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No seguimento de uma 3° edição, rebocada e demonstrativa 
de uma ambição cada vez maior, tendo sido também 
uma edição marcada por ter sido a primeira edição com 
distribuição física do qual muito nos orgulhamos e pela 
qual agradecemos todo o Feedback positivo dado até agora, 
apresentamos agora a nossa 4° edição.
Para esta edição damos particular destaque uma vez mais 
à cultura e ao desporto, num mês que irá ser marcado por 
novo avanço do desconfinamento e que (finalmente) irá 
marcar o regresso do público aos estádios, algo que irá dar 
ainda mais força aos clubes do Oeste, algo que quem sabe, 
poderia ter sido o empurrão que faltou ao Torreense na sua 
excelente caminhada na tentativa de acesso à Liga 2.
Também a cultura e a arte beneficiarão certamente de novo 
avanço no desconfinamento, e dessa forma, não haveria 
melhor maneira de a celebrar do que dar destaque à 1° arte, 
a do som, com a entrevista a Rodrigo Gomes, apresentador 
de rádio e televisão pela RFM e RTP com grande história 
pelo Bombarral. Por fim, este edição conta também com 
novas rubricas, a celebração do pride month e de uma 
playlist especialmente dedicada para o fim de aulas, e para 
o fim de etapas de vida que marcam muitos dos nossos 
leitores.Esperemos que, uma vez mais, se divirtam tanto 
a ler como nós a realizá-lo e que, na próxima edição, nos 
possamos chamar a todos de campeões europeus.

Miguel Gomes
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A Ajo agradece a todos os que contribuíram para esta edição. 

Os artigos de opinião publicados não representam necessariamente a opinião da Ajo ou de qualquer um dos seus membros. Os textos da presente edição foram escritos à 
luz da versão do acordo ortográfico da preferência da cada autor.

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

Segue-nos nas redes sociais:

Site da AJO InstagramFacebook
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O Eterno Conflito

Mariana Rogado

A 29 de novembro de 1947 é celebrada a divisão da Palestina em 
“dois” Estados. O povo judeu declara a independência como Esta-
do de Israel e o povo árabe, que já estava constituído como Estado 
da Palestina, fica reduzido a algumas partes do seu território. Se 
para os judaicos a constituição do seu estado celebrava a maior 
vitória, para os árabes celebrava a sua maior desgraça. A indepen-
dência de Israel significava o fim da Palestina. O processo pro-
metia salvaguardar dos direitos dos palestinianos, mas revelou-se 
desigual desde o primeiro instante. 

Mas serão as ambições judaicas de alcançar a terra prometida 
responsáveis por anos de guerra? Como em qualquer conflito a 
mediação internacional demonstra-se fundamental para alcançar 
a paz de forma diplomática, mas no caso de Israel as mediações 
internacionais vêm a espelhar os interesses dos vários atores en-
volvidos. As grandes guerras iniciam as jogadas internacionais e os 
britânicos são os primeiros a forjar a aliança que viria sentenciar a 
Palestina. Seguem-se os alemães e o seu antissemitismo, que leva 
ao extermínio de 6 milhões de judeus e obriga Reino Unido, Fran-
ça e Estados Unidos a declarar a Palestina o lar dos judeus. 

As guerras que foram surgindo depois da declaração da in-
dependência de Israel mostram a perca de controlo por parte da 
comunidade internacional. Israel anexa todo o território palestino 
e inicia os colonatos judaicos. Os Estados Unidos tentam ganhar 
controlo da situação através da assinatura de vários acordos que 
prometiam à Palestina a aquisição dos seus territórios, a indepen-
dência e o fim das autorizações aos colonatos judaicos em terras 

palestinianas. Mas estas promessas nunca se realizaram. O último 
acordo é assinado em 1993, mas só em 2004 é que a palestina re-
cupera a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. 

Portanto serão as ambições judaicas as únicas responsáveis? 
Não! As relações internacionais e geopolíticas são igualmente 
responsáveis. Olhando para os mais recentes desenvolvimentos, 
Donald Trump, para celebrar um acordo económico que lhe daria 
acesso a preços de petróleo competitivos e um aliado fundamental 
no médio oriente, reconhece Jerusalém como capital de Israel e 
promete apresentar um plano que traria a paz. 

Os acordos económicos realizaram-se, mas o país ficou mer-
gulhado em tumultos e conflitos armados. Em 2021, Israel invade 
e expulsa os palestinianos das suas casas em Jerusalém Oriental 
para permitir a expansão dos colonatos, quais as respostas interna-
cionais? A reunião urgente do conselho de segurança das nações 
unidas para a declaração de um cessar-fogo, vetado pelos Estados 
Unidos, que não quer causar mau estar na sua relação económica 
com Israel. Ao fim de 11 dias de confrontos Israel e Palestina acei-
tam o cessar-fogo mediado pelo Egipto. 

Na minha opinião, este conflito só vai conhecer um fim quando 
as partes interessadas na sua resolução deixarem de lado os seus in-
teresses e se focarem realmente na questão fundamental do proble-
ma. E qual é essa questão? A subjugação palestiniana por parte dos 
Israelitas. Estamos em pleno séc. XXI e a faixa de gaza continua 
cercada por um muro, debaixo de severos bloqueios económicos 
que leva a que os palestinianos vivam abaixo do limiar de pobreza. 
A meu ver este conflito nunca vai ter uma resolução porque já se 
tornou claro que ambos os povos não conseguem coexistir pacifi-
camente no mesmo território. 

Os judeus sempre se sentiram um povo menosprezado, perse-
guido e inseguro, mas durante todos estes anos vêm a reproduzir 
nos árabes tudo aquilo de que fugiram, tudo aquilo a que os levou 
a alcançar a terra santa e se eles conseguiram finalmente a sua paz, 
os árabes estão a anos-luz de alguma vez voltarem a ser felizes e 
livres na Palestina.

Fonte: Polotize!

Fonte: Mariana Rogado
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Caldas SC e SCU Torreense 
apurados para a Liga 3 de 
2021/22
É uma época de sucesso para ambos os clubes do Oeste ao con-
seguirem ambos subir do Campeonato de Portugal à nova Liga 3 
que arranca na próxima época. Ficam assim entre os melhores 55 
clubes de futebol do nosso país (excluindo equipas B).

Pedro Fonseca

Futebol

Caldas SC
A época acabou em festa para os caldenses um pouco por toda a 
cidade no dia em que ficou confirmada a presença do clube na Liga 
3. Era o objetivo delineado pelo presidente Jorge Reis e o treina-
dor José Vala desde o início da época e o conjunto dos pelicanos 
conseguiu dar aos seus adeptos a alegria da subida de divisão nesta 
época atípica.

Oliveira Hospital FC 2-1 
Caldas SC
A equipa que melhor jogou ficou com os três pontos. O Caldas não 
entrou bem na partida, sofreu aos 12' por André Freitas e na se-
gunda parte aos 56' minutos por André Fontes. Sem se apresentar 
como uma equipa perigosa no ataque, o Caldas conseguiu reduzir 
por Nuno Januário aos 83'.

Caldas SC 2-1 Benfica Castelo 
Branco
Regresso às vitórias importantíssimo para os Caldenses. Foi um 
jogo muito equilibrado no Campo da Mata, com ambas as equipas 
a precisar dos três pontos para sonhar com a Liga 3.

Foi à equipa da casa que sorriu a sorte. Os golos de João Ro-
drigues de penalty e de Júlio Alves na primeira parte anularam-se 
e aos 55' Nuno Januário mostrou mais uma vez que anda com pé 
quente e deu a vitória ao Caldas SC.

GS Loures 0-1 Caldas SC
Por vezes as vitórias mais importantes não vêm dos jogos mais 
bonitos e foi mesmo isso que aconteceu. O Caldas marcou aos 25 
minutos por João Rodrigues, e desde então limitou-se a gerir a 
partida, trancando as portas ao ataque da equipa da casa. O Lou-
res foi tentando encontrar o golo do empate, mas o Caldas levou 

mesmo a vitória e a possibilidade de fechar as contas da Liga 3 na 
jornada seguinte para casa.

Caldas SC 1-1 Oliveira Hospital 
FC
Em caso de vitória do Caldas SC ou de empate neste jogo e no 
GS Loures - Benfica Castelo Branco, o Caldas garantia a subida 
à Liga 3. Com a atenção repartida em ambas as partidas, o Caldas 
chegou à vantagem aos 76 minutos de jogo, já bem perto do final, 
por Leandro Borges. Em Loures registava-se um empate, por isso 
nem um golo do Oliveira do Hospital FC tiraria o sonho aos cal-
denses, teriam de vencer ou esperar por outro golo no jogo.

André Fontes conseguiu o empate de penalty aos 81' mas não 
chegou e a festa começou por toda a cidade das Caldas.O Caldas 
Sport Clube vai marcar presença na Liga 3 na época 2021/22 na 
Série Sul! Adeptos, jogadores, staff e simpatizantes juntaram-se 
no centro da cidade, na rotunda da Rainha, para festejar o feito 
durante a tarde. Festejos a preto e branco que juntaram ambas as 
claques do clube, o Sector 1916 e os Dope Boys.

SCU Torreense
A Liga 2 escapou por entre os dedos ao Torreense, que acabou 
em igualdade pontual com o CF Estrela Amadora SAD. Apenas 
um clube podia subir ao segundo escalão profissional do futebol 
português e a equipa do Oeste perdeu no confronto direto com 
os lisboetas.

SCU Torreense 0-3 CF Estrela 
Amadora SAD
Os visitantes dominaram a partida em Torres Vedras com dois 
golos de Diogo Leitão, um em cada parte, e outro de Latón a 
fechar as contas aos 83'. A falta de eficácia de alguns jogadores, 
bem como a má performance das habituais estrelas do Torreense 
como Ricardinho e Filipe Andrade resultaram no pior resultado 
da época no Campeonato.

