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A nossa EB/S abraçou uma semana cultural cheia de atividades, energia e boa 
disposição. Nesta semana, também semana da comemoração do aniversário do 
agrupamento, toda a comunidade escolar foi convidada a celebrar o que melhor 
temos: a criança que cada um tem dentro de si!

Pride Month
Neste mês dedicado à defesa aos 

direitos da comunidade LGBTQIA+, 
apresentamos alguns dados históricos 

e uma entrevista. 

Segurança na Internet
Nesta edição apresentamos algumas 
informações importantes sobre 
segurança na internet e ataques 
cibernéticos. Conheça tudo!

Teach For Portugal
Depois de dois anos, o projeto da 

Teach For Portugal no Agrupamento 
de Escolas de Airães chega ao fim. 

Fique a conhecer a ONG!

No âmbito do concurso "Vamos Fazer um Plano" do Plano 
Nacional das Artes (PNA) e do PÚBLICO na Escola, 
apresentamos o resultado final de um plano que apresenta o 
que de melhor temos em Airães. 

A 3ª edição do concurso “Tradições Populares na Rota 
do Românico” envolveu a participação de 1036 alunos, 
40 professores e 23 escolas. A nossa escola venceu na 

categoria de "Fotografia"!

EBS VENCE CONCURSO 
DA ROTA DO ROMÂNICO
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Vivemos a riscar sonhos… Eis que no final do ano letivo damos a conhecer mais um pouco do trabalho desenvolvido 
no agrupamento, com uma nova estrutura do jornal O Riscado. 
A atividade de formar e informar pelo Riscado teve um mentor que acarinhou, estimulou e fez desenvolver o gosto 
por levar extramuros a montra de atividades e o saborear da escrita. O projeto nasceu com modéstia para ser um 
risco fino, que engrossou com o prémio “Incentivo” do Jornal Público.  As ténues publicações tinham como conteúdo 
os múltiplos prémios que o agrupamento foi recebendo nos seus 20 anos de existência, mais amiúde nestes últimos 
anos.

A “Semana Cultural” acordou a comunidade 
educativa para a normalidade, concretizando 
múltiplas atividades, evidenciando a multiplicidade 
pedagógica do agrupamento. Estão de parabéns 
todos os intervenientes pela qualidade e excelência 
das ações realizadas. Inserida na semana, 
tivemos a sessão de comemoração dos 20 anos 
do agrupamento. Sem dúvida que nos enche de 
orgulho, pela nostalgia do que foi executado, 
regozijo pelo trabalho que realizamos e pela 
excelência que almejamos. Apesar da jovialidade, 
estamos de coração cheio, pelo anfiteatro repleto de 
palavras e emoções.
Mais uma vez, os prémios de reconhecimento que 
vão aparecendo são um “mimo” pelas atividades 
que desenvolvemos. Sem menosprezo pelas outras 
encetadas este período, destaco o 1.º lugar de 
Fotografia alcançado brilhantemente pelo 2º ano do 
CP Técnico de Contabilidade, na terceira edição do 
concurso escolar “Tradições Populares na Rota do 
Românico”, lançado pela Rota do Românico. Aqui 
temos o pleno da tríade: arte, cultura e educação.
Fim de ciclo para os finalistas do 12º ano que voam 
para outras paragens. Paira o sentimento de missão 
cumprida, resta observar o voo destes jovens. 
No mesmo caminho uma palavra de apreço para 
o mentor Miguel Leão, que pelo projeto Teach 
For Portugal foi incansável em todas a frentes, 
com mestria, sentido de trabalho e habilidade 
pedagógica, produziu e riscou novos horizontes. 
O Riscado surge com uma nova dinâmica que 
apenas é possível devido às atividades, suporte 
básico dos conteúdos aqui expostos. A nossa montra 
é muito rica e vasta. Certamente temos uma, duas 
ou quiçá muitos riscos para concretizar.  Apareça, 
risque connosco, vai sentir o acolhimento de um 
agrupamento que sabe arriscar na concretização de 
sonhos.
Nós por cá, arriscamos n’O Riscado porque neste 
agrupamento dos riscos nascem as palavras e das 
palavras o mundo (des)conhecido. Bons riscos... 

