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A Primeira Edição

E D I T O R I A L

NESTA EDIÇÃO DO 
JORNAL O

Artigo de Opinião:
O estado da Cultura 

no Bombarral

Desporto:
O Sucesso do 

Torreense e o mês 
comprometedor do 

Caldas

Modalidades:
João Almeida com 
mais um pódio no 

Ciclismo

Entrevista:
Uma Aventura na 

Indonésia 

C
hega hoje, em 
versão on-line, a 
nova publicação 
da região Oeste. 
Desenvolvemos, 
no último mês, 

uma publicação diferenciada do 
que existe na região, focada no 
que os jovens mais procuram e 
mais necessitam de ler nestes 
tempos conturbados. Contamos, 
acredito, com uma equipa capaz, 
motivada, interessada e criativa, 
composta por membros da Asso-
ciação Jovem do Oeste e por con-
vidados, a quem desde já agradeço 
a disponibilidade para aceitarem 
este convite. A quem nos lê ou 
tem contacto com algo da AJO 
pela primeira vez, bem-vindos, 
esperemos que gostem. Guardem 
esta publicação, contem a um 
amigo ou familiar, contactem-nos 
se tiverem alguma sugestão, mas 
desejo, principalmente, que se 
revejam no trabalho que fazemos 
porqueo fazemos para vocês.

Termino com um abraço, dese-
jos de saúde e que contactemos 
outra vez, na próxima edição des-
te jornal ou em qualquer uma das 
atividades da AJO!

TEXTO POR 
RICARDO ANDRADE

PRESIDENTE DA 
DIREÇÃO DA AJO
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Num concelho deprimido 
economicamente, asseme-
lhando-se nas vivências e 
na realidade a um qualquer 
dormitório de Lisboa, embo-
ra relativamente longínquo, 

o Bombarral tem vivido nos últimos anos, uma 
acentuada anemia cultural.

Talvez por isso – quem consome cultura, 
consome-a nos concelhos onde desenvolve ati-
vidade profissional, Lisboa, Caldas da Raínha, 
Torres Vedras – ou por não haver hábitos cul-
turais, num concelho de tradição rural – mas 
sobretudo por incapacidade de sucessivas 
gestões autárquicas que a troco do “sossego” 
do tradicional Festival do Vinho e da Pêra e da 
“Chegada do Pai Natal”, não apostam numa ati-
vidade continuada de eventos mais regulares e 
que possam atingir e oferecer “outras culturas” 
que não a da “farra e do copo de tinto”. 

Pior e mais grave ainda, é a ausência de 
ideias para uma política cultural desta equipa 
em exercício de poder há quase quatro anos 
(no portal da internet da CMB, não existe se-
quer um link com a palavra cultura). 

Para agravar a situação, as colectividades 
ativas são raramente consultadas e comple-
tamente ignoradas nas escassas e avulsas ini-
ciativas culturais da autarquia. Veja-se por 
exemplo o que está a acontecer com o evento 
“Conversas à janela”, em que nenhuma cole-
tividade foi informada ou consultada sobre a 
iniciativa, o que neste caso seria pertinente e 
parece-me, que contribuiria para enriquecer o 
evento, no âmbito de um trabalho de proximi-
dade e de cooperação.

Nivelados por baixo, portanto, à inoperân-
cia das iniciativas culturais do poder local, 
sucede-se a passividade dos munícipes que 
procuram no exterior o seu consumo de ativi-
dades e eventos culturais, abandonada a ideia 
de alguma vez acontecer algum acontecimento 
cultural continuado que possa criar hábitos e 
assim formar uma população jovem, por exem-
plo, mais crítica, mais atenta e interventiva.

Os munícipes esquecem a terra onde vivem 
e encolhem os ombros mantendo a baixa au-
to-estima e a continuada sensação do “não se 
passa nada nesta terra”.

E como não existe um jornal, não há mas-
sa crítica. A população não é ouvida. Não tem 
opinião visível.

As gestões autárquicas do Bombarral (por 
ser bombarralense novo, só vivi as duas últi-
mas) mantêm uma política de costas voltadas 
para os verdadeiros agentes culturais do conce-
lho que são as coletividades e associações cul-
turais e recreativas da terra. São estas que vão 
fazendo acontecer, contra-corrente, um traba-

Uma Voz (que) muda
Convidado: João Pedro Costa

lho resistente de animação cultural e popular 
nas aldeias, com atividades participadas pelos 
seus associados dos 8 aos 80 anos.

São estas que apesar da ausência de incen-
tivo à produção cultural - e não vale a pena 
referir que cultura também é investimento 
no futuro económico do concelho – mostram 
“sangue e raiva” resistindo à falta de visão dos 
seus interlocutores no poder. São estas que têm 
provado que existe massa crítica, que a cultura 
tem uma base social de participação, que exis-
te uma continuada vontade em “mexer com a 
vida” para além do trabalho e que têm provado 
que a vida cultural não é apenas o que se passa 
na Praça do Município ou no Festival do Vinho.

Por outro lado, continuo a achar incom-
preensível porque é que equipamentos cultu-
rais importantes e públicos, como por exemplo 
o lindo Teatro Eduardo Brazão e o Museu, só 
para falar de dois exemplos, estão vazios, sem 
atividade, logo semi-abandonados, porque não 
postos ao serviço da população (e estamos em 
período pandémico, mas não se nota muito 
a diferença, de quando vivemos em situação 
normal).

Infelizmente não somos dos concelhos com 
melhor qualidade na relação do poder autár-
quico com a população, nem daqueles que pos-
suem uma herança cultural forte, sobretudo 
se comparado com alguns concelhos vizinhos, 
mas temos algum património arquitectónico, 
paisagístico e antropológico que mereceriam 
outra atenção.

A R T I G O  D E 
O P I N I Ã O 

O conta, é que o nível intelectual e cultural 
da população está a mudar e assiste-se a um re-
novar e rejuvenescer dos corpos dirigentes das 
coletividades, que procuram outras dinâmicas 
e estão a dar atenção redobrada às atividades 
culturais que promovem.

É imperioso o diálogo fértil da autarquia 
com estes agentes culturais e com cada muní-
cipe. Criar hábitos culturais tem de ser feito no 
diálogo com todos. Não falta gente para animar 
as festas. É preciso gostar da terra em que se 
vive. Sou hoje, um bombarralense convicto. 
Criei raízes nesta terra. Ajudei a fundar o úni-
co órgão de comunicação social ativo no con-
celho, com repercussões internacionais e com 
impacto na sua população futura, estamos a 
formar cidadão ativos, atentos ao mundo, com 
mais espírito crítico e capacidade de escolha.

As festas pontuais terão que ser realizadas 
a par das outras atividades culturais, para as 

João Pedro Costa, Produtor de Rádio e 
Jornalista

“É imperioso o 
diálogo fértil da 

autarquia com es-
tes agentes culturais e 
com cada munícipe.”

maiorias e minorias, com o mesmo empenho 
e num quadro de oferta diversificada. O tea-
tro, o cinema, como a exploração do patrimó-
nio arqueológico e paisagístico, a arquitetura, 
o vinho e a pêra, são polos de uma herança, 
que bem publicitada e com um branding 
cuidado vai de certeza poder aumentar os 
níveis de auto-estima da população e trazer 
benefícios económicos no futuro. E esse tes-
temunho da herança tem que ter num futuro 
próximo, um gesto institucional avisado e crí-
tico. Qualquer que seja a cor política da futura 
gestão do município, vai exigir uma vereação 
cultural atenta à realidade desta mudança 
geracional, atenta à cultura popular, mas 
também à que pede mais do intelecto e à ex-
pressão das minorias; uma vereação cultural 
que saiba agir e ter em conta esta diversidade 
e seja um farol aglutinador das vontades, das 
muitas vontades que se mostram atualmente 
ativas entre a população para gerar continua-
dos hábitos de cultura. 

As próximas gerações agradecem.

Artigo escrito dia 27 de 
Fevereiro de 2021
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Os pelicanos das Caldas 
da Rainha não passaram 
o melhor mês de feverei-
ro. O clube tinha como 
objetivo consolidar a 3.ª 
posição da Série F do 

Campeonato de Portugal, apenas atrás do lí-
der Torreense e do Alverca, no entanto encon-
tram-se agora no 4.º lugar com poucas parti-
das a disputar. Relembramos que do 2.º ao 5.º 
classificado de cada Série vão tomar parte nos 
playoffs de subida à nova Terceira Liga que ar-
ranca em 2021/22.

O Caldas SC começou o mês com um em-
pate 1-1 em casa contra a União de Almeirim, 
equipa que tinham derrotado na primeira vol-
ta do campeonato por 3-1 fora do seu reduto. 
A equipa caldense entrou dominante, marcou 
um belo golo por João ‘Tarzan’ Rodrigues, o 
suspeito do costume, mas na segunda parte 
não matou o jogo e acabou mesmo por sofrer 
o golo do empate já perto do apito final do ár-
bitro.

