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Caríssimos(as) leitores,
Nesta edição, num mês pautado pelo calor, pelas férias de 
alguns de nós, pelo cheiro das autárquicas que se avizinham 
e pelo medo de uma quarta vaga que, veremos, talvez nos 
venha estragar o verão, a AJO traz mais uma publicação 
com temas atuais e importantes. Passamos, assim, pelas 
alterações climáticas e a crise que vivemos. Muitas vezes 
nos esquecemos disto, mas vivemos envolvidos numa 
promessa que se avizinha e que acarreta uma expectativa 
maior do que se iremos confinar para o mês ou não, o das 
alterações climáticas. 
Trazemos também ao de cima o nosso espírito Oestino no 
futebol, com uma contribuição especial de João Martinho, 
que nos ajudou a definir um 11 clássico do Oeste, espalhado 
pelo país. Fazemos por fim uma pequena viagem ao mundo 
do rap e hip-hop com uma das maiores promessas da nossa 
terra, o DJ Holly. Nomeado para um Grammy, e detentor 
da medalha de mérito da cidade das Caldas da Rainha, a 
entrevista deste mês a este jovem mostra-nos alguém que 
ainda tem em si muito das Caldas, apesar da carreira de 
imenso sucesso que tem nos EUA.
Esperemos que gostem e que leiam esta publicação num 
local com vista para o mar ao invés de presos em casa, 
porque é a isso que o verão pede. 
Um abraço distanciado a todos e a todas,
Até à próxima,

Ricardo Andrade.
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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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Luta contra 
as alterações 
climáticas
Andreia Galvão

A agenda climática tem ocupado desde há algum tempo a nossa 
agenda político-social. Um pouco por todo o lado vemos apelos à 
sustentabilidade, tal como o desespero provocado pela iminência 
da irreversibilidade e os gritos ansiosos dos cientistas e dos ativis-
tas. No meio de tudo isto, é possível não sabermos ao certo o que 
fazer. A presença do caos parece levar-nos ao extremismo político, 
e a possibilidade de perdermos a relativa segurança com que vive-
mos pode ser aterradora.

Diversos fenómenos nos últimos dias têm aprofundado o agu-
dizar da consciência social sobre a crise climática. Na última sema-
na dezenas de pessoas morreram no Canadá no meio a uma onda 
de calor sem precedentes que bateu recordes de temperatura.

A polícia de Vancouver respondeu a mais de 130 mortes súbi-
tas desde sexta-feira (25/06). A maioria era de idosos ou pessoas 
com problemas de saúde pré-existentes.

O Canadá quebrou seu recorde de temperatura pelo terceiro 
dia consecutivo na terça-feira passada- atingindo 49,6°C em Lyt-
ton, na Colúmbia Britânica, província que fica na costa oeste do 
país. O noroeste dos Estados Unidos também registou tempera-
turas recordes -e uma série de fatalidades. Especialistas e políticos 
não tiveram dificuldade em associar a onda de calor às alterações 
climáticas. Noutra região do globo, a ONU declara que Madagás-
car é o primeiro país onde se passa fome devido às alterações cli-
máticas. As secas fizeram com que fosse impossível plantar o que 
quer que seja numa terra outrora fértil. A ajuda demora a chegar — 
quer pela covid-19, quer pela falta de recursos. E a população tenta 

comer o que pode: dos frutos de cactos a gafanhotos e pequenos 
tubérculos. Em simultâneo, no México a rutura de um oleoduto 
de gás no Golfo do México provocou um incêndio em pleno mar, 
provocado por uma fuga ocorrida na plataforma de extração.

Ainda não foi possível averiguar os impactos climáticos que 
este acidente provocou, no entanto, uma série de ativistas climá-
ticos, entre os quais Miyoko Sakashita, a pronunciaram-se sobre 
a gravidade e sujidade da extração levada a cabo pelas petrolíferas 
nesta região do globo. As imagens do oceano a arder são a arma 
dos ativistas contra a narrativa de negacionismo perante as altera-
ções climáticas e a inação governamental. 

Certamente terão provocado a angústia do desastre que ainda 
vamos a tempo de evitar, se nos comprometermos com o combate 
com um planeta para todos e todas, com políticas que mudem não 
só o nosso país, mas o mundo.

De acordo com os ajustes feitos aos cálculos do IPCC, sabe-
mos que temos somente sete anos para impedir a irreversibilidade 
das alterações climáticas. Sabemos que isso implica que temos de 
cortar pelo menos 50% as emissões carbónicas e também temos 
consciência de que estes cortes devem ter como critério a respon-
sabilidade histórica, por exemplo, em países da UE, que tiveram o 
seu desenvolvimento industrial mais rápido e precoce, em detri-
mento dos atrasos em outros países. 

Assim, os países da Europa devem ser os primeiros a assumir 
uma iniciativa maior de corte destas emissões. Também sabemos 
que não serão os nossos políticos a implementar estas transforma-
ções por vontade própria. As políticas “verdes” olham para a crise 
climática como uma oportunidade para novos negócios, para uma 
indústria e tecnologia “verdes”, contando com a manutenção da 
organização social atual e a benevolência e inovação de agentes que 
ainda não existem.

O fosso entre a retórica e a ação torna-se cada vez mais incom-
portável e impossível. Só juntas poderemos fazer face ao discurso 
branqueado promovido pelos mesmos agentes da destruição cli-
mática- com isso, temos tudo a ganhar.

Fonte: InfoGlobo

Fonte: YourBasin
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Pedro Fonseca

Este mês o Jornal O tem um convidado especial, o João 
Martinho. É caldense e formado em Gestão do Desporto 
pela Faculdade de Motricidade Humana. Concluiu 
recentemente o curso de Treinador de Futebol UEFA C, e 
acima de tudo um apaixonado por desporto, em especial por 
futebol, seguindo de perto o Campeonato de Portugal.
O desafio que colocámos ao João era o de selecionar 
um onze de jogadores provenientes da zona Oeste que 
abraçaram um desafio fora da zona Oeste em Portugal, mas 
que ainda não chegaram à Liga NOS. Seria uma equipa 
com uma política semelhante à do Athletic Bilbao, que 
apenas vai a jogo com atletas nascidos ou com forte ligação 
ao País Basco, no norte da Espanha.

Ajuda na pesquisa por Paulinho Inácio, jogador do Caldas SC

O 11 do Oeste espalhado pelo país fora
Especial com João Martinho

Futebol

Fábio Santos | Defesa central 
da Marteleira

Diogo Clemente | Defesa 
esquerdo do Olho Marinho

Dénis Duarte | Defesa central 
da Lourinhã

Miguel Baptista | Médio centro 
de Alcobaça

Chico Gomes | Defesa 
esquerdo da Póvoa de 
Penafirme

Mais um caso de regularidade e de qualidade, também é aposta 
regular nos clubes por onde passa. 
Durante esta época foi contratado ao Loures pelo Olímpico do 
Montijo com o intuito de melhorar o centro defensivo. 
O objetivo principal traçado pelo clube para a época de 2020/21 
era evitar a descida de divisão do Campeonato de Portugal para as 
Distritais, objetivo que não viria a ser alcançado. 
No seu currículo tem passagens por clubes como o CD Fátima, o 
Benfica de Castelo Branco e Marinhense, mas também pela zona 
Oeste no Lourinhanense, onde fez a sua formação, e pelo Torreen-
se onde jogou por 9 épocas.

Foi notícia na imprensa nacional por ter alcançado duas subidas 
de divisão na presente época pelo Arouca e Estrela da Amadora. 
Está ligado ao Arouca, onde jogou até janeiro, e o clube acabou por 
subir à Primeira 
Liga após vencer o Rio Ave nos playoffs de despromoção. Na se-
gunda metade da época foi emprestado ao Estrela onde foi titular 
indiscutível até se lesionar com gravidade até final da época. 
A lesão não o impediu de celebrar a subida do clube à Segunda 
Liga. Foi uma peça chave na mediática equipa do Caldas SC que 
chegou às meias finais da Taça de Portugal na época 2017/18, jo-
gando a lateral esquerdo. 
Saiu para o Oliveirense onde fez duas épocas interessantes jogan-
do maioritariamente no meio campo, posição de formação.

Descrevendo-o com apenas uma palavra seria “goleador”. 
Apesar de ser defesa central tem um registo de golos muito inte-
ressante, também devido a ser especialista na marcação de grandes 
penalidades. É aposta frequente nos diferentes clubes por onde 
passa e as estatísticas mostram que o faz muito bem, juntando aos 

Possui uma meia distancia invejável que já lhe valeu vários golos de 
belo efeito. Tem sido no Norte que se tem evidenciado, primeiro ao 

É um jogador experiente de 32 anos com passagens pelas competi-
ções profissionais, tendo no palmarés duas subidas de divisão. Uma 
pelo Moreirense e outra pelo União da Madeira, onde a equipa era 
comandada pelo grande Vítor Oliveira, o treinador perito em subi-
das à Primeira Liga. Teve também passagens pelas principais ligas 
da Bulgária e Republica Checa onde representou o Chernomoretz 
e o Zbrojovka Brno, respetivamente.
Este ano representou o Amora FC na Série H do Campeonato de 
Portugal, terminando a época com 19 jogos e com a promoção à 
Liga 3 também garantida.

golos que marca a cpnverter passes de colegas em lances de bola 
parada como cantos e livres diretos.
Foi formado no Lourinhanense e no Torreense, onde se estreou 
como sénior. Mudou-se para Guimarães onde jogou na equipa B 
durante 4 épocas, chegando a representar a equipa principal na 
Primeira Liga por 4 vezes e marcando um golo.
Destaque ainda para o campeonato que conquistou na Bielorrússia 
ao serviço do Dinamo Brest, clube que representou por três anos. 
Agora no Penafiel, é um jogador a manter debaixo de olho.
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Nuno Hidalgo | Guarda-redes 
de Sobral de Monte Agraço

João Silva | Médio esquerdo 
de São Martinho do Porto

Danny Esteves | Avançado de 
Alcobaça

Gonçalo Chaves | Avançado de 
Peniche

Pepo | Médio centro das 
Caldas da Rainha

Traquina | Médio direito de 
Alcobaça

Guarda-redes bastante regular, jogou este ano no União de San-
tarém na Série F. Rivalizou com os nossos conhecidos Caldas SC 
e com o SCU Torreense e terminou a época a celebrar a subida à 
nova Liga 3 pela União.
Foi sempre titular em todos os clubes por onde passou e em Santa-
rém não foi exceção, sendo uma das figuras do plantel que superou 
as expetativas dos adeptos este ano. Finalmente terá a oportunida-
de de competir nas ligas profissionais pelo CF Estrela Amadora, 
conquista muito merecida. A título de curiosidade, é internacional 
Português de Futebol de Praia.