O Diretor: Jorge Morgado

Editorial
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Riscado News
EB/S Airães vence concurso 
da Rota do Românico
A terceira edição do concurso “Tradições Populares na 
Rota do Românico” envolveu a participação de 1036 
alunos, 40 professores e 23 escolas. Foram apresentados 
um total de 57 trabalhos, nas três categorias do concurso. 

A nossa escola concorreu a duas categorias, CRIAÇÃO 
LITERÁRIA e FOTOGRAFIA, tendo obtido nesta última, 
o 1º prémio.

Os 9 alunos do Curso Profissional de Contabilidade, do 
11º ano, que participaram nas atividades de recriação fo-
tográfica pretenderam enfatizar os modos de fazer, assim 
como as festas e tradições, nomeadamente as relacionadas 
com a cultura popular local, neste caso, do casamento. Para 
tal, tiveram a colaboração da Casa do Risco, bem como do 
mentor pedagógico, Miguel Leão e das professoras Natali-
na Leite e Elisa Gaspar. Divulgamos agora as três fotos que 
foram apresentadas a concurso, bem como a fotografia que 
o júri considerou vencedora.
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Encontro nacional de alunos de EMRC

Na perspetiva dos estudantes da Escola Básica e Secundária 
de Airães, esta atividade, no âmbito da disciplina de EMRC, 
foi muito interessante, pelo que não só garantiu momentos 
de diversão e entusiasmo, como também proporcionou a 
empolgante experiência de conhecermos pessoas que nos 
acolheram com muita alegria e dedicação.

No berço (Guimarães) sentimo-nos, acolhidos, 
mimados, nutridos.

22/23 de abril 2022, Guimarães

EBS Airães distinguida pelas melhores práticas de compostagem doméstica

A nossa escola foi condecorada, no dia 20 maio, pelas melhores práticas no âmbito do Projeto de Compostagem Doméstica, 
com a distinção “Escola Terra à Terra”.
 
Na entrega do certificado e da respetiva bandeira 
“Escola Terra à Terra”, estiveram presentes os 
vereadores dos Pelouros da Educação e dos Serviços 
Urbanos da Câmara Municipal de Felgueiras, Ana 
Medeiros e Joel Costa, bem como  o diretor geral da 
Ambisousa, Jorge Magalhães.

Viagem a Fátima 

No dia vinte e sete de maio de 2022, o grupo do 
1º ciclo com as turmas do 4º ano de EMRC do 
Agrupamento de Escolas de Airães, rumaram a 
Fátima, para participarem no XX Interescolas 
Nacional 1º ciclo Educação Moral e Religiosa 
Católica “Com EMRC tu és especial”.
A primeira atividade, depois de devidamente 
identificados com crachá, foi colocar no mural 
a nossa estrela com uma mensagem e tirou-se 
a fotografia do grupo. De seguida, visitamos a 
Capelinha das Aparições e a Basílica antiga. Pelo 
caminho distribuímos estrelas feitas pelos alunos 
com belas mensagens aos peregrinos.
Por volta das 12h dirigimo-nos à Basílica da 
Santíssima Trindade para assistirmos à celebração 
presidida pelo Bispo de Leiria e Fátima D. José 
de Ornelas. Seguiu-se o almoço convívio entre o 
nosso grupo e o gelado habitual.
Por fim, o espetáculo que começou às 16h e 
terminou às 17h e 10 min no Centro Pastoral 
Paulo VI. Rumamos a casa com paragem na 
estação de serviço da Mealhada. 
Foi um dia especial e gratificante por tudo aquilo 
que vivemos e sentimos.



pág.  5

Clube Viagens na Nossa Terra

Ao longo do ano, aconteceram diversas atividades 
organizadas pelo Clube Viagens na Nossa Terra.

Abençoados por dias maravilhosos de sol, com direito 
a brisa fresca com cheiro a maresia, ou por chuva e até 
neve, percorremos quilómetros de trilhos, caminhos 
e passadiços, com vista para a montanha, para a praia, 
ou para aldeias com rico e histórico património. 
Tivemos também a oportunidade de visitar aldeias, 
museus, monumentos e aquários. Foram dias passados 
em excelente companhia, onde imperaram a boa 
disposição e conversas animadas. Para o ano há mais!