Já no dia 13 a vitória no campo do Louri-
nhanense era esperada, mas foi arrancada a 
ferros com o único golo da partida a ser mar-
cado aos 88’ por Marcos Santos, jovem atacan-
te que se estreou a marcar pelos alvinegros. O 
jogo ficou marcado pela expulsão de ‘Ricar-
dão’ Santos, defesa central da equipa da casa 
que se assoou para cima do adversário Ricar-
do Isabelinha depois de um desentendimento 
entre os dois que tinha ficado resolvido com 
uma conversa com o juíz da partida. A ação 
do jogador do Lourinhanense originou uma 
onda de revolta pelas redes sociais e o jogador 
chegou mesmo a pedir desculpa ao colega de 
profissão e a todos os envolvidos.

Partida jogada dia 16, uma terça-feira, às 
15h00 da tarde, algo que não se costuma ver 
no futebol a este nível, começou bem para 
o Caldas com um auto-golo de José Semedo, 

mas acabou por terminar com um amargo 
resultado de 3-1 para a equipa da zona Oes-
te. O Loures marcou três golos perto do final 
da partida por Tharcysio Henrique (2) e por 
Barbosa, ficando com os 3 pontos. A equipa 
da casa desta partida encontra-se também na 
luta pelos playoffs da Terceira Liga, ocupan-
do neste momento o 5.º lugar imediatamente 
atrás do conjunto das Caldas da Rainha.

Talvez a partida mais determinante do mês 
para os caldenses, precisavam de uma vitória 
para manterem o 3.º lugar frente ao adversário 
direto União de Santarém. O jogo não come-
çou de feição para a equipa da casa e Gilson 
Varela marcou logo aos 6 minutos o golo de 
abertura para o Santarém. Num jogo menos 
bem conseguido para o conjunto treinado por 
José Vala, o Caldas ainda conseguiu chegar ao 
empate por João Tarzan no início da 2.ª parte. 
Os visitantes acabaram por ser quem melhor 
se debatia no final da partida e chegaram mes-
mo ao golo da vitória aos 82’ novamente por 
Varela, golo que lhes dá hoje o 2.º lugar com 32 
pontos, os mesmos que o líder Torreense, mas 
o Santarém tem mais três jogos que a equipa 
de Torres Vedras e o Alverca, bem como mais 
dois que o Caldas SC que tem 23 pontos soma-
dos em 14 jogos

O Torreense teve um mês de fevereiro mais 
leve em termos de jogos, apenas com dois jo-
gos jogados, tendo ainda de defrontar o União 
de Santarém no dia 28. O conjunto de Filipe 
Moreira tem feito uma campanha exemplar 
ao liderar a Série F e apenas caindo na Taça 
de Portugal em janeiro às mãos do poderoso 
Sporting de Braga.

O Torres abriu a partida com um golo de 
Minhoca, ex-jogador da Primeira Liga pelo Pa-
ços de Ferreira e Santa Clara, logo aos 6 minu-
tos. Os visitantes não conseguiram responder 
e aos 92’ Onyekachi Silas, o avançado nigeria-
no suplente utilizado nesta partida, ampliou 

F U T E B O L

CALDAS SC PROCURA RECUPERAÇÃO 
E TORREENSE TEM MÊS DESCANSADO, 

COM SCEB E ÓBIDOS SC
EM PARAGEM

a vantagem e fechou o marcador em 2-0. O 
Torreense continuou a sua boa onda de resul-
tados com mais uma vitória e ficha limpa para 
o guarda-redes Marcelo Valverde que não so-
freu, enquanto que a equipa de Sacavém não 
ganhava há 7 jogos.

O golo prematuro de Baiano para o Almei-
rim não valeu de muito à equipa da casa neste 
jogo em que o Torreense levou, mais uma vez, 
os três pontos. Inters Gui, costa-marfinense 
que representou o Vitória de Guimarães em 
2014/15 na Primeira Liga, marcou o golo do 
empate aos 44’ e mais uma vez Silas marcou o 
segundo para a equipa de Filipe Moreira já aos 
80 minutos vindo do banco de suplentes, um 
verdadeiro super suplente. Silas ainda chegou 
a voltar ao banco de suplentes aos 92’, de onde 
viu a expulsão do capitão do Almeirim, Jamer-
son Bahia, por acumulação de amarelos aos 
94’.

PERSONALIDADE DO MÊS

ONYEKACHI SILAS

(SCUA TORREENSE)

Com dois golos importantes em 
dois jogos incompletos, Silas foi um 
jogador determinante nos resulta-

dos do Torreense este mês. 
Confirmou a vitória frente ao Sa-

cavenense e deu dois pontos à sua 
equipa com um golo da vitória em 
Almeirim também nos últimos mi-
nutos da partida. O nigeriano soma 

já 7 golos em 17 jogos esta época 
apesar de ainda não ter jogado os 
90 minutos completos num jogo a 

contar para o CP.

TEXTO POR 

PEDRO 

FONSECA

COLUNISTA

 FUTEBOL

O CALDAS PRECISAVA DE 
UMA VITÓRIA FRENTE AO 

UNIÃO SANTARÉM PARA 
MANTER O 3º LUGAR

FOTOS: REDES SOCIAIS SCU TORREENSE 
E CALDAS SC



Caldas SC 1
União 

Almeirim
1

SC Lourin-
hanense

0 Caldas SC 1

GS Loures 3 Caldas SC 1

Caldas SC 1
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2
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2
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0
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Almeirim

1
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2

Caldas SC Pêro Pinheiro
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15:00
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20:00
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20:00
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16:00

Pêro Pin-
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Torreense
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15:00
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Nota: Devido à situação pandémica atualmente instalada no nosso país as competições distritais encontram-se suspensas e sem data oficial 

para voltar ao ativo, apesar de a possibilidade de tal acontecer ainda durante o mês de março não se encontrar totalmente posta de lado.

Como tal, clubes da nossa zona Oeste como o SCE Bombarralense e o Óbidos SC não têm tido atividades desportivas.
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este mês será mesmo em casa contra o Al-
verca que é o principal rival do Torreense 
na luta pelo 1.º lugar e o acesso ao playoff 

JOGO EM EXPETATIVA 

 SCU TORREENSE VS ALVERCA 

10/03/2021 16:00

Depressa se assumiram como 
principais candidatos ao topo da Sé-
rie F e acesso ao playoff da Segunda 
Liga SABSEG e chegam a esta altura 
do campeonato a defrontar-se com 
muito poucos pontos entre si, neste 
momento apenas dois. A equipa de 
Torres tem a vantagem de jogar em 
casa, mas nos dias que correm, e 

sem os adeptos presentes, isso ape-
nas se sente pelo cansaço da viagem 

que os ribatejanos terão que fazer 
antes da partida. É talvez o jogo da 
época para os adeptos de ambas as 
equipas e seguidores da Série F do 

Campeonato de Portugal. Avizinha-
-se uma grande partida no Estádio 

Manuel Marques.

JOGO DO MÊS:  CALDAS SC 1-2 

UNIÃO SANTARÉM

O Caldas precisava de um bom re-
sultado no Campo da Mata para não 

ser ultrapassado pelo rival direto 
Santarém e acabou por falhar esse 

objetivo, caindo para 4.º lugar às 
mãos do conjunto de Acácio Santos.

O Caldas segue o mês 
com três jogos em 
casa contra adversá-
rios diretos. O Sin-
trense e o Pêro Pi-
nheiro, pior ataque 

desta Série F com 9 golos, encontram-se 
ambos com 18 pontos no 6.º e 7.º lugares 
da tabela, respetivamente, e procuram 
aproximar-se do GS Loures e Caldas SC 
para acederem aos playoffs de subida. Já o 
Alverca, que tem a terceira melhor defesa 
de todo o CP com apenas 8 golos sofridos, 
é o adversário mais duro para o Caldas no 
mês de março.

Será um mês de decisões para a equipa 
das Caldas da Rainha, em que podem ata-
car de novo os três primeiros lugares para 
ter acesso a um playoff mais favorável ou, 
no pior dos casos, cair fora da zona dos 
playoffs. Ficam a restar apenas duas par-
tidas na Série.

O mês de março tem três jogos em casa 
para o Torreense, no Estádio Manuel Mar-
ques, à semelhança do Caldas SC.

O jogo contra o União de Santarém que 
fecha fevereiro adivinha-se difícil pois é 
contra uma equipa em boa forma e com 
fome de mais vitórias para consolidar-se 
no top 3 da Série F.

A equipa de Torres Vedras é favorita à 
vitória nas partidas contra o 1.º Dezem-
bro que se encontra em dificuldades, bem 
como contra o Pêro Pinheiro e o Louri-
nhanense que não se encontram nos seus 
melhores momentos. O jogo em destaque 

SERÁ UM MÊS DE 
DECISÕES PARA A 

EQUIPA DAS CALDAS DA 
RAINHA, PODENDO CHE-

GAR AO PÓDIO OU 
CAIR DOS LUGARES DO 

PLAYOFF

de subida à Segunda Liga SABSEG. Ape-
nas dois pontos separam o Alverca do 
topo da tabela e a equipa do Ribatejo vai 
tentar mudar essa situação na sua deslo-
cação à zona Oeste. É o confronto entre 
as duas melhores defesas da Série F e os 
dois conjuntos com maior investimento 
financeiro numa subida ao segundo es-
calão do futebol português.

CONSEGUIRÁ O 
TORREENSE MANTER  A 

SUA BOA ONDA DE RESUL-
TADOS CONTRA O ALVER-
CA, ADVERSÁRIO DIRETO 
NA LUTA PELO 1º LUGAR?
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Apesar da situação pandémica atual, é de notar ainda alguns acontecimentos desportivos que 
inferiram sobre a zona Oeste, no campo das modalidades.

