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Caríssimos(as) leitores,
Depois de um interregno no nosso querido mês de agosto, 
devido ao período de férias vivido pela generalidade dos 
Portugueses, e das quais esperamos que tenham desfrutado, 
a Associação Jovem Do Oeste, volta com mais uma edição do 
seu já característico Jornal O.
Nesta edição que marca o mês do regresso às aulas e à 
rotina quotidiana, procuramos dar foco a um tema cada 
vez mais preocupante entre os jovens, os complexos com o 
corpo que originam distúrbios alimentares. Numa sociedade 
cada vez mais guiada por exemplos de “perfeição” que nos 
são mostrados através das redes sociais, pretendemos dar a 
conhecer o exemplo da Francisca Cardoso, que procura ajudar 
todos os que estejam envolvidos na mesma situação.
Para além disso, espera-se também que seja o mês do 
regresso total à normalidade tanto esperado, e em especial 
pelos jovens empreendedores. E é a esses que damos voz, 
depois de nunca terem baixado os braços, ambicionam agora 
concretizar os seus sonhos. Destaque ainda para as equipas 
do Oeste, se destacaram no mercado de Verão de forma a 
sonharem com patamares mais altos do futebol português 
junto do seu público Esperemos mais uma vez que gostem 
e que aproveitem esta publicação como forma de relaxar do 
regresso à rotina quotidiana.
Até à próxima edição

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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Recuperar a 
Cultura depois 
da Pandemia
Diogo Pé de Ladrão

O Diogo Pé de Ladrão é uma personagem já conhecida das caldas 
da rainha. Além de designer gráfico, é dono e fundador da Pé de 
Ladrão Booking e baterista de uma das bandas mais conhecidas da 
scene, os BAD! (assim mesmo, com ponto de exclamação). A Pé de 
Ladrão Booking, nascida em 2015, é o principal motor de promo-
ção de espetáculos underground das Caldas da Rainha. Além da 
promoção de uma grande quantidade de talentos, locais e nacionais, 
com concertos em nome próprio ou de abertura, a agência realiza, 
todos os anos, a Pé de Ladrão Fest, um festival de música pesada 
como pouco visto em Portugal. Do punk, ao metal, a todo o tipo de 
hardcore e até hip-hop, ouve-se de tudo naquela que é a base deste 
projeto, os silos da cidade, um polo cultural único. Ou ouvia-se, antes 
da pandemia que também a este projeto veio trocar as voltas. O Pé 
de Ladrão deixa-nos o seguinte testemunho, em forma de resposta a 
uma pergunta tantas vezes feita a quem luta pela cultura nas Caldas, 
no Oeste e em Portugal. Não seria melhor desistir?

Teria sido mais fácil atirar a toalha ao chão, desistir e mudar de 

áreas de trabalho? Não! Nunca!
Quando se anda na cena underground já se está habituado a 

dificuldades e a obstáculos, nunca foi fácil por isso isto só veio provar 
mais uma vez a nossa resiliência e todo o nosso empenho para cá 
continuarmos com o mesmo acreditar e ainda mais força de manter 
a cultura viva. A chegada da pandemia é certo que nos afetou a to-
dos neste meio, mas falando por mim deu-me ainda mais força para 
continuar ativo neste meio enquanto músico, promotor e ilustrador.

Na impossibilidade de organizar concertos devido à pandemia, 
foquei-me em algo que já o queria fazer há mais tempo e o facto de 
ser ilustrador tornou ainda mais fácil esta mudança crucial, passan-
do para 1º plano o lançamento de merchandising oficial de várias 
bandas nacionais através da Pé de Ladrão Booking, catividade essa 
que já era feita mas de forma secundária, sendo os concertos o foco 
principal, assim sendo tornei esta atividade a principal durante este 
período negro com o intuito de manter a “marca/nome” ativo e aju-
dar as bandas neste período tão difícil sem concertos, acabando por 
tornar o momento negativo num momento positivo. Assim quando 
for possível voltar a atividade de organização de eventos, a venda de 
merchandising estará também ao mesmo nível de igual forma.

Enquanto músico (baterista dos BAD!), não havendo concer-
tos, aproveitámos para finalmente nos focarmos na composição dos 
novos sons e na gravação do novo álbum “BAD! OR DIE!”, que já 
começámos a gravar e se tudo correr como previsto será lançado em 
2022 através da Pé de Ladrão. Obrigado ao jornal por esta oportu-
nidade, um abraço para todos.

Fonte: Redes sociaisFonte: AJO

PL booking BAD! OR DIE! Gatuno - instagram Gatuno - facebookPé de Ladrão
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Pedro Fonseca

Futebol

João Silva | Defesa ou Extremo 
Esquerdo

André Sousa | Defesa Central 
ou Médio Defensivo

Diogo Clemente | Defesa 
Esquerdo ou Médio Centro

Sporting B 1-0 Caldas SC

Caldas SC 1-0 União Santarém

Transferências

Entradas

Saídas

Um dos jogadores da zona Oeste em destaque da última edição 
do Jornal O, bem como Gonçalo Chaves, João é de São Martinho 
do Porto e vem do Sertanense para reforçar o Caldas SC para 
2021/22.

Era uma deslocação difícil para o Caldas SC para começar a época. 
Era a segunda jornada da Liga 3 mas a estreia do clube da Mata. 
No Estádio Caixa Geral de Depósitos da Academia Cristiano Ro-
naldo, em Alcochete, o Caldas foi acompanhado pela primeira vez 
desde Março de 2020 pelos seus adeptos, da claque Sector 1916. A 
transmissão televisiva da partida foi assegurada pela Sporting TV.
O Caldas começou fechado atrás, à espera do erro do Sporting B, 
o que levou a um domínio do jogo dos leões que marcaram mesmo 
aos 43’ por Lucas Dias, o homem do jogo.
Na segunda parte Vala mexeu na sua equipa e trouxe Gaio e Faus-
tino a jogo, mantendo a formação 3-4-3 que estreia esta época. 
Notaram-se as diferenças na partida, mas faltou o golo e os três 
pontos ficaram em Alcochete para o Sporting B. Houve ainda 
tempo para um penalty para o Sporting que acabou defendido por 
Luís Paulo. É um guarda-redes especialista neste tipo de lances, 
com uma percentagem de sucesso que impressionaria mesmo em 
patamares mais elevados. 
Esta partida marca o regresso de Diogo Clemente que fez uma 
exibição de encher o olho, bem como as estreias de André Sousa, 
João Silva, Gonçalo Chaves e Vieirinha.

Médio e defesa de 34 anos, vai trazer experiência ao corredor cen-
tral dos pelicanos. 
Já representou clubes como o UD Leiria, o CD Fátima e mais 
recentemente o Marinhense, onde jogou as últimas três épocas a 
titular.
É de Leiria, e tem já alguns títulos a nível distrital das AF Leiria 
e AF Santarém.

A Mata voltou a ter adeptos depois de várias obras feitas pela di-
reção do clube. Bancadas pintadas, cadeiras individuais, estruturas 
de imprensa, telheiros novos, relvado novo e outros retoques re-
ceberam de volta os adeptos para a primeira vitória do Caldas na 
Liga 3. Numa primeira parte em que a equipa alvinegra dominou 
a iniciativa atacante, Perre encontrou a cabeça de João Rodrigues 
que marcou o primeiro e último da partida aos 39 minutos.
Na segunda parte a União de Santarém procurou o golo com mais 
urgência e por pouco que não a encontrou, especialmente num 
lance em que a bola foi à barra da baliza do Caldas após uma defe-
sa miraculosa de Luís Paulo. 
O Caldas também tentou o golo mas não o conseguiu por pouco, 
após um falhanço de Chaves.