Vitória Setúbal FC 1-2 SCU 
Torreense
O primeiro jogo fora de casa na fase de acesso à Liga 2 ficou marcado 
pelo regresso às vitórias da equipa de Filipe Moreira. Os azul-grenás 
acabaram por sofrer primeiro aos 9’ por Mendy. Numa reação fan-
tástica do conjunto de Torres conseguiram chegar à vantagem antes 
do intervalo com golos de Gustavo Tocantins e de Onyekachi Silas. 
O resultado manteve-se até final da partida e parecia delinear-se 
uma discussão entre o Toreense e o Estrela pela promoção.
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Desde o início da época que assumia em sintonia com o 
seu presidente que o Caldas SC sonhava com a subida 
à nova Liga 3 e, num grupo difícil, a equipa caldense 
conseguiu garantir a tão desejada subida com uma jornada 
de antecedência. Jogadores como Nuno Januário, João 
Rodrigues e Leandro Borges destacaram-se nesta fase final 
com golos e exibições importantes, mas foi o maestro Vala 
que coordenou o conjunto alvinegro a esta conquista.

O jogo que permitiu a festa aos adeptos caldenses pela 
subida à Liga 3 é o que destacamos este mês. Foi uma 
partida equilibrada entre duas equipas que acabaram 
mesmo por subir de divisão, mas que teve um Caldas por 
cima durante grande parte do tempo.

Personalidade do mês

Jogo do mês

José Vala - Treinador do Caldas SC

Caldas SC 1-1 Oliveira Hospital FC

UD Leiria 1-1 SCU Torreense
A deslocação ao estádio Dr. Magalhães Pessoa não correu de fei-
ção aos Torreenses e, com a derrota do Estrela contra o Vitória de 
Setúbal, equilibrou todas as contas da subida.

O Leiria precisava da vitória para voltar à discussão e adian-
tou-se no marcador por Alioune Badara aos 12 minutos, muito 
cedo na partida. A equipa da casa foi tentando sempre aumentar 
a vantagem perante um Torreense mais adormecido, mas aos 76' 
David Rosa conseguiu o empate. Nos últimos minutos ambas as 
equipas podiam ter conseguido o golo da vitória, nomeadamente 
Silas que fintou o guarda-redes, mas permitiu um corte de cabeça 
do defesa do Leiria com a baliza aberta.

CF Estrela Amadora SAD 0-0 
SCU Torreense
A vitória garantia a subida para o Estrela e, por outro lado, o Tor-
reense precisava de vencer para depender apenas de si próprio na 
última jornada. 

Num jogo cheio de admoestações da parte do árbitro aos jo-
gadores, foram distribuídos 10 cartões amarelos e um vermelho a 
Zézinho, por acumulação. O Torreense jogou com 10 homens des-
de os 58 minutos e ficou a precisar de fazer um melhor resultado 
que o Estrela na última jornada.

SCU Torreense 2-0 Vitória 
Setúbal FC
Com o foco em ganhar o seu jogo, mas um ouvido na rádio para 
acompanhar o resultado em Leiria, o Torreense começou a partida 
com más notícias, pois Paollo Madeira marcou logo no primeiro 
minuto de jogo para o CF Estrela. Fazendo a sua parte, o Torreense 
também marcou cedo por Tocantins aos 17' e mais perto do final 
por Ricardinho, mas o segundo golo de Madeira e a consequente 
vitória do CF Estrela significaram a subida do clube da Amadora à 
Segunda Liga. Foi uma vitória amarga para o Torreense que fecha 
uma grande época, tanto no CP quanto na Taça de Portugal. Ficou 
a faltar um ponto ou uma vantagem no confronto direto para levar 
o clube ao patamar profissional.

Destaques da época

Caldas SC

SCU Torreense

Com alguns altos e baixos, os caldenses conseguiram o 
objetivo delineado desde início da época. As vitórias contra 
o Alverca em Dezembro, o Loures na última jornada e 
também o empate que garantiu a promoção frente ao 
Oliveira do Hospital contrastaram com outros momentos 
menos bons como as duas derrotas nos derbies do Oeste 
contra o Torreense, o primeiro com muita polémica 
envolvida, e também a série de cinco jogos sem vencer perto 
do final da fase regular.
O treinador José Vala e o seu conjunto têm um grande 
desafio na Liga 3 e o Jornal O vai continuar a acompanhar 
os resultados do clube das Caldas na próxima época.
Destacamos o desempenho das novas contratações Leandro 
Borges e André Perre, bem como as performances de 
Januário, João Rodrigues, o capitão Thomas Militão e ainda 
Yordi Marcelo que mostrou este ano uma grande evolução 
no meio-campo caldense.

O investimento do clube de Torres Vedras notou-se e 
por pouco não resultava numa subida à Segunda Liga de 
futebol. Os Torreenses poderam ver o seu clube chegar 
aos oitavos de final da Taça de Portugal e perder apenas 
em Braga contra uma das melhores equipas do nosso país, 
venceram 22 dos 31 jogos este ano e ficaram a um ponto 
de bater o CF Estrela no final do ano. O Alverca FC foi 
também um grande rival deste conjunto, mas foi deixado 
para trás na última jornada da fase regular. O treinador não 
renovou e é uma grande perda para a zona Oeste após uma 
excelente época de futebol. Encontrando um substituto à 
altura o Torreense pode sonhar com uma luta pela subida de 
novo, numa Liga 3 que ainda tem muito por definir e com 
todos os lugares por discutir. Welliton, Ricardinho, Filipe 
Andrade e David Rosa são apenas alguns dos nomes que 
fizeram a diferença para o Torres.
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Modalidades

O mês de maio trouxe um calendário cheio de atividade para o 
Clube Desportivo do Bombarral. No primeiro dia do mês de maio, 
deslocaram-se com os atletas Lourenço Nunes e Davide Praze-
res ao Estádio Municipal da Marinha Grande, para participar 
no Campeonato Distrital de Provas Combinadas + Provas Extra. 
Neste, Lourenço Nunes alcançou o 3º Lugar no Lançamento do 
Dardo e o 5º Lugar no Lançamento do Disco, batendo o recorde 
pessoal em ambas modalidades. Davide Prazeres também encon-
trou sucesso na Marinha Grande, ficando em 1º Lugar no Lança-
mento do Dardo e 1º Lugar no Lançamento do Disco, também 
batendo o recorde pessoal em ambos. 

No dia 15 de maio, deslocaram-se a Porto de Mós com o atleta 
Francisco Lima, onde este se sagrou Campeão Distrital de Juvenis 
nos 5km marcha em Estrada. O mês de maio do Clube Despor-
tivo do Bombarral acabou com duas deslocações, novamente, à 
Marinha Grande. Na primeira, dia 29, Francisco Lima adicionou 
mais um palmaré à sua coleção, sagrando-se Vice-Campeão Dis-
trital de Juniores nos 5km marcha. Dia 30, regressaram à Marinha 
Grande, desta vez com Ricardo Pinto e Carolina Patrício. Ricardo 
Pinto conseguiu alcançar o 3º lugar na Prova Extra de 1500m 
obstáculos para iniciados, batendo o seu recorde pessoal, enquanto 
Carolina Patrício qualificou-se para o Campeonato Nacional de 
Esperanças no Lançamento do Dardo. O Jornal O dá os parabéns 
ao clube e aos seus atletas pelo mês cheio de sucesso.

Neste mês de maio, o destaque vai mais uma vez também para 
João Almeida. O ciclista de A-dos-Francos mostrou-se novamen-

Rodrigo Andrade

te em bom plano no ciclismo internacional, acabando em 6º lugar 
na prestigiada Volta a Itália e ficando a menos de 1 segundo do 
5º. Em 2020, o atleta já tinha tido sucesso nesta prova, tendo 
segurado por diversas jornadas a camisola rosa e onde acabou por 
terminar em 4º lugar. Esta classificação marca o nono top 10 con-
secutivo do atleta, reforçando a boa forma do ciclista e juntando-
-o, cada vez mais, ao top da elite mundial no ciclismo.

No futsal, a equipa de futsal masculino do Politécnico de 
Leiria conseguiu qualificar-se para a fase final do Campeonato 
Universitário, depois de ter vencido 2-1 contra o Politécnico de 
Castelo Branco. A fase final acontecerá entre 19 a 30 de julho no 
Fundão, onde defrontaram as equipas do Politécnico de Coim-
bra, Universidade do Minho e Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro.

Ainda no futsal mas passando para o município de Óbidos, o 
Gaeirense venceu, pela primeira vez na sua história, o Campeo-
nato Distrital da Divisão de Honra. Após esta vitória, a equipa 
conseguiu acabar o mesmo de maio ainda invicta, contabilizando 
11 vitórias e apenas 2 empates.

Por fim, na canoagem, Kevin Santos deslocou-se à Rússia 
onde tentou o apuramento para os jogos olímpicos na modalida-
de. Apesar de uma excelente prestação na prova o ter colocado em 
3º lugar na prova, o atleta da Atouguia da Baleia não conseguiu o 
apuramento para a prova que se irá realizar no Japão.

Mês de sucesso para Gaeirense, CDBBR 
e João Almeida

Fonte: Público

Fonte: Público
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Associação Não Partilhes
Pelo direito à privacidade

Entrevista

Nesta edição do Jornal O entrevistámos a 
Associação Não Partilhes, de apoio a ví-
timas de que viram as suas fotos íntimas 
divulgadas nas redes sociais, representadas 
pela Mariana Branco, vice-presidente e 
natural de Alcobaça e pela Inês Marinho, 
presidente da Associação. 

AJO: Vamos começar então com a vossa 
apresentação e a apresentação do projeto.

Clara Rocha

Inês: Isto foi uma situação no fim de 2020, 
juntaram-me num grupo com algumas 
meninas que tinham todas sido vítimas 
desta situação da partilha de conteúdo 
íntimo sem autorização e eu pensei que 
realmente alguma coisa tinha que ser feita, 
alguma coisa tinha que se avançar e infor-
mar porque isto eram grupos de milhares 
de pessoas e milhares de vítimas. 
Comecei a reunir informação, a tentar 
explicar às pessoas de uma maneira mais 
básica o que estava a acontecer. As pessoas 
realmente mostraram-se interessadas e as-
sustadas com a realidade e foi aí que come-
çou o Não Partilhes. 