No Kempo, a Associação de Kempo de Caldas da Rainha está de parabéns, tendo 20 atletas do clube 
a trazer medalhas para casa na Taça de Portugal de Kempo tradicional, divididas entre os escalões 
de 8-10, 11-13 anos, 14-15 anos, 16-17 anos e 18-29 anos.

Também vindo da cidade das Caldas da Rainha, o tenista Frederico Silva segue em frente no 
ATP Challenger que decorre em Astana, no Cazaquistão, após vencer a primeira ronda. O atleta 
caldense tem encontrado sucesso nesta competição, depois de ter sido eliminado, no início do mês 
de fevereiro, do Open da Austrália, apesar de uma boa prestação.

No ciclismo, o atleta João Almeida conseguiu alcançar o seu primeiro pódio em provas do World 
Tour, acabando em terceiro lugar na Volta aos Emirados Árabes Unidos.

Por fim, Gastão Elias acabou em 2º lugar no torneio de ténis Vale do Lombo Open Magnesium-K 
Active. Depois de uma campanha promissora no torneio, o tenista lourinhanense acabou por perder 
em dois sets (6-4 e 6-2) contra o francês Evan Furness na final.

Kempo ganha medalhas 
na Taça de Portugal, com 

Ciclista João Almeida a dar 
cartas no estrangeiro

TEXTO POR 

RODRIGO 

ANDRADE

COLUNISTA 

MODALI-

DADES
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A AJO traz, nesta edi-
ção e nas seguintes, o 
resumo dos maiores 
acontecimentos no 
mundo dos e-sports 
nacionais e interna-

cionais!
No mundo do Counter Strike tivemos  

duas competições, a Blast e o IEM Katowi-
ce.

Este mês houve a Blast series, com mi-
lhões em prémios, vários torneios e qua-
lificadores regionais. O início deu-se dia 
4 com a fase de grupos da Blast  Spring. 
O formato é constituído por 3 grupos de 4 
equipas, em que 2 equipas por grupo pas-
sam diretamente para a final e as restantes 
terão oportunidade na Blast showdown, 
apesar de ninguém ser verdadeiramente 
eliminado, uma vez que há 125 mil dólares 

miliares graves foram o último passo para 
o jogador parar de desfrutar do ambiente 
competitivo. 

No final do mês de fevereiro e no iní-
cio de março irá acontecer o Intel Extreme 
Master Katowice 2021. Katowice é a capi-
tal do CS e como tal teremos 1 milhão de 
dólares em prémios, 16 equipas divididas 
em 2 grupos onde todos os jogos serão à 
melhor de 3.Em cada grupo 4 seguirão em 
frente, os playoffs terão eliminação direta 
por isso todos os jogos serão importantís-
simos para garantir uma bracket mais se-
gura.

Gambit Gaming mostram o que vale, 
na incerteza dos FAZE e com o LPLOL 

ao rubro

em jogo. No grupo A os grandes vencedo-
res foram os BIG, ganhando na final por 
2-0 em mapas aos NIP. No grupo B tive-
mos os Complexity como grandes vence-
dores, ganhando a final por 2-0 também 
frente à equipa dos Evil Geniuses. Por fim 
tivemos os grandes vencedores do grupo 
C, os NAVI, derrotando os Faze por 2-0. 

Os Faze só terão line up fechada em 
março de 2021. Até lá Olofmeister irá 
jogar no final da sua carreira. Em mar-
ço teremos então um dia triste para o 
CS:GO onde uma das grandes estrelas a 
nível internacional, vencedor de muitos 
torneios a nível (inclusive majors), me-
lhor do mundo 2 anos consecutivos e 
companheiro de lendas como JW, Krimz, 
Pronax ou Flusha, irá terminar a sua car-
reira. Olofmeister tem o record de pre-
senças em majors e chegadas em playo-
ffs. Apesar da sua retirada, a mesma não 
é uma surpresa. Para Olofmeister, os 
problemas começaram com uma lesão, 
síndrome de túnel cárpico, que obrigou o 
jogador a passar por cirurgia e uma recu-
peração lenta. Em seguida problemas fa-

Com as competições internacionais 
em alta, a scene ibérica não fica atrás. 
Em Portugal não estamos para meias 
medidas! A ESC Online Master League 
Portugal é a nossa competição de maior 
prestígio e tem já qualificadores ibéricos 
confirmados para 20 e 21 de março. SAW, 
Offset e Exploit serão as organizações fa-
voritas portuguesas em jogo, mas o pró-

prio qualificador aberto será muito inte-
ressante, visto que temos equipas como 
GTZ Bulls ou Rhynoa a jogar muito do 
seu cs.

A arrancar em 27 de fevereiro tivemos 
a Unity cup exclusivamente para equipas 
ibéricas com 6 delas a entrar no play in 
de acesso à Blast Showdown. 

No League of Legends, tivemos um 
fim de mês extremamente competitivo. A 
luta pelo 2º lugar na Liga Portuguesa de 
League of Legends está mais acesa que 
nunca. A 2 jornadas do fim da Fase Regu-
lar e com apenas 4 equipas a terem aces-
so aos Playoffs, EGN Esports, GTZ Bulls, 
OFFSET Esports e Boavista FC (todos com 
7 Vitórias e 5 Derrotas), vão ter que lutar 
pelos 3 lugares que restam, visto que a 
equipa White Dragons já assegurou a 1ª 
Seed. De olho nos Playoffs está também 
a For The Win Esports. Apesar de terem 6 
Vitórias e 6 Derrotas, podem tornar a luta 
pelos restantes 3 lugares ainda mais inte-
ressante se conseguirem vencer contra o 
Boavista FC e OFFSET Esports. Com isto, 
prevê-se uma série de jogos de desempa-
te entre qualquer uma destas 5 equipas 
visto que a probabilidade de haver pon-
tuações iguais entre equipas é elevada. 

Com o fim da Fase Regular a aproxi-
mar-se, EFIVE Esports (2V-10D) e Karma 
Clan Esports (1V-11D) já não vão conse-
guir fugir à fase de Relegations, tendo 
de lutar pela sua manutenção na LPLOL 
com as duas equipas apuradas pela Liga 
Promessa do Circuito Tormena. No en-
tanto estas 2 últimas jornadas podem 
ser importantes para ambas as equipas, 
estando ainda o 7º e o 8º lugar em aber-
to, algo que será importante na definição 
do seeding para a Relegation. Para além 
disto, se uma destas equipas conseguir 
ganhar algum dos seus jogos pode mui-
to bem fazer a diferença na corrida aos 
playoffs das restantes equipas. 

Posição Equipa Prémio

1º Gambit 180,000

2º Virtus.pro 180,000

3º-4º Liquid 80,000

3º-4º Spirit 80,000

5º-6º Astralis 40,000

5º-6º NaVi 40,000

7º-8º Furia 24,000

7º-8º G2 24,000

9º-12º Faze 16,000

9º-12º Vitality 16,000

9º-12º Evil Geniuses 16,000

9º-12º Heroic 16,000

13º-16º OG 10,000

13º-16º NIP 10,000

13º-16º BIG 10,000

13º-16º MouseEsports 10,000

TEXTO POR 
ALEXANDRE 

MAIA 
COLUNISTA 

COUNTER 
STRIKE

TEXTO POR 
RODRIGO 
ANDRADE

COLUNISTA 
LEAGUE OF 

LEGENDS
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E N T R E V I S T A 

Uma Aventura na 
Indonésia

A História de uma Bombarralense 
no outro lado do mundo

Entrevista de Ana Sofia Figueiredo

Catarina Silva, uma jovem residente na zona Oeste e licenciada 
em Biologia pela Universidade de Aveiro, concretizou um estágio 

curricular na Indonésia no seu quarto ano de licenciatura. 
Este estágio tinha como objetivo observar orangotangos e 

compreender o comportamento dos mesmos. A verdade é que, 
para Catarina, este estágio sempre foi um objetivo na sua vida, 

dadas as suas motivações e ambições! 

A SUA EXPERIÊNCIA EM AVEIRO, O 
SEU AMOR PELA NATUREZA E TODAS 

AS PERIPÉCIAS DE VIVER NA SELVA 
NAS PRÓXIMAS PÁGINAS!

FOTOGRAFIAS 

POR

 CATARINA 

SILVA
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escolha da Indonésia? A resposta é sim-
ples! 

“(…) No verão de 2016 realizei uma via-
gem ao sudeste asiático e fiquei completa-
mente apaixonada, então fiquei com aque-
la sensação de querer voltar.”