Mais uma estrela da mediática época de 2017/18 do Caldas SC 
volta a casa, após João ‘Tarzan’ Rodrigues. Abandonou as Caldas 
da Rainha no final dessa época para a UD Oliveirense da Segunda 
Liga na procura de patamares mais elevados.
Após duas épocas a titular mudou-se para Arouca onde não teve 
tanto espaço e esteve apenas metade da época de 2020/21. Em Ja-
neiro mudou-se por empréstimo para o CF Estrela Amadora SAD 
onde foi titular até se lesionar no cúbito, osso do braço.
Pode jogar a defesa esquerdo, onde costumava alinhar anterior-
mente pelos caldenses, e também a médio centro. Vai ser uma arma 
preciosa da equipa de José Vala para a nova época.
A tom de curiosidade, tendo o Arouca subido para a Liga Bwin e 
o CF Estrela para a Segunda Liga, saltando a Liga 3 excecional-
mente este ano, Clemente é talvez o primeiro jogador da história a 
subir três escalões numa só época.

Caldas SC

Caldas SC - Oliveira Hospital FC | ADIADO (surto de 
Covid-19 no Oliveira Hospital FC)

Real SC - Caldas SC | 2021/09/19 11:00

Outros
Vieirinha (Extremo Esquerdo ou Direito), Gonçalo Chaves (Pon-
ta de lança)

Flávio Passos (jogador livre), Marcelo Santos (SCE Bombarralense)
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SCU Torreense 1-1 UD Leiria

SCU Torreense Oliveira 1-0 
Hospital FC

SCU Torreense 4-3 Sporting B

Entradas

SCU Torreense

Saídas

Daúto Faquirá | Treinador

Edinho | Ponta de lança

Mateus | Ponta de lança

Outros

Outros

Após a saída de Filipe Moreira, o Torreense encontrou como subs-
tituto ex-treinador do Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal e 
Olhanense no primeiro escalão do futebol português entre 2006 e 
2012. Treinava o SC Covilhã na Segunda Liga e agora tem o de-
safio de levar o Torreense a esse mesmo escalão na primeira edição 
da Liga 3.

Experiente avançado passou grande parte da sua carreira nos pri-
meiros dois escalões de Portugal, defendendo as cores do Gil Vi-
cente, Boavista, Nacional, Arouca e Penafiel. Foi o protagonista 
do polémico “Caso Mateus” que levou a uma guerra no tribunal 
entre Gil Vicente e Belenenses tendo em causa a sua inscrição 
pelos gilistas.
Com 37 anos, é mais uma voz da experiência no plantel do Torres.

Uma das figuras do mercado para o Torreense, o internacional por-
tuguês de 39 anos deixou o Cova da Piedade para se juntar ao clu-
be do Oeste. Não é estranho a qualquer adepto atento do futebol 
português, tendo jogado pelo SC Braga, Académica, AEK Atenas, 
PAOK, Málaga e outros clubes de principais escalões dos respeti-
vos países. Edinho tem uma Taça da Liga, uma Taça de Portugal, 
6 internacionalizações e 2 golos pela seleção no seu currículo. Em 
final de carreira talvez não seja titular, mas traz consigo muita ex-
periência e será certamente uma presença importante no balneário 
dos azul-grená.

Yuran Fernandes (defesa central)”, Mamadou Traoré (CF Estrela), 
Diogo Ferreira (Murteirense), Wilson Santos (Oriental Dragon), 
Gustavo Tocantins (S. João Ver), Abdoulaye Daffé (Gondomar 
SC), Benny (UD Leiria), Zézinho (Canelas 2010), Daniel Mar-
tins (V. Setúbal), Onyekachi Silas (Alverca), Marcelo Valverde (Os 
Belenenses), Rágner Paula (UD Leiria), Léléco (Amora)

Weliton Matos (Lusitânia Lourosa), Filipe Andrade (Lusitânia 
Lourosa)

Mamadou Traoré (CF Estrela), Diogo Ferreira (Murteirense), 
Wilson Santos (Oriental Dragon), Gustavo Tocantins (S. João 
Ver), Abdoulaye Daffé (Gondomar SC), Benny (UD Leiria), Zé-
zinho (Canelas 2010), Daniel Martins (V. Setúbal), Onyekachi 
Silas (Alverca), Marcelo Valverde (Os Belenenses), Rágner Paula 
(UD Leiria), Léléco (Amora)

O Torreense estreou-se diante dos seus adeptos na Liga 3 com um 
empate perante a União de Leiria.
Numa partida equilibrada, os visitantes causaram mais perigo e 
chegaram ao golo aos 50’ por Filipe Almeida num livre direto. Os 
azul-grená não se ficaram e igualaram o marcador num belo golo 
de Frédéric Maciel aos 64’ após cruzamento rasteiro da ala direita 
pelo capitão David Rosa. Não era o resultado que a equipa de Tor-
res queria, mas a Liga 3 promete ser bem mais competitiva que o 
CP o ano passado.

A partida foi jogada no Estádio Sport Clube de São João de Ver 
em Santa Maria da Feira por falta de condições no estádio do Oli-
veira do Hospital. A Liga 3 exige relvados de relva natural e o facto 
de a equipa da casa usar sintético faz com que não consigam jogar 
no seu reduto este ano sem a sua substituição. Mateus estreou-se a 
marcar pelo Torreense ao abrir o marcador aos 4 minutos de jogo e 
chegou para o Torreense garantir a primeira vitória na nova Liga 3.

De volta ao Estádio Manuel Marques, o Torreense bateu o Spor-
ting B num jogo de futebol espetáculo com golos a aparecerem dos 
dois lados e com frequência. Mateus mais uma vez abriu o marca-
dor cedo, aos 3 minutos, mas Chico Lamba rapidamente igualou o 
marcador aos 9’. Dois golos a vir de cruzamentos finalizados com 
um remate. Marcar assim parecia estar na moda neste dia e aos 33’ 
e aos 47’ Frédéric Maciel e Cícero Alves fizeram o resultado ficar 
3-1 com dois golos marcados da mesma forma.
Aos 51’ o Torreense chegou ao 4-1 com um belo golo de Simão 
Rocha e o jogo parecia ganho. Os leões não desistiram e marcaram 
logo aos 54’ por Paulo Agostinho. O terceiro chegou aos 90’ por 
João Goulart, mas apenas chegou para assustar o Torreense, que 
acabou por vencer a partida.

União Santarém - SCU Torreense | 2021/09/19 17:00
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Modalidades

Primeiramente, destacamos a participação de dois jovens do Oes-
te nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. No ciclismo, João Almei-
da participou na prova de estrada e na prova de contrarrelógio. Na 
primeira, acabou em 13º lugar e na segunda em 16º, confirmando 
a excelente época que tem feito, apesar de ter ficado longe das me-
dalhas. Francisco Santos foi o outro jovem do Oeste a participar 
nos jogos olímpicos. O nadador natural da Benedita participou na 
prova de 100m costas, onde conseguiu bater o recorde nacional, o 
lhe valeu o segundo posto da sua série. No entanto, este resultado 
foi insuficiente, ficando o atleta pela primeira fase de qualificação.