Gerês, Braga

Ecovia do Litoral, (Miramar/Esmoriz)

Trilho da Senhora da Serra, Vila Real

Conclusão do Projeto da 
Teach For Portugal
Dois anos. Durante dois anos, o Agrupamento 
de Escolas de Airães integrou o projeto da ONG 
Teach For Portugal. Corria o ano de 2020 quando 
recebemos o mentor Miguel. Durante este período 
de tempo, foram desenvolvidas atividades e 
acompanhamento pedagógico a todas as turmas 
do 2º Ciclo, especialmente nas disciplinas de 
matemática, ciências naturais e cidadania e 
desenvolvimento. O programa contou ainda com o 
desenvolvimento de projetos - Projeto ContActo; 
Mentoria Vocacional; Newsletter; Jornal Escolar - 
e a colaboração noutros já existentes.

Sabias que?
Sabias que? O Programa da Teach For Portugal 
é formativo, profissional e remunerado e tem 
a duração de 2 anos. Através deste Programa, 
o Mentor colabora numa escola inserida num 
contexto socioeconómico desafiante, tendo 
como base um modelo testado e replicado por 61 
países da rede Teach For All.
Durante dois anos letivos são alocadas pessoas 
licenciadas - os Mentores - a uma comunidade 
educativa de um contexto socioeconómico 
menos favorecido. Os Mentores, que são de 
várias áreas profissionais, fazem par com 
professores apoiando-os nas disciplinas, mas 
sobretudo, atuando em áreas como a confiança, a 
determinação e a perseverança dos alunos.
Qual o objetivo? Impedir que o contexto 
socioeconómico de uma criança a limite de atingir 
realização pessoal e profissional. A organização 
acredita que todas as crianças podem atingir o 
seu máximo potencial! Estes Mentores são líderes 
sociais inspiradores ao serviço das escolas, que 
dedicam a sua atenção e energia no incentivo do 
melhor que há em cada criança, colocando-as 
num caminho de oportunidades.
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O que fazer em caso de um ciberataque?
Face a um ciberataque, as recomendações da Polícia 
Judiciária e do Centro Nacional de Cibersegurança 
são para a vítima denunciar o crime. Desta forma o 
mesmo passa a ser acompanhado e investigado pelas 
autoridades competentes.

Na eventualidade de ser feito um pedido de resgate 
para que o sistema ou a informação afetada volte 
a ficar disponível ou acessível, recomenda-se que 
a vítima não pague o resgate, pois não é possível 
garantir que os criminosos cumpram a sua promessa, 
voltando a disponibilizar a informação ou o acesso 
aos sistemas. 

O interesse económico neste tipo de crimes tem 
vindo a aumentar, sendo considerado, de acordo 
com estudos recentes, “um dos maiores perigos da 
sociedade atual”.

TheDigitalWay, Pixabay

Érico Sousa, 7ºB

Segurança na Internet
O que é segurança na Internet?
A segurança na Internet, mais vulgarmente falando 
“cibersegurança”, é a criação de métodos, pro-
cedimentos e normas que procuram identificar e 
eliminar as vulnerabilidades das informações e dos 
equipamentos físicos, como os computadores. Este 
tipo de segurança conta com bases de dados, arquivos 
e aparelhos que fazem com que as informações 
importantes não caiam em mãos de pessoas erradas.

Tendo em conta os últimos ciberataques que têm 
sido feitos a grandes empresas, como por exemplo a 
Vodafone, a SIC e a SONAE, todos os cuidados são 
poucos. Assim se verifica que ninguém está imune a 
estes atentados à privacidade e propriedade.

James Osborne, Pixabay

Como evitar um ciberataque?
Se alguém lida com muitas informações e possui 
vários equipamentos, como no caso das empresas, é 
melhor solicitar ajuda de profissionais que trabalham 
com cibersegurança.

Por outro lado, como usuários comuns, podemos 
adotar várias medidas preventivas, tais como: manter 
ativos e atualizados antivírus nos nossos aparelhos 
que acedem à Internet, evitar fazer transações 
financeiras em redes abertas ou em computadores 
públicos etc.

Repórter Riscado
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Repórter Riscado

Ucrânia: que futuro o passado nos conta?
A Ucrânia é um grande país da Europa de Leste conhecido pelas suas igrejas ortodoxas, pela costa do Mar Negro 
e pelas montanhas arborizadas. A sua capital, Kiev, alberga a Catedral de Santa Sofia com a sua cúpula dourada 
e mosaicos do século XI. Sobre o rio Dnieper encontra-se o complexo de mosteiros de Kiev-Pechersk, um lo-
cal de peregrinação cristão onde se encontram relíquias de túmulos citas e catacumbas com monges ortodoxos 
mumificados. 