Por esse motivo, Catarina embarcou 
nesta aventura e partiu a novembro de 
2019, na expectativa de vivenciar algo dife-
rente, marcante e fora do comum, tanto a 
nível profissional, como pessoal. A sua ida 
para a Indonésia decorreu pela responsa-
bilidade da Universidade de Aveiro, com 
um supervisor de estágio, tanto de Portu-
gal, como da entidade recetora, Drª Erin 
Vogel, da Universidade de Rutgers, USA, 
responsável pela Estação de Investigação 
de Tuanan. Contudo, a estudante não 
pôde contar com qualquer tipo de apoio 
financeiro e burocrático pela Universida-
de. Segundo a mesma:

“(…) Quem poderia ter ajudado e falhou 
um pouco foi a própria universidade, por-
que eu pedi, mandei mails para todos os 
serviços a pedir ajuda, se tinham acordos, 
contactos, (…). Mas, tudo o que seja fora 
da Europa, eles não conseguem ajudar. É 
triste porque todos os alunos que queiram 
fazer algo fora do normal, fora da zona de 
conforto vêm-se sujeitos a terem de pagar 
do próprio bolso.”

“Desde mesmo 
muito nova 
sempre fui 
uma rapari-
ga de brin-
car na terra, 

de me sujar, sempre à procura de minho-
cas e de animais. Era aquela criança sem 
qualquer medo e sem qualquer repugnân-
cia em tocar e em mexer nos animais. Eu 
gostava era de vê-los, tocá-los, procurá-
-los, encontrá-los.” É assim que Catarina 
começa a sua entrevista com a AJO.

Com o passar do tempo, esta criança 
cresceu e com ela, também a fome do sa-
ber evoluiu ainda mais, onde a visualiza-
ção de documentários e o interesse pela 
Biologia eram cada vez maiores! Foi no seu 
10º ano que iniciou o processo de pesquisa 
por instituições de ensino superior, capa-
zes de corresponder às suas expectativas, 
quer no plano de aprendizagem, como 
também na realização de uma atividade 
prática que, neste caso, seria o estágio. Foi 
então que a Universidade de Aveiro cru-
zou o caminho académico de Catarina:

 “O que me chamou à atenção foi o pla-
no curricular que tinha um quarto ano op-
cional de estágio, algo incomum e que não 
costuma acontecer.”

A questão agora colocada é: Porquê a 

“DESDE MESMO 
MUITO NOVA SEM-
PRE FUI UMA RA-
PARIGA DE BRIN-

CAR NA TERRA, DE 
ME SUJAR, SEM-

PRE À PROCURA 
DE MINHOCAS E 

DE ANIMAIS.”
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“À noite quando 
a saudade bate 

mais e estamos ali 
sozinhos na cama 
a preparamo-nos 
para ir dormir e 
eu só imaginava 

eu chegar ao aero-
porto e (…) relem-

brar o amor que 
tinha por eles (…), 
era um reconfor-

to.”

Esta situação poderá ter 
criado um certo cons-
trangimento inicial, no 
entanto a estudante Ca-
tarina Silva nunca foi de 
ficar de braços cruzados 

e agiu da forma que tinha de agir, ainda 
que isso incluísse financiar todos os ser-
viços necessários. Mais tarde, com o seu 
trabalho e dedicação no campo de inves-
tigação, a supervisora dos EUA optou por, 
de livre e espontânea vontade, pagar o alo-
jamento da estudante na casa onde a mes-
ma residiu enquanto esteve no estágio.

Foram muitas as situações que marca-
ram Catarina durante os 5 meses fora do 
seu país de origem, onde as diferenças 
culturais se fizeram sentir. Primeiramen-
te, pela diferença de condições apresenta-
das:

“(…) Eu passei 5 meses a tomar banho 
de água fria com um balde, o balde servia 
também como autoclismo, aquele balde 
servia para tudo!”

Seguidamente, a diferença linguística 
marcou a estadia de Catarina no local de 
estágio, uma vez que indonésio pouco se 
parecia com a sua língua materna, o por-
tuguês, e os residentes, pela sua simplici-
dade, não compreendiam inglês, criando 
uma barreira à comunicação.  

Focando na barreira comunicacional, 
também a dificuldade em conversar com 
os familiares, namorado e amigos era 
imensa, uma vez que a estudante ficava 
no meio da floresta, a 4 horas do centro 
da cidade, e a única forma de obter rede 
móvel era através de uma casa na árvore. 
Esta situação causou algum constrangi-
mento, visto que os seus dias eram longos 
e a diferença do fuso horário nem sempre 
permitia uma comunicação assertiva en-
tre ambas as partes. Não foi uma situação 
fácil de vivenciar, mas o pensamento de 
ser algo temporário ajudou positivamente 
o processo das saudades.

“À noite quando a saudade bate mais e 
estamos ali sozinhos na cama a prepara-
mo-nos para ir dormir e eu só imaginava 
eu chegar ao aeroporto e (…) relembrar 
o amor que tinha por eles (…), era um re-
conforto.”

A verdade é que foram muitas as peri-
pécias vividas ao longo dos seus 5 meses 
fora, num país completamente diferente 

“Eu passei 5 meses a to-
mar banho de água fria 
com um balde, o balde 

servia também como au-
toclismo, aquele balde 

servia para tudo!”
das suas origens, onde existiram dificul-
dades, mas que acabaram por ser com-
pensadas através dos ganhos obtidos ao 
longo do seu estágio. Catarina é uma 
pessoa que luta sempre por aquilo que 
acredita, sejam novos desafios, objetivos 
ou até conquistas que considera valerem 
a pena! E esta experiência é o exemplo 
claro de uma ambição que passa pela 
luta, força e foco. O seu estágio teria uma 
duração de 8 meses no campo de inves-
tigação, no entanto, com o crescimento 
da pandemia mundial, a estudante viu-
-se forçada a regressar a Portugal como 
forma de garantir a sua segurança e a 
dos outros, um ato de coragem porque, 
como a mesma afirma,  “(…) fiquei com 
muita coisa por fazer, fiquei com muitas 
aventuras por viver, fiquei com muitas 
pessoas a quem dizer adeus, fiquei com 
muita coisa por aprender e então tenho 
sempre isso dentro de mim, e custou-me 
muito fazer as pazes com a minha parti-
da!”. No entanto, o futuro é um mistério 
e, quem sabe, um dia, não regresse ao 
local onde, outrora, foi o seu ponto de 
partida naquela que seria “Uma aventura 
na Indonésia”.
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O filme “Semear, Ouvir, Fluir” de Irina Oli-
veira, recém-licenciada da Escola Supe-
rior de Arte e Design (ESAD), venceu os 
Prémios Sophia Estudante 2021 na cate-
goria de Curta-Metragem Experimental. 
Os vencedores da 7ª edição dos Prémios 

Sophia Estudante foram anunciados dia 19 de fevereiro pela 
Academia Portuguesa de Cinema, numa sessão online.

Das 26 curtas-metragens nomeadas, foram selecionados 
os três primeiros classificados de cada categoria (melhor 
curta-metragem de Animação, Documentário, Experimen-
tal, Ficção e Cartaz) para disputarem o grande Prémio So-
phia Estudante que será entregue na cerimónia dos Prémios 
Sophia 2021. O vencedor irá ainda receber um prémio mo-
netário de cinco mil euros como uma forma de incentivar a 
produção do seu próximo projeto. Segundo Paulo Trancoso, 
presidente da Academia Portuguesa de Cinema, estiveram 
em concurso 83 curtas-metragens de 20 escolas de todo o 
país, como foi o caso da ESAD.CR.

Em concurso estavam também as curtas-metragens de 
Gonçalo Oliveira, estudante do 3º ano da licenciatura de 
Som e Imagem, na categoria de Animação, e de Tiago San-
ches, recém-licenciado em Som e Imagem, na categoria de 
Cartaz.

IRINA OLIVEIRA
Vencedora na categoria de Cur-
ta Metragem

5 MIL EUROS
Para o vencedor como incentivo 
para a produção do seu próximo 
projeto

Curta-metragem 
de aluna da ESAD.
CR vence Prémio 
Sophia Estudante 
2021

TEXTO POR ANA NEVES 

COLUNISTA DA ATUALIDADE

ESTE MÊS NO OESTE
CURTAS NOTÍCIAS SOBRE O QUE DE 

IMPORTANTE ACONTECEU NO OESTE NO 

ÚLTIMO MÊS

https://vimeo.com/430764815
https://www.academiadecinema.pt/sophia-estudante/vencedores-sophia-estudante-2021/
https://vimeo.com/429941117
https://vimeo.com/430764306
https://vimeo.com/430764306
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A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) lan-
çou o “Oeste + Igual”, um projeto-piloto europeu para a 
implementação de políticas locais e regionais nas áreas 
da igualdade de género e da conciliação da vida profis-
sional, familiar e pessoal nos 12 municípios da região.

Este projeto operado pela Comissão de Cidadania e 
Igualdade de Género (CIG) tem a duração de 25 meses e inclui a formação 
de técnicos municipais e a criação de um observatório regional para a aná-
lise das medidas tomadas. Para Rita Silva, representante da CIG na reunião 
de lançamento da iniciativa, a equidade entre mulheres e homens é um 
dos grandes desafios em Portugal e o “Oeste + Igual” é um dos passos para 
o resolver.

Em declarações à Gazeta das Caldas, Paulo Simões, secretário executi-
vo da Oeste CIM, defende que ter mulheres em cargos de decisão é uma 
das “condições essenciais a uma região Oeste detentora de uma economia 
inovadora, competitiva e próspera, com mais empregos e maior produti-
vidade”. No evento que marcou o início do programa, realizado por video-
conferência, estiveram também representantes do Centre for Gender and 
Equality, um dos parceiros do projeto, autarcas e técnicos do municípios 
da região.