No atletismo Bombarralense, o Clube Desportivo do Bom-
barral também teve um mês de julho bastante preenchido. No fim 
de semana de 10 de julho, deslocaram-se com 2 atletas ao Estádio 
Dr. Magalhães Pessoa em Leiria, a fim de participarem no Cam-
peonato Distrital de Sub18. Nesta prova, Rodrigo Silva obteve o 
título de vice-campeão distrital no lançamento do disco e batendo 
o seu recorde pessoal. No dia seguinte, Ricardo Pinto participou 
nos 800m, onde conseguiu o 11º lugar e também batendo o seu 
recorde pessoal. Uma semana depois, o CDBBR deslocou-se a 

Rodrigo Andrade

Almeirim com 4 atletas, onde participaram no Torneio de Ve-
rão Infantis 2021. Nesta competição, Amadeu Gonçalves (Ben-
jamim) venceu as provas de 40m e Lançamento do Vortex. Para 
além do sucesso de Amadeu, Salvador Ribeiro (Benjamim) conse-
guiu obter o 4º lugar no Lançamento do Vortex, Leonor Ferreira 
(Benjamim) conseguiu o 9º lugar no Lançamento do Peso e 4º 
lugar nos 150m e, por fim, Sofia Ferromau (Infantil) ficou em 3º 
lugar na sua série e em 17º lugar da geral nos 60m e também em 
4º lugar da sua série e 15º lugar da geral nos 150m. 

Todos estes atletas bateram os respetivos recordes pessoais, 
estando todos de parabéns. O Clube Desportivo Bombarralense 
fechou o seu mês de agosto com uma deslocação à Lousada, onde 
o atleta Francisco Lima participou no Campeonato Nacional de 
Sub18 ( Juvenis). Apesar das dificuldades físicas que tem sentido 
nestas últimas semanas, o atleta do CDBBR conseguiu alcançar o 
10º lugar nos 5000m marcha.

Ainda no atletismo, passamos agora para o sucesso da Escola 
de Atletismo da Associação Cultural Desportiva e Recreativa Ar-
neirense no Olímpico Jovem. Entre os resultados mais relevantes, 
o primeiro destaque vai para Beatriz Castelhano, que venceu as 
modalidades de 100m e 200m. A outra atleta a ser medalhada foi 
Marta Carriço, que conseguiu alcançar a prata no salto em com-
primento e o bronze nos 250 metros planos. 

Por fim, Hugo Tavares conseguiu alcançar o 9º lugar nos 
100m e Tomás Casimiro o 8º lugar nos 800m. Depois do sucesso 
no Olímpico Jovem, o Arneirense levou 10 atletas ao Campeo-
nato Nacional de Juvenis de Atletismo. Nesta competição, Bea-
triz Castelhano conseguiu o bronze nos 100m e o 4º lugar nos 
4x100m em conjunto com Beatriz Gonçalves, Marta Carriço e 
Sofia Quintino. Hugo Tavares também esteve perto das meda-
lhas, conseguindo acabar em 4º lugar na prova dos 300m. Junta-
mente com Diogo Chaves, Tomás Casimiro e Diogo Nogueira, 
Hugo Tavares participou também nos 4x100m, onde os 4 atletas 
acabaram em 7º lugar.

Por fim, é importante também mencionar a recém-criada As-
sociação Desportiva de Óbidos, que promete ser uma referência 
possível no seu concelho e, a longo prazo, terão o objetivo de ofe-
recer uma diversa panóplia de modalidades que sintam que pos-
sam vingar no concelho. Por enquanto, abriram atividade com a 
futsal e voleibol feminino.

João Almeida nos Jogos Olímpicos

Fonte: OJogo



7Associações
#06 | Setembro 2021 | Jornal O

Entrevista

AJO: Para quem não conhece a vossa 
Associação, qual é a vossa atividade 
normal?

AJO: Expliquem-nos um pouco de onde 
vêm os animais do canil?

AJO: Como funcionam os resgates?

AJO: Como funciona o processo depois 
de receberem um cão?

Ricardo Andrade

Amigo Fiel: O dia-a-dia começa com dar a 
medicação aos cães, depois limpezas e ali-
mentação, e cada cão vai para um parque 
dar umas corridas. A Associação foi criada 
porque não havia nenhum canil municipal 
nem nenhuma associação, não havia forma 
de resgatar cães nem de ajudar cães aban-
donados. Já temos 20 anos, trabalhamos 
com um espaço cedido pela câmara, que 
já remodelámos para ter mais espaço, com 
cerca de 40 animais. Já tivemos muito mais, 
60 e tal.

Amigo Fiel: Basicamente metemos o cão, 
se tivermos espaço, numa “box” de qua-
rentena e levamos para o veterinário para 
ver se está tudo bem. A maioria das vezes 
é assim porque a maioria dos cães que nos 
chega precisa mesmo de ir logo. Depois 
em princípio vem vacinado e desparasita-

Amigo Fiel: A maior parte é deixada à 
porta do canil, é o mais frequente, mesmo 
abandonados. Chego lá de manhã e es-
tão lá amarrados. Grande parte das vezes 
até acontece aparecer alguém que diz que 
encontrou aquele cão abandonado, mas 
percebemos que quando se vai embora o 
cão começa a guinar e o cão é mesmo da 
pessoa. Preferimos que peçam ajuda, nós 
ajudamos com veterinário, ração, mas as 
pessoas preferem ir lá descartar.

Amigo Fiel: Às vezes são vizinhos que sa-
bem que há casos de maus-tratos ou cães Fonte: Redes sociais

Dar uma casa ao nosso amigo fiel

Nesta edição do Jornal O entrevistámos a 
Associação Amigo Fiel, que gere um canil 
para cães abandonados no Bombarral. A 
Susana Padilha, membro da direção e res-
ponsável por resgates e limpeza, entre ou-
tra coisas, e uma voluntária da Associação, 
também Susana.

em más condições, contactam-nos e pedem 
ajuda e nós sempre que pudemos e há dis-
ponibilidade vamos. Por exemplo ainda on-
tem fomos fazer um resgate no Bombarral, 
um cão que estava em condições horríveis. 
Tivemos que ir com o veterinário munici-
pal para sedá-lo, porque era agressivo, para 
o conseguirmos levar para o veterinário 
para ser tosquiado, porque o pelo estava 
uma miséria, desparasitado, vacinado. Os 
donos eram pessoas idosas, não conseguiam 
cuidar dele. Normalmente vamos a casa de 
pessoas ou resgatamos cães na rua que não 
se deixam apanhar, estão em risco de se-
rem atropelados por exemplo. É algo muito 
complicado, quem gosta muito de animais 
sofre muito. Então animais que até vão para 
o veterinário, mas pelas doenças que têm sa-
bemos que não vão conseguir salvá-los. Já 
aconteceu deixarem-nos cães à porta que 
estavam num estado de saúde tão agravado 
que não conseguiram sobreviver e essas são 
as maiores perdas que temos. Isso e quando 
falece algum cão no abrigo, por doença ou 
por velhice.
Custa porque a nossa missão, acima de tudo, 
é retirar os cães de um local onde não estão 
protegidos, ficarem lá temporariamente e 
estarem protegidos por nós, e arranjarmos 
uma família de acolhimento para estarem 
protegidos para o resto da vida. Quando não 
conseguimos fazer o processo até ao fim. 
Essa é a maior missão do amigo fiel. 

do e fica numa “box”, mas não com outros 
cães. A maioria dos cães ou ficam em pa-
res, porque se dão bem, ou ficam sozinhos. 
Algo que verificamos, antes de ir para o 
veterinário, é se tem chip, porque há quem 
deixe o cão lá porque acha que está aban-
donado, mas vemos pelo estado do cão que 
tem dono. Se o chip não estiver registado 
fazemos um apelo no nosso Facebook para 
descobrir o dono.