Mariana: Eu só apareci na fase seguinte, 
a Inês começou a contar-me as situações 
que se passavam nos grupos, algo que eu 
estava completamente a leste, admito e 
quando ela me contou falámos de criar 
uma página e começámos a ver mais como 
seria a estética, o plano de divulgação e 
que conteúdo deveríamos partilhar, sem-
pre com o cuidado de ser o mais correto 
possível, porque com muita facilidade isto 
podia tornar-se ofensivo.

Inês: Sim porque o povo português não 
está ainda 100 % preparado para lidar com 
estas coisas e então nós temos que adaptar 
o nosso discurso para qualquer pessoa que 
possa ler. Nós temos pessoas na nossa pági-

na (de Instagram) desde os 9 anos até aos 
mais de 65 anos.

Mariana: Sim, e que possam entender tam-
bém.

Inês: Sim, não podemos dar um discurso 
demasiado difícil de entender, tem que 
ser algo básico e simples, e também é di-
fícil adaptar assim coisas a toda a gente, há 
sempre alguém que vai contra, obviamente.

AJO: Na generalidade então, podem 
dizer que a Associação está a ser bem 
recebida pelas pessoas, estão a ter 
feedback positivo?

Inês: Sim, muito, claro que há sempre pes-
soas contra nós, claro que temos todos um 
pensamento machista, mesmo que queira-
mos não ter e queiramos ser melhores, vai 
existir sempre alguém contra. Mas a maior 
parte está a favor, tem empatia e percebe 
o quão grave e doloroso isto pode ser para 
a vida de alguém, levando até que acabem 
com a própria vida, não é? E pronto, a 

AJO: Que atividades é que a Associação 
Não Partilhes já teve?

Inês: Até agora só fazemos com frequência 
diretos, debates e webinares online, com a 
pandemia a não nos deixar fazer uma quan-
tidade de coisas que pronto, estavam na 
minha cabeça, mas não sabemos quando 
vamos conseguir passar para a prática. Con-
seguimos ainda uma parceria com uma aca-
demia de autodefesa, oferecemos aulas a 20 
pessoas e estamos agora como Associação 
a pensar em consolidar uma parceria mais 
séria e com mais algumas academias para 
continuarmos com as aulas de auto -defesa. 
Também conseguimos uma parceria com o 
Miguel Câmara Pereira, que é um surfista 
que trabalha para a ISTO, um instituto de 

maior parte das pessoas estão a conseguir 
compreender e quando não conseguem 
tentam compreender e fazem perguntas, 
tentam entender, e acho que isso é muito 
importante. Eu prefiro que façam pergun-
tas e percebam do que fiquem “Ah nin-
guém quer saber disto”. 

Fonte: Instagram
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Fonte: Instagram

Inês: É assim, como eu sou uma das, eu já 
não me ponho nesse estatuto, mas é o que 
eu sou, sou uma das vitimas desta partilha 
de conteúdo indevida, eu sabia mais ou 
menos, geralmente, o que eu devia ter tido 
e não tive, o que podia ter tido e não tive. 
E quando eu vejo pessoas que às vezes só 
precisavam de uma palavra, só precisam de 
um encosto amigo, que alguém lhes disses-
se “Olha não tens culpa, está tudo bem, eu 
estou aqui para te ajudar” e o que eu oiço de 
feedback dessas pessoas, com quem eu falo 
diariamente, é um feedback positivo. Mes-
mo que eu tivesse a maior parte das pessoas 
contra mim, só esse feedback dessas pessoas 
que passaram pelas coisas, que para mim 
são quem mais importa, acho que arremessa 
tudo para o lado. É tudo bastante positivo, 
agora até quando saio à rua, não há um dia 
que eu saia à rua e não me parem e digam 

“Olha parabéns pelo que estás a fazer pelas 
mulheres, adoro o que estás a fazer” e está-
-me a assustar um pouco mas está a ser mui-
to bom. Fico ok, isto é uma cena real, as pes-
soas estão mesmo a dar valor e eu acho que 
é mesmo avassalador. Nós não queremos ter 
o microfone apontado para nós, queremos 
virar o microfone para essas pessoas, quere-
mos que essas pessoas estejam envolvidas no 
não partilhes, queremos que essas pessoas 
sejam voluntárias e membros e que ajudem 
como nós ajudamos porque eu acho que não 
há quem seja mais indicado para ajudar do 
que uma vítima que sabe bem o que passou, 
o que gosta ou não gosta que se lhe diga. Eu 
tenho meninas que estão a tirar a licenciatu-
ra ou mestrado, já tiraram e todas, mesmo as 
menores de idade, querem ajudar, e eu quero 
integrá-las para sempre nesta Associação e 
cada pessoa que vier, sendo vítima ou não e 
quiser ser integrada para ajudar outras pes-
soas é sempre bem vinda. 
É mesmo um espaço seguro para todos.

AJO: E onde é que podemos encontrar a 
Associação?

Inês: Neste momento apenas através das 
redes sociais. Em princípio vamos ter a 
sede consolidada este mês ou o próximo, 
aqui em Lisboa. Quero criar um sistema 
de pedidos de ajuda mais central e mais 
aprimorado do que o que temos agora. 
Nós tendo 4 redes sociais (Tiktok, Twit-
ter, Facebook e Instagram) é um bocadi-
nho vago quando alguém pede ajuda. Pode 
pedir para o Twitter e a mensagem só nos 
chega passado uma semana e podem ser 
coisas urgentes. Toda a gente que quei-
ra associa-se a esta Associação, vamos ter 
dois tipos de sócios, normais, e pessoas que 
precisam de ajuda, um pouco diferentes e 
com tratamento diferente, mas todos terão 
os seus benefícios e eu também sinto que 

AJO: Fico feliz de estarem a receber esse 
apoio positivo. E agora por último, como 
é que alguém pode efetivamente ajudar a 
vossa Associação.

Inês: Assim em pouco tempo, a melhor 
maneira de ajudar é sempre partilhar a 
nossa informação, apelar a doações, tor-
narem-se sócios, prestar atenção, abrir os 
ouvidos e conseguir ouvir o que estas pes-
soas têm para dizer, o que estas vítimas têm 
para dizer e se uma vítima está a dizer “Eu 
não aguento mais” isto é horrível. Quem 
somos nós para dizer, “Mas tu meteste-te 
a jeito, tu é que escolhestes isto, tu fizeste 
a cama onde te deitaste”, temos que es-
tar todos num patamar de ouvidos mais 
abertos e menos julgatórios. Toda a gente 
que estiver interessada em fazer uma en-
trevista, em fazer um podcast, chamar-nos 
às escolas, queremos explicar isso também 
aos mais novos e se calhar estamos a evi-
tar que uma menina de 6 anos tenha que 
recorrer no futuro ao não partilhes. Pode 
recorrer de outra maneira, pode-nos ajudar, 
mas não como vítima e é muito importante 
educarmos os nossos meninos mais peque-
ninos, dos 5 aos 15 anos, para perceberem 
este conceito do consentimento e estas di-
nâmicas todas, este glossário todo, de uma 
maneira adaptada claro. E esta é a maneira 
de ajudar, espalhar a palavra, doar, ajudar 
da maneira que podem!

Twitter InstagramFacebook

para mim o benéfico é só dar, é ajudar. E 
sei que há muitas pessoas como eu e eu não 
tinha noção. Achava que era um bocadinho 
maluca, síndrome de Messias, tinha aqui 
algum problema (risos) e agora com esta 
situação do não partilhes estou a verificar 
que há efetivamente pessoas que só que-
rem ajudar, eu não tinha noção disto e fico 
muito feliz que o mundo não é feito só dos 
maus, também há muita gente boa.

AJO: Desde que a Associação começou, 
conseguem-nos dizer assim algum 
momento que tenham realmente ficado 
com a sensação de que estavam realmente 
a fazer alguma coisa pelo bem e algo de 
importante? Deu-vos algum clique?

surf internacional. Ele dá aulas de surf the-
rapy mas como o Não Partilhes surgiu no 
Inverno ainda não conseguimos fazer nada 
mas agora no Verão espero que conseguía-
mos fazer isto numa forma mais séria. Te-
mos muitos projetos na calha e muitas ma-
neiras de chegar e ajudar as pessoas.
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O primeiro 
emprego 

Ricardo Andrade

Nesta primeira edição vamos falar de algo muito simples. Imagina 
que terminas agora o teu curso na faculdade, ou sais do 12º ano, e 
começas imediatamente a trabalhar. Podes-te perguntar imedia-
tamente como funciona. O que devo fazer? Como é que pago os 
meus impostos? E este dinheiro todo que tenho, o que devo fazer 
com ele? São questões válidas, que vamos tentar responder nesta e 
nas próximas edições.

O primeiro passo, a papelada.
Entregas o teu currículo, ou és abordado por uma empresa. Vais 

à entrevista, corre tudo muito bem e ligam-te a informar que estás 
contratado. E agora? Basta só aparecer no dia seguinte? A verdade 
é que há algumas burocracias que deves ter atenção. 

Em primeiro lugar, precisas evidentemente de uma conta ban-
cária, onde o teu patrão possa enviar, por transferência bancária, o 
teu salário. Deves analisar os vários bancos que existam na zona 
e descobrir qual se adequa mais às tuas necessidades. Alguns po-
dem, por exemplo, exigir comissões de gestão da conta, ou exigir 
uma comissão caso querias um cartão associado à mesma. Outros 
poderão dar-te a oportunidade de abrir uma conta – ordenado, 
onde tens acesso a um crédito (pedir o dinheiro do ordenado “em-
prestado” e pagá-lo passado um tempo, com juros claros) ou ainda 
poderás querer criar uma conta poupança, onde deixar uma parte 
do teu rendimento que não pretendes gastar (falaremos sobre isto 
numa próxima edição).