Presidente: Volodymyr Zelensky Popular
Capital: Kiev
Área: 603 548 km2
População: 44,13 milhões (2020) Banco Mundial
Moeda: Hryvnia ucraniano
Idioma oficial: Ucraniano
Governo: República, Estado unitário, 
Semipresidencialismo, República constitucional

Os direitos humanos são normas que reconhecem 
e protegem todos os seres humanos. Os direitos hu-
manos regem o modo como os seres humanos vivem 
em sociedade e entre si.

A lei dos direitos humanos obriga os governos a al-
guns procedimentos e impede-os de fazer outros. 
Os indivíduos também têm responsabilidades: usu-
fruindo dos seus direitos humanos, devem respeitar 
os direitos dos outros. Nenhum governo, grupo ou 
indivíduo tem o direito de fazer algo que viole os di-
reitos de outra pessoa. No entanto, o que a História 
recente nos conta sobre os conflitos armados criados 
pela Rússia em território ucraniano não está em con-
cordância com o que o direitos humanos procuram 
defender. 

"Os direitos humanos são normas 
que reconhecem e protegem a digni-
dade de todos os seres humanos."

UNICEF, BRZ (Ingrid Cristina)

Já em 2014, a Rússia preparou uma ofensiva, que vi-
sou a zona do Donbass e da Crimeia, com objetivo de 
as anexar, e de lá, fazer duas repúblicas separatistas 
Pró-Russas.

Mas foi na madrugada de dia 23 de fevereiro para 
dia 24 que tudo ganhou uma nova dimensão. Era 
uma noite normal, quando começaram a ocorrer 
explosões muito violentas. Logo começaram a fugir 
pessoas de suas casas, com medo daquela invasão. 
Rostos e gritos atormentados e limitados pelo horror.

Ainda que não se saiba objetivamente quais as razões 
para a Rússia colocar esta ofensiva em marcha, entre 
todas as hipóteses apontadas como possíveis, há al-
gumas que “saltam” à vista: a expansão da NATO pelo 
Leste Europeu, a possibilidade de adesão da Ucrânia 
à aliança militar, a contestação ao direito da Ucrânia 
à soberania e o desejo de Vladimir Putin de resta-
belecer a zona de influência da antiga União Soviéti-
ca.

Em todas as circunstâncias, os Direitos Humanos 
devem ser cumpridos, e isso inclui a própria guerra. 
Como muitos indícios apontam para a inexistência 
do incumprimento dos mesmos, a Rússia está a ser 
julgada pelos chamados crimes de guerra. Como 
disse o escritório da Alta Comissária das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), 
Michelle Bachelet: “As Forças Armadas Russas 
bombardearam indiscriminadamente áreas 
povoadas, matando civis e destruindo hospitais, 
escolas e outras infraestruturas civis, ações que 
podem equivaler a crimes de guerra.”

Vânia Gomes, 7ºB &Hugo Teixeira, 6ºB & 
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saudável da sua orientação sexual; e à iliteracia 
profunda da população portuguesa nas temáticas 
relacionadas com sexualidade humana, orientação 
sexual e saúde sexual.

Como a representatividade e os discursos na primeira 
pessoa são fundamentais na normalização e defesa 
dos assuntos mencionados, entrevistamos o mentor 
pedagógico da Escola Básica e Secundária de Airães, 
Miguel Leão. 

O que significa, para si, fazer parte da comunidade 
LGBTQIA+? 
Ser e pertencer à comunidade LGBTQIA+ não 
é, enquanto pessoa, ser diferente dos outros. Mas 
há sim muitas coisas que me distinguem por ser 
homossexual e não falo enquanto pessoa, mas sim 
no que diz respeito às vivências que fui tendo. Cresci 
num meio pequeno, onde a representatividade da 
comunidade era praticamente inexistente. Por isso, 
quando comecei a sentir alguma atração por pessoas 
do mesmo sexo que eu, senti que havia algo errado 
comigo. Cresci a ouvir os meus familiares a dizerem 
os maiores insultos e as coisas mais nojentas sobre 
homossexuais. Portanto sim, ser homossexual é um 
desafio extra na minha vida. Luto todos os dias para 
me sentir confortável, para não partir do princípio 
de que toda a gente me vai discriminar por causa 
da minha orientação sexual. Vivo entre os olhares 
estranhos de algumas pessoas. Mas tenho aprendido 
a viver de forma inteira, sendo eu próprio e experi-
mentando a liberdade e o amor que, muitas vezes, 
estiveram longe de mim. 