AJO: Mas se encontram um animal à 
porta do canil, muito maltratado, mas 
com chip, devolvem ao dono? Fazem esse 
processo primeiro?

Amigo Fiel: Quando é assim na maior par-
te das vezes nunca devolvemos, tentamos 
convencer a pessoa a deixar o cão connosco. 
Normalmente a pessoa nem tem tanta von-
tade de ficar com o cão. Tentamos perceber 
um bocadinho a história do cão, a ligação 
da pessoa com o cão, porque nós não nos 
importamos nada de ficar com o cão se sa-
bemos que ele vai ser maltratado. Normal-
mente as pessoas até ficam aliviadas.
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AJO: Como é que conseguem financiar 
isto tudo?

AJO: Sentem que agora com a pandemia 
alguma coisa mudou?

AJO: Como funciona esse processo de 
reabilitação?

AJO: Por fim, onde é que alguém que vos 
queira conhecer melhor, doar ou ajudar 
de outra forma vos pode encontrar?

Amigo Fiel: Normalmente é à base de do-
nativos ou quotas de sócio. Paga 18€ por 
ano, não chega para pagar uma saca de ra-
ção, mas dá uma ajuda. Temos tido sorte, 
as pessoas estão muito solidárias. Quando 
pedimos ração, até para os bebés, que têm 
que ter uma ração boa mais cara, as pessoas 
aderiram bastante e a comunidade ajuda-
-nos muito.

Amigo Fiel: Sim, os cães que nos chegam 
estão em muitas piores condições. Tivemos 
por exemplo um cão que estava tão mal que 
o veterinário disse que mais dois dias tinha 
morrido. Era um cão de 45 kg e pesava 20 

Amigo Fiel: Tentamos todos os dias um 
bocadinho, sentá-lo, fazê-lo chegar a nós, 
tentar passar a mão de leve para ganharem 
confiança, mas dá muito trabalho e é muito 
difícil, eles demoram muito tempo até ga-
nharem confiança. Temos quem que não 
confiam o suficiente para lhes tocarmos, o 
que torna muito difícil a adoção. Mas esta 
reabilitação é sempre mais fácil quando o 
cão está numa família, no abrigo é muito di-
fícil. As atitudes dos cães quando estão em 
casa é totalmente diferente. As famílias de 
acolhimento também são importantes para 
a reabilitação, é muito mais fácil em casa.

Amigo Fiel: Nós temos página de Face-
book e de Instagram, basicamente é por 
aí, para serem voluntários basta enviarem 
mensagem privada.

AJO: O que faz normalmente um 
voluntário?

Amigo Fiel: Não é preciso uma inscrição, 
basta aparecer. Alguém que queira ser volun-
tário pode escolher o que faz, desde limpar 
as “boxes” (que normalmente temos menos) a 
passear os cães ou ser família de acolhimento 
temporário. O que precisamos mesmo é de 
famílias de acolhimento temporário, porque 
nos permite libertar cães e ter mais espaço. As 
famílias têm é normalmente um bocado de 
receio e não percebem bem o que é uma fa-
mília de acolhimento temporário. Pensam “se 
eu posso ficar com um cão temporariamente 
posso ficar para sempre”. 
O problema é que se ficarem para sempre 
não vão poder ficar com mais e então o es-
paço vai ser sempre limitado. Normalmente 
ficam com o cão, no máximo, 2 meses. Nor-
malmente são cãos que já sabemos que vão 
ser adotados e conseguimos libertar espaço 
para cães em piores condições.

AJO: Como é que funciona o vosso 
processo de adoção?

Amigo Fiel: Quando é aqui da zona vamos 
sempre à casa da pessoa, ver se tem con-
dições, se o animal fica cá fora, se fica em 
casa. Temos também um formulário para 
entendermos as razões por que as pessoas 
querem adotar. Já nos aconteceu aparece-
rem pessoas que querem adotar cães para 
guardar armazéns, por exemplo, para por 
à corrente, e nós não damos animais para 
adoção neste tipo de condições. Queremos 
sempre o melhor para os nossos cães e ter 
a noção que fazem parte da nossa família e 
um familiar nosso, não vamos por a guar-
dar um armazém ou preso á corrente. Di-
zemos sempre que a vida do cão é no sofá. 
Fazemos sempre uma triagem criteriosa, 
primeiro através do formulário, depois va-
mos à casa da pessoa, e fazemos sempre um 
acompanhamento depois, pedimos foto-
grafias para vermos como ele está, se se está 
a adaptar bem. Sobre o formulário, também 
perguntamos, por exemplo, se a pessoa não 
tiver possibilidade de pagar um veterinário, 
que alternativa têm, se por acaso tiver um 
familiar com alergia, o que vão fazer. Para 
fazer as pessoas pensarem mais além e não 
ficarem com o animal só por impulso.
Temos tido muita sorte com as famílias que 
ficam com os nossos cães, graças a deus, 
vão-nos mandando fotos e vídeos mesmo 
sem pedirmos.

AJO: Sentiram um aumento do número 
de adoções e abandonos agora com a 
pandemia?

Amigo Fiel: Sim, já aconteceu pedirem-
-nos e nós não conseguirmos. A mim cus-
ta-me muito. Às vezes tentamos agilizar as 
coisas, por alguns no parque que temos ou 
assim para conseguirmos ter espaço para 
mais alguns, mas é muito difícil, todos os 
dias temos apelos, pessoas que querem 
entregar cães, é muito difícil. Pedem-nos 
ajuda de todo o lado, mas as Associações 
ajudam-se umas às outras.  Se for das Cal-
das indicamos para a Crappa, da Lourinhã 
para a Associação da Lourinhã. Até temos 
interajuda, se há uma mais lotada e outra 
menos tentamos trocar de animais.

kg. Estava com sarna, demos-lhe um banho 
terapêutico, que também é algo que faze-
mos. É algo que as pessoas não têm noção, 
da diferença de um cão que chega lá e de-
pois de ser reabilitado. Também fazemos 
reabilitação psicológica, cães que chegam 
com traumas, muito medo. bíamos a acei-
tação que íamos ter, então apostamos em 
vários serviços como as festas de aniversário, 
as férias na quinta, nós próprios irmos às es-
colas, e as visitas familiares.
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O que é o IRS?