 Este projeto, que conta com a parceria da Universidade de Agder 
(Noruega), tem um custo de mais de 240 mil euros, totalmente suportado 
pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Europeu (EEA Grants), um meca-
nismo plurianual que promove as relações entre os países do Espaço Eco-
nómico Europeu (EEE) e a Islândia, a Noruega e o Liechtenstein.

Oeste com projeto para a 
igualdade de género

financiado pela Islândia, 
Noruega e Liechtenstein

E S T E  M Ê S  N O  O E S T E

TEXTO POR 
PEDRO ISI-

DORO SILVA
COLUNISTA 

DA 
ATUALIDADE 

http://www.oestecim.pt/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/conciliacao-e-igualdade-de-genero/projetos/projetos/oeste-plus-igual/
https://www.cig.gov.pt/
https://gazetadascaldas.pt/sociedade/oestecim-pretende-ajudar-diminuir-desigualdade-de-genero/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/
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Este ano decorrem as 
Eleições Autárquicas, 
seguindo a tradição de-
ver-se-ão realizar em 
finais de Setembro ou 
inícios de Outubro. E, 

acompanhando o discurso standard, vere-
mos os demais partidos políticos dizerem 
que contam com os jovens, precisam dos 
jovens (nem que seja apenas para listas 
partidárias) e que querem fazer atividades 
para a juventude. 

Contudo, nota-se uma falta de planea-
mento, vontade e realização de políticas 
para e com os jovens. Alguns dirão que 
existem Conselhos Municipais da Juventu-
de (CMJ), outros consubstanciarão os seus 
argumentos de refutação desta crítica 
com referência a atividades de lazer. Digo 
já, não discordo de nenhum, são factos. 
Contudo, as políticas de juventude podem 
e têm de ser mais do que isto. 

Os CMJ funcionam de forma satisfató-
ria em alguns concelhos, no entanto, por 
este país fora existem vários casos que ori-
ginam entraves ao pleno funcionamento 
deste órgão municipal, que vão desde a 
falta de interesse na participação (numa 
expressão mais popular: “só serve para pi-
car o ponto”), a difícil conciliação de horá-
rios ou a mudança democrática dos órgãos 
nele presentes. Sou um defensor dos CMJ, 
acho que são um bom método de envolver 
os jovens, as entidades e associações dos 
territórios neste assunto tão importan-
te. Mas gostava de deixar aqui uma ideia 

O Papel dos Jovens nas Autarquias
Por Pedro Tomaz

para os demais candidatos autárquicos e 
leitores deste jornal, um novo modelo que 
atribua aos jovens a responsabilidade e 
participação política na sociedade. 

O município de Santa Maria da Feira 
tem uma iniciativa bastante interessante, 

que se chama “Jovem Autarca” (recomen-
da a leitura no site municipal), que se tem 
revelado um sucesso. O modelo que acho 
interessante e que poderia ser aplicável na 
região Oeste baseia-se na criação de um 
“executivo jovem”, que seria eleito pelos 
jovens (entre os 13 e 17 anos) que residam 
e/ou estudam no concelho e que teria dis-

A R T I G O  D E 
O P I N I Ã O

ponível uma verba atribuída para a Câma-
ra Municipal. O processo eleitoral seria 
efetuado por candidaturas individuais, 
em que os três mais votados ocupariam 
os lugares de Presidente, Vice Presidente 
e Vereador, os restantes candidatos fariam 
juntar-se-iam à equipa de trabalho, com o 
intuito da criação de “Assembleia Muni-
cipal Jovem” . O mandato teria a duração 
de um ano. O executivo jovem delineava 
as propostas que desejaria implementar 
e estas apenas poderiam ser aprovadas e 
realizadas pela Câmara Municipal (para a 
verba ser bem gasta). 

É uma ideia, decerto que existirão di-
vergências ou pequenas alterações a fa-
zer, mas é um tema que lanço aqui para 
debate. Por vezes dizem que os jovens são 
o futuro, não posso discordar mais desta 
expressão. Os jovens são o presente, que-
rem é construir o futuro. Assim nos deem 
oportunidade para tal. 

OS JOVENS SÃO O PRE-

SENTE, QUEREM É CONS-

TRUIR O FUTURO. ASSIM 

NOS DEEM OPORTUNIDA-

DE PARA TAL
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Sendo irrevogável o impacto da pan-
demia em todos os setores da socie-
dade e das consequências inerentes à 

mesma, é impossível não pensar em todos os 
agentes culturais como os mais afetados pela 
mesma, apesar de em declarações ao  jornal 
observador a A Plateia — Associação de Pro-
fissionais das Artes Cénicas, ter declarado que 
até ao momento, não há indicação de que te-
nha havido qualquer surto de contágio dentro 
de uma instituição cultural. 

Não desprezando as consequências para os 
agentes culturais, não deixa de ser de menor 
amplitude os problemas que uma sociedade 
restringida de ter acesso à mesma poderá vir a 
desenvolver no futuro. Citando Albert Camus, 
escritor franco-argelino prémio Nobel da lite-
ratura em 1957 “Sem a cultura, e a liberdade 
relativa que ela pressupõe, a sociedade, por 
mais perfeita que seja, não passa de uma selva. 
É por isso que toda a criação autêntica é um 
dom para o futuro”. Por isto é cada vez mais 
importante o acesso à mesma pelos meios que 
nos são possíveis e para isso a Associação Jo-
vem do Oeste deixa-te algumas sugestões.

Mas não só de espetáculos se faz a cultu-
ra, também as salas históricas que a acompa-
nham e que dão palco aos artistas têm parti-
cular relevância na sua história, tal como o 
Teatro Eduardo Brazão, sala de espetáculos 
situada no concelho do Bombarral. 

Considerado uma das joias do conselho, 
comemorou o seu centésimo aniversário no 
dia 27 de Fevereiro. No Bombarral alimenta-se 
agora a esperança de reabrir portas ainda este 
ano e permitir, assim, que o público volte a 
usufruir desse privilégio que é sentar nas ave-
ludadas cadeiras do Eduardo Brazão.

O Teatro Eduardo Brazão, 
Jóia da Cultura do 
Bombarral, faz 100 anos.

Agenda Cultural

Alguns museus e mosteiros 
apesar de fechados ao publico 
de momento, disponibilizam 
visitas virtuais gratuitas. É de 
especial destaque na zona oeste 
o Mosteiro da Batalha.

Visitas virtuais

Se é verdade que a pandemia 
trouxe dificuldades acresci-
das ao meio artístico, permitiu 
também a sua reinvenção, não 
fosse este um meio caracteri-
zado essencialmente pela cria-
tividade inerente dos seus par-
ticipantes. Criou-se assim um 
centro de espetáculos online. A 
Ticketline tem uma plataforma 
de streaming, para permitir ao 
público assistir a eventos em 
qualquer parte do mundo.

TicketLine life stage

TEXTO POR 
MIGUEL 
GOMES

COLUNISTA 
CULTURA

Trata-se de um concerto 
solidário, cuja receita reverte 
a favor a União Audiovisual, 
destinando-se a apoiar o setor 
da cultura e os profissionais 
do espetáculo integrado nas 
comemorações do centésimo 
aniversário do UCRBombarral 
Teatro Eduardo Brazão. Os bi-
lhetes, com um valor de 5 Eu-
ros, encontram-se à venda em 
https://saudadesdofuturo.bol.
pt. Pode igualmente dar o seu 
donativo para o IBAN PT50 0035 
0402 00054127 6307 0.

“Saudades do Futuro”, de Fernan-
do Pereira & West Ensemble

https://saudadesdofuturo.bol.pt
https://saudadesdofuturo.bol.pt
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Entrei em Economia, no ISEG, em 
2017. Desde então, as viagens Cal-

das-Lisboa e Lisboa-Caldas tornaram-se 
constantes e cada vez mais frequentes. 
No início, Lisboa assustava-me e confes-
so que estava completamente perdida no 
meio da capital. Saía à rua sempre com o 
GPS na mão e, muitas vezes, seguia o sen-
tido inverso no autocarro sem perceber o 
porquê de me ter enganado.

Escolhi Economia devido ao facto de o 
mundo dos negócios me fascinar e por so-
nhar um dia poder gerir a minha própria 
empresa (ainda hoje gosto de ver a Série 
Shark Tank e imaginar que um dia pode-
rei ser eu a ir apresentar a minha ideia de 
negócio). Apesar de ter estudado Ciências 
Tecnológicas no secundário, não senti 
qualquer desvantagem em seguir Econo-
mia na faculdade. Tive a sorte de ter tido 

professores dedicados e sempre prontos a 
ajudar.

No ISEG, o ambiente académico é, de 
facto, incrível! Guardo memórias e mo-
mentos que não me importava de repetir e 
que não vou de todo esquecer! A Praxe, os 
convívios, os Rally Tascas pela Madragoa 
até Santos e, claro, a melhor festa univer-
sitária de Lisboa – O Gordão – tornaram-
-se rotina antes e após semanas de estudo 
intensivo no Caleidoscópio e na biblioteca 
do ISEG. 

Além disso, tive o privilégio de ter feito 
parte do Departamento de Marketing da 
Associação de Estudantes do ISEG, o que 
me permitiu, não só crescer como pessoa, 
como também, profissionalmente. 