Para os mais desatentos, já assinou contrato para época 2021/2022 
pelo Caldas SC. Já experimentou paragens longe de casa nas 
“aventuras” no Sertanense e Armacenenses, sendo em ambas as 
equipas um dos destaques a nível individual, assim como aconte-

Esta foi a 6ª época consecutiva a jogar no Campeonato de Por-
tugal, e a segunda a jogar nos Açores. O Mister Agatão levou-o 
para o Fontinhas, depois de ter trabalhado com ele no Praiense na 
época 2018/2019. Nessa época apontou 17 golos, que lhe valeram 
uma proposta vinda da primeira divisão Romena, do FC Clinceni. 
A experiência não correu como certamente desejaria, pois apenas 
representou o clube por um jogo antes de voltar a Portugal.

Jogador com um percurso espantoso ao nível dos escalões de for-
mação, tendo passado por Leiria, Académica e Braga, entre outros 
clubes.
Encontra-se na terceira época a nivel sénior, tendo alcançado esta 
época o seu melhor registo de golos, com 7 apontados pelo Clu-
be Condeixa. É um jogador interessante com potencial para jogar 
noutros patamares, uma vez que ainda tem apenas 22 anos.

À semelhança de muitos jogadores Portugueses só conseguiu che-
gar aos campeonatos profissionais já depois dos 23 anos. 
Até essa idade, mesmo que um jogador seja contratado a custo 
zero as equipas têm de pagar os direitos de formação aos clubes 
formadores, o que pode ser difícil para clubes com menos possibi-
lidades financeiras. Passou pelo Caldas, Torreense, Beneditense e 
União de Leiria. Esta foi a segunda época consecutiva na Segunda 
Liga, a primeira foi no Vilafranquense e agora representa o CD 
Cova da Piedade. De realçar que o jogador foi este ano chama-
do para a seleção dos Mambas (Moçambique), acabando por não 
seguir viagem até ao Continente Africano devido a implicações 
relacionadas com o Covid.

É um dos capitães da Briosa. Marcou o que para muitos foi o me-
lhor golo da segunda liga no jogo na Amoreira contra o Estoril que 
daria a liderança à Académica. 
Apesar da época positiva para o conjunto dos Estudantes, não se 
conseguiram manter no topo da classificação até final do ano para 
consumar a tão desejada subida à Primeira Liga. 
A carreira deste jogador personifica na perfeição o provérbio “Às 
vezes é preciso dar um passo atrás para dar dois em frente”. 
Formado na Académica, saiu para jogar em equipas de divisões 
inferiores e voltou ainda a tempo de ser uma figura importante na 
equipa de Coimbra.
Atualmente é uma peça chave no xadrez academista, tendo realiza-
do 33 dos 34 jogos realizados pela equipa na Segunda Liga.
Destacamos também a sua época de 2014/15 na qual marcou 10 
golos pelo Sporting da Covilhã na Segunda Liga.

nível de competições da AF Porto e, depois da sua passagem por 
Inglaterra, ao nível do Campeonato de Portugal onde, entre outros, 
representou dois históricos do futebol português: o Salgueiros e o 
Sporting de Espinho.

ceu quando jogava no Peniche.
Vai ser um jogador que vamos acompanhar de perto durante a 
próxima época nas suas prestações pelo Caldas SC.
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Modalidades

Neste último mês de junho, o mês do Clube Desportivo Bom-
barralense foi repleto de atividades. Dia 3 de junho, arrancaram o 
mês com uma deslocação a Pombal, onde participaram 4 atletas 
do Campeonato Distrital de Estrada. Neste, Amadeu Gonçalves 
Alcançou o 4º lugar em 500m Benjamins e Leonor Ferreira tam-
bém em 4º lugar em Benjamins feminino. Sofia Renau e Louren-
ço Nunes também se destacaram, adquirindo o 4º e 2º lugar em 
1200m Infantis, respetivamente. Ainda dia 3, Carolina Patrício 
alcançou o 3º lugar no Lançamento do Dardo para Seniores no V 
Torneio Internacional de Lançamento de Laranjeiro e Feijó. No 
dia 6, o CDBBR levou 5 jovens a Leiria para participar no Qui-
lómetro Jovem Digital. Nesta prova, Leonor Ferreira alcançou o 
13º lugar, Lourenço Nunes o 11º lugar e Leonor Ferrau alcançou 
o 28º lugar, todos em 1000m infantis. Para além disto, Ricardo 
Pinto alcançou o 8º lugar nos 1000m iniciados e Francisco Lima, 
acabou em 14º lugar em 1000m juvenis. 

No dia 11, Carolina Patrício voltou a competir no lançamento 
do Dardo, alcançando o 6º lugar no Campeonato Nacional de 
Esperanças. O CDBRR deixa a nota de que é com pena que a 
atleta tenha de se deslocar ao Estádio Municipal de Óbidos para 
treinar devido à falta de condições no Bombarral para a prática 
deste desporto. O mês de junho do CDBBR acabou com uma 
deslocação ao Estádio Municipal da Marinha grande, onde Ricar-
do Pinto competiu no Campeonato Distrital de Iniciados. Aqui, o 
atleta bombarralense sagrou-se vice-campeão na prova de 1500m 
obstáculos, finalizando este mês com um excelente resultado.

Rodrigo Andrade

Ainda no atletismo, os Atletas do Clube de Atletismo do Ar-
neirense, nas Caldas da Rainha, também teve um mês de desta-
que. No fim de semana de 12 e 13, deslocaram-se 5 atletas do 
clube a Leiria para participar no Atleta Completo Distrital. Nesta 
competição, Marta Carriço destacou-se ao obter o 1º lugar no 
escalão de iniciados em Triatlo técnico. Para além deste sucesso, 
os atletas Hugo Tavares e Diogo Chaves ficaram em 4º e 6º lugar, 
respetivamente, em Triatlo Opcional do escalão de juvenis. 

Por fim, Beatriz Castelhano conseguiu alcançar o 3º lugar em 
Triatlo Opcional e Sofia Quintino obteu o 4º lugar em Triatlo 
Técnico, ambas na categoria de juvenis. O Clube de Atletismo 
do Arneirense também fechou o mês com atividades, levando 
dois atletas ao Atleta Completo Nacional, em representação da 
Associação Distrital de Atletismo de Leiria. Na prova do Atleta 
Completo Nacional, Marta Carriço ficou em 4º lugar com 1760 
pontos, no escalão de iniciadas, e na prova Quilómetro Jovem Na-
cional, Tomás Casimiro obteu o 6º lugar no escalão de juvenis 
de 1º ano, fechando um mês cheio de atividade para o Clube de 
Atletismo do Arneirense.

Neste mês de junho, o ciclista João Almeida continua com 
excelentes resultados, sagrando-se campeão nacional de contra-
-relógio na categoria de Elite. Para além deste este excelente pal-
maré, o jovem de A-dos-Francos foi também selecionado para 
participar nos Jogos Olímpicos pelo selecionador nacional de es-
trada. João Almeida irá competir na prova de fundo (24 de julho) 
e no contrarrelógio (28 de julho).

Passando para o futsal, é de destacar o final de uma excelente 
época do Gaeirense no futsal. A equipa das Gaeiras, fechou uma 
excelente época ao subir pela primeira vez na sua história à 3ª 
divisão nacional de futsal, ao bater o Marítimo B por 3-2 no pas-
sado dia 19 de junho.

Na patinagem, damos uma nota à Revolution Figure Skating 
Club, que sediou a primeira equipa de patinagem artística no gelo 
em Portugal em A-dos-Negros, Óbidos. Esta reúne atletas de 
todo o país, tendo membros residentes nos concelhos de Ama-
dora, Lisboa, Matosinhos, Óbidos, Odivelas, S. João da Madeira 
e Viseu. Por fim, e indo agora para o Cadaval, dois atletas deste 
concelho destacaram-se no Campeonato Internacional de Triatlo 
Longo. Nesta prova, Vanessa Pereira sagrou-se campeã e André 
Duarte vice-campeão. Os dois atletas do Cadaval estão de para-
béns pelos excelentes resultados que obtiveram.

Gaeirense na 3º divisão de futsal e 
atletismo do Oeste em destaque

Fonte: Jornal das Caldas
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Entrevista

AJO: Para começar porque é que 
decidiram criar este espaço ?