Ricardo Andrade

Nesta edição continuamos com a nossa saga sobre o 1º emprego. 
Tratadas as primeiras burocracias e depois de olharmos um pouco 
para a gestão do primeiro salário, vamos falar um bocadinho de 
impostos. A questão relacionada com os impostos que cada um 
paga no final do mês é muitas vezes vista como um bicho de 7 ca-
beças. A verdade é que não há a necessidade de complicar a ques-
tão. No geral, se trabalhares para outrem e não tiveres a tua própria 
empresa, pagas todos os anos ao Estado um imposto sobre o teu 
rendimento, o IRS. Mas quanto pagas? E será que tens que fazer 
alguma coisa para garantir que efetivamente o pagas e não tens 
problemas com o fisco? Passamos a explicar.

O IRS, no geral, é pago de duas formas, que se relacionam 
entre si. A primeira é a forma mais básica e geral. Todos os anos, 
por volta de Abril, começas a ver nas notícias que os prazos para 
a entrega do IRS já abriram. Este ano foi entre dia 1 de Abril e 
30 de Junho. Neste prazo tens que entregar, junto das Finanças, o 
chamado modelo 3, que não é mais que um formulário que diz ao 
Estado quanto recebeste no ano anterior (em 2020 por exemplo) 
e que permite o cálculo de quanto tens a pagar. Podes falar com 
um contabilista ou entregar diretamente no site das Finanças, não 
incorrendo em gastos. Mas o que influencia quanto pago? É aqui 
que chegamos à segunda forma de IRS.

Apesar deste carater anual do IRS, o estado todos os meses faz 
algo, junto das empresas, chamado retenção na fonte. No fundo, 
aplica uma taxa a todos os rendimentos, só que o trabalhador não 
precisa de fazer nada, é tudo tratado com o empregador. Assim, to-
dos os meses, parte do teu salário fica “retido na fonte”, que é como 
dizer que fica no teu empregador, que o dá ao estado. Voltando à 

declaração que entregas anualmente, depois de calculado o valor 
que tens que pagar, considerando quanto recebeste, subtrai-se o 
valor que foi retido na fonte. Em muitas situações esta conta dá um 
valor negativo, isto é, o Estado deve-te dinheiro, visto que, durante 
todo o ano, reteve mais impostos junto do teu empregador do que 
efetivamente tinhas que pagar. Nestas situações o dinheiro é reem-
bolsado, normalmente até ao final de Junho. 

Aquilo que altera mais o quanto pagas de IRS é, evidentemen-
te, o quanto recebes. Quem recebe o salário mínimo ou perto disso 
não paga qualquer valor e a percentagem que tens que dar ao esta-
do vai subindo com o teu rendimento mensal, até um certo limite. 
O IRS tem mais algumas particularidades, como o facto de de-
pender do teu agregado familiar (casais podem entregar o IRS em 
conjunto), de não ser aplicável a quem tenha rendimentos anuais 
de menos de 8500 euros (quem recebe até 686 euros também não 
sofre retenção na fonte) e os famosos 0,5 % que podes doar a uma 
instituição, normalmente de caridade ou de cariz social, como os 
Bombeiros Voluntários. No fundo, 0,5 % do imposto que pagas em 
vez de ir para o Estado vai para esta instituição, o que muitas vezes 
é uma grande ajuda. 

Esperamos que tenhas percebido um pouco melhor sobre para 
onde vai o teu dinheiro no final do mês. Para a próxima edição 
voltamos com mais coisas chatas! Até lá!

Sunset

Agora que o verão já passou, não queremos que recordes aquelas 
churrascadas ao por do sol com esta playlist curada pela AJO. 
Colabora no próximo mês para uma playlist a cheirar a Outono!
Contém:

Wake me up| Avicii
Piece of heart | MEDUZA, Goodboys
Scared to be lonely |Martin Garrix, 
Dua Lipa
I’m yours | Jason Mraz
Sunshine | Cat Dealers, LOthief, Santti

Playlist Ouve aqui!

Stolen Dance | Milky Chance
Happy Day | Deejay Telio, Deedz B
Addicted to you | Avicii
Lose Control | MEDUZA, Becky Hill, 
Goodboys
Firebird | Milky Chance

Summer Days | Martin Garrix, 
Macklemore, Fall out boy
Meu ego | Deejay Telio, Deedz B
Hey brother | Avicii

E muito mais!
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Oeste sul salva a região e dá-lhe mais 
habitantes
Pedro Isidoro da Silva

Caricaturas vão ter lugar de destaque 
nas Caldas da Rainha

Fonte: Turismo Centro Portugal

Ana Neves

Os dados preliminares dos Censos 2021, revelados no final de julho 
pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), pintam um retrato 
de um Oeste dividido. Em comparação com os resultados de 2011, 
os municípios do distrito de Lisboa aumentaram a sua população, 
com exceção do Cadaval. A região tem 363 596 habitantes, mais 
1061 que no último recenseamento. O cabo Carvoeiro parcela, com 
imperfeições, os 12 concelhos em dois grupos. O crescimento dos 
subúrbios da capital contagiaram o sul da região e as dificuldades 
do Centro apanharam os restantes municípios. Se a natalidade é a 
explicação cliché de todos os problemas demográficos nacionais, as 
variações positivas de alguns municípios só podem revelar um baby 
boom nestes concelhos – algo que apenas os dados definitivos e es-
tudos mais profundos poderão dizer. As explicações simples nunca 
explicam aquilo que querem explicar – parece confuso, mas não é. 
A paz e a proximidade a Lisboa tornam o Oeste numa região ótima 
para fugir da confusão. Todavia, enquanto não houver uma solução 
ferroviária decente que ligue Alcobaça a Lisboa em menos tempo 
que um carro, o que nem em 2023 acontecerá, metade cresce e a 
outra metade definha.

O edifício situado atrás da estátua da Rainha, conhecido como “O 
Charuto”, vai ser um espaço dedicado ao humor, nomeadamente 
à caricatura. O anúncio foi feito por Tinta Ferreira [presidente da 
câmara] na Gala do World Press Cartoon (WPC), no dia 17 de 
julho no CCC. 

O edifício foi adquirido pela Câmara Municipal e, segundo o 
presidente, é o local ideal para guardar o espólio do WPC, que se 
realiza há 5 anos nas Caldas da Rainha. A ideia inicial é fazer uma 
área museológica e outra com atividades permanentes. Para Tinta 
Ferreira, este novo espaço pode fazer com que a cidade se torne 
uma das principais localidades do mundo nesta área de atividade.

Numa altura em que o setor das artes está bastante debilitado, 
este anúncio vem revitalizar a cidade e consolidar mais uma forma 
de arte nas Caldas da Rainha (considerada Cidade Criativa pela 
UNESCO).

Fonte: Terceira dimensão
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O testemunho de uma rapariga que 
superou a aneroxia nervosa

Entrevista

Fonte: instagram

AJO: Gostava que falasses primeiro 
um pouco sobre a tua página porque foi 
através daí que te conheci e que comecei 
a pesquisar um bocadinho mais sobre a 
doença. 

AJO:  Quais é que são os principais 
sintomas e/ou sinais da anorexia nervosa?

AJO: Quais são as causas da anorexia 
nervosa?