De seguida, irás assinar um contrato de trabalho, que te irá ligar 
à entidade durante um determinado tempo e que irá definir todos 
os detalhes da tua relação com o empregador. Poderás ainda que-
rer fazer parte de um sindicato que represente trabalhadores como 

tu. Os sindicatos funcionam normalmente como representantes de 
todos os trabalhadores que dele fazem parte. Assim, são eles que 
se reúnem com o patrão, para pedir aumentos ou melhores condi-
ções de trabalho. Se representarem muitos trabalhadores terão à 
partida mais poder do que se os trabalhadores se representassem 
individualmente. Na maior parte das empresas o teu contrato de 
trabalho está inserido dentro de um acordo de empresa, negociado 
entre os sindicatos e o patrão, com salários e condições (como dias 
de férias) já definidos.

Uma última nota para os trabalhadores independentes. Caso 
queiras trabalhar por conta própria (como um médico que abre o 
próprio consultório) terás que abrir atividade nas finanças, que no 
fundo diz ao Estado o que tu fazes e em que área. Poderás ser pago 
a recibos verdes, que são facilmente tratados no portal das finan-
ças. Por fim, se fizeres mais de 10 000 € num ano, no ano seguinte 
terás que declarar, periodicamente dependendo de quanto fizeres, 
o IVA das tuas atividades, e entregar a parte devida ao estado. Há 
três taxas diferentes, 23 %, 13 % e 6% (em Portugal Continental), 
que variam dependendo da tua atividade. 

Tratada a papelada toda inicial, assinado um contrato de traba-
lho, o que devo fazer com o meu primeiro salário? Há muitas dicas 
disponíveis sobre como poupar e alocar o teu novo rendimento e 
na próxima edição iremos dar-te as melhores! Até lá!

Fonte: Financial Times

Fim de Aulas Nostálgico

A partir desta edição a AJO trás mais con-
teúdo novo! Todos os meses vais ter uma 
playlist especialmente feita por nós, para 
que tenhas sempre algo para ouvir!
Contém:

Só Tu Podes Alcançar | 4Taste
Complicated |Avril Lavigne
I Don’t Want To Talk About It | D’ZRT
Bye Bye (vou-me divertir) | Just Girls

Playlist Ouve aqui!

All Star | Smash Mouth
Survivor | Destiny´s Child
Drunk With My Friends | Ashniko
Stay | Post Malone
With You | Chris Brown
Crazy In Love | Beyoncé, Jay-Z
Pump It | Black Eye Peas
No Fun | Joji
Where Do You Think You´re Going | 
Dire Straits

Flow | Shawn Mendes
Biza | Slow J
A Vida Faz Me Bem | Anjos
Lonely | Akon
Ai Se Ele Cai | Xutos & Pontapés

E muito mais!
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Da Foz do Arelho vemos as Berlengas, 
mas não vemos o dinheiro da Junta
Pedro Isidoro da Silva

A inclusão de todos os alunos 
é promovida pela escola Raul Proença

Fonte: Erasmus +

No próximo ano letivo arranca uma parceria entre o Agrupa-
mento de Escolas Raul Proença (AERP) e o Centro de Formação 
de Associação de Escolas Centro-Oeste, com o objetivo de pro-
mover a inclusão de todos os alunos e a interculturalidade.

Este projeto no âmbito do Programa Erasmus+, é determi-
nante para um novo recomeço. Considero que o intercâmbio de 
professores e alunos de outros países é fundamental para o cres-
cimento do agrupamento nesta era da globalização e da intercul-
turalidade. É essencial promover projetos que ajudem, de alguma 
forma, a diminuir o as desigualdades étnicas, de género e sociais. 

Com a Covid-19, os momentos de lazer, convívio e de empatia 
entre alunos e professores, essenciais para a vida dentro e fora da 
escola, foram muito reduzidos. Este projeto tem o objetivo de vol-
tar a aproximar as pessoas e de voltar a proporcionar a magia que 
se perdeu.As práticas inclusivas e o apoio à diversidade já faziam 
parte da filosofia do Agrupamento, mas nunca é demais apoiar a 
transferência de boas práticas no âmbito do ensino e do desenvol-
vimento escolar e pessoal.

Ana Neves

No final do mês de maio, o jornal Público revelou novos con-
tornos do caso das alegadas fraude contabilística e apropriação de 
dinheiros públicos nessa Junta de Freguesia do concelho de Caldas 
da Rainha. Dados de uma auditoria indicaram um buraco de mais 
de 190 mil euros, de onde se pagaram despesas em fraldas e óculos. 

Desde funcionários que também eram autarcas a câmaras se-
cretas que gravavam relações extraconjugais, o leitor delicia-se com 
uma novela que só mostra a importância dos jovens. Felizmente, o 
jornalismo cumpriu a sua missão e deu-nos a conhecer as alegadas 
politiquices tugas típicas.

Esta nossa idade deixa-nos marcar uma terra. A vontade de mu-
dar e de romper com estas ações deve ser transformada numa força 
obstinada que bate o pé. Que bate o pé ao nepotismo, à fraude, à 
discriminação (não estivéssemos nós no colorido e importante mês 
de junho). Que se chega à frente e mostra que o futuro é o presente. 
Está na hora de mudar e de dar as rédeas a uma nova geração.

Fonte: Pinterest
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Rodrigo Gomes, cara e voz conhecida 
da RFM e da RTP

Entrevista

Fonte: RTP

AJO: Queremos começar por saber quem 
é o Rodrigo. Sabemos que és ou já fizeste 
parte de uma banda de rock, outra de 
eletrónica, produtor, locutor de rádio, 
fazes televisão. Qual destas facetas te 
identifica mais? Ou sentes que todas te 
definem um bocado?

Rodrigo Gomes: Eu penso que sou um en-
tertainer, a definição é essa, demorei muito 
tempo para perceber o que queria fazer da 
vida, passei muito tempo a ensaiar, a tocar 
e a passar música à noite. Em 2015 quan-
do fui pai, percebi que me tinha de focar 
no que eu fazia mais naturalmente, e sem 
esforço, porque a música exigia muito es-
forço. Quando fui para a RFM em 2004, 
estive em estágio, e tive pessoas que me 
direcionaram. Por exemplo eu tava a ler o 
jornal, que era a maior fonte de notícias e 
informação, e eu comentava e dizia uma 
piada, e os meus colegas diziam “Escreve 
isso, mete isso no guião”, então eu fui per-
cebendo que havia conteúdo nas macaca-
das que ia fazendo. Então em 2015 quando 
deixei o hobby da música, foquei-me nisso.

AJO: No tempo que estavas no 
background, e sendo tu um entertainer, 
sentias-te realizado como te sentes hoje?

Rodrigo Gomes: Os meus pais alerta-
ram-me muito cedo, e isto é um conselho 
que dou a todos os jovens, oiçam os vos-
sos pais (risos), eles diziam és tu que fazes 
eles deviam dizer o teu nome, e eu não me 
importava, só queria sair de lá e ir ensaiar. 
Mas, entretanto, eu percebi que coisas que 
eu fazia, editava, escrevia, e começavam a 
dar na SIC, e nunca diziam o meu nome, o 
que começou a ser um pouco chato. Com o 
aparecimento das redes sociais, eu comecei 
a ter voz nas redes sociais, as pessoas come-
çaram a reparar no meu trabalho, e então 

dai passei para o microfone.

AJO: Sabemos que foste em tempos um 
jovem que fugia da escola e ia jogar à bola 
na rua em Marvila, o que o trouxe até ao 
Bombarral?

Rodrigo Gomes: Tinha 5 anos e fugi da 
escola sim, porque odiava a festa (risos), e 
foi uma fuga digna de filme, percebemos a 
dinâmica das educadoras, e sabíamos que 
a Pitucha (nome da educadora) era a úl-
tima, então ficamos escondidos à porta do 
refeitório e saímos. Então quando fugimos, 
digo ao meu amigo, agora vai cada um para 
sua casa, só que o meu amigo diz-me que 
vive na Póvoa de Santa Iria (risos), então eu 
disse-lhe para voltar e ir deitar-se na minha 
cama. E depois outro problema, eu planeei 
a fuga da escola, mas não me lembrei que 
ia chegar a casa e os meus pais iam estar lá, 
que claro que me perguntaram o que estava 
a fazer em casa aquela hora
O que me levou ao Bombarral foi que a 
empresa onde trabalhava o meu pai em 
Marvila, mudou-se para o Bombarral com 
um novo armazém da empresa la, que ofe-
receu melhores condições, e então acaba-
mos por nos mudar para lá

Rodrigo Gomes: Eu vim de Chelas e como 
sabemos esta região tem má imagem, e 
nuns bairros acima meu isso até pode ser 
verdade, mas os meus pais dentro das li-
mitações que tinha sempre me tentaram 
proteger. Andei num colégio privado, em 
que se dissesse caraç**, levava uma regua-
da. E quando cheguei ao Bombarral, no 
recreio para jogar ao berlinde começam a 
chamar-me “Oh seu CO** do CARA*** 
não sabes jogar ao berlinde”, (risos) e eu 

AJO: Como foi a adaptação à vila? O que 
gostaste mais e menos?

nem sabia que se podia chamar isso a outra 
pessoa, nem faz sentido ele é um homem 
como é que é co**, então a maior dificul-
dade que senti em termos de adaptação foi 
essa questão das chamadas asneiras.

AJO: Quais são as maiores memorias que 
levas do Bombarral?

Rodrigo Gomes: Acima de tudo lembro-
-me do primeiro dia do 5º ano que tínha-
mos todos de plantar uma árvore, e que 
como tinha pouco jeito, me disseram logo 
que era da cidade que não sabia plantar ár-
vores (risos).Mas no fundo só me lembro, 
dos intervalos não é, porque eu odiava a 
escola, era horrível, apesar de adorar todos 
os meus professores, e que tenho pena de 
não ter aproveitado mais a escola e de ter 
agrade cido naquela altura tudo o que os 
professores me deram, mas pronto enquan-
to jovens não temos essa noção.

Ricardo Andrade e Miguel Gomes

AJO: Sentes que existe algo que o Oeste 
tenha acrescentado que, se calhar se 
nunca saísse de Marvila hoje não tinhas?
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Fonte: RFM

AJO:  Sabemos que enquanto andaste no 
Bombarral fizeste parte da radio local, 
como surgiu o projeto da ANTENA FM, 
que foi o teu primeiro projeto em rádio?