 Wokandapix, Pixabay

Já alguém foi homofóbico consigo? 
Como disse, crescer num meio muito pequeno, 

Pride Month
Junho é mês conhecido por ser o mês do Orgulho 
LGBTQIA+. “Há cinco décadas que no mês de 
junho se celebra o orgulho. Ao longo deste mês, 
são realizadas comemorações direcionadas espe-
cialmente para a comunidade LGBTQIA+, com 
o objetivo de reconhecer a influência e o impacto 
histórico que estes membros tiveram (e continuam 
a ter) e ainda relembrar o caminho por percorrer. 
Além de ser uma celebração, este mês é uma opor-
tunidade para se protestar e sensibilizar todas 
as pessoas para as questões que a comunidade 
enfrenta.”, lê-se na GQ Portugal de 2020.

 Axel e Eigil Axgil - primeiro casal homossexual casado, LGBT 
Danmark

Apesar de remontar a 1989 o primeiro casamento 
homossexual da História (na Dinamarca), muito 
existe ainda por fazer, designadamente no que diz 
respeito aos direitos dos transexuais e transgéneros; 
à discriminação no acesso ao emprego e no local da 
trabalho; às práticas de bullying contra adolescentes e 
jovens adultos LGBTQIA+, tanto nas escolas básicas 
e secundárias, como nas universidades; aos compor-
tamentos homofóbicos contra a expressão de afetos 
por parte de casais de pessoas do mesmo sexo em 
locais públicos, na televisão, no cinema, na imprensa 
ou na publicidade; à discriminação de filhos adotados 
ou biológicos com pais homossexuais, transexuais ou 
bissexuais; no apoio a adolescentes e jovens adultos 
sem suporte familiar que permita uma experiência 

Repórter Riscado



numa escola católica e muito elitista foi desafiante para mim. Não havia espaço para algo que não seria “normal” 
naquele contexto. Então, sim, as outras crianças foram homofóbicas e cruéis comigo. Levei muita tareia e era 
o alvo mais fácil de ser atacado, ouvi todos os dias palavras que me irão doer para sempre. Tive uma depressão 
quando andava no 7º ano e poucas vezes consegui encontrar algum sentido para a vida. Mas felizmente, mais 
tarde, encontrei a luz e o caminho para a minha própria liberdade. 

Mas sim, ainda existe homofobia e ela está presente em coisas muito pequeninas do nosso dia a dia. Há muito 
caminho pela frente. Ainda atualmente, acho que vou perdendo oportunidades de emprego, que não vou sendo 
convidado para algumas coisas por causa da minha orientação sexual. Acontece, infelizmente.

Como é senti-lo na primeira pessoa?
É muito complicado, porque a certa altura começas 
a acreditar no que dizem sobre ti. Começas a encarar 
a palavra “gay” como um insulto, quando não é. E 
enquanto esta palavra for usada como insulto, todos 
aqueles que a ouvem e são homossexuais, nunca se 
sentirão confortáveis para o ser livremente. Deixas 
de ser uma pessoa com uma personalidade e passas 
a ser a orientação sexual. É por isso que ainda muitas 
vezes omito, erradamente, a minha orientação sexual, 
porque eu não quero ser o professor gay, o mentor gay 
ou a pessoa que trabalha na escola que é gay. Eu quero 
ser o Miguel que, por acaso, é gay e tem orgulho disso. 

Este assunto continua a ser pertinente, dentro e fora 
das escolas. Falar dos direitos LBGTQIA+ neste 
mês é fundamental, mas não promove as mudanças 
sistémicas que seriam ideais a longo prazo. A educação 
continuará a ser o vínculo mais importante e mais 
eficaz para olharmos para o mundo com a tolerância, 
o respeito e o amor que são desejáveis e prescritivos 
para o Homem. 