Francisca: Eu criei esta página em dezem-
bro de 2020, portanto ainda nem tem um 
ano, tem um pouco mais de 6 meses e é 
uma página que, para além de dar o meu 
testemunho, que acho que é o mais im-
portante, dar o meu testemunho e contar 
como é que eu lidei com este distúrbio ali-
mentar e para além deste testemunho dou 
dicas e falo de outros temas importantes e 
que de alguma forma estejam ligados ao 
problema que eu tive de enfrentar. É uma 
página que eu criei porque eu sentia que 
em Portugal havia uma grande falha, eu já 
sabia que havia páginas deste género com 
testemunhos de pessoas que passaram pela 
anorexia nervosa, nomeadamente rapari-
gas que tinham recuperado, mas era tudo 
de raparigas estrangeiras, não havia cá em 
Portugal ninguém a falar nisso, e por isso 
achei que era importante haver alguém em 

A Francisca Cardoso foi vítima de um dis-
túrbio alimentar denominado “Anorexia 
Nervosa” em abril de 2018, pediu ajuda em 
agosto do mesmo ano, uma vez que perdeu 
20 quilos em menos de 3 meses e só termi-
nou o tratamento a outubro de 2020. Após 
a recuperação, criou, no Instagram a página 
@estoumuitogorda, como forma de cons-
ciencializar e ajudar todas as pessoas que 
passam pela mesma luta, bem como partilhar 
o seu testemunho. Obrigada por teres aceita-
do o nosso convite, eu acho que isso é um 
assunto muito importante de falar porque 
acho que cada vez mais há essa sensibilidade 
também para os jovens em ter em atenção 
aos hábitos alimentares e também àquilo que 
veem versus que aquilo que somos.

Francisca: Varia muito de pessoa para pes-
soa, é possível ter vários sintomas, há uma 
enorme lista, no entanto eu diria que os 
sintomas mais comuns é sem dúvida uma 
grande obsessão por comida, por contagem 
de calorias, uma grande obsessão por comi-
da saudável, também o excesso da prática 
desportiva, portanto por praticar desporto 
para, de alguma forma, queimar as calorias 
que foram ingeridas; depois diria também a 
perda de peso, isto é um dos sintomas mais 
frequentes, embora também possa não 
ocorrer, isto porque poderão haver pessoas 
que estão no seu peso saudável, e é preciso 
salientar isto, porque estas pessoas podem 
igualmente sofrer de anorexia, porque a 
anorexia é sobretudo uma doença mental e 
por isso podemos ter também alguém que 
aparentemente está no peso normal mas 
que está doente; diria também a perda de 
cabelo; muita fraqueza, fadiga, insónias, 
acho que estes são os principais. Isto à par-
te do isolamento, porque uma pessoa que 
está com um distúrbio alimental também 
deixa um pouco de estar com amigos e fa-
mília, porque estes momentos de convívio 
acabam sempre por envolver comida. E a 
pessoa deixa de combinar as coisas porque 
vai ter de estar a comer e por isso, prefere 
não combinar nada. 

Ana Sofia Figueiredo

Portugal a falar disto. Cada página é dife-
rente, no entanto nenhuma delas perde o 
seu valor!

Francisca: Há várias causas, há quem diga 
que pode ser genéticas, do meio ambiente, 
eu não sei exatamente o que é que desper-

tou a doença em mim, mas eu acho que 
foi sempre a necessidade de eu ter controlo 
sobre as coisas. Eu estava numa altura da 
minha vida em que precisava de ter con-
trolo sobre alguma coisa, então eu coloquei 
este controlo na comida. Para além desta 
situação, eu também sempre fui muito 
perfecionista, então comer super saudável 
e de forma super perfeita era o meu obje-
tivo, então eu acho que esta foi mesmo a 
causa fundamental.

AJO: E achas que essa obsessão adveio de 
redes sociais ou de pessoas à tua volta?

Francisca: Eu acho que advém sempre um 
bocado, porque nesta altura do ano, mesmo 
para mim que já estou recuperada de uma 
anorexia, esta altura do ano é sempre com-
plicada porque eu vejo o feed do instagram 
e nesta altura do ano só vemos raparigas de 
bikinis e pessoas de fatos de banho. Então 
mesmo para mim que já estou bem é su-
per complicado porque inconscientemente 
começo-me a comparar com as pessoas, 
e eu acho que este tipo de comparações 
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Fonte: instagramFrancisca: Eu sentia muito que as minhas 
amigas, tipo o meu núcleo de amigas, não 
estavam bem a perceber o que é que eu ti-
nha, achavam muito que era uma dieta, que 
era uma “mania das dietas” como se costu-
ma dizer. Senti-me um bocadinho incom-
preendida, só depois é que efetivamente 
quando comecei a ir ao hospital e quando 
comecei a ter ajuda médica é que eu conhe-
ci muitas pessoas da minha idade, que es-
tavam com o mesmo problema que eu, mas 
até pedir ajuda médica, eu sentia que era 
uma extraterrestre, sentia que tinha aquele 
problema e mais ninguém sabia aquilo que 
efetivamente eu estava a sentir.

Francisca: Eu não me sentia abandonada. 
Sentia era que a doença me fez abandonar 
as pessoas. Eu senti que as pessoas con-
tinuavam lá, e não foram embora por eu 
estar doente, eu é que deixei de estar com 
as pessoas pela questão do isolamento. Por 
exemplo, festas de anos, havia festas de 
anos numa hamburgueria, por exemplo, eu 
não ia porque eu já sabia que era ocasião 
em que eu ia ter de comer hambúrguer 
com batatas fritas. Por isso preferia dizer 
“olha não, não posso ir”, quando na verda-
de eu até podia ir e até gostava de ir mas, 
por causa da comida, que me assustava na 
altura, porque eu tinha medo de comer, eu 
deixava de estar com as pessoas, e portan-
to eu acho que eu é que as abandonei, mas 
depois, se calhar inconscientemente, e para 

AJO: Aos 17 anos, por seres tão nova, 
sentiste-te incompreendida pelas pessoas 
que estavam à tua volta?

AJO: Sentiste-te, em algum momento, 
abandonada pelas pessoas que gostavas?

AJO: Relativamente ao tratamento da 
doença, tu sentes que o melhor para 
tratar essa situação é mesmo a ajuda 
médica ou há algo mais?

AJO: Em que é que consiste o tratamento 
da anorexia nervosa?

Francisca: O que eu não recomendo é os 
sites da Google, porque procurar “como re-
solver a anorexia na Google”, e abrir um 
site, não vai ajudar em nada. Eu acho mes-
mo que a ajuda médica é mesmo o melhor 
que nós temos, porque lá está nós não esta-
mos a falar de uma mania, de uma questão 
de dieta, nós estamos a falar de uma doença 
que precisa de ser tratada, assim como uma 
pessoa que parte uma perna, o mais lógico 
é que a pessoa vá ao hospital, curar, meter 
gesso, tratar da perna. Portanto, quando 
uma pessoa está com um distúrbio alimen-
tar, que é tão válido como partir uma perna, 
o mais lógico é que a pessoa vá ter com al-
guém que estudou, que é profissional e que 
esteja apto a ajudar. Ainda por mais em 
Portugal, até acho que já houve vários reco-
nhecimentos a nível internacional porque 
Portugal, tanto em Lisboa como no Porto, 
que são os que eu conheço, há mesmo mé-
dicos muito bons nesta área e que são uma 
grande mais-valia no tratamento.