AJO: Quanto animais têm neste 
momento?

AJO: Tens algum animal pelo qual tens 
um carinho especial?

AJO: Como é o processo de arranjar 
animais?

AJO: Existe também uma preocupação 
de resgate de animais?

AJO:E como é que é gerir tantos 
animais?

AJO: Donde surgiu esse amor e interesse 
pelos animais, que é tal como abordaste 
é necessário para gerir algo desta 
dimensão?

Ricardo Andrade e Miguel Gomes

Bambilocas: Nós já gostávamos muito de 
animais e depois há 4 anos surgiu esta ideia, 
de ter uma parte pedagógica, de forma  a 
dar a conhecer aos mais jovens o que era a 
forma de vida do campo. Depois temos al-
guma variedade de animais, dentro dos que 
podemos ter, e temos também a parte da 
horta, das ervas aromáticas, dos cereais. A 
maioria das pessoas, nem sabe como é uma 
planta por exemplo do grão ou do tremo-
ço. Temos também outras atividades como 
fazer o queijo fresco, que a maior parte das 
pessoas não sabe como se faz. Assim têm 
oportunidade de fazer o processo todo, até 
comerem o produto final.

Bambilocas: Eu sempre gostei muito de 

Bambilocas: Nós gostamos de todos, mas 
temos o Cookie que é um animal que vive 
aqui em casa há 15 anos.
Além disso tentamos que isto não seja um 
museu de animais onde as crianças não po-
dem tocar nos animais, aqui tentamos que 

Bambilocas: É um processo, que vamos 
tentado idealizar o que podemos ter, e va-
mos analisando o que nos falta, dentro do 
critério da diferença das raças. 
Adquirimos o Kanguru à relativamente 
pouco tempo, que é um animal pouco usual 
de as pessoas verem, tal como o Lama. 

Bambilocas: Por vezes sim, existem vários 
pedidos de pessoas que fiquemos com al-
guns animais, cães e gatos não aceitamos, 
mas de resto tentamos aceitar. 
No entanto temos também de fazer algu-
ma gestão de espaço 

Bambilocas: Neste momento cerca de 180, 
entre aves, os caprinos, os bovinos e os 
equídeos.

Bambilocas: Para isto tem de ser uma pes-
soa que goste (risos). Quando começamos já 
sabíamos para o que vínhamos, e como gos-
tamos muito desta parte dos animais. Neste 
momento estamos a sofrer com a questão 
do covid mas vamos tentar aumentar ainda 
mais, visto que temos algum espaço ainda 
disponível para ter mais alguns animais.

Fonte: AJO

animais desde miúdo, começamos por ter 
um ponei, por ter ovelhas, e alguns dos 
animais até já vêm desse tempo. Muito no 
sentido de formação, por exemplo, as pes-
soas só conhecem um tipo de ovelhas, e há 
várias variantes, conforme o continente de 
origem, viste que devido ao clima os ani-
mais adaptam-se ao clima e às condições 
em que vivem. Além disso tentamos que 
isto não seja um museu de animais onde 
as crianças não podem tocar nos animais, 
aqui tentamos que as crianças possam to-
car e conviver com os animais, algo que faz 
muita falta às crianças, já que hoje em dia 
há muito pouco contacto com a natureza e 
não sabem como os animais reagem.

as crianças possam tocar e conviver com os 
animais, algo que faz muita falta às crianças, 
já que hoje em dia há muito pouco contacto 
com a natureza e não sabem como os ani-
mais reagem.

Uma nova forma de viver o campo 
no Oeste
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Site InstagramFacebook

AJO: E o que é que as famílias têm à sua 
disposição neste momento?

AJO: Que outras tipo de atividades 
realizam?

AJO: Dentro destes 4 anos que estão 
abertos que feedback têm tido?

AJO: Quais vão ser os próximos animais 
a frequentar a quinta?

AJO: Como é o dia a dia de trabalhar 
aqui?

AJO: Para terminar como é que quem 
nos tiver a ler pode saber mais sobre 
vocês?

Bambilocas: Neste momento só existem 2 
atividades disponíveis devido ao covid, o 
andar de pónei e o alimentar os animais, 
depois existem as diversões como a casa da 
árvore e a ponte suspensa para completar a 
diversão. Para as escolas é a mesma, e de-
pois das 10 atividades que temos, escolhem 
2 e passam aqui o dia todo.

Bambilocas: Quando começamos não sa-
bíamos a aceitação que íamos ter, então 
apostamos em vários serviços como as festas 
de aniversário, as férias na quinta, nós pró-
prios irmos às escolas, e as visitas familiares.

Bambilocas: Tem sido bastante positivo, a 
nível de escolas, desde da zona de Coimbra 
até ao Seixal e Almada, temos tido grande 
adesão e bom feedback, e a nível de visitas 
familiares temos também famílias de todo 

Bambilocas: O próximo vai ser uma alpaca, 
e depois um dromedário, que são animais 
que em Portugal não são domésticos mas 
são noutros países, porque esse é um crité-
rio de aceitação.

Bambilocas: O dia começa muito cedo, 
tratamos dos animais de manhã e à noite. 
De manhã é levantar, tratar deles, e lavar os 
estábulos, depois durante o dia são as visitas 
e ao final do dia voltar a tratar de tudo.

Bambilocas: Temos o nosso Facebook, o 

AJO: Que tipos de visitas têm mais?

Bambilocas: Neste momento, temos mais 
famílias a visitar, mas antes do covid eram 
as escolas. Em 2020 não entrou nenhuma 
escola.

o país e no geral as pessoas gostam e dão os 
parabéns pelo que fazemos.

Fonte: AJO

Fonte: AJO

nosso email, o nosso site, e o nosso contac-
to telefónico. Para as famílias não é neces-
sário reserva é só aparecer, para o caso das 
escolas é necessário marcação.
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O que fazer com 
o meu salário?

Ricardo Andrade

Nesta edição continuamos com a nossa pequena viagem pelo pri-
meiro emprego. Na edição anterior falámos um pouco, sobre os 
primeiros passos e algumas burocracias. Esta edição vamo-nos de-
bruçar um pouco sobre o que fazer com o primeiro salário? Como 
devo dividir os meus gastos? Será que gasto demasiado dinheiro 
em roupa, comida ou alojamento? E quanto devo deixar de parte 
todos os meses? Em primeiro lugar, é fundamental que não gastes 
o teu salário todo do mês. O que recebes deve ser suficiente para as 
tuas despesas fundamentais (comida, alojamento, contas), algumas 
despesas extra e uma poupança. Terás que nesta fase ter atenção 
a alguns impulsos que terás que ultrapassar. É normal que, com 
o teu primeiro salário, tenhas a tentação de aumentar o teu estilo 
de vida (por exemplo ir almoçar fora todos os dias) ou de fazeres 
algumas compras desnecessárias (como comprares logo um novo 
telemóvel). É fundamental perceber que, da mesma forma que tens 
mais rendimentos, normalmente terás também mais despesas, seja 
de deslocação para o trabalho, mudança de residência ou simples-
mente uma obrigação de já não viver só dos rendimentos dos pais.

É, pois, fundamental ter um orçamento mensal. Distribui o teu 
salário por todas as despesas que tens (água, roupa, comida, trans-
portes, diversão, etc), e faz por cumprir. Só assim conseguirás não 
te desleixares e ao mesmo tempo manteres poupanças que permi-
tam aguentar alguma situação mais complicada que passes, como o 
desemprego. O normal é deixar de lado todos os meses entre 10 e 
30 % do teu salário, mas poderás conseguir mais ou menos. 

Surge então uma questão fundamental, que é onde por estas 
poupanças. Com certeza já ouviste falar de deixar simplesmente 
numa conta poupança no banco ou até na tua conta normal. Isto 

é um hábito que muita gente tem, mas que deves ter atenção. O 
conceito de uma conta poupança, no geral, pressupõe que pões lá 
uma quantia todos os meses e recebes outra quantia do banco, os 
juros, que será uma percentagem do dinheiro que tens na conta. 
No fundo, o que se chama por o dinheiro a render. No entanto, 
algo que deves ter atenção e que muita gente ignora, é que há um 
fenómeno na economia de todos os países, que com certeza já ou-
viste falar, que se chama inflação. A inflação, que normalmente é 1 
ou 2 % ao ano, é a razão pela qual as pastilhas elásticas há 10 anos 
custavam 5 cêntimos e agora custam 10 ou 20. Todos os anos os 
preços dos produtos que compras ficam mais caros. É algo normal 
e que acontece sempre. 

Ora, os juros destas contas poupança muitas vezes são mais 
baixos que a inflação. O que significa isto? Significa que algo que 
custa 100 euros este ano para o ano custa 102. Se decidires poupar 
100 euros e o banco só te der 1 € de juro, passaste de conseguir 
comprar essa coisa para não conseguir. Uma das coisas mais im-
portantes para poupar é saber onde por as poupanças e ir fugindo à 
inflação, fazendo sempre o dinheiro render com taxas maiores que 
esta. O melhor é falares com o teu banco sobre estas possibilidades, 
ou informares-te na internet. Há quem ponha na bolsa de valores, 
em índices ou simplesmente numa conta poupança melhor. Faz 
por fugir à inflação e o dinheiro irá render-te mais.