Foram 3 anos incríveis que recomendo 
vivamente a quem gostava de seguir a mi-
nha área.

Mariana Henriques, Economia no ISEG, Lisboa

Daniel Baptisa,  Engenharia Eletrótecnica no IST, Lisboa

Mariana Henriques é das Caldas 
da Rainha, estudou Economia 
no ISEG, em Lisboa e está a tirar 
mestrado no ISCTE

Olá! Eu sou o Daniel Baptista e 
estou no quinto ano do curso 
de Mestrado Integrado em En-

genharia Eletrotécnica e Computadores 
no Instituto Superior Técnico (IST). Nes-
te momento estou a desenvolver a minha 
tese baseada no tema de deteção de frau-
des a subsistemas biométricos acedidos 
com a face humana. Já estou mais pró-
ximo da porta de saída que da porta de 
entrada e é com muito orgulho que vejo 
que ao longo do curso tenho sido um ver-
dadeiro colecionador não só de experiên-
cias, mas também de amizades que espe-
ro que me acompanhem ao longo da vida. 

Mas começando pelo início: a escolha 
deste curso foi facilitada pelo meu gosto 
por Matemática e Físico-química que vem 
do secundário. No entanto, o fator deci-
sivo foi a minha curiosidade pela área de 
programação e a possibilidade de com-
preender a tecnologia fascinante por de-
trás de qualquer computador. 

Nos primeiros anos do curso, a com-
ponente matemática está muito presente. 
Pretende-se também consolidar conheci-
mentos na área da Física, sobretudo na 
parte de eletrónica e electromagnetismo. 
A programação, de forma direta ou indi-

reta, também nos vai acompanhado ao 
longo do curso. Devo dizer também que 
a maior parte do tempo do semestre é 
usado para desenvolvermos projetos pro-
postos e trabalhos laboratoriais. A ligação 
com os professores é totalmente diferente 
daquela a que estávamos habituados, mas 
a maior parte dos professores tem uma 
grande disponibilidade e lecionam bem.

No que toca ao ambiente do curso, só 
consigo pensar em coisas positivas hones-
tamente. As pessoas têm um sentido de 
humor fantástico e trabalham muito bem 
e, ao contrário do que se pensa acerca da 
minha faculdade, a entreajuda ultrapas-
sa em larga escala a competição, e posso 
até dizer, sem margem para dúvidas, que 
sozinho é muito difícil de alcançar o que 
quer que seja! Felizmente, conheci muitas 
pessoas de realidades diferentes, a come-
çar em Faro, passando pela Guarda, por 
Bragança, S. Miguel…. É claro que há um 
choque grande no início, semelhante ao 
do primeiro dia de escola, em que nos de-
paramos com muitas caras novas e perso-
nalidades diferentes. 

É de facto um percurso que estou an-
sioso de acabar para dar início à minha 
vida profissional, o mais rápido possível. 

Daniel Baptista é do Bombarral 
e está no 5º ano do Mestrado 
Integrado em Engenharia Ele-
trotecnica e de Computadores no 
Instituto Superior Técnico, em 
Lisboa

Ensino Superior
Não sabes o que fazer depois do 

Secundário?

Contudo, estes anos vão ter sempre um 
significado muito especial… E por isso, 
irei, com certeza, revisitá-los muitas ve-
zes na minha memória.



17JORNAL O

Concluída a licenciatura em Ges-
tão, ingressei seguidamente no 
Mestrado em Contabilidade. 

Atualmente, encontro-me no segundo ano 
do mesmo e a trabalhar na PwC no depar-
tamento TRS (Tax Reporting & Strategy). A 
conciliação entre estas duas tarefas é pos-
sível, pois no Iscte temos, praticamente, 
um ano para escrever a nossa dissertação 
daí ter optado por iniciar a minha vida 
profissional ainda a terminar mestrado. 

Ainda a terminar o primeiro ano de 
mestrado, decidi candidatar-me à PwC. 
A PwC é uma empresa que se preocupa 
bastante com as suas pessoas e este fator 
pesou bastante no momento da escolha, 
tal como, a existência de um departamen-
to conjunto para as áreas de contabilidade 
e fiscalidade (TRS). Até ao momento, não 
podia estar mais feliz com a escolha que 

fiz. As pessoas na PwC são muito simpá-
ticas e prestáveis. Apesar do ano atípico, 
nunca me senti desamparada tanto nos 
primeiros dias como agora. 

O meu dia a dia é muito diversificado 
e não existe grande monotonia de tarefas. 
Todos os dias são uma aprendizagem (qua-
se como na faculdade). Num dia podemos 
realizar trabalhos para vários clientes se-
jam eles relacionados com impostos (SA-
F-T, Modelo 30, Retenções na Fonte) ou 
com o fecho mensal de cada cliente. Por 
outro lado, também podemos ter um pro-
jeto onde estamos dedicados a 100% a um 
cliente, o que permite viver o dia a dia do 
cliente e ter novas perspetivas sobre algu-
mas temáticas.

Marta Gomes, Trainee no Departamento de TRS da PwC

Rodrigo Andrade, Ciência Política no ISCTE, Lisboa

Marta Gomes, Bombarralense, é 
licenciada em Gestão pelo ISCTE, 
está no 2º ano do Mestrado em 
Contabilidade na mesma univer-
sidade e é trainee na consultora 
multinacional PWC

Entrei no 12º ano sem saber o que 
futuro me reservava no ensino 
superior. Sabia que queria ir para 

a universidade, mas não sabia para que 
curso. 

O interesse em história despoletou, 
consequentemente, o interesse pela polí-
tica. Fascinava-me a política contemporâ-
nea e os grandes acontecimentos do sécu-
lo XX, desde a Revolução Soviética até à 
revolução do 25 de abril de 1974. Juntando 
isto à atualidade política da altura, com 
a eleição de Trump nos Estados Unidos 
da América e a vitória do Brexit no Reino 
Unido, este interesse levou-me a decidir 
ingressar na Licenciatura em Ciência Po-
lítica no Iscte, por sempre querer estudar 
algo que gostasse e privilegiar o interesse 
no curso ao mercado de trabalho. 

A escolha da universidade foi evidente, 
pois era a que tinha melhor média de en-
trada, e o ensino nesta não desapontou. O 
início é sempre difícil, fui para Lisboa e 
não conhecia ninguém no curso, mas ra-
pidamente conheci pessoas que tinham os 

mesmos interesses que eu e a curiosidade 
pelas matérias dadas ajudaram a suavizar 
o processo de adaptação, tendo contacto 
diário com conteúdos que me interessa-
vam e fascinavam profundamente.  

O corpo docente também foi uma sur-
presa agradável. Muitos dos professores 
que lecionam no Iscte são dos cientistas 
políticos mais conceituados a nível nacio-
nal, o que ajudou na qualidade do ensino 
e para estimular ainda mais o interesse 
pela área. 

Para além disto, o Iscte tem um am-
biente muito familiar e acolhedor. Quer 
se decida ir para a praxe ou não, há uma 
panóplia de atividades dinamizadas pela 
Associação de Estudantes e imensos nú-
cleos de alunos espalhados pelas diversas 
áreas de ensino da universidade, havendo 
um constante espaço para debate e inte-
ração de diferentes ideias e de pessoas. 
Como tudo na vida, o meu percurso uni-
versitário teve altos e baixos mas, do meu 
percurso no Iscte, não mudava nada.

Rodrigo Andrade, Bombarralen-
se, é licenciado em Ciência 
Política pelo ISCTE. Encontra-se 
a frequentar o 1º ano do Mestra-
do em Ciência Política na mesma 
Universidade.

Mercado de Trabalho
E depois de acabar o curso? O que fazer?
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licenciatura em Enfermagem na Escola 
Superior de Saúde de Santarém e venho 
escrever um pouco sobre a minha expe-
riência enquanto trabalhador-estudante. 

No meu primeiro ano estava algo perdi-
do pois comecei a ter que me desenrascar 
sozinho e sinto que foi uma etapa extre-
mamente importante pois foi no primeiro 
ano que desenvolvi alguma maturidade.

Como tal, no meu segundo ano arranjei 
um trabalho numa superfície comercial 
na área onde resido. Optei por ser no Bom-
barral e não na zona da minha escola pois 
como se trata de um curso que exige an-
dar de um lado para o outro por causa dos 
estágios achei que seria mais benéfico tra-
balhar na zona onde resido. Confesso que 
foi algo complicado de gerir pois durante 
a semana tinha de estar em Santarém e à 
sexta-feira tinha de sair da escola e ir até 
ao Bombarral para começar a trabalhar ás 
18h e acabava por chegar a casa entre as 
22h e as 23h. A única forma de poder tra-
balhar e estudar ao mesmo tempo, era aos 
fins-de-semana, não me sobrava muito 
tempo tanto para mim como para os inú-

meros trabalhos e relatórios que tinha de 
fazer para a escola. Esse nem era o cená-
rio mais complicado, complicado mesmo 
foi quando me encontrei a realizar estágio 
no Hospital de Tomar onde para não fal-
tar ao trabalho andei a realizar inúmeros 
turnos seguidos sem qualquer folga e an-
dei neste ritmo por cerca de 2 meses. Foi 
extremamente desgastante ter de andar 
de um lado para o outro mas tive que me 
habituar ao ritmo. Felizmente correu tudo 
bem, mas atualmente, após 1 ano, já não 
me encontro a trabalhar visto que estou 
em mais um estágio e os horários simples-
mente não são compatíveis.