Francisca: Eu fiz o tratamento em Santa 
Maria, e eu acho que o esquema feito em 
Santa Maria é igual ao que é em São João, 
no hospital do Porto, portanto, porque eu 
acho que os hospitais fazem o modo de tra-
tamento igual. Basicamente eu tinha uma 
equipa composta por 3 médicos, uma equipa 
multidisciplinar, em que eu tinha uma psi-
cóloga, um psiquiatra e um nutricionista, e 
cada um destes médicos me ajudava em cada 
uma das componentes. Portanto a psicóloga 
era a pessoa com quem eu desabafava e era 
também aquela me ajudava a compreender 
as causas do problema, tipo “como é que eu 
tinha desenvolvido isto”; “como é que eu li-
dava com o meu corpo”; questões relaciona-
das com a autoestima, portanto isto tudo foi 
tratado com a psicóloga. Depois a questão 
mais psiquiátrica foi tratada com o meu psi-
quiatra, que na altura até me diagnosticou 
uma depressão, e, portanto, isto tudo foi tra-
tado com ele, que inclusive me medicou na 
altura, eu tive de tomar antidepressivos. E 
depois tinha o nutricionista que era sempre 
aquele que me fazia os planos alimentares. 
Assim que eu cheguei lá, fez-me um grande 
plano, para eu aumentar a ingestão de ca-
lorias, e depois, à medida que eu ia aumen-
tando o meu peso, íamos sempre ajustando 
o meu plano, sendo que hoje em dia já não 
tenho plano porque consegui chegar ao peso 
ideal e eu também acho que não é bom ter 

entre o meu corpo e o corpo das outras 
raparigas que eu vejo no Instagram e que 
muitas vezes é editado, não digo que todas 
sejam, mas muitas são, e eu acho que es-
tas comparações estiveram, sem duvida, na 
origem da doença, porque eu comecei a ter 
isto aos 17 anos, e é sempre uma altura em 
que estamos muito ligados ao instagram e 
é também uma altura que ainda ia mais ao 
Instagram que aquilo que vou hoje em dia, 
por isso, acho que é isso.

não me sentir mal comigo mesma e não ser 
eu que tinha a culpa, eu acabei por criar um 
bocado a imagem que os outros é que me 
tinham abandonado. Hoje em dia, com al-
gum distanciamento, eu consigo ver que fui 
eu que deixei de estar com as pessoas.



13Do Oeste para o Mundo
#06 | Setembro 2021 | Jornal O

Fonte: instagram

AJO: No momento da doença tu sentias 
que, com a psicóloga, conseguias 
expressar da melhor maneira?

AJO: Quais os melhores conselhos que 
podes dar a alguém que esteja a passar 
por algum tipo de distúrbio alimentar?

Francisca: Ao início era um pouco estranho 
porque eu já tinha ido uma vez ao psicólogo 
antes, mas ainda não tinha ido o suficien-
te, então ainda não estava habituada àquele 
ambiente, parecia que estava a contar toda 
a minha vida a um estranho, a alguém que 
não era da minha família e que estava ali e 
eu não conhecia. No entanto, com o tempo, 
acabamos por criar uma amizade, algo do 
género, ficámos amigas, e assim a conversa 
começou a fluir naturalmente e acabei por 

Francisca: O melhor conselho que eu posso 
dar é “Não achem que a vida é melhor com 
a doença”, porque a anorexia faz-te acredi-
tar que nós não vamos ser ninguém, porque 
a doença já faz parte da nossa identidade, 

um plano porque, hoje em dia, o que eu gos-
to mesmo é de comer livremente e não estar 
ali com um papel a dizer as horas a que eu 
tenho de comer. Não era tanto à base de ca-
lorias para ingerir, mas indiretamente eram 
calorias porque, por exemplo, almoço: oito 
colheres de arroz, um bife, um pouco de 
salada, uma fruta, eram sempre em quanti-
dades exatas porque isso iria corresponder a 
um número de calorias que eu tinha de in-
gerir. Esta situação custou-me muito, por-
que para quem não está habituado, eu quase 
não comia nada, e de um momento para o 
outro vejo-me a comer quatro pães por dia, 
e isso para mim era imensa comida, o que 
acabou por resultar em sintomas como do-
res de barriga, prisão de ventre, entre outras 
coisas que o corpo reagiu por ter apanhado 
um choque.

gostar muito de ir a um psicólogo, e ainda 
hoje vou a um psicólogo porque é uma coisa 
que eu sinto que gostei tanto que, ainda hoje 
estando saudável, é uma coisa que eu gosto 
de ir, sempre que preciso, para conversar e 
estar lá, é mesmo bom ter tido essa expe-
riência com a minha psicóloga.

se nós deixarmos de estar doentes, as pes-
soas vão deixar de gostar de nós, e eu sei 
isto porque há várias pessoas que vêm com 
esta conversa, tipo “se eu deixar de ficar 
doente, vou deixar de ser quem sou, isto já 
faz parte da minha vida”, e neste sentido o 
que eu diria às pessoas é não acreditem nis-
to, a vossa identidade não é um distúrbio 
alimentar, é as coisas que vocês gostam, é 
os vossos sonhos, é os momentos que vocês 
tem com amigos e família, é as coisas que 
vos fazem rir. Outra coisa que eu diria é 
não desistirem do tratamento, porque vão 
haver momentos complicados, por exem-
plo aquele momento do plano alimentar é 
sempre um momento muito complicado, 
porque há uma grande tentação por desistir, 
porque nós achamos que o médico não nos 
compreende e só nos está a dar de comer e 
achamos sempre que aquilo é um exagero, 
mas aquilo que nós temos de pensar é: é 
um nutricionista, ele não nos vai mandar 
fazer coisas que não é saudável para nós, 
que aquele plano, se calhar, para uma pes-
soa que esteja bem é imenso, mas para nós 
que estamos naquela condição é aquilo que 
nós temos de fazer para ficarmos bem, e ver 
os médicos, não como inimigos mas como 
pessoas que nos querem ajudar.
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Caldas Da Rainha

CCC
22 Set. | 21h30 | M/6
Cinema
Notre Dame de Paris | Valérie Donzelli

CCC
23 Set. | 21h00 | M/6
Música
Orquestra Metropolitana de Lisboa | 
Sinfonia Eroica

CCC
30 Set. | 21h30 | M/6
Música
Impulso | Acácia Maior

Leiria 

Teatro José Lúcio da Silva
18 Set. | 21h30 | M/6
Música
Tiago Bettencourt | 2019 Rumo ao Eclipse

Teatro José Lúcio da Silva
26 Set. | 16h00 | M/6
Música
Música de Hogwarts de Regresso a Leiria 

Teatro Miguel Franco
18 Set. | 16h00 | M/6
Teatro
Teatro Extremo | 
“Era uma vez… ou lá o que é”

Torres Vedras

Teatro-Cine 
17 Set. | 21h30 | M/14
Teatro
Malvada Associação Artística | Revela-me

Teatro-Cine 
24 Set. | 21h30 | M/6
Música
Geraldo Rodrigues | Estado de Alma

Alcobaça
25 Set. | 21h30 | M/6
Música
Martin Harley

Alcobaça
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Dia da Juventude celebrado nos museus 
das Caldas da Rainha