Ritmos Brasileiros

Para a tua banda de sonora de julho não te esqueças de incluir a 
playlist de bossa da nova, especialmente feita para ti pela AJO!
Contém:

Onde Anda Você | Tiago Nacarato
Mas, Que Nada | Jorge Ben Jor
Saudade da Bahia | João Gilberto
The Girl From Ipanema | João Gilberto
Chega de Saudade | João Gilberto
Mulheres | Martinho da Vila

Playlist Ouve aqui!

O Quereres | Caetano Veloso
A Banda | Chico Buarque
Reconvexo | Maria Bethânia
Preciso me Encontrar | Cartola
O Mundo é um Moinho | Cartola
Zorro | António Zambujo

Cheio de Saudade | Elizeth Cardoso
Águas de Março | Elis Regina
Trem das Onze | Zeca Pagodinho
Onde o rio é mais baiano | Caetano Veloso

E muito mais!
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Pandemias? A culpa é deles

Pedro Isidoro da Silva

Exposição de arquitetura esteve em 
destaque na galeria dos Silos

Fonte: Gazeta das Caldas

A arquitetura e a cidade estiveram em destaque nos dias 25 e 26 de 
junho na Sala Farinha. Foram apresentados projetos em maquete 
para territórios urbanos das Caldas da Rainha e de Peniche, pelos 
irmãos Élsio e Jéssica Lucas Silva, de 30 e 28 anos.

Os irmãos caldenses formaram-se na Faculdade de Arquitetura 
de Lisboa e decidiram abrir as portas do seu ateliê nos Silos. Tive-
ram também uma exposição na galeria Sala Farinha com os seus 
projetos finais de mestrado. O projeto de Élsio centrou-se no tema 
“Centro para a Criatividade das Caldas da Rainha – Ambientes de 
trabalho para as Indústrias Criativas”, em contexto de reabilitação 
de arquitetura industrial. Na sua análise, considera que a cidade 
apresenta dois grandes eixos: a linha do comboio e a Rua de Vito-
rino Fróis. Já o projeto de Jéssica Silva, designado “O Regresso de 
Peniche ao Mar”, desenvolve-se segundo a leitura do território da 
cidade de Peniche e propõe-se a intervir na zona dos Remédios, 
onde há um pequeno santuário. São cada vez mais necessários pro-
jetos e ideias que tenham como objetivo dinamizar as cidades e 
torná-las mais apelativas para quem nelas vive e visita.

Ana Neves

No início do mês de julho, iniciou-se o processo de vacinação 
contra a COVID-19 para quem tenha menos de 30 anos. Com o 
aumento das infeções com a variante Delta do vírus, a inoculação 
acelerou. A agenda mediática impõe que se pergunte aos responsá-
veis como se vai chamar os jovens. Ao mesmo tempo, acabamos por 
ser os culpados de todas as oscilações das curvas de novos casos da 
doença. É paradoxal o papel em que nos colocam. O jornal Público, 
que entrevistou vários jovens, indica que há uma grande vontade 
de receber a vacina, porque muitos sabem a importância que este 
esforço tem para todos. 

Afinal, não somos assim tão inconsequentes. Este bode expia-
tório ignora os dados que colocam este grupo etário como o mais 
afetado pelo desemprego, durante a pandemia. À falta trabalho, 
junta-se uma saúde mental cada vez mais deteriorada – e uma falta 
de respostas do SNS. A inconsequência não é geracional; todos fo-
mos afetados pela pandemia.

Fonte: Orbita Politica
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A história de um jovem skater das 
Caldas que só quer fazer música

Entrevista

Fonte: Ritmos e Batidas

AJO:  Vamos começar um pouco pelas 
tuas raízes e pelo início, que é se calhar o 
que se sabe menos sobre ti. Como é que 
se passa de ser um miúdo das caldas para 
fazer tours como DJ pelo mundo inteiro 
e produzir internacionalmente? Como é 
que tudo começou?

AJO: Sentes que a cultura e o ambiente 
das Caldas te estimularam para seguires 
este caminho?

AJO: Quando é que sentiste que ias ser 
mesmo profissional?

AJO: Como foi a passagem das Caldas 
e da universidade para os trabalhos de 
produção nas labels e as colaborações?

Holly: Basicamente o meu interesse pela 
música é desde sempre, lembro-me de ter 
4 ou 5 anos e estar a construir cidades lego 
com o meu irmão (DJ Ride) e termos uma 
aparelhagem e estarmos a ouvir música e 
essa é a primeira memória de música que 
eu tenho. Na altura eu adorava só o facto 
de estar a fazer algo que eu curtisse e estar 
a ouvir música ambiente. Na altura ouvia 
bué os The Prodigy, são uma banda de mú-
sica eletrónica, mas exploram bué partes 
diferentes. Então eu numa hora tanto es-
tava a ouvir cenas de Reggae como estava 
a ouvir cenas de techno ou dubstepp e ya, 
acho que isso abriu a minha mente a vários 
tipos diferentes de som. Quando fui para 
o secundário, 7º ano, voltei a interessar-
-me outra vez por várias bandas de rock, os 
Led Zepelin, os Ramones, depois comecei 
também a andar de skate e na altura para 
mim era muito importante estar a andar de 
skate e ouvir música. Basicamente a música 
sempre me acompanhou, sempre foi muito 
importante para mim ter música a tocar na 
minha vida.
Começar a fazer música foi mais ou menos 
aos 16, 17, quando comecei a ter um bichi-
nho de sair à noite. Estava a estudar artes 

Nesta edição do jornal entrevistámos o DJ e 
produtor Miguel Oliveira, de nome artístico 
Holly. Natural das Caldas da Rainha, mas 
com música ouvida no mundo todo, este 
jovem de 26 anos conta já com concertos 
nos maiores palcos dos EUA e com uma 
nomeação para um Grammy.

Holly: Olhando para trás o que eu penso 
mais é nos meus amigos, no pessoal que 
eu conheci do skate, do punk hardcore, 
acho que o que acabou por me influenciar 
mais, o meu carater, a minha personalida-
de, certos valores que na altura não estava a 
prestar tanta atenção, como andar de skate 
ensina a respeitar o pessoal mais velho.

Holly: Para mim a palavra profissional é 
muito severa de dizer. Eu gosto demasiado 

Ricardo Andrade

na Raúl Proença e comecei a tentar expe-
rimentar coisas novas, desde desenhar, tirar 
fotos, fazer graffiti, e assim. Comecei a sair 
à noite, nas Caldas havia na altura uma cena 
de Punk/Hardcore muito forte e havia bué 
concertos, que até misturava vários estilos 
de música e comecei a consumir bué músi-
ca e a conhecer amigos que se interessavam 
por esse tipo de som. Comecei depois a sair 
mais com o meu irmão. Ele ia tocar a vários 
locais da zona, e sempre que ia sair sempre 
senti que havia algo que eu podia fazer par-
te, que eu podia dar à cultura e à cena da 
música que eu acabava por consumir. Com 
18 anos, numa conversa com o meu irmão 
disse que curtia de experimentar qualquer 
cena de música e ele diz-me “Devias come-
çar a fazer beats”. No dia a seguir comecei 
a fazer os meus primeiros beats, logo nesse 
verão. Adorei mesmo, senti que aquilo me 
fazia mesmo mais feliz, fazer algo sozinho, 
em que eu me pudesse estar a exprimir sem 
estar a depender de ninguém.

Holly: Sim, dás por ti a acabar o secundá-
rio e sem saber o que fazer. O que eu queria 
mesmo era sair das Caldas, claro que ado-

ro a minha cidade, mas na altura era puto, 
queria conhecer outras realidades, morar 
noutros sítios. Quando entrei na univer-
sidade fazer música ainda era algo novo 
para mim, era mais quando tinha tempo. 
Dei por mim a morar sozinho em lisboa e 
todos os dias comecei a ir a festas e a con-
sumir bué música, a ter ideias diferentes, 
a ir a vários sítios de lisboa que sabia que 
rappers eram dali. 
No 2º ano comecei a dedicar-me mais a 
fazer beats e a tocar nos bares em Lisboa. 
Lisboa ajudou-me bué. No 3º ano foi mes-
mo quando estava focado para fazer música 
e ficava triste até quando tinha que ir para 
a faculdade porque passava a tarde a fazer 
beats e tinha que parar. Comecei a pensar 
no que era mais importante para mim ou 
não e percebi que a faculdade não era o que 
me fazia mais feliz.
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Fonte: NiT

de música para lhe chamar uma profissão. 
Eu curto mesmo de fazer música, é uma 
bênção todos os dias poder acordar e fazer 
o que eu gosto. Eu cheguei a um ponto que 
percebi que tinha que trabalhar ao máximo 
para chegar ao ponto que eu queria, tudo 
o que eu queria fazer tinha que ser atin-
gido através de trabalho e todo o trabalho 
que eu ia ter ia voltar para mim. Eu queria 
mesmo que os meus sonhos acontecessem. 
Então para chegar lá, bora trabalhar o má-
ximo possível. Nessa altura com 21 ainda 
estava na faculdade e ainda estava naquela 
se devia acabar ou não mas percebi que ti-
nha que fazer o que me faz feliz e que se eu 
dedicasse todo o tempo que conseguia isto 
ia acontecer de qualquer maneira. 

Holly: Acho que nunca vou chegar lá ho-
nestamente. Não estou a ser justo, fazer 
música já me realiza bastante, mas nunca 
vai chegar um dia que eu diga que já está 
tudo realizado. Os sonhos que eu tinha 
quando tinha 18 anos são completamente 
diferentes do que tenho agora e dos que 
vou ter com 30, portanto é quase como se 
fosse aquela cena do burro que está sem-
pre atrás da cenoura, é assim que vejo os 
meus sonhos. Ando sempre atrás deles e 
vou conquistando vários que eram coisas 
que eu queria mesmo fazer, mas acho que 
nunca vou conseguir mesmo sentir que es-
tou totalmente 100% realizado.