Ana Beatriz & Mariana Duarte, 6ºA

 Pontin Su, Pixabay

Sabias que?
A rede ex aequo é uma rede de apoio, que-
bra de isolamento e ativismo para jovens 
lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo e 
apoiantes entre os 16 e os 30 anos. Realiza 
sessões de sensibilização e esclarecimen-
to em escolas, universidades e outros con-
textos através do nosso Projeto Educação 
LGBTI. Têm ainda eventos anuais como o 
Acampamento de Verão para Jovens LGBTI 
e apoiantes, o Encontro Nacional de Jovens 
Trans, Não-binários e em Questionamento 
Identitário, Ciclos de Cinema, entre outros.
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Tempo de Férias
Dias e dias
que na escola são passados.
Horas e horas
de imensos aprendizados. 
Minutos e minutos
de abraços inesperados.
Segundos e segundos
sempre muito bem contados.
Agora podemos estar mais sossegados,
pois pelo despertador
não seremos acordados. 

Há que aproveitar o verão
que nos espera. 
Há que desfrutar
dos últimos dias de primavera.
Dar as últimas risadas, 
por vezes incompreendidas,
mas entre amigos
serão eternas piadas. 

Um último abraço
antes de uma despedida.
Um último adeus
para iniciar a partida. 

Carina Silva, 8ºC

Quando eu era pequenina
Quando eu era pequenina, 
Fofinha e redondinha, 
Andava sempre atrás da minha mãe, 
Como um pintainho atrás da galinha. 

Acordava sempre bem-disposta
Logo de manhãzinha;
Tinha sempre muita fome, 
Ia a correr para a cozinha!

Tomava uma chávena de leite
Por uma palhinha;
Ficava cheia de energia
Para dar uma corridinha! 

Passava os dias a brincar, 
Ver televisão e desenhar, 
Ansiosa pela chegada da minha irmã,
Para a poder abraçar! 

Quando chegava a noite, 
Os dentes ia lavar, 
Para ouvir uma linda história 
De embalar. 

Dormia como um anjo
Até voltar a acordar. 

Matilde Silva, 5ºA

Criadores Riscado



Liberdade
O dia 25 de Abril, 
Foi um dia de habilidade.
Agora é um feriado
Para se comemorar a liberdade.

No dia dos cravos, 
Começou uma evolução.
Acabaram-se os escravos, 
Fez-se uma revolução. 

Antes daquela manhã gelada, 
Vivíamos numa ditadura. 
Conseguimos a vitória desejada, 
Após uma vida dura. 

Num país com muita força, 
Com uma nova democracia. 
Um povo com esperança, 
E com muita alegria. 

Comemoramos a liberdade, 
Neste país sem igual,
Alcançaremos a igualdade, 
Então, Viva Portugal!

Francisca Fernandes, 6ºA
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25 de Abril
Para celebrar o 25 de abril, uma vez mais, a nossa escola e 
em particular a Biblioteca, foram decoradas a preceito. As 
mãos de fada das Assistentes Operacionais D. Manuela e D. 
Fátima criaram espaços cheios de simbolismo. As professo-
ras Natalina Leite e Clara Mendes trabalharam conjunta-
mente com as turmas do 6º Ano e foram elaborados cravos, 
bem como cartazes, painéis e posters para distribuir pela 
escola. O retrato de Zeca Afonso foi feito pela talentosís-
sima Laura Faria, do 8ºB, a nossa ilustradora de serviço. E 
viva a liberdade!

Laura Faria, 8ºB



pág. 12

Riscado News
Dia Mundial da Criança
DAC 2º CEB
Este ano letivo, no âmbito do DAC do 2º CEB, 
desenvolveram-se atividades de recolha de lendas 
e narrativas, ensaio de danças e coreografias de 
músicas tradicionais, tocou-se cavaquinho, tendo-se 
no terceiro período, levado a cabo as atividades 
restantes. Nestas atividades procurou-se envolver, não 
só os alunos, mas também a comunidade, pelo que na 
semana cultural tivemos a colaboração da ACCLEM, 
na pessoa do seu dinamizador, Carlos Ferreira, que 
se deslocou à escola e apresentou um jogo eletrónico 
sobre o património de Felgueiras.  Tivemos ainda a 
colaboração da Associação de Karaté de Felgueiras. 