Rodrigo Gomes: Eu tinha 14 anos e já ha-
via o projeto da radio escola no Bombarral 
e só funcionava num intervalo por dia, e 
era quando as continuas não se chateavam 
porque a música estava muito alta, e houve 
até um dia que a coluna ardeu. 
Mas desde miúdo que todo o dinheiro que 
me davam, eu gastava a comprar CDs, e 
eu até ficava todo vaidoso quando eu di-
zia que gostava de Pink Floyd e de Jimmy 
Hendrix, e todos diziam que isso não era 
música para a minha idade e eu ficava todo 
vaidoso, depois eu gravava cassetes para os 
meus colegas e treinadores que eu joguei 
no bombarralense, era guarda-redes, e fiz 
dos 15 aos 17 esse programa de radio, ate ir 
para a faculdade.

AJO: E como é que comparas essa 
experiência com a que tens na RFM?

Rodrigo Gomes: As experiencias foram 
completamente diferentes, hoje em dia há 
podcasts, tutoriais e material disponível a 
mostrar tudo. 
Naquela altura não havia nada, eu era dj 
e tinha o programa de radio, em que po-
dia passar o que queira, quando cheguei à 
RFM era completamente diferente, e eu 
nem sabia que o produtor de radio existia, 
porque com o que tu tens mais contacto 
é com os apresentadores, e o produtor de 
radio faz tudo, vai desde ir buscar os cafés 
a escrever o guião. 

AJO: Qual a maior celebridade que 
entrevistaste, e a entrevista que te deu 
mais gosto de fazer?

Rodrigo Gomes: A maior celebridade que 
já entrevistei foi o Dwayne ‘’The Rock’’ 
Johnson, pessoa incrível, e foi de longe a 
maior celebridade. A que fiquei mais wow 
foi o Chris Pratt dos Guardiões da Galáxia, 
porque eu estou muito envolvido no uni-
verso Marvel do qual sou fã, e de repente 
nem conseguia acreditar que estava ali à 
minha frente alguém que tinha acabado de 
ver dias antes nos cinemas.
Mas a que me deu mais gosto até agora, foi 
o Shawn Mendes, já fiz 2 entrevistas com 
ele, e ele é super talentoso, muito humilde 
e simpático, também gostei bastante de en-
trevistar a Anitta e a Rita Ora.

AJO: Sentes que a célebre frase “vídeo 
killed the radio star” é verdade e se nota 
nos dias de hoje?

Rodrigo Gomes: Não, nunca foi verdade, a 
rádio é o meio de comunicação, que mais se 

AJO: O que dirias hoje a um jovem do 
oeste de 15 anos que tem como sonho ser 
apresentador de rádio, ou televisão? 

Rodrigo Gomes: O Conselho é o desafio, 
vocês cresceram na melhor era, com todas 
as ferramentas ao vosso dispor, não preci-
sam que vos deem oportunidades, vocês 
conseguem criar as vossas oportunida-
des, pensem no Diogo Bataguas, pensem 
Guilherme Geirinhas. Vou dizer algo que 
o Nilton me disse várias vezes, ouve um 
rapaz que disse assim ao Nilton “Eih Nil-
ton quero fazer stand up comedy, estou só 
à espera de comprar um computador para 
começar” e ele respondeu “Tu para come-
çares a fazer stand-up comedy precisas de 

Rodrigo Gomes: Vocês que também estu-
dam em Lisboa sabem certamente que nós 
somos estrangeiros em Lisboa, tu sais do 
teu núcleo do Bombarral, mas quando che-
gas a Lisboa eles já têm outras rotinas que 
não existem no Bombarral. 
A única diferença que eu sinto é que tinha 
andado a apanhar pêra rocha no verão e 
eles não (risos). 
Mas é engraçado que a minha relação 
maior com o Bombarral até começou 
quando saí, quando surgiu a banda e come-
cei a dar concertos. 

adapta e melhor se adapta, apareceu a tele-
visão, ui a radio já foi, não foi! ui apareceu a 
internet, a radio já foi, não foi! 
Alias até melhorou, e agora falamos do 
podcast que vai acabar com a rádio, mas 
quanto sei, podcast ainda é um nicho em 
Portugal, e caso cresce a rádio saberá certa-
mente adaptar-se. 
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Fonte: Faz faísca

AJO: Como foi Transição de produtor 
para apresentador, visto que são 2 
mundos ainda com diferenças bastante 
grandes?

Rodrigo Gomes: O bom que eu tenho é que 
quando faço alguma coisa sou eu, e quando 
cheguei ao microfone já cheguei com 35 
anos, e então já tinha alguma maturidade 
enquanto ser humano, o que não quer dizer 

que não estivesse nervoso, ou falhas graves, 
mas já era eu, e já estava confortável comi-
go próprio. Quando tu tens uma entrevista 
tu preparas a entrevista, mas quando tens 
imensas entrevistas é muita informação, e 
eu tinha um programa na RTP que ia en-
trevistar vários artistas internacionais nas 
Marés Vivas (festival de Verão), e tinha 

AJO: Com cada vez mais exposição, 
e com um crescimento cada vez mais 
notável, sentes cada vez mais a síndrome 
de impostor?

Rodrigo Gomes: Ya sem dúvida, e não sou 
o único ainda há pouco tempo falei com o 
Carlão que tem 35 anos de carreira, e que 
sente vontade de vomitar sempre que sobe 
a palco, acho que é normal, e que temos de 
saber lidar com isso, e querer e ambicionar 
sempre mais, se estou mais de 1 semana sem 
trabalhar já acho estranho, e é essa mentali-
dade que nos faz superar essa síndrome.

AJO: Se um dia te fosse dada a 
oportunidade de voltar ao OESTE 
voltavas?

Rodrigo Gomes: Neste momento, já não 
tenho nada no Bombarral sem ser 3 ou 4 
bons amigos e as memorias. Mas o Bom-
barral faz parte da minha vida, aqui há pou-
co tempo convidaram-me para representar 
algo no Bombarral e eu tive de declinar 
porque não me sinto em condições para 
ser embaixador, mas claro que irei aceitar 
se perceber que posso ser uma mais-valia 
para o projeto e não só porque a minha cara 
está na televisão

um papel e de uma caneta”, não precisam 
de mais nada para começar. 
O concelho e desafio é este, se vocês que-
rem fazer proponham-se a fazer, hoje o 
tiktok é uma ferramenta incrível, porque 
mostra o vosso vídeo a pessoas que não vos 
seguem, e eu adoro o tiktok hoje em dia, 
vejo coisas geniais la, se aparecer uma co-
reografia ridícula que não quero ver passo 
à frente. E o maior desafio é ultrapassar a 
inercia, porque vai haver um dia que vocês 
vão acordar e não vão querer fazer, mas vão 
fazer porque tem de ser. 
Felizmente hoje já não precisam da televi-
são e da radio para nada.

que falar inglês e uma pessoa a falar inglês 
fica sempre mais nervosa e com medo de 
errar, mas é algo que sendo natural acaba 
por fluir com naturalidade
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Caldas Da Rainha
CCC
19 Jun. | 21h00 | M/6
Música
Pedro Jóia 

CCC
24 Jun. | 21h00 | M/6
Música
A Canção da Terra | Temporada Darcos

Leiria 
Cine Teatro Monte Real
19 Jun. | 21h30 | M/16
Ilusionismo
Humano – A Máquina

Teatro José Lúcio da Silva
25 Jun. | 21h30 | M/6
Música
André Henriques – Cajarama

Torres Vedras

Alcobaça
Cine-Teatro de Alcobaça
28 Jun. | 19h00 | M/12
Cinema
Tesla

Teatro Cine Torres Vedras
19 Jun. | 21h30 | M/6
Música
Mário Franco Trio
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Festival Criajazz sobe ao castelo e à Villa 
Portela, em Leiria

Alunos de teatro da ESAD organizaram o 
Ofélia 10.5

Bom dia Cerâmica! salienta setor nos 
concelhos da região Oeste

La Vie e Rádio Mais Oeste lançam “Centro 
das Conversas”

Fonte: Jornal de Leiria

Fonte: Gazeta das Caldas

Fonte: Gazeta das Caldas

Fonte: Gazeta das Caldas

Com cinco concertos no Castelo de Leiria 
e na Villa Portela, o programa da 2ª edição 
do Criajazz, um certame que oferece uma 
combinação de novo jazz e valores artísticos, 
acontece entre 13 de Junho e 15 de Agosto. 

O programa conta sobretudo com 
“jovens músicos e projectos de originais”, 
numa aposta no “novo jazz”. O festival co-

Num ano ainda marcado pela pandemia, os 
alunos do 2º ano da licenciatura de Teatro 
da ESAD apresentaram o Festival Ofélia 
10.5. Um número diferente, uma vez que 
no último ano não foi possível realizar a 
décima edição. 

Sob o tema “Fragmentos”, entre os dias 
26 e 29 de Maio, foi apresentada uma de-

A Câmara das Caldas possui nas reservas 
dos ateliês-museus várias coleções que têm 
sido adquiridas nos últimos anos. 

No dia 15 de Maio, foi possível visitar 
as aquisições feitas da Fábrica Secla, assim 
como a coleção Maldonado Freitas e de 
Arte Popular que a autarquia tem, neste 
momento, nos pisos subterrâneos do mu-

Em parceria com a Rádio Mais Oeste avan-
ça com um formato que levará ao centro 
comercial algumas personalidades calden-
ses em conversas descontraídas sobre temas 
atuais. Nunca deixando de considerar a sua 
responsabilidade social, cada um dos convi-
dados irá também selecionar uma institui-

meça com Luís Ribeiro Sexteto, no Castelo 
de Leiria, onde também tocam Flak e Ro-
drigo Amaro, no dia 27. 