Holly: Foi fixe, eu acreditava bué no proje-
to e eu na minha cabeça já sabia que aquilo 
ia a algum lado, o artista com quem tra-
balhei criou mesmo um mundo à volta do 
projeto, um universo completamente dife-
rente e achei que podíamos chegar lá. Fi-
quei contente claro, mas por outro lado fe-
z-me pensar um bocado que mesmo que eu 
tivesse ganho não ia mudar nada na minha 
personalidade. Quando fazes uma cena que 
curtes mesmo e te podem dar um premio, 
não é o objetivo ter o prémio. É claro que 

AJO: Sentes que já tens o sonho 
realizado?

AJO: Como foi a nomeação de um álbum 
que produziste para um Grammy?

AJO: Sentes que tens algum projeto 
favorito ou algum palco favorito?

AJO: Como foi lidar com o Covid?

é fixe, mas quando tens essa possibilida-
de percebes que não é esse o objetivo. O 
objetivo é fazeres coisas que curtes, faze-
res cenas e descobrires cenas que ninguém 
fez e isso fazer-te bem e a outras pessoas, 
isso para mim é mais importante que o 
Grammy. Nesse caso para mim o que foi 
mesmo importante foi o facto de ter feito 
bué gente feliz. Se tivesse ganho e não ti-
vesse feito ninguém feliz não ia ter o sabor 
que eu queria. Sinceramente o que eu fi-
quei mais contente foi o destaque extra que 
deu ao projeto. O álbum tens umas partes 
que são bastante experimentais, quando 
estávamos a fazer nem estávamos a pensar 
“Epá ya a malta vai curtir disto” foi mais, 
vamos fazer o que curtimos e ver no que dá. 
Foi também uma prova que acabamos por 
ter mais sucesso sermos nós mesmo do que 
estar a pensar no que está a acontecer no 
momento e no que pode chegar às pessoas. 

Holly: Epá é sempre o próximo (risos). É 

Holly: Na minha situação foi um bocado 
diferente. Eu não passava muito tempo 
aqui nas Caldas, passava cá se calhar 3 ou 
4 meses por ano e então quando o Covid 
aconteceu, primeiro estava um bocado em 
negação. Comecei a ver, lá nos EUA, que 
os voos estavam a ser cancelados, países da 
Europa a fechar, os EUA a fechar as fron-
teiras com a Europa e pensei “Bem, bre-
vemente vou deixar de conseguir ir para 
Portugal e quero bazar antes de ficar aqui 
preso”. Bazei, vim aqui para casa com os 
meus pais. Apesar da minha rotina ter mu-
dado adoro estar aqui com a minha família, 
já há uns anos que não tinha esta rotina de 
estar com os meus pais diariamente, estar 
num clima mais tranquilo. Sinto que pre-

a verdade, eu gosto de todos os projetos da 
mesma maneira que todos os palcos são 
importantes e estar a dizer é desrespeitar 
os outros. 
Até concertos que dei para duas pessoas 
marcaram-me e mudaram a minha vida. 
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Fonte: Instagram

AJO: Fala-nos um pouco sobre a tua 
nova colaboração com o Conan Osíris de 
apoio à cultura em Portugal?

AJO: Como foi ser reconhecido pela tua 
cidade natal com a medalha de mérito?

AJO: Por fim, o que podes dizer a um 
jovem do Oeste que esteja a ler esta 
entrevista e queira ser DJ, produtor ou 
ter carreira na música? 

Holly: Sim, tenho estado a fazer uns NFTs 
(tipo de arte puramente on-line) e um 
amigo meu deu-me a ideia de fazer uma 
cena com pessoal cá. Já conhecia o St Ja-
mes Park, introduziram-me ao Conan e ao 
Pedro kk. 
Pensámos fazer um som de 30 segundos e 
criar um visual para isso. 
Neste caso já que estávamos a vender e o 
preço estava tão exposto decidimos inver-
ter a coisa e não fazer isto como se estivés-
semos à espera de enriquecer e fazia todo o 

Holly: Foi brutal mesmo. 
Eu sabia que eles homenageavam várias 
entidades aqui da cultura e achei que tal-
vez um dia pudesse acontecer, mas fiquei 
bastante grato.
Fiquei mesmo bué emocionado, a cerimó-
nia foi muito bonita e deu para conhecer 
outras personalidades Caldenses que eu 
não conhecia a história. 
A menção de honra foi para o Caldas SC e 
foi lá um senhor dos Caldas SC falar sobre 
a história e foi brutal conhecer um pouco 
mais da história das caldas que eu não es-
tava tanto a par. 
Senti-me mesmo feliz. 
Embora eu faça isto para mim e o mais im-
portante é validar-me a mim próprio, ser 
validado pelas nossas origens é sempre algo 
que me faz sentir bastante bem e foi uma 
experiência brutal. 

Holly: O primeiro conselho é não dar ne-
nhum conselho (risos). Se queres mesmo 
fazer uma cena e amas a cena não precisas 
que ninguém diga nada, já amas aquilo e 
queres fazer aquilo. Se tu amas uma rapa-
riga ou um rapaz não vais pedir conselhos 
aos teus pais não é, vais seguir o que é im-
portante para ti. 
O que é fundamental é a importância do 
trabalho e ter métodos e rotinas de traba-
lho. Não tem que ser algo muito severo, 
mas dedicares-te ao máximo ao que te faz 
feliz. Sei que aqui no Oeste não há mui-
to a acontecer e cai-se no vazio de sentir 
que não há oportunidades e muitas coisas 
a acontecer por isso acho que o melhor é 
viajarem. Não é só dar a volta ao mundo, 
mas vão a Lisboa, visitem Portugal, vão 
buscar novas perspetivas de vida a outras 
comunidades. 
Há muitas coisas que eu poderia dizer, mas 
o principal é, foca no que te faz feliz, tu é 
que sabes o queres da tua vida. 
Depois, trabalha o máximo naquilo que 
adoram e que amam. A última é viajar, tan-
to fisicamente como mentalmente. Ler ver 
filmes, isso tudo. 
Não deixar que por estarmos no Oeste isso 
te impeça de te desenvolveres.

cisava disto, o facto de vir para cá foi mega 
importante para mim para perceber algu-
mas coisas e crescer mais. 
É complicado dizer que fico grato porque 
muitas pessoas sofrem e sofreram com o 
Covid, mas o facto de ter voltado a casa fa-
z-me sentir grato pelo facto de ter os meus 
pais e de estar numa cidade brutal, no fun-
do voltar às origens. 

sentido ajudar pessoas à nossa volta.
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Caldas Da Rainha
Ruas da Cidade – Itinerante
17 Jul. | 11h00 | Todas as Idades
Música
CALDAS ANIMA’21 | Matilha dos Sor-
risos

CCC
21 Jul. | 21h30 | M/6
Música
Impulso | first breath after coma guta

Ruas da Cidade – Itinerante
24 Jul. | 11h00 | Todas as Idades
Música
CALDAS ANIMA’21 | Banda Plástica

Leiria 

Cine Teatro de Monte Real
17 Jul. | 21h30 | M/6
Música
Amália, fado e saudade

Teatro Cine Torres Vedras
16 Jul. | 17h30 | M/6
Dança
Espetáculo de dança da Associação ILÚ: 
Dança-Teatro de Intervenção Urbana

Cine Teatro de Monte Real
24 Jul. | 21h30 | M/14
Cinema
Alfa– Nos bastidores da corrupção

Torres Vedras

Alcobaça
Cine-Teatro de Alcobaça
24 Jun. | 10h00 | M/16
Teatro
MIGRAR por Amarelo Silvestre

Cine-Teatro de Alcobaça
16 Jul. | 21h30 | M/6
Música
Cistermúsica | La serva padrona de Per-
golesi
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Designer de Leiria nomeada 
para prémio europeu

Escola de Dança Diogo de Carvalho 
apresenta espetáculo com três peças de dança

World Press Cartoon de regresso ao CCC

Fonte: Jornal de Leiria

Fonte: Jornal de Leiria

Fonte: Jornal das Caldas

Fonte: Jornal das Caldas

Os prémios New European Bauhaus 2021 
pretendem celebrar a beleza, a sustentabili-
dade e a inclusão. Entre os candidatos está 
Mariana Costa e Silva, designer de Leiria. 
O projeto Faz é um dos finalistas na ca-
tegoria “Técnicas, materiais e processos de 
construção e design”.
Mariana Costa e Silva descreve-o como 

A Escola de Dança Diogo de Carvalho, de 
Leiria, leva ao palco no dia 18 de Julho, no 
Teatro José Lúcio da Silva, pelas 15:30 ho-
ras, o seu espectáculo do Final de Ano, que 
é composto pelas peças #Hashtag, Serena-
de e A Pequena Sereia.
A coreografia é de Diogo de Carvalho, Ca-
rolina Soares, Inês Silva, João Ferreira, So-

No próximo dia 17, pelas 21h30, vai ter 
lugar no Centro Cultural e de Congressos 
das Caldas da Rainha a 16ª edição dos pré-
mios do World Press Cartoon. 
A entrega dos prémios vai contar com um 
espetáculo de música e humor e com a pre-
sença de vários autores premiados. 
A música estará a cargo da orquestra ligeira 
Monte Olivett, constituída por músicos da 
cidade. Os trabalhos premiados integram 

“um processo participativo de fabricação 
de mobiliário”, tipicamente, a partir de ma-
deira de pinho, que cria um novo modelo 
de relacionamento com os consumidores. 
Os vencedores serão conhecidos depois 
do Verão e a cerimónia de entrega de pré-
mios está agendada para 16 de Setembro 
de 2021.

fia Francisco e Mariana dos Santos.
Segundo uma nota de imprensa, as peças 
coreográficas englobam “várias das técnicas 
de dança que se praticam na EDDC”.

uma exposição que será inaugurada nessa 
mesma noite, após o espetáculo. 
São 311 caricaturas, cartoons editoriais e 
desenhos de humor que fazem a história 
de todo um ano. 
Os trabalhos expostos foram selecionados 
por um júri internacional que reuniu nas 
Caldas da Rainha em abril.