Em suma, ser trabalhador estudante 
sobre este tipo de circunstancias é extre-
mamente desgastante física e mentalmen-
te, pois o tempo é muito limitado, mas por 
outro lado é uma boa experiencia pois 
sinto que ganhamos outro tipo de visão 
sobre aquilo que é a vida e aquilo que são 
os sacrifícios que muitas pessoas têm de 
fazer para poderem ter sucesso nos seus 
objetivos.

João Santos, Ex Trabalhador-Estudante

Afonso Nobre , Junior Programmer Analyst na Six Factor

João Guilherme, Bombarralense, 
estuda enfermagem em Santa-
rém e trabalhou em part-time na 
superficie comercial Continente

Arranjar emprego, como muitos 
de vocês devem imaginar, não 
é um processo linear. Há uma 

linha ténue entre aquilo que somos pagos 
para fazer e aquilo que realmente gosta-
mos de exercer. 

Cada pessoa tem de se perguntar a si 
própria se é capaz de fazer alguma coisa 
para o resto da sua vida, especialmente 
numa área mais técnica, porque licen-
ciaturas, mestrados e doutoramentos não 
são projetos de ânimo leve. Uma profis-
são na área da informática pareceu-me e 
ainda parece a decisão de vida que devia 
fazer na altura. O curso foi trabalhoso, e 
com mais baixos que altos. Mas no fim de 
contas valeu mais do que a pena, porque 
é uma área escandalosamente procurada. 

Assim que me despachei do meu 
6º semestre decidi que devia procurar 
um motivo para aprofundar os meus 
conhecimentos, e ser pago para isso. 
Com uns anúncios no LinkedIn e uns 
pedidos de atenção dos meus amigos de 
curso, por fim caiu-me uma oportunidade 
no colo: ligaram-me de uma pequena 
empresa chamada Six-Factor. O facto 
de ter estudado onde estudei foi um 
incentivo forte por parte deles, visto que 

cerca de 60% da equipa tivera estudado no 
mesmo sítio. Fiz a entrevista numa sexta, 
um encontro muito simples, e comecei a 
trabalhar na terça seguinte.

A empresa tem um ar patusco. Somos 
menos de 20 pessoas no total, pelo que 
a sensação de familiarização acaba por 
ser um bocado maior do que noutros 
sítios maiores. O início foi ligeiramen-
te complicado para mim, porque caí ali 
num projeto sozinho, então não cheguei 
a ter um primeiro dia no escritório, com 
apresentações, integrações e uma cerve-
ja para complementar. Dito isto, foi uma 
experiência maioritariamente agradável, 
visto que tinha sempre para quem me vi-
rar quando tinha problemas. Acho que no 
meio daquela gente toda, acabo por ser 
das pessoas mais sãs que lá coabitam, se 
calhar porque ainda sou muito verde.

Nos dias de hoje já consegui adquirir al-
guma independência dos outros e já con-
sigo exercer com alguma autonomia. Não 
tenciono ficar para sempre nesta empre-
sa, e ambiciono subir um pouco na vida, 
tanto como na estabilidade geral como no 
meu paygrade. 

No fim de contas acho que o meu per-
curso até ao dia de hoje acabou por ser 

Afonso Nobre, natural das Caldas 
da Rainha, é licenciado em Enge-
nharia Informática pelo ISEL, em 
Lisboa, e trabalha de momento na 
Six-Factor como Junior program-
mer analyst

largamente positivo, com tudo a com-
pensar os dias menos bons de faculdade, 
e a puxar aqueles baixos para altos numa 
questão de meses. Talvez quem sabe, eu 
volte para a vida de estudante num futu-
ro, para mais uma vez virar a vida toda 
de pernas para o ar e ganhar uma nova 
perspetiva. Porque a vida trata-se disso 
mesmo, de perspetivas.

Chamo-me João Santos, te-
nho 21 anos e sou natural do 
Bombarral. Encontro-me a tirar 
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Somos testemunhas de 
que, em apenas um dia, 
a nossa vida muda com-
pletamente e tudo o que 
sempre demos por ad-
quirido e garantido é, de 

repente, colocado em causa. Com a pan-
demia, fomos obrigados a viver a nossa 
normalidade dentro de quatro paredes, 
longe da família, amigos, colegas e longe 
da realidade que sempre conhecemos. 

O medo de contrair o vírus, a preocu-
pação com os entes queridos, a incerteza 
da situação do trabalho/educação, os cres-
centes números de contágio e de mortes 
e ainda o isolamento social são uma nova 
realidade difícil de adaptar e manter. Com 
todas estas mudanças, podem surgir situa-
ções de stress, que pode manifestar-se sob 
diferentes sintomas como mudanças de 
apetite, dores de cabeça, insónias, crises 
de ansiedade e de humor, cansaço mental, 
dificuldade de concentração, frustração 
entre outros. O stress, quando elevado, 
pode conduzir a episódios de ansiedade, 
levar à depressão ou outros problemas de 
saúde.  

No estudo “Saúde Mental em Tempos 
de Pandemia (SM-COVID-19)”, realizado 
pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge, que pretendeu avaliar o 
impacto da pandemia por COVID-19 na 
saúde mental e no bem-estar da popula-
ção em geral e dos profissionais de saúde, 
constatou-se que 25% dos inquiridos apre-
sentam sintomas moderados a graves de 
ansiedade, depressão e stress pós-traumá-
tico.

Posto isto, é importante apostar em for-
mas e estratégias de gerir estes sintomas 
e prevenir doenças psiquiátricas. Seguem-
-se alguns exemplos:

• Estabelecer uma rotina. Tentar de-
finir horários para deitar, levantar 
e para as refeições;

• Incluir um momento de atividade 
física por dia (como subir e descer 
escadas, dançar, andar de bicicleta, 
fazer exercícios de força ou aeró-
bios de repetição, entre muitos ou-
tros);

• Distinguir momentos de trabalho 
de momentos de lazer, de modo 
a rentabilizar o trabalho e a criar 
momentos de descanso sem sen-
timento de culpa, fazendo algo de 
que se gosta; 

• Restringir o acesso a notícias que 
possam causar angústia ou ansie-
dade; 

• Manter uma boa higiene pessoal. 
A higiene corporal e pessoal é uma 
das maiores e mais saudáveis for-
mas de satisfação, contribuindo 
para o respeito próprio e felicida-
de;

• Manter contacto social. Manter 
contacto com pessoas próximas e 
aproveitar para fazer contacto (por 
telefone, videochamada) com pes-
soas de convivência não tão regu-
lar;

• Fazer uma alimentação saudável, 
equilibrada e variada.

A alimentação, para além de contri-
buir para a nossa saúde física, é também 
fundamental para a saúde mental e bem-
-estar. Vários estudos demonstraram que 
uma alimentação equilibrada e rica em 
frutas e legumes pode estar associada 
a sensações de bem-estar, bem como a 
adoção da Dieta Mediterrânica está asso-
ciada à prevenção e redução da depressão, 
entre outras doenças crónicas não trans-
missíveis.

Saúde  Mental e Bem Estar

TEXTO POR 
LARA 

CORREIA
COLUNISTA 

DA SAÚDE

É fundamental 
conhecer, 

compreender e apli-
car  formas e 

estratégias de gerir 
sintomas de ansieda-

de e stress
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A alimentação e nutri-
ção são, ainda, fun-
damentais para o de-
sempenho cognitivo e 
saúde mental, sendo 
que o funcionamento 

cerebral está dependente de aminoácidos, 
gorduras, vitaminas e minerais. Todos os 
nutrientes são importantes para o bom 
funcionamento do sistema nervoso, in-
clusive do humor, existindo alguns que 
desempenham um papel essencial na 
função mental e que previnem e são fun-
damentais no tratamento de doenças psi-
quiátricas, como: 

• Ácidos gordos da série ómega 3, 
que contribuem para o funciona-
mento geral do cérebro e do Sistema 
Nervoso, usados no tratamento da 
depressão. São fontes alimentares 
destes nutrientes peixes, óleos de 
peixes, marisco, algas, óleos vege-
tais (linho, chia...), nozes e semen-
tes de linhaça e chia.

• Vitamina D que quando reduzida no 
organismo revela risco de depres-
são, transtorno de humor e transtor-
no cognitivo. Encontra-se no peixe 
(salmão, safio, dourada, cherne…), 

óleos de peixe, carne (principalmen-
te no fígado), ovo, cremes vegetais e 
alimentos fortificados, sendo a prin-
cipal fonte de produção desta vita-
mina a exposição à luz solar (de pelo 
menos 15 minutos diários);

• Minerais como o ferro, o selénio e 
o zinco, quando reduzidos no orga-
nismo estão associados a sintomas 
como apatia, fadiga e probabilidade 
de desenvolver depressão.Algumas 
das suas fontes alimentares do ferro 
são carne, leguminosas, cereais in-
tegrais; do selénio são as castanhas 
do Pará, ovos, cereais derivados e, 
por fim, o zinco está presente na 
carne, peixe, ostras, lentilhas e tam-
bém nos frutos secos; 

• Vitaminas do complexo B. Por 
exemplo, baixos níveis de ácido fó-
lico (vitamina B9) está associado a 
declínio cognitivo, demência e de-
pressão. Vitaminas do complexo B 
podem se encontrar principalmente 
nos ovos, na carne, no peixe, cereais 
integrais, leguminosas entre outros;

Assim, o importante é não desanimar, 
mantermo-nos seguros e continuar a per-
seguir os nossos objetivos. 