Na Villa Portela os concertos serão a 
11 e 25 de Julho com os Mau, e e Bison’s 
Big Band. A fechar há concerto de Mano a 
Mano no Castelo. Todos os concertos são 
às 19h, com entrada livre.

zena de peças na escola e pela cidade. O 
festival veio para centro histórico da cidade 
das Caldas, com a apresentação de peças 
no Parque D. Carlos I, no Céu de Vidro e 
também em vários museus. 

 Este ano, a organização viu-se obriga-
da a privilegiar os espaços exteriores, aber-
tos, para minimizar os riscos de contágio.

seu Barata Feyo. 
A visita foi conduzida por Marta Perei-

ra do Centro de Artes que deu a conhecer 
que a coleção de Arte Popular tem peças de 
55 oleiros de 44 localidades de todo o país 
e na barrística contam-se 34 autores de 17 
terras com destaque para as produções de 
Estremoz, Avintes e Açores.

ção particular de solidariedade social para 
ser agraciada com um donativo patrocinado 
pelo centro comercial. A primeira iniciativa 
acontece no dia 4 de junho, pelas 17h, sendo 
convidado o arquiteto Jorge Mangorrinha. 
A conversa será transmitida em direto nas 
redes sociais do La Vie.
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O Pride Month 

Inês Inácio

Com a chegada do mês de junho chega também a celebração 
do orgulho LGBTQ+. Mas o que é o mês do orgulho ou como 
comumente ouvimos falar, o pride month? E porque é que é im-
portante a sua celebração? 

O pride month leva-nos ao ano de 1969, quando, na madru-
gada de 28 de junho, a polícia invadiu o Stonewall Inn, um bar 
de Greenwich Village, Nova Iorque, frequentado sobretudo por 
homens gays e também por lésbicas e pessoas trans. Pela primeira 
vez, essas pessoas revoltaram-se, expulsando a polícia e começan-
do assim a  revolta de Stonewall, que durou até ao dia 2 de julho. 
Nessa revolta estavam pessoas como, Marsha P. Johnson e Sylvia 
Rivera, importantes figuras pelos direitos e pela libertação da co-
munidade LGBTQ+. 

A caminhada e a luta pelos direitos LGBTQ+ tem como mar-
co inicial esse momento, porém, o seu fim ainda parece distante. É 
por isso, uma caminhada contínua, de décadas, com muitas con-
quistas alcançadas e outras tantas por alcançar. O mês do orgulho é 
importante não só como uma celebração, mas também como uma 
lembrança disso mesmo, de que alguém já caminhou muito para 
nós estarmos onde estamos, e de que é nosso dever continuar a 
lutar por um mundo mais justo e igualitário. Ser-se LGBTQ+ é 
muito mais que gargalhadas, roupas extravagantes e coloridas e 
toda a diversão que se possa pensar que existe quando se via naque-
le dia do mês de junho nas notícias ou ao vivo, parte da comunida-
de e os seus aliados a descerem a Avenida da Liberdade em Lisboa, 
com música no máximo volume, enquanto dançavam e cantavam. 

É esquecido, muitas vezes, seja por ideia estereotipada, seja pelo 
que é incutido pelos meios de comunicação, que na comunidade 
LBTQ+ também se sofre, também há problemas de saúde mental 
e também há violência no namoro. 

Essa representatividade da comunidade LGBTQ+ nos meios 
de comunicação começa já a ser maior, isto se olharmos para o 
exterior e para séries, filmes e músicas que chegam sobretudo dos 
Estados Unidos, porque em Portugal ainda é escassa a oferta. 

Quando se procura um filme ou uma série, procura-se iden-
tificação com os personagens, procura-se pessoas semelhantes ou 
mesmo iguais a nós próprios. A representatividade LGBTQ+ é 
cada vez mais necessária para eliminar estereótipos e preconceitos, 
como por exemplo de que um homem gay é efeminado, de que 
uma mulher lésbica odeia homens ou de que uma pessoa trans irá 
automaticamente gostar do sexo oposto. Essa representatividade 
também deve ser concretizada nas pessoas ditas reais, isto é,  nos 
atores que dão vida às personagens. É importante que estes atores 
sejam de facto LGBTQ+, que, por exemplo, uma pessoa trans se 
sinta representada por um ator também ele/ela/eles trans. 

Embora alguns direitos tenham sido conquistados, esses mes-
mos direitos correspondem somente a uma parte da comunidade 
queer. É necessário trazer visibilidade para as pessoas trans e não 
binárias, contribuir para a sua validação, reconhecimento e aceita-
ção. E é, sobretudo, importante construir essa validação e aceitação 
dentro da própria comunidade. Esses direitos, que para muitos são 
garantidos, ainda não apenas uma utopia em outros países, onde 

Fonte: Flickr
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Fonte: Google imagens

ainda é crime ter relações com pessoas do mesmo sexo. 
O papel das escolas no apoio à comunidade LGBTQ+ é tam-

bém muito importante pois é nesses espaços, nesses ambientes, 
que jovens e crianças passam a maior parte do seu tempo e é por 
isso fundamental que se sintam acolhidos e seguros, pois muitas 
vezes isso não acontece nas suas casas. É portanto necessário que 
existam mais movimentos de apoio, mais apoio psicológico e pro-
fissionais dotados para dar esse apoio. 

Quando se fala de Educação Sexual, é importante também 
abordar as questões da sexualidade e identidade de género, pois 
não só de introdução aos métodos contracetivos e violência no na-
moro se faz a vida de um adolescente. Numa fase de descoberta 
e questionamento os jovens precisam de se sentir apoiados e to-
lerados. Esses jovens devem ter o direito de serem tratados pelos 
pronomes e pelo nome com os quais se sentem mais confortáveis, 
mesmo que em casa isso não aconteça. 

Em conclusão, o pride month é a celebração das conquistas 
passadas e presentes. É festa, sim. Mas também é olhar para a 
frente, para o futuro, para o caminho que ainda há a percorrer. 
É a necessidade de representatividade nos meios de comunicação, 
em cargos políticos, associações e escolas. É lembrar de que todos 
os dias, várias pessoas ainda deixam parte de si no “armário”, e 
levam outra parte para a escola ou local de trabalho. É saber que é 
possível sentir o tal orgulho, estando ou não dentro do armário. O 
ato de “sair do armário” ou o coming out em inglês, é algo muito 
pessoal e não deve ser apressado. Ninguém pode decidir quando tu 
o deves fazer, nem para quem o deves fazer. 

Ainda há um longo caminho a ser feito, mas é necessário que 
o façamos juntos, seja com os membros da comunidade, seja em 
conjunto com os aliados, pertencentes ou não a outras minorias. 
Lembrando sempre quem por nós caminhou, seja Marsha P. John-
son ou Sylvia Rivera e lembrando também quem faleceu às mãos 
do preconceito, como Gisberta Salce Júnior.

Sex Education ( 2019-presente) criada por Laura Nunn 

Love, Simon ( 2018) realizado por Greg Berlanti 

Booksmart ( 2019) realizado por Olivia Wilde

Moonlight (2016) realizado por Barry Jenkins 

Rafiki (2018) realizado por Wanuri Kahiu

Laurence Anyways ( 2012) realizado por Xavier Dolan 

Skam ( 2015-2017 ( com vários remakes em outras línguas)) criada por Julie Andem 

REDE EX AEQUO - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS LÉSBICAS, GAYS, 

BISSEXUAIS, TRANSGÉNERO E SIMPATIZANTES 

TELEFONE:  (+351) 968 781 841

E-MAIL:  geral@rea.pt

WEBSITE: www.rea.pt 

Ajuda e apoio a jovens LGBTQ+: 

AMPLOS - ASSOCIAÇÃO DE MÃES E PAIS PELA LIBERDADE DE 

ORIENTAÇÃO SEXUAL

TELEFONE: (+351) 918 820 063

E-MAIL: amplos.bo@gmail.com 

WEB SITE: www.amplos.pt

ASSOCIAÇÃO ILGA PORTUGAL – INTERVENÇÃO LÉSBICA, GAY, 

BISSEXUAL E TRANSGÉNERO

TELEFONE: (+351) 918 052 088

E-MAIL: ilga-portugal@ilga.org

WEB SITE: www.ilga-portugal.pt

GABINETE DE APOIO À VÍTIMA - CASA QUI

TELEFONE: (+351) 96 008 11 11

E-MAIL: geral@casa-qui.pt  

WEB SITE: www.casa-qui.pt

Fonte e mais info em : https://itgetsbetter.pt/procura-ajuda

Alguns filmes e  séries para ver neste mês ( e nos 
próximos) : 
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Diana Ferreira

Renata Castro

Fisioterapia | ESTeSL

Cinema | UBI

A área da saúde sempre me fascinou, no entanto, até chegar ao 12º 
ano não sabia que caminho seguir. Antes de ingressar no 12º, uma 
lesão grave mudou totalmente as minhas rotinas e a minha vida. 
Tive assim, contacto direto pela primeira vez com a Fisioterapia. 
Esta experiência marcou-me profundamente, visto que passei de 
um ponto em que não sabia o que escolher a colocar o curso de 
Fisioterapia em todas as opções. 

Em 2017 entrei na minha primeira opção, no Curso de Licen-

ciatura em Fisioterapia pela Escola de Tecnologia da Saúde de Lis-
boa. Ainda sem estar recuperada da minha lesão, abracei o maior 
desafio da minha vida.

A Fisioterapia visa basicamente desenvolver, manter e restau-
rar o máximo movimento e capacidade funcional ao longo da vida. 
Confesso que desconhecia muitas das áreas que integram a Fisiote-
rapia. A Fisioterapia possuí 3 grandes áreas: músculo-esquelética; 
neurológica (ou neuromuscular) e cardiorrespiratória. Destas muitas 
se ramificam, podendo elencar áreas como as seguintes: desporto; 
cuidados intensivos; saúde da mulher (gravidez e pós-parto), etc… 

Um ponto muito positivo deste curso, e imprescindível na minha 
ótica, é o facto de incluir vários estágios curriculares, desde o 1º ano. 
Sob orientação clínica de um Fisioterapeuta, estagiar torna possível 
tomar contacto com vários contextos clínicos, desenvolver o nosso 
raciocínio clínico e colocar em prática a nossa arte. Aprendemos 
muitíssimo em cada local, com cada orientador, com cada caso e 
também começamos a perceber melhor as áreas que mais nos des-
pertam interesse. 

