Vice-Presidente e Vereador da Cultura: Rui Manuel Seoane Pereira
Vereador da Educação : Rafael Baptista
Técnico Superior da Cultura: Mártio Duarte
JUNTA DE FREGUESIA DO ESPINHAL
Presidente: Luis Oliveira Henriques Dias
CASA-FAMILIA OLIVEIRA GUIMARÃES
Paula Oliveira Guimarães / Renato Barroso

Direcção do Agrupamento de Escolas Infante Dom Pedro de Penela
Fernanda Dias e Paula Dias (Alunos das clases dos professores
Anabela Raimundo, Gabriel Marques, Paulo Travassos e Pedro Almeida)
PRODUÇÃO
Humorgrafe- Osvaldo Macedo de Sousa
(humorgrafe.oms@gmail.com)
(www.humorgrafe.blogspot.com)

Grafismo e Montagem: Osvaldo Macedo de Sousa
Revisão: Margarida Macedo de Sousa e Ana Ferro
Tiragem: 400 exemplares
Deposito Legal nº 473346/20
Impressão: Sersilito - Empresa Gráfica, Lda.
Penela / Espinhal / Setembro 2020

46

47

Apoio