Estavam previstos momentos de apresentação dos 
trabalhos elaborados, sendo o principal no terceiro 
período, para uma apresentação final conjunta. 
Assim, para além da apresentação na semana 
cultural, as turmas reuniram-se novamente, junto 
à Igreja Românica de Airães, no dia 1 de junho, Dia 
Mundial da Criança, no período da manhã. Foi um 
momento de conclusão do DAC e, em simultâneo, de 
comemoração da data.

Clube de Teatro apresenta 
"Mais... Uma Aula"

No último dia de aulas (15 de junho de 2022), o 
Clube de Teatro apresentou a peça “Mais... Uma 
Aula” para as turmas do 2º ciclo.

Tanto os alunos, como as professoras responsáveis, 
Ana Leão e Isabel Silva, participaram na escrita e 
interpretação da peça.

"Mais... Uma Aula" conta uma história cómica de oito 
alunos (em que só um é exemplar) e uma professora 
que, aos poucos, vai perdendo a paciência. 

O Clube de Teatro espera que todos os espectadores 
tenham gostado da peça e vai continuar a trabalhar, 
para realizar peças cada vez melhores!

Mafalda Alves, 6ºB
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Workshop do Jornal Público

No dia 8 de junho, a nossa escola recebeu o Samuel 
Silva e a Carolina Franco, jornalistas do Jornal Público. 
Durante cerca de duas horas, os dois jornalistas realizaram 
um workshop prático e reflexivo sobre reportagens 
e entrevistas, enquadrado no Prémio Incentivo que 
havíamos recebido no ano passado, pela nossa participação 
no concurso de jornais escolares, promovido pelo Público 
e pelo Ministério da Educação. Presente esteve a equipa do 
Jornal do Agrupamento "O Riscado", isto é, alunos desde o 
2° ciclo até ao Ensino Secundário, bem como os docentes e 
técnicos responsáveis pela publicação.

I Encontro Nacional de Jovens 
Jornalistas

A 27 de abril de 2022, parte da equipa do jornal 
escolar “O Riscado'' deslocou-se a Lisboa, onde 
no Agrupamento de Escolas Eça de Queirós, 
se realizou o I Encontro Nacional de Jovens 
Jornalistas. Marcavam os relógios 4h30 da manhã 
quando a Mafalda, a Laura e a Carina, juntamente 
com os seus professores, partiram rumo a Lisboa. 
Traziam expectativas, entusiasmo e nervosismo 
nas suas mochilas. 

Neste evento, a equipa teve a oportunidade 
de conhecer outras equipas, de quase 40 
agrupamentos de escolas diferentes. Houve grande 
partilha de projetos e formações com jornalistas 
especializados, do Jornal Público. Temos a 
agradecer ao Eça News, pela excelente receção 
e à DGE e ao Jornal Público, pela iniciativa. Foi 
um dia intenso e longo, mas regressamos com as 
mochilas mais recheadas de conhecimento.
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Igreja de São 
Mamede de Vila 

Verde | 1220

Igreja Românica de 
Santão| Séc. XIII

Mosteiro de Santa Maria de 
Pombeiro| 1102

Felgueiras, terra mãe do Sousa,
que guarda tradições antigas, 
deu os saberes a quem ousa
amar História, lendas e cantigas.

Monumentos tão conhecidos,
não podem faltar, então!
Mosteiro de Pombeiro, Igreja de Santão,
Vila Verde, S. Salvador de Unhão… 

Igreja de Santa Maria de Airães,
com suas paredes e seus silhares, 
os capitéis do portal principal,
chamam o interesse de milhares.

Temos uma igreja importante,
um monumento nacional,
é antiga e deslumbrante 
é Românico de Portugal.

A não esquecer os bordados, 
que víamos a fazer a avó…
bainhas abertas, bordado a cheio,
o crivo e o ponto de nó.

Trabalho de Laura faria e Leonor ferreira
coordenação de Natalina Leite e miguel leão

Pão de ló, acabado de fazer
doce típico da nossa terra,
fofinho e bom para comer
na Páscoa, ou quando apetecer.

Com belos movimentos, 
trajes e música tradicional,
também temos folclore
característico de Portugal. 

Somos de Airães, encantadora, 
paisagem espetacular,
boa mesa, acolhedora,
gente que sabe cantar.