A minha experiência universitária inclui não apenas o ganho de 
conhecimento, mas também a criação de laços bonitos com novas 
pessoas. Tive a sorte de conhecer pessoas muito boas que sem dúvi-
da enriqueceram ainda mais esta experiência. Quase a terminar esta 
minha caminhada de 4 anos, percebo que a Fisioterapia é mesmo o 
meu caminho, e mais que isso, um lugar onde consigo ser eu e ajudar 
o próximo.  Se estás prestes a escolher um curso ou não estás satisfei-
to no curso que integras, segue os teus sonhos, tenta perceber o que 
te motiva e vai com tudo! E lembra-te, no final o que importa não 
é apenas a chegada à meta, mas sentir que o caminho para lá chegar 
te fortaleceu, enriqueceu e moldou a pessoa que és e serás no futuro!

Estou neste momento a acabar a licenciatura em Cinema na Uni-
versidade da Beira Interior. Sempre fui uma pessoa muito ligada 
às artes, tendo estudado guitarra clássica em regime articulado até 
o 12º ano. Apesar de ter realizados provas de admissão na área da 
música e ter conseguido entrar, apercebi-me que não era aquilo 
que me iria fazer feliz, pois seria um percurso solitário. Assim, op-
tei por seguir a minha outra paixão: cinema. A oferta de cursos de 
cinema em Portugal é muito reduzida, com apenas dois em regime 
público, na UBI e no Instituto Politécnico de Lisboa. 

A minha decisão de candidatar-me à UBI deveu-se ao facto de 
oferecer um plano de estudos que me parecia bem equilibrado entre 
a teoria e a prática, mas apercebi-me rapidamente que não era assim. 
Após o meu primeiro ano no curso comecei a aperceber-me da falta 
de cadeiras que seriam muito úteis, ou até fulcrais, para um futuro 
cineasta, como, por exemplo animação, direção de arte e produção 
aplicada à indústria nacional de cinema, guionismo para experimen-
tal e documentário. 

O curso é, ainda, insuficiente no que diz respeito ao material, 
visto que a Universidade é pública que, como tantas outras, tem um 
financiamento pequeno que não dá para tudo. Por outro lado, o cur-
so necessita de mais entre ajuda entre professores e alunos. Isto foi 
algo que não senti com todos os docentes, mas com os suficientes 
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Duarte Almeida
Design de moda e têxtil | IPCB

De momento, estou a tirar uma licenciatura em Design de Moda 
e Têxtil, no Politécnico de Castelo Branco. Sempre tive um “bichi-
nho” pela moda e deparei-me com esta licenciatura quando fiquei 
um ano em pausa. Vindo de Línguas e Humanidades no secun-
dário não nego que não tenha ficado assustado por não ter vindo 
de um curso de Artes Visuais. Contudo, ter vindo de uma área 
diferente não foi uma grande barreira, sendo que os professores 

ofereciam ajuda, e também fui aprendendo algumas bases, tanto a 
desenho manual como digital. No 1º semestre, considerei a cadeira 
de Teoria e Prática do Design bastante importante pois aprende-
mos a analisar as funcionalidades das peças e as suas praticidades e 
aspetos que atraem uma pessoa a determinada peça. 

É incentivado o uso do sketchbook, um caderno onde se põe 
aquilo que possa inspirar um conceito. 

Enquanto no 1º semestre predominavam as cadeiras teóricas, no 
2º semestre o curso começa a ter componentes mais práticas. Mo-
delagem I foi uma das cadeiras que considerei bastante importante, 
pois o aluno começa a ter noção das proporções das peças ao realizar 
moldes para saias. 

Em Design de Têxtil II, tive um trabalho que considerei bastante 
importante: a criação de uma tecidoteca, um dicionário de tecidos 
onde são colocadas as propriedades do tecido, o cair, ser mais indica-
do para o frio ou calor, a sua elasticidade, etc. É um curso que com 
o passar dos semestres se torna mais prático, tanto a nível de apren-
dizagem porque fui aprendendo termos técnicos de peças, como a 
nível de saber fazer com as cadeiras de modelagem e confeção. 

No entanto, apesar dos aspetos lecionados, há cadeiras que po-
diam aprofundar mais tópicos que os explicados, pois às vezes fica-se 
com a sensação de que o aluno não está a ser estimulado a nível 
criativo. Contudo, a experiência não foi totalmente negativa, tendo 
começado a aperceber-me que a área têxtil era algo que me interes-
sava, na cadeira de Análise e Produção Têxtil, onde aprendi a tecer.

para achar que o curso necessita de uma mudança de como pensa o 
seu próprio trabalho e o dos alunos. Quanto ao ambiente geral da 
Universidade, isso seria um ponto a favor. 

O ambiente académico é bastante bom, dinâmico e acolhedor 
mesmo para uma pessoa que não esteve envolvida na praxe. A cidade 
da Covilhã foi uma das melhores cidades para viver durante a fa-

culdade, ainda sendo uma cidade pequena. Tem paisagens incríveis, 
um ambiente fantástico e pessoas espetaculares. Agora, ao sair da 
faculdade, vou sentir falta da Covilhã, das pessoas, mas não vejo a 
hora de acabar o curso.
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Diogo Silva

Ana Sofia Figueiredo

West Gaming Experience

Dino Parque Lourinhã

O meu nome é Diogo Silva, tenho 22 anos e moro em Cerca, 
Silveira - Torres Vedras. Sou estudante da licenciatura de Gestão 
de Eventos, na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, 
em Peniche, pertencente ao Instituto Politécnico de Leiria e sou o 
fundador e CEO da West Gaming Experience.

Desde pequeno que jogo consola, e os videojogos, principal-
mente o FIFA que é o meu jogo de eleição, foram estando sempre 
presentes na minha vida. No início de 2018 tentei a minha sorte e 

consegui entrar na parte competitiva de FIFA, no modo Pro Clubs. 
Fui jogando em várias equipas e na edição do FIFA 19 decidi ar-
rancar um projeto, pegando no clube da minha terra, o Cerca Fu-
tebol Clube. Com uns amigos conseguimos subir várias divisões na 
competição mais importante organizada pela Federação Portuguesa 
de Futebol. Decidi arriscar e fundei a West Gaming Experience, 
um projeto multi gaming que se foca no mercado dos e-Sports, 
da criação de conteúdo e também dos eventos. Neste momento, a 
WGE está representada em vários videojogos como: FIFA, Fórmu-
la 1, NBA, Call of Duty, Fortnite e Brawl Stars - competindo em 
todos. A West Gaming Experience conta ainda com oito criadores 
de conteúdo ativos nas plataformas digitais (Twitch e YouTube) e 
na organização de vários eventos, nomeadamente com escolas do 
concelho de Torres Vedras. 

Temos sentido algumas dificuldades em chegar ao nosso pú-
blico-alvo. Apesar da indústria dos videojogos e e-Sports estar em 
crescimento em Portugal, a nossa região aparece fora dos grandes 
centros onde se realizam os grandes eventos do “universo” gaming.  
Além disso, a economia local ainda olha com desconfiança e não 
existe grande aposta por parte das empresas da região neste mercado. 

Contudo existem cada vez mais e melhores jogadores e criadores 
de conteúdo e creio que essa aposta irá realmente chegar.

No dia a dia trato das várias questões que vão aparecendo, bu-
rocráticas, com parceiros ou com a equipa. Por fim, faço as trans-
missões dos vários jogos das nossas equipas nas várias competições. 

Para concluir, a West Gaming Experience tem como ambição 
ser uma marca de renome, envolvendo a comunidade e trazendo 
grandes eventos do mercado para a nossa região.

A vida é como um livro, que vamos escrevendo ao longo das nossas 
conquistas, das nossas experiências e vivências. Somos uma histó-
ria com vários capítulos, que nos conduzem sempre a uma nova 
aprendizagem. Assim é a vida, assim é o mundo profissional! 

Sou a Ana Sofia, tirei licenciatura em Turismo, presente na Es-
cola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, integrante do Poli-
técnico de Leiria e estou, neste momento, a terminar o meu estágio 
curricular no Dino Parque Lourinhã. Este estágio foi baseado em 
300 horas e tem como principal objetivo preparar os alunos para 
o mercado profissional, algo que considero super interessante para 
conciliar a teórica com a prática! A verdade é que, muitas das ve-
zes, achamos que vamos utilizar tudo aquilo que nos foi ensinado, 
algo um pouco irreal, porque pela minha experiência, importa muito 
mais a forma como nos sabemos desenrascar e adaptar a novas situa-
ções, do que propriamente saber toda a teórica. 

Na área do turismo, principalmente, considero de extrema rele-
vância a prática e fluência de línguas para que haja uma comunica-
ção assertiva entre o visitante e o profissional de turismo. Por isso, 
se estiveres interessado/a nesta área, lembra-te bem deste meu con-
selho! Valerá ouro no momento em que quiseres procurar emprego! 
Também as tuas capacidades de integração e bom funcionamento 
de equipa são chave para que tudo corra bem, isto porque o turismo 
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Diogo Serra
Cinemundo

Desde cedo percebi que a minha vida tinha de estar direcionada 
para a comunicação… só não sabia bem que área queria seguir. En-
contrei o curso de Ciências da Comunicação, no ISCSP, mas sem 
grandes certezas se seria mesmo aquilo que eu queria.

Durante o curso tive a oportunidade de estagiar em rádio, du-
rante 6 meses em produção na Smooth FM e 9 meses em locução na 
Cidade FM. Na rádio percebi que o curso tinha sido a opção certa. 

No entanto, num mercado tão pequeno e saturado nem sempre é 
fácil seguir no início de carreira aquilo que mais queremos, por isso 
decidi tentar uma área completamente diferente… Marketing! 