A alimentação, 
para além de 

contribuir para 
a nossa saúde fí-
sica, é também 

fundamental para 
a saúde mental e 

bem-estar. 
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Dark é uma série de suspense alemã 
criada por Baran bo Odar e Jantje Friese. 
A história começa com o desaparecimen-
to de uma criança na cidade de Winden, 
que vira a mesma do avesso. No entanto, a 
investigação do seu desaparecimento leva 
a que as famílias envolvidas descubram 
que existe algo mais profundo associado, 
algo que remonta e tem origem numa ou-
tra geração que não a existente. Ao longo 
da história, o enredo vai se complicando, 

levando o expectador a questionar-se so-
bre a importância de cada personagem e a 
complexidade da mesma nas várias gera-
ções relatadas. 

Esta série, (que, sendo sincera, comecei 
a ver por causa do idioma) é composta por 
três temporadas e um plot twist gigante. 
Aconselho a quem se aventurar a ver a ter 
toda a sua atenção focada em cada episó-
dio, pois cada um detêm pormenores im-
portantes para o desenlace da série. 

Série - DARK: Uma série alemã de prender ao sofá

Filme -  A Separação

Dark é uma série premiada alemã de 
drama, suspense e ficção cientifica 
que conta já com 3 temporadas, dís-
ponivel na plataforma de streaming 
Netflix

Após 14 anos de casamento, um casal 
pede o divórcio, uma vez que existe discor-
dância sobre deixar o seu país em busca de 
um futuro melhor. Nader, ao se ver forçado 
a precisar de ajuda doméstica e para os cui-
dados do seu pai que sofre de Alzheimer, 
contrata Razieh. Esta, secretamente grávi-
da, sofre um aborto após uma discussão 
com o patrão, levando os mesmos a tribu-
nal. 

A Separação, uma sublime, poderosa e 
complexa obra realizada por Asghar Farha-
di, em 2011, é um drama iraniano, que re-
trata o país através da história de um casal 
em separação e da sua empregada domés-
tica. Focado na família de classe média, o 
filme começa por nos mostrar o sistema 

judicial, fazendo do espetador o juiz. É no-
tável a forma como todas as personagens 
procuram viver sob as leis islâmicas e a 
sua religião, observando assim a sociedade 
iraniana, em questões como as diferentes 
classes sociais, a discriminação de gênero, 
a justiça e também a crença. Ao contrário 
da forma habitual com que o Irão é apre-
sentado noutros filmes, em A Separação é 
nos oferecido uma visão psicológica e so-
cial sobre a realidade humana. Com per-
formances brilhantes, uma bela cinema-
tografia, repleto de sentimentos, angustias 
e amor, este filme é essencial para apren-
dermos sobre outras culturas e quem nelas 
vive, numa dimensão totalmente diferente 
da que estamos acostumados. 

A Separação é um filme Iraniano de 
2011, com uma história fortemente 
política. Vencedor do Urso de Ouro do 
Festival de Berlim de 2011, a decisão é 
apontada como protesto contra a pri-
são do diretor do filme, Jafar Panahi.

Sugestões do Mês

Sempre tive um bom hábito de leitura, 
transmitido pela minha mãe quando era 
mais nova mas notei que, com a idade, 
principalmente no secundário, esse hábi-
to foi-se perdendo. Passei de alguém que 
chegou a ler 40 livros por ano para deter-
minado momento nem conseguir acabar 
1, e por isso, sabia que era tempo de mu-
dar. Nesta primeira edição no jornal, que-
ro partilhar um pouco do livro que me fez 
voltar a sentir isso: O principezinho. Adiei 
a leitura deste livro por o achar tão cliché 
e tão lido por muitos, mas mal sabia eu o 
que estava a perder. O narrador é um pi-
loto que se encontra no deserto do Sahara 

com o seu avião avariado, e certo dia apa-
rece um pequeno príncipe a pedir para lhe 
desenhar uma ovelha. Para mim, não é 
esta narrativa simples que faz o livro, mas 
a sua escrita, o seu detalhe em retratar a 
tristeza, a solidão e o amor próprio e pelo 
outro. Este livro e a sua história mágica, 
que nos transporta por diversos planetas, 
ensina-nos que é necessário investirmos 
no que mais gostamos, que é necessário 
cultivar o amor e sobretudo que é neces-
sário tirar tempo para nos conhecermos, 
para conhecer o próximo, sem preconcei-
to porque na verdade “o essencial é invisí-
vel aos olhos”.

Livro - O Principezinho

A obra prima de Antoine de Saint - 
Exupéry, lançada em 1959, é uma das 
obras mais famosas do mundo, com 
mais de 220 traduções e publicações

Texto por Clara Rocha

Texto por Matilde Sousa

Texto por Alexandra Silva



22JORNAL O

A
J

O
E

S
T

E

Em Feveiro a AJO organizou o seu primeio evento, 
um concurso de fotografia com o tema “O que signi-
fica o amor para ti?”. Com mais de 20 fotografias de 
10 Fotografos do Oeste, o evento foi um sucesso. Os 
3 grandes vencedores, cujas fotos podes ver ao lado, 
receberam os prémios oferecidos pelos nossos parcei-
ros, Celestino Fotógrafo, Hexafoto Estudio e Ivo Bar-
bosa, a quem agradecemos a colaboração e confiança.

Já em Março lançou a AJO o seu novo site, www.
ajo.pt ,  uma nova casa para conhecer melhor a nossa 
missão, os nossos orgãos sociais e onde podes estar a 
par de tudo o que fazemos, tudo num só sítio! 

Ainda em Janeiro a AJO iniciou aquela que já é uma 
das montras das redes sociais para os jovens talentos 
da região Oeste, as Oeste Talks. De duas em duas se-
manas, às 22 horas de sábado, um membro da Asso-
ciação Jovem do Oeste junta-se a um jovem de desta-
que da região, das mais variadas áreas, com os mais 
difernetes passados, presentes e futuros. 

A iniciativa conta neste momento já com 3 episó-
dios. Ao Eduarto Duarte (personal trainer e culturis-
ta), ao Rodrigo Correia (músico de profissão) e à Ân-
dria Príncipe (ex voleibolista federada) agradecemos 
a participação e o entusiasmo com esta iniciativa. Se 
perdeste alguns destes episódios basta ires às redes 
sociais da AJO ou ao nosso site, onde poderás ver e 
rever qualquer uma das conversas! Vemo-nos no pró-
ximo episódio, com mais um excelente convidado!

Oeste Talks: Uma nova montra para os 
jovens do Oeste 

O Mês da Associação Jovem do Oeste

1º Concurso de Fotografia: O significado do 
amor no primeiro evento da AJO

Um novo site,  uma nova casa

1º Prémio: Catarina Barreiras “52 Anos”

2º Prémio: João Duarte “Waves of Sound”

3º Prémio - Alexandre Maia 
Sem Descrição
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Somos Todos Iguais por Dentro
Cartoon de André Monteiro
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A Importância da Informação
Cartoon de Inês Louro
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EQUIPA JORNAL O
RICARDO ANDRADE,  EDIÇÃO
MIGUEL GOMES, EDIÇÃO E CULTURA
PEDRO FONSECA, DESPORTO
RODRIGO ANDRADE, DESPORTO
ALEXANDRE MAIA, DESPORTO
ANA NEVES, ATUALIDADE
PEDRO SILVA, ATUALIDADE
LARA CORREIA. SAÚDE
SOFIA FIGUEIREDO, ENTREVISTA
ANDRÉ MONTEIRO, CARTOON
INÊS LOURO, CARTOON
CLARA ROCHA, SUGESTÕES
ALEXANDRA SILVA, SUGESTÕES
MATILDE SOUSA, SUGESTÕES

Se tens alguma ideia 
inovadora para o Oeste, 
se queres contribuir para 
esta publicação ou sim-
plesmente deixar o teu 
feedback contacta-nos em
geral@ajo.pt

Segue-nos nas redes sociais!

C O N T A C T A - N O S !

UM AGRADECI-
MENTO ESPECIAL 
A TODOS OS QUE 
CONTRIBUÍRAM 

PARA ESTA 
EDIÇÃO

AJO - Associação 
Jovem do Oeste

@aj.oeste

www.ajo.pt

OS TEXTOS DA PRESENTE EDIÇÃO FORAM ESCRITOS 
À LUZ DA VERSÃO DO ACORDO ORTOGRÁFICO DA 
PREFERÊNCIA DE CADA AUTOR
OS ARTIGOS DE OPINIÃO PUBLICADOS NÃO REPRE-
SENTAM NECESSARIAMENTE A OPINIÃO DA AJO OU 
DE QUALQUER UM DOS SEUS MEMBROS

https://www.facebook.com/ajvoeste
https://www.facebook.com/ajvoeste
https://www.instagram.com/aj.oeste/
http://www.ajo.pt