Caldas Anima traz espetáculos à cidade 
do Oeste

O Caldas Anima, iniciativa que conta com 
concertos musicais, teatro cómico e espe-
táculos de equilíbrio, vão passar um pouco 
por toda a cidade das Caldas da Rainha 
durante os meses de verão de Julho e Agos-
to. Os eventos vão decorrer nas ruas das 
Caldas e também no CCC. Como espetá-

culos itinerantes os transeuntes vão poder 
ver espetáculos como a Banda Plástica de 
Barcelos que, com cornetas de plástico e 
toques de caixa, trazem animação às ruas 
da cidade. Já no CCC pode ver, entre ou-
tros, um espetáculo curioso sobre o mundo 
das touradas, de seu nome MUUU.
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Maria muda de país 
e outras aventuras

Maria Vasconcelos

Em outubro de 2018 atravessei o Atlântico em busca do sonho 
lusitano e da promessa de uma vida mais tranquila e segura, pronta 
para viver uma experiência nova e sair completamente da minha 
zona de conforto. 

Ainda estava nos meu 17/18 anos e como nunca tinha sequer 
feito viagens internacionais, nunca imaginei ter que lidar com 
qualquer tipo de diferença por ser estrangeira. Vim de uma terri-
nha pequena, de uma cidade em que todos se conhecem, onde os 
ciclos de amizade dificilmente se expandem, de um lugar em que 
a cultura eu conhecia e fazia parte do meu dia a dia, um sítio em 
que eu vivia de forma confortável e familiar, mas onde sentia que 
precisava deixar e “me jogar no mundo”. 

A decisão de sair do meu país natal surgiu da motivação de 
uma vida com mais qualidade, segurança, uma melhor educação e 
busca por oportunidades mais ambiciosas.

Cheguei em Portugal sem conhecer nada da cultura, sem ne-
nhum contacto prévio com portugueses e já atrasada com a uni-
versidade como consequência do processo de resolver burocracias 
de visto e entrada no país (processo esse que demorou 6 meses). 

Os primeiros dias na faculdade se resumiram a correr atrás do 
tempo perdido e viver com aquele sentimento recorrente de con-
fusão. Estava constantemente buscando indicações, pegando pro-
jectos a meio e me apresentando para os meus colegas de turma, já 
que não conhecia ninguém. 

Já nos primeiros dias enfrentei a barreira linguística. De um 
lado, se tornou difícil perceber sotaques e falas tão diferentes do 

que estava habituada, e de outro também nunca era compreendida. 
Nesse período inicial ouvi várias vezes que deveria falar português, 
e não “brasileiro”. Sentia que era sempre necessário me repetir 
para ser compreendida, e que muitos não reagiam bem quando 
eu apresentava dificuldades em perceber o português de Portugal. 
Hoje reparo que na altura custou me assimilar tantas diferenças 
e mudanças de uma vez, e também enxergo que já ali no começo 
da minha “nova vida” sofri com alguns preconceitos que eu não 
percebia de forma tão clara, e que não chegaria a perceber por um 
bom tempo. 

Fui aos poucos observando algumas caras de desgosto quan-
do, em locais públicos, abria a boca para falar “brasileiro” (e com 
forte sotaque nordestino), ouvia que não parecia brasileira (como 
forma de elogio) e era constantemente mal atendida sem perceber 
o porquê.

No primeiro ano da universidade de Design constatei que ha-
via uma diferença no nível de conhecimento entre meus colegas de 
turma e eu. Aprendi que muitos já haviam estado na área durante 
o 12º e que isso era algo completamente fora da realidade que 
vivi e da educação que recebi em meu país de origem, onde nem 
sequer podemos optar acerca do que queremos aprender até o en-
sino superior. Via que além de estar atrasada em relação ao tempo, 
também possuía um atraso técnico e criativo. 

Sentia que tinha que me esforçar o dobro, ia atrás dos profes-
sores pedindo ajuda e via meus colegas com portfólios completos 
enquanto mal sabia desenhar uma linha. Não possuía referências e, 
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Fonte: Instagram

por perder as primeiras semanas de aulas, também não aprendi as 
ferramentas básicas para fazer os trabalhos de forma mais decente, 
tive de ser muito autodidata. 

Nessa altura também passei por algumas cadeiras teóricas, e 
era sempre desesperador escrever textos e ensaios completos, tive 
muitos momentos de ansiedade a pesquisar quais eram os termos 
“corretos” com medo de soar muito “brasileira”. Alguns professo-
res eram compreensíveis e pacientes e doaram tempo para me dar 
apoio e suporte, outros já não tinham tanta paciência e me diziam 
que o melhor era largar algumas cadeiras e fazer para o ano, que 
seria mais fácil depois de estar totalmente adaptada.

Por um período comecei a conviver mais com os brasileiros e 
imigrantes da universidade e passei a entender o porquê da maioria 
deles possuir o hábito de fecharem-se em um grupo, e a realidade 
é que muitos já haviam sofrido preconceito descarado ou sentido 
que não se encaixavam ali. Chegamos a fazer uma mostra de artes 
e design, onde o objetivo era sermos vistos também como bons 
estudantes e criativos e atingir alguma voz nesse meio estudantil, 
criamos um espaço seguro de conversa e partilha. 

Essa iniciativa aconteceu após alguns casos mais concretos de 
xenofobia na faculdade. Foi nesse ano que comecei a abrir os olhos 
e a enxergar que possuímos sim um tratamento diferente, sim-
plesmente por termos nascidos em outro país, e que seria difícil 
conquistar os espaços que esperávamos conquistar.

Sinto que sempre será haverá dificuldade em ser imigrante, em 
qualquer país que seja; em Portugal esse fator ainda é muito recor-
rente principalmente por ser um local ainda muito conservador, 
com culturas que já vêm de muitas gerações. 

Mas existe a necessidade do diálogo, precisamos apresentar 
essa problemática e temos que “bater o pé” para conquistar nossos 
espaços, que podem sim ser os mesmos que estudantes e profissio-
nais nacionais. 

Em 2021, não deveria sequer ser minimamente aceitável qual-
quer tipo de xenofobia ou preconceito, não podemos ter situações 
como a que aconteceu na Universidade de Lisboa em 2019, e não 

podemos mais viver com medo. Vim em busca de uma vida melhor 
e hoje, passei um pouco por cima das crises de identidade e do 
sentimento de não pertencimento. 

Vivo uma rotina comum como a de qualquer português e busco 
ser uma profissional qualificada e reconhecida. Sei que serei eter-
namente vista como imigrante, mas hoje tenho orgulho de contar 
que fiz minha mala tão jovem e entrei em um avião em busca de 
um sonho. E para mim, depois de 3 longos anos, ser imigrante é ter 
coragem de mudar de vida.
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Lara Correia

Afonso Costa

Dietética e Nutrição| ESSLei

Matemática | UC

Desde que me lembro sempre me imaginei a trabalhar na área de 
saúde e, quando fui para o 10º ano, não hesitei em escolher a área 
de Ciências e Tecnologias. Assim que descobri a Licenciatura em 
Dietética e Nutrição soube desde logo que seria o curso indicado 
para mim, pois vi a oportunidade de atuar na prevenção e combate 
de doenças e auxiliar na recuperação e preservação da qualidade de 
vida através da alimentação.

Licenciei-me, então, em Dietética e Nutrição na Escola Supe-

rior de Saúde de Leiria. Apesar de Leiria ser a minha capital de 
distrito não conhecia a cidade e tive uma surpresa agradável. Leiria 
é uma cidade cheia de vida e movimento, tem sempre algum even-
to ou celebração para comemorar, tem espaços verdes, o rio Lis e 
tudo o que um universitário possa desejar.

Relativamente ao curso, é de 4 anos, sendo que o último é di-
vidido em 3 estágios. O primeiro ano é mais teórico e mais geral, 
mas no segundo semestre existe uma cadeira, Introdução à Profis-
são, em que vários Nutricionistas de diversas áreas falam sobre o 
seu percurso profissional e, se tens algumas dúvidas relativamente 
ao curso e ao teu futuro aquela cadeira é sem dúvida uma bênção. 

Este curso, em Leiria, destaca-se essencialmente pelos profes-
sores, que são excelentes profissionais, motivados e que têm a ca-
pacidade de motivar também os alunos sendo, além do mais, muito 
humanos, ao contrário do que normalmente se assume dos profes-
sores universitários. Também se destaca pelo facto de no 4º ano 
podermos fazer estágio em 3 locais e áreas de atuação diferentes o 
que, na minha opinião, é o melhor que um estudante pode pedir a 
nível profissional e pessoal.