Tudo isto bem guardado,
o tempo continuará a viagem,
preservando com cuidado,
as tradições, natureza e paisagem.
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Por terras do Vale do Sousa, rio afluente do Douro, nasce em 
Felgueiras um importante património, muito dele inserido na 
Rota do Românico. Território rico em saberes, modos de 
fazer, cantigas, danças, lendas, tradições, entre muitas outras 
manifestações da cultura popular que erguem o pilar de uma 
identidade cultural e territorial tão característicos e tão 
apreciados por gentes naturais e visitantes. Este legado, histó-
rico e pitoresco, tem sido vivenciado, entendido e valorizado 
pela comunidade, representando hoje motivo de interesse, 
não apenas por aqueles que, ao longo dos anos, o usaram 
como cenário dos seus quotidianos, mas também por aqueles 
que, pela curiosidade e inerente interesse, o apreciam tempo-
rariamente.

Na escola, temos vindo a despertar a comunidade educativa, 
bem como parceiros externos, para a importância da preserva-
ção dos nossos recursos, sensibilizando-os para a temática do 
património histórico, arquitetónico, imaterial e paisagístico, o 
que constitui um relevante elemento de integração, educação 
e formação. Como estrutura escolar, no nosso projeto educati-
vo, temos como missão a promoção de uma cultura inclusiva, 
para formação de cidadãos éticos e solidários, capazes de 
transformar informação em conhecimento e de responder de 
forma crítica, responsável, criativa e empenhada, aos novos 
desafios de uma sociedade em constante mudança. Evidên-
cias disso mesmo, são a nossa Feira de S. Martinho e o Arraial 
(por altura do S. Pedro, feriado municipal em Felgueiras), 
quase tão antigos quanto o Agrupamento e que representam 
um vínculo muito estreito entre escola e comunidade, envol-
vendo alunos, pais, professores e parceiros. Nestes dias, entre 
nervosismos dos alunos que querem ter o melhor desempenho 
possível ao tocar a concertina, os cavaquinhos ou os tambores 
e bombos, nas danças e cantares típicos, os rostos ganham 
uma nova alegria, conseguindo-se o envolvimento da comu-
nidade de uma forma interativa, através de atividades lúdicas 

e pedagógicas em contexto cultural, social e educativo. 
Estas atividades têm reforçado o interesse pela História e 
pelo património local, promovendo o orgulho pelo passado 
e contribuindo para o desenvolvimento de novos saberes e 
competências. É, para nós, fundamental formarmo-nos 
enquanto indivíduos e cidadãos, capazes de nos fazermos 
representar segundo os nossos valores e herança sociocul-
tural. Neste contexto, a comunidade escolar tem promovi-
do, desenvolvido e apresentado diversos trabalhos, de 
forma criativa, sobre o vasto património material e imate-
rial do território do concelho de Felgueiras, nomeadamente 
nas freguesias pertencentes ao Agrupamento (Airães, Aião, 
Lordelo, Refontoura, Santão e Vila Verde), estando cada 
vez mais recetiva a este tipo de ações. 

Desde caminhadas por vias e pontes romanas, a visitas aos 
diferentes monumentos que elevam o nosso património 
histórico, às expressões culturais como o típico rancho 
folclórico, ou os trajes, passando pela dignificação 
de artes como os bordados da Terra de 
Sousa, ou pela confeção/apreciação 
dos doces típicos como o Pão 
de Ló de Margaride, 
estamos verdadeira-
mente comprometidos 
com a promoção 
daquilo que nos é tão 
próximo e especial, 
que queremos muito 
partilhar com todos 
aqueles que 
tiverem o interes-
se de vivenciar 
uma experiência 
única.

Pão de Ló de 
Margaride| séc. XVII

Igreja Românica de Santa 
Maria de Airães| 1091

há cerca de 300 anos,  Clara Maria 
começou o fabrico do Pão de Ló de 
Margaride

Início 
séc. XVII 1091

Igreja Românica de Santa Maria de Airães - 
documentada desde 1091; monumento nacional 
desde 1977.

Finais
séc. XIX

finais do séc. XIX início da produção 
do bordado “Terra de Sousa” em 
grande escala. 

1977
rancho folclórico de santa 
luzia de airães - inicia atividade 
em março de 1977 
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