Desde 2019 que estou na Cinemundo uma empresa que, para 
além de um canal de televisão, é responsável pela distribuição em 
cinema de 3 dos maiores catálogos: da Universal Pictures, da Warner 
Bros. Pictures e ainda uma enorme variedade de filmes independen-
tes. Faço parte da equipa de marketing que está por trás de toda a 
comunicação destes filmes, estando mais focado na gestão de redes 
sociais e marketing digital. Desde sinopses de filmes à comunicação 
com os cinemas, passando, inevitavelmente, pelo online, estar por 
dentro de toda a mecânica da estreia de um filme é todos os dias 
diferente e desafiador. 

Passam por mim todo o tipo de filmes: das obras franceses mais 
galardoadas aos filmes de ação com o Bruce Willis; da saga Fast 
& Furious aos Mínimos; do The Suicide Squad ao Dune…. Mil e 
um filmes distintos que obrigam a mil e um planos de comunica-
ção distintos. Em 2020, para além de “vendermos” os nossos filmes, 
passámos a ter a obrigação de reerguer o mercado incentivando a 
ida aos cinemas e ressuscitar nas pessoas a necessidade de ver filmes 
no grande ecrã, nas cadeiras de um cinema, com um som brutal… 
fazer perceber às pessoas que o cinema continua a ser tão essencial e 
libertador como é de seguro em tempos de pandemia. 

O início de carreira pode nem sempre ser aquilo que imaginá-
mos ou pretendíamos, mas por vezes podemos ter surpresas mui-
to positivas nas áreas que menos esperávamos. A aprendizagem e 
evolução constantes são o mais importante em qualquer que seja o 
trabalho que fazemos e tornam tudo mais gratificante. 

não é algo individual, mas sim coletivo. Tu precisas dos outros para o 
sucesso, assim como os outros irão precisar de ti! No meu caso tento 
sempre mostrar o melhor dos dois mundos e proporcionar o melhor 
ambiente possível, para que o sentimento de acolhimento e sucesso 
sejam uma rotina! 

Antes de me despedir, gostava apenas de vos dar um último con-
selho: “Escolhe um trabalho que gostes e não terás de trabalhar um 

dia da tua vida!”. Considero que seja o melhor conselho que alguma 
vez recebi, porque faz-nos perceber que a realização não passa ape-
nas por um bom ordenado, mas por uma mente sã! No meu caso, sou 
feliz em turismo, sou feliz a fazer os outros felizes! Se quero mais? 
Sim! Sou uma pessoa de pessoas e, por isso, tenho o sonho de entrar 
no mundo da comunicação e aprender mais, desafiar-me e, por últi-
mo, transformar-me numa boa profissional! 
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Hipertensão Arterial

A hipertensão arterial (HTA) é condição que afeta grande parte 
da população portuguesa, entre os 25 e os 74 anos. Esta afeta cerca 
de 36% da população portuguesa, é prevalente no sexo masculino, 
e aumenta proporcionalmente com a idade. A hipertensão arterial 
é considerada como um fator de risco para o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares, que em Portugal são uma das maiores 
causas de morte. 

Mas o que é a Pressão Arterial?
A pressão arterial é considerada a força que o sangue exerce no 

interior das artérias durante a circulação no corpo, a hipertensão 
arterial por sua vez, dá-se quando a pressão exercida é elevada. 
Esta pode ser elevada tanto na sistólica (máxima, contração do 
coração em que o sangue sai do coração e é enviado para o corpo) 
e na diastólica (mínima, relaxamento do coração para que o sangue 
consiga voltar ao coração).  

Como sei se tenho hipertensão ou não?
A avaliação da pressão arterial deve ser feita com regularida-

de, pois esta é considerada como uma doença silenciosa, podendo 
não provocar sintomas nos primeiros anos. Em alguns casos, os 
sintomas mais comuns são as dores de cabeça, tonturas, mal-estar 
geral, visão desfocada, dor no peito ou sensação de falta de ar, estes 
sintomas são partilhados com outras doenças, sendo importante 
uma maior vigilância com o avançar da idade. 

Os valores ditos normais são de 120 a 129 mmHg relativamen-
te à “máxima” e 80 a 89 mmHg na “mínima”, os valores que podem 
ser considerados como HTA são 140 a 159 mmHg de “máxima” e 
90 a 99 mmHg de “mínima”, esta avaliação e diagnósticos devem 
ser feitos por um médico, pois os valores oscilam consoante alguns 
fatores, como o esforço físico, ou stress. 

Que fatores de risco existem?
Os fatores de risco para o desenvolvimento da HTA são:
• Idade: A pressão arterial tende a aumentar com a idade  

 pois a elasticidade dos vasos sanguíneos diminui;
• Raça: É mais comum e tendencialmente mais precoce  

 na raça negra, comparativamente com a raça caucasiana;
• Sexo: Antes dos 45 anos nos homens o número de casos  

 com HTA é maior, a partir dos 65 anos, com a menopau 
 sa as mulheres apresentam maior risco de desenvolver;

• Hereditariedade: História de HTA na família aumenta a  
 probabilidade de desenvolver;

• Obesidade: Favorece o aumento dos níveis de colesterol 

David Jorge

 e triglicerídeos (gorduras);
• Consumo excessivo álcool;
• Tabagismo;
• Alimentação inadequada e consumo excessivo de gordu-

ras e sal;
• Sedentarismo;
• Stress.

Como previno a HTA?
A HTA pode ser prevenida através de pequenas alterações no 

estilo de vida. Um estilo de vida saudável necessita sobretudo de 
força de vontade por parte da pessoa para alterar os seus hábitos 
menos saudáveis. Para prevenir a HTA pode:

• Reduzir no consumo de sal durante a confeção de ali-
mentos, assim como no consumo de alguns alimentos como a 
charcutaria, queijos, entre outros;

• Realizar uma dieta equilibrada, aumentar o consumo de 
frutas e legumes, alimentos ricos em fibras e potássio, diminuir o 
consumo de gorduras saturadas (optar por alimentos grelhados e 
cozidos, carnes e peixes magros, optar pelo azeite à margarina ou 
ao óleo);

• Reduzir/cessar consumo de álcool e tabaco;
• Praticar regularmente exercício físico.

Fonte: New York Times
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Paris, Texas é um inigualável filme franco-
-germânico de Wim Wenders – pioneiro 
do Novo Cinema Alemão-, realizado em 
1984. Este drama aborda a história de um 
amor perdido, repleto de tristeza. Travis, 
um misterioso e desorientado homem que 
caminha mudo pelo deserto, é descoberto 
pelo irmão, Walt, que não sabe do seu pa-
radeiro há cerca de 4 anos. 

Walt leva-o até à sua casa, onde se en-
contrava o pequeno Hunter, filho de Travis, 
e a partir desse momento a narrativa de-
senrola-se na autodescoberta da vida que 

O livro ‘’A História de Uma Serva’’ de 
Margaret Atwood, situa-se no Estado ul-
tra-conservador de Gileade e segue, em 
primeira pessoa, a história de Defred, uma 
serva cuja única função é servir a elite in-
fértil, sendo responsável por dar à luz a 
crianças que depois serão acolhidas por 
esta parte da sociedade.

Estando situada numa sociedade alta-
mente distópica e estratificada, esta obra 

Ragnarok é uma série norueguesa que 
retrata a história de Magne, um adolescen-
te, que vive numa vila poluída e que se en-
contra em choque com o derretimento de 
glaciares. Este adolescente, história conta, 
acaba por encarnar a personagem de um 
deus mitológico bastante conhecido por 
todos e identificável pelo nome da série. 
Trata-se de Thor, filho de Odin e uma per-
sonagem da Marvel. Magne identifica-se 
como essa personagem graças à história 
que lhe é contada na escola por um profes-

este antes teve, e como chegou ao seu pre-
sente. Travis parte com Hunter em busca 
de Jane, e quando a reencontra, podemos 
observar um dos momentos mais profun-
dos do cinema. Este filme deslumbrante 
conta com enquadramentos esplendidos e 
muitas cores, ao contrário da sua obra se-
guinte – As Asas do Desejo-, que é a preto 
e branco. 

Um retrato da vida melancólica de um 
homem, perfeitamente captado e explora-
do visualmente, que nos transmite intensas 
emoções. Sem dúvida uma obra obrigatória 
para todos os amantes da 7ª arte.

trata de questões como o feminismo, fana-
tismo religioso e conservadorismo, servin-
do como uma crítica à forma como líderes 
políticos utilizam a fé religiosa para legislar 
sobre os direitos das mulheres.

Apesar de ter sido lançado em 1985, 
a realidade deste livro continua a ser ex-
tremamente atual pelo caminho que ain-
da falta percorrer para chegarmos a uma 
sociedade em que os homens e mulheres 
têm os mesmos direitos e são vistos da 
mesma maneira.

sor. O adolescente tem agora a difícil tarefa 
de defrontar Vidar Jutul, o responsável pela 
poluição da água da vila de Magne. Vidar 
Jutul e a sua família são, na verdade, gigan-
tes que procuram matar Magne e impedir 
o seu sucesso em combater o mal. De modo 
a não dar mais spoilers, será que vão con-
seguir? Podes descobrir agora. A segunda 
temporada de Ragnarok já estreou na Net-
flix e conta com 6 episódios. Deixo, desde 
já, o aviso que é difícil de não fazer binge 
watching da temporada inteira! Diz-nos a 
tua opinião!

Paris, Texas

História de Uma 
Serva

Ragnarok

Filme

Livro

Série

Matilde Sousa

Rodrigo Andrade

Clara Rocha
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Cartoon por André Monteiro

O Herói Sem Coração, Episódio 3

Com o apoio de:

Mês da AJO

Até ao final do ano, este jornal e todas as 
edições do mesmo vão passar a estar dispo-
níveis em várias dezenas de estabelecimen-
tos por todo o Oeste!

A AJO tem uma nova sede!Jornal O agora em formato físico!

Este mês tivemos uma edição especial do 
Oeste Talks, e começámos a preparação da 
nova temporada, que em breve será lançada!

Oeste Talks em pausa para uma nova 
temporada

Ainda em Abril assinámos com a Câmara 
Municipal do Bombarral um protocolo de 
cedência para utilizarmos a antiga escola 
das Gamelas como sede!