O nutricionista não faz só planos alimentares para as pessoas 
perderem peso, há muiiitas outras áreas a explorar. O nutricionista 
tem várias áreas de atuação desde a Nutrição Clínica, Nutrição 
Comunitária e Saúde Pública, Alimentação Coletiva e Hotelaria, 
Tecnologia Alimentar, Investigação Científica…e tem também 
várias saídas profissionais. Portanto se estiveres interessad@ nesta 
licenciatura, Leiria irá estar de braços abertos para te receber.

A minha aventura em Coimbra começou em 2017, onde iniciei 
o meu percurso na Matemática. Entre 2017 e 2020 frequentei a 
Licenciatura em Matemática e, de momento, estou a tirar o Mes-
trado em Matemática na especialização de Computação e Análise 
Aplicada. Ao início, a escolha do curso foi um processo complica-
do devido às muitas opções e indecisões, mas não me arrependo da 
minha escolha. Coimbra é uma cidade magnífica, com um espírito 
e tradição académica que nos marca para a vida. 

Desde as Queimas às Latadas, das festas aos convívios, da AAC 
aos núcleos, há uma inserção tão grande que quase nos obriga amar 
esta cidade de coração. Mais especificamente no meu curso, como 
somos poucos forma-se facilmente uma relação de proximidade 
com todos os colegas e com os professores, um espírito semelhante 
ao das aulas do secundário. 

É sem dúvida muito benéfico ter por trás de nós, um corpo 
docente, um núcleo e uma associação que nos defende e protege a 
todo o custo e que nos permite crescer como estudantes e pessoas. 
No entanto não é tudo um mar de rosas. Matemática é um curso 
exigente e com uma base teórica supervalorizada, o que não acon-
tecia na matemática do secundário. O salto é enorme e às vezes 
nem todos o aguentam, mas aí é fundamental o apoio dos colegas 
e professores para superar este salto da maneira mais suave possí-
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Gonçalo Silva
Arquitetura | FAUL

Ingressei em 2015 na Faculdade de Arquitetura da Universidade 
de Lisboa. Optei por arquitetura principalmente pelo meu gosto 
por Geometria Descritiva e Desenho conjugado com uma vontade 
criativa. O Mestrado Integrado em Arquitetura tem a duração de 5 
anos: 3 de licenciatura e 2 de mestrado na especialização em Urba-
nismo, Arquitetura de Interiores ou Arquitetura (Geral). Chegado 
à faculdade fui recebido calorosamente pela comunidade académi-

ca, que me introduziu num mundo completamente novo e cheio 
de oportunidades e curiosidades.

O primeiro ano serve para construir as bases de conhecimento 
do funcionamento da faculdade, bem como cadeiras introdutórias. 
Entre estas, a cadeira de Laboratório de Projeto é cadeira mais im-
portante e fundamental de cada semestre ao longo do curso. Nesta 
procura-se desenvolver um projeto de arquitetura que se apresente 
como solução para o enunciado exposto, com apresentação de pe-
ças representativas. No primeiro ano, a liberdade é quase total, pois 
a intensão é a familiarização do aluno com a ideia de arquitetura, 
o que são peças representativas e noções básicas de projeto. Nos 
anos seguintes, vão progressivamente sendo introduzidos temas ti-
pológicos como arquitetura de habitação, comercial e publica, etc. 
Devido ao enorme peso da cadeira não tardará a ser a maior preo-
cupação no final do semestre a fim de respeitar os prazos.

E assim vamos caminhando para temas e áreas de maior ma-
turidade, até que por fim todos estes conhecimentos e experiências 
adquiridas culminam no último semestre do 5º ano no desenvolvi-
mento da tese mestrado, na qual será apresentada pelo candidato a 
mestre um projeto arquitetónico de interesse científico.

O desempenho nesta área requer muita decisão, noites perdi-
das e um controlo muito importante do tempo disponível, prin-
cipalmente quando falamos de Projeto. Considero o curso muito 
completo pois explora várias áreas do conhecimento. Da matemá-
tica, na história, no nível da representação gráfica digital e no de-
senho na discussão teórica da Arquitetura, no conhecimento dos 
materiais e técnicas de construção e projeção, indo da escala da 
mão à escala da cidade.

vel. Ao longo do percurso académico, este maior teor teórico das 
cadeiras vai se tornando um hábito e não uma dificuldade perma-
nente. Mesmo para aqueles que não gostam ou não querem seguir 
áreas mais teóricas da matemática, esta passagem é sem dúvida 
fundamental, tanto para desenvolver o raciocínio crítico e lógico 
como para facilitar posteriormente nas aplicações práticas, desde 

as áreas de finanças às áreas computacionais e físicas e até mesmo 
para o ensino. É sem dúvida mais notável no mestrado este lado 
mais aplicável da matemática e onde vemos algumas aplicações 
práticas da teoria toda que nos foi ensinada na licenciatura.

O principal a reter sem dúvida é que este curso não é um bicho 
papão e tudo se faz com tempo e dedicação. 
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Élio Leal
Maestro

Ser músico em Portugal na área da música clássica é, acima de tudo, 
um desafio. A começar pela capacidade de estudo a que um músico 
está obrigado, não só durante o seu processo de formação académica, 
mas sim para toda a vida profissional. A capacidade de resiliência é 
também um aspeto fundamental na vida de um músico, pois a sua 
performance é constantemente posta à prova, avaliada, tanto pelo 
público como pela restante comunidade musical, estando implícita 
uma necessidade constante de provar que se está ao mais alto ní-
vel. Uma nota errada não pode ser corrigida e uma falha em palco 

pode ter duras consequências. Pode mesmo dizer-se que não há es-
paço para o erro, mesmo quando este é parte integrante da essência 
humana. Não é por acaso que vários estudos científicos equiparam 
os músicos a atletas de alta competição, exatamente pelas horas de 
preparação necessárias, pelos níveis intensos de concentração e por 
todo um conjunto de processos químicos e físicos que ocorrem em 
simultâneo no corpo durante uma performance musical. Embora a 
minha formação e atividade profissional não seja a de instrumen-
tista, mas sim de maestro, o processo é exatamente o mesmo, com 
a diferença que o instrumento do maestro não é um violino ou um 
clarinete, mas toda uma orquestra. 

Se há 20 anos era raro um músico português conseguir ocu-
par uma vaga numa orquestra nacional, hoje acontece exatamente 
o contrário. Todos os anos vários instrumentistas portugueses ga-
nham lugares nas mais conceituadas orquestras mundiais. Torná-
mo-nos num país exportador de talentos, provando que a nossa for-
mação é, cada vez mais e também ao nível musical, uma formação 
de excelência. 

Infelizmente o mercado de trabalho em Portugal não tem 
acompanhado este crescimento e a maioria dos que ambicionam 
uma carreira como instrumentista encontram na área do ensino a 
única forma de ter alguma estabilidade profissional e financeira, 
pois toda a atividade de músico freelancer é, por si só, precária. E 
assim continuará enquanto o país tardar em implementar verdadei-
ras políticas de criação e fruição cultural, enquanto o tão prometi-
do Estatuto dos Profissionais da Cultura tardar em sair do papel e 
enquanto os nossos políticos não entenderem que o investimento e 
consequente lucro da cultura traduz-se em muito mais do que nú-
meros, traduz-se em algo que não tem preço – a educação de uma 
sociedade que vai definir o Portugal que seremos no futuro. 

Eduardo Rodrigues
Dentista

A área da saúde foi a que sempre considerei ser uma das minhas 
maiores vocações pela vontade de melhorar a saúde de outras pes-
soas, tornando-se hoje no meu dia-a-dia. 

Em 2017 terminei o Mestrado Integrado em Medicina Den-
tária no Instituto Universitário Egas Moniz. Pelo meio estive um 
ano letivo na Universidad Alfonso X, perto de Madrid, ao abrigo 
do Programa Erasmus, uma experiência enriquecedora, quer a ní-
vel pessoal, quer académico. Este é um curso bastante exigente, 
sendo os últimos anos marcados por uma forte componente prá-
tica e interventiva fruto da clínica dentária universitária. Aqui, o 
atendimento à população é realizado pelos alunos que trabalham 
em pares sob orientação de professores médicos dentistas. 

Após o término do curso, trabalhei numa clínica dentária em 
Cascais a convite de um professor, inicialmente como estágio pro-
fissional. O primeiro impacto foi a responsabilidade de diagnosti-
car bem e a de efetuar corretamente o tratamento. Aqui tive a sorte 
de ter colegas experientes que me ajudaram e estando a tempo 
inteiro permitiu-me trabalhar com várias especialidades da medi-
cina dentária, o que me transmitiu confiança e diluiu o receio de 
tratamentos mais complexos. 

Em 2019, a vontade de voltar à zona Oeste, antecipou o meu 
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regresso. Atualmente trabalho em três clínicas (Bombarral, Caldas 
da Rainha e Torres Vedras) repartidas pelos vários dias da semana e 
a “recibos verdes” como grande parte dos jovens médicos dentistas. 
Entretanto durante estes anos efetuei várias formações e diferen-
ciei-me em cirurgia de sisos inclusos, endodontia (desvitalizações) 
e prótese fixa, para atualizar conhecimentos e evoluir enquanto mé-
dico dentista. O meu dia-a-dia é muito diversificado, atendo vá-

rias faixas etárias e efetuo um pouco de todas as áreas, e por vezes 
inesperado, pois não raras vezes surgem urgências que requerem 
atendimento célere. Como costumo dizer, tenho hora para entrar, 
mas não para sair. Porém, quem corre por gosto, não cansa!

Pedro Nunes
Tatuador

Muito pouco ortodoxo na cultura ocidental é o processo de te tor-
nares tatuador, pelo menos no que se refere a qualquer especializa-
ção profissional. Tens dois caminhos por onde seguir: A forma tra-
dicional (se tal coisa pode existir, visto que maior parte das ideias 
“tradicionais” deste meio foram formadas no último século, um 
grão de areia na história de uma prática quase tão antiga quanto 
o próprio conceito do tempo), em que és aprendiz de alguém até 
essa pessoa achar que estás preparado para te guiares sozinho, onde 
podes utilizar bons materiais que o teu mestre te proporciona, e 
és guiado pelos seus conhecimentos; e a forma “independente”, 
em que começas sozinho, com material que provavelmente vai ser 
bastante humilde, e tens apenas tu próprio em que te apoiar.

Não existem cursos ou escolas (por muito que várias pessoas 
tentem falcatruar os menos conhecedores do meio, maior parte das 
vezes com cursos de custo absurdo) que te ensine tudo aquilo que 
precisas de saber. A razão pela qual utilizei aspas ao referir-me à 
forma independente de aprender, é porque acredito que seja qual 
for o caminho que escolhas, o processo de aprendizagem é 90% 
feito por ti próprio. 

Pelo caminho tradicional aprenderás muito mais rápido (o que 
é crucial, pois todos os erros que fizeres acompanhar-te-ão a ti, e 
o corpo das pessoas em que os fizeste para o resto da sua vida), 
mas devido à propagação de informação pela internet, e de viajar 
para poderes ser tatuado por outras pessoas de forma a observar 
o seu processo de trabalho, acredito que um pequeno número de 
indivíduos realmente dedicadas conseguirá sucesso sozinho por si 
próprio. Tens que ser autocrítico a um ponto quase doentio. Tens 
que ter fome de informação. Tens que falar com outras pessoas no 
meio, e absorver pontos de vista diferentes. Não só olhar, mas VER 
o teu trabalho e dos outros: compreender onde podes melhorar e 
analisar tudo aquilo que fazes. Entender onde erraste para não o 
voltares a fazer, e perceber onde acertaste e como o podes melhorar. 

Se queres realmente seguir essa carreira, não basta seres bom 
o suficiente. Esta indústria está repleta de trabalho repetitivo, me-
díocre e muitas vezes simplesmente terrível, e por estranho que 
pareça, não basta seres só um pouco melhor que os outros para te 
conseguires safar. Tens que trazer algo de novo à mesa, e realmente 
gostar do médium, pois terás que comer e respirar o médium, e 
nunca estar satisfeito com aquilo que acabaste de produzir. 

Com 3 anos e meio neste meio, posso dizer que ainda tenho 
um longo caminho a percorrer, e erros a corrigir, e os meus ami-
gos com 15 e 20 anos de experiência, dirão exatamente o mesmo. 
Aqueles que dizem ter as respostas todas, ou são mentirosos, ou 
não compreendem onde estão a fazer de errado. 
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Alimentação Sustentável 

A  saúde é uma prioridade e, para a mantermos ou recupe-
rarmos, precisamos de garantir que o ambiente à nossa volta seja 
saudável e as ações e decisões que tomamos ao longo do tempo 
sejam benéficas tendo em vista a sua preservação. Ora, se não con-
seguimos cumprir com um ou mais destes fatores, a nossa saúde 
irá ficar prejudicada.

O sistema alimentar global é um dos principais fatores que le-
vam às alterações climáticas, perda de biodiversidade, esgotamento 
dos recursos de água doce, poluição de ecossistemas terrestres e 
aquáticos, além da conhecida emissão de gases de efeito de estufa. 

A alimentação nos ultimos 60 anos tornou-se insustentável de-
vido a vários fatores, entre eles:

• Agricultura convensional e intensiva;
• Utilização abusiva de produtos agrotóxicos;
•  Criação massiva de animais;
•  Elevado nivel de processamento, refinamento, retirada de 

nutrientes, utilização de aditivos artificiais, conservantes e gordu-
ras nos produtos alimentares transformados;

•  Transporte de alimentos ao longo de grandes distâncias 
que leva a um elevado desperdício energético, de água e alimentar. 

Este sistema alimentar insustentável, para além de provocar 
grande impacto ambiental, também reflete o aumento do risco à 
saúde pública,  sendo o elevado consumo deste tipo de alimentos 
associado ao stress e ao sedentarismo  relacionado também à inci-
dencia de Doenças Crónicas Não Transmissíveis.

Portanto, uma alimentação insustentável não é saudável! As-
sim, para a alimentação ser considerada saudável, deve estar rela-
cionada a um ambiente sustentável, socialmente justo e economi-
camente viável. Os alimentos devem ser produzidos com recurso a 
métodos de produção que respeitem o ambiente e os animais; que 
sejam isentos de contaminantes físicos, biológicos ou quimicos que 
possam prejudicar a saúde e que não sejam processados, de modo 
a minimizar os recursos utilizados (como água ou combustível). 
Na aquisição dos produtos alimentares deve-se optar por alimen-
tos frescos, locais e da época, de produtores locais e sempre que 
possível que tenham qualidade nutricional superior aos alimentos 
processados.

Como consumidores temos também o poder de promover a 
mudança para um sistema alimentar sustentável. Como?

• Minimizar o consumo de carne, priorizando uma ali-
mentação à base de produtos de origem vegetal;

Lara Correia

• Ter atenção aos rótulos dos produtos alimentares esco-
lhendo aqueles que apresentam:

o menor prazo de validade; 
o uma lista de ingredientes que tenha no máximo 5 nomes 

e o minimo de E´s possível;
• Fazer um consumo consciente e adquirir apenas o essen-

cial e necessário, reaproveitar e reciclar tentando sempre reduzir o 
desperdício alimentar.

Portanto, cabe-nos a nós agir de modo a atenuar a agressão 
ambiental e atuar para a proteger, sendo que, ao faze-lo, estamos 
também a cuidar da nossa saúde.
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Richard Linklater, inspirado num mo-
mento verídico que experienciou enquan-
to jovem, lançou Before Sunrise em 1995, 
sendo o primeiro de uma trilogia. Este fil-
me low-budget, retrata a história de dois 
jovens – Jesse e Celine, que ao viajarem 
pela Europa, se conhecem num comboio a 
caminho de casa. 

Dada a empatia que ambos sentiram no 
seu encontro, decidiram passar uma noite 
juntos em Viena, de modo a conhecerem-
-se melhor. Sem trocarem contactos, mar-
cam um encontro para o ano seguinte, cau-

No dia seguinte ninguém morreu. É 
assim que começa a obra de Saramago “As 
intermitências da morte” que nos transpor-
ta a um universo onde as pessoas deixam de 
morrer. Talvez já imaginámos diversas ver-
sões do que é a vida eterna, e somos constan-
temente bombardeados com versões alter-
nativas dessa mesma, no entanto, Saramago 
apresenta uma que não é dos contos de fada. 
O que acontece à sociedade? Aos sistemas 

Hollywood é uma série que está dispo-
nível na Netflix. A história retrata o mundo 
do cinema pós Segunda Guerra Mundial 
e todo o panorama histórico que se vivia 
na altura. A discriminação racial e o mau 
olhar sobre a homossexualidade era algo 
que reinava naquela altura e que é retrata-
do ao longo desta minissérie. Conta a his-
tória de um grupo de atores, realizadores, 
produtores e argumentistas que tenta que-

sando esperança ao espetador ao assistir à 
sua continuação em Before Sunset, e mais 
tarde Before Midnight.

Esta obra que remete a um aconteci-
mento real e momentâneo, marca o seu 
público através da simplicidade do discur-
so, que nos leva igualmente numa viagem, 
onde temos a felicidade de acompanhar o 
desenvolvimento da história de amor deste 
casal e também a cidade de Viena. 

Marcado não só pela grande expetativa 
no amor que nos é oferecida, aprendemos 
também como devemos de ser mais pa-
cientes e corajosos.

políticos? Aos hospitais? Às empresas fune-
rárias? À igreja e ao estado? Durante as 232 
páginas, somos questionados sobre a realida-
de da espécie humana perante a vida eter-
na, o que esta significa e implica. Saramago, 
mestre dos temas e da critica à sociedade, 
não desilude neste livro. O leitor observa o 
caos que reina sob a sociedade quando se 
deixa de morrer do dia para a noite, depois, o 
ponto de vista da Senhora Morte, que como 
as outras pessoas, é “humana”. Nesta alegoria 
sobre a vida e a morte questionamo-nos so-
bre o amor, o sentido da existência, ou a falta 
dele, e como sempre, um tema que paira no 
desconforto, como só Saramago sabe fazer, 
porque a morte nunca dorme.

brar o considerado “normal” na sociedade 
da altura, através da produção de um fil-
me cuja atriz principal e argumentista são 
de cor negra. O elenco da série não é do 
desconhecimento do público, tendo atores 
como Darren Criss, Patti LuPone, Jim Par-
sons e Holland Taylor. Numa opinião mais 
pessoal, considerei a série muito bem con-
seguida, tanto pela história como pelo seu 
elenco, sendo esta uma série que eu acon-
selho vivamente a quem gosta de histórias 
baseadas em factos e pessoas reais. A série é 
composta por apenas uma temporada com 
sete episódios.

Before Sunrise

As intermitências 
da morte

Hollywood: baseado 
em factos reais

Filme

Livro

Série

Matilde Sousa

Alexandra Silva

Clara Rocha
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