Estátuas vivas na Rua do Comércio, 
Bombarral

Exposição “Águas Mornas” e Feira 
de Autor

Fonte: Municipio das Caldas da Rainha

Fonte: MAGA

Fonte: Municipio do Bombarral

Fonte: All About Portugal

No passado dia 12 de Agosto celebrou-se o 
Dia Internacional da Juventude. A cidade 
das Caldas da Rainha aproveitou a efemé-
ride para oferecer um conjunto de ativida-
des para os mais novos nos seus museus, 
tudo com participação gratuita. Assim, o 
programa contou com a abertura da expo-
sição “Puberty”, do caldense Guga Morga-

Este ano, e por impossibilidade de reali-
zar o normal Festival do Vinho e da Pêra 
Rocha, a Câmara Municipal do Bombarral 
organiza a ativade “Verão com Cor”. Inse-
rida neste projeto está a presença, durante 
vários dias, de verdadeiras estátuas vivas na 
rua do comércio do Bombarral. Esta rua, 
como poderá comprovar ao visitar, está co-

Ainda nas Caldas da Rainha, de 7 a 28 de 
Agosto ficará exposto na galeria de expo-
sições do espaço de turismo das Caldas da 
Rainha a exposição coletiva “Águas Mor-
nas”, de segunda a sábado, das 10h às 13:30 
e das 14h às 16h. Esta exposição reúne 
os trabalhos de artistas locais de design, 
pintura, ilustração, cerâmica, moda e fo-

do, no museu José Malhoa, que explora esta 
fase da transição da infância para a idade 
adulta, integrando personagens da Disney. 
Além disto, na sala multimédia do mesmo 
museu foram apresentados os projetos fi-
nalistas do Concurso de Empreendedoris-
mo das Escolas das Caldas da Rainha para 
o ano letivo que agora terminou.

berta por um “Céu de Cor”, mais de 2000 
aros coloridos suspensos por cima da ca-
beça dos transeuntes. Por fim, no mercado 
municipal e na mata, serão expostas algu-
mas fotografias que recordam este festival 
que, devido à pandemia da Covid-19, não 
se realizará.

tografia, que transparecem todo o espirito 
criativo e diferenciado da cidade e da sua 
cultura. Este momento está inserido na  
MAGA – Mostra de Artes Visuais, uma 
iniciativa da cidade que tem em vista a di-
vulgação de talentos da cidade da área das 
artes. Tudo isto é organizado pelo Atelier 
Arte e Expressão.

Exposição de arte na Quinta das Cerejeiras

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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Jovens empresários na área da 
restauração em tempos de pandemia

Dinis Santos e Miguel Gomes

A pandemia que enfrentamos hoje, trouxe tempos irónicos ao ní-
vel do empreendedorismo jovem, que se sente também nos jovens 
da zona oeste. Se por um lado, o empreendedorismo jovem é visto 
como estritamente necessário para a evolução do país, também foi 
este o mais abandonado em tempos de covid-19.

A zona oeste, destaca-se por ter jovens dinâmicos e disrup-
tivos sem medo de arriscar, um desses exemplos é o fundador da 
God Mod Lounge, que em plena pandemia seguiu o seu sonho e 
não teve medo de criar, um conceito inovador que se destaca por 
apresentar várias consolas e vídeos-jogos num lounge, de forma 
que qualquer pessoa possa desfrutar deste mundo em franco cres-
cimento. Para isto, usufruiu de apoios por parte do Instituto do 
emprego e formação profissional (IEFP), algo que qualquer em-
presário pode recorrer. No entanto, no decorrer de vários de con-
finamentos gerais, as despesas fixas e as receitas próximas de zero, 
trouxeram várias dificuldades, já que todos os apoios recebidos por 
parte das empresas provenientes do estado, tinham como base o 
resultado líquido dos anos anteriores. 

Visto que, muitos jovens empresários que tinham acabado de 
iniciar os seus negócios, não tinham qualquer receita em anos an-
teriores, ou até prejuízos provenientes do investimento inicial, não 
tiveram acesso a qualquer tipo de apoio. Este facto levou ao fim de 
muitos sonhos dos nossos jovens, que se viram forçados a encerrar 
os seus espaços. 

 Existem também vários sonhos adiados, que colocaram 
vidas em standby, devido essencialmente a tempos de incerteza, 

em que vários jovens determinados e com ideias inovadoras, não 
se sentem seguros nem apoiados o suficiente para colocar as suas 
qualidades e capacidades no mercado, algo essencial para o desen-
volvimento dos jovens e do nosso país em geral. 

Segundo um relatório do Eurostat já em 2018, 70% dos jovens 
desempregados portugueses, entre os 24 e os 30 anos estão mais 
predispostos do que qualquer outro jovem da União Europeia a 
mudar de cidade ou de país para procurar um emprego. Este valor 
é bastante expressivo comparativamente à média europeia dos 28 
países que constituem a união, que é de cerca de 50%. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, o desem-
prego jovem cresceu quatro vezes mais do que a média nacional 
durante a pandemia e em 2020 Portugal era o quarto país da União 
Europeia com maior percentagem de jovens com contratos de tra-
balho temporários. Estes factos, realçam a insuficiência das políti-
cas de apoio e de valorização dos jovens dados no nosso país, que 
acrescentado ao facto de os jovens de hoje em dia, não se sentirem 
emigrantes, ao contrário do que acontecia nos anos 70. 

Hoje em dia, e não desprezando ainda o nacionalismo presente 
em cada país europeu, que é muito presente em Portugal com a 
valorização pelos jovens da grandeza da história do seu país e dos 
seus costumes, existe uma mentalidade de cidadão europeu pre-
sente em cada jovem, que facilita a emigração, tal como programas 
como o programa Erasmus, que facilita ainda mais a integração 
dos jovens noutros países. Estes factos, tal como o facto de o salário 
médio de um trabalhador até aos 24 anos é de 678 euros, pouco 

Fonte: Redes sociais Fonte: Euro Dicas
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mais de metade de um com mais de 65 anos, leva cada vez um 
maior número de jovens a pensar em mudar de pais, em que apesar 
de todos terem sido afetados pela pandemia, os jovens conseguem 
ver maiores perspetivas de recuperação e maiores oportunidades 
no estrangeiro, não só de explorar todas as suas capacidades, tal 
como de investir em mercados que, ou são mais atraentes e dinâ-
micos com menos burocracias e com menores impostos, ou que 
apresentam maiores apoios para o seu investimento. 

Isto leva à perca de talento e de investimento estritamente ne-
cessário para o crescimento do nosso país, que poderia ser evitado 
para o bem de todos.

É assim urgente para o nosso país, que aposte e confie nos 
jovens, e na sua capacidade já mais que provada, e que em mo-
mentos de crise, não deixe que sejam os primeiros a cair, visto que 
só assim seremos capazes de nos superarmos e diferenciarmos 
como um país em que os jovens acreditam que existe um futuro 
risonho e promissor

Mês da AJO

“O Teu Futuro” – A primeira feira de 
Ensino Superior do Oeste

Recolha de lixo no âmbito do Dia 
Mundial da Juventude

Em Agosto, e em colaboração com a Cruz 
Vermelha Portuguesa, a AJO celebrou o 
dia mundial da juventude através de uma 
recolha de lixo no pinhal de Santa Cruz.

Já no final de Julho e início de Agosto a 
AJO organizou a feira de ensino superior 
“O Teu Futuro”, completamente on-line. 
Esta feira de ensino superior contou com 
mais de 40 representantes de cursos de en-
sino superior e mais de 80 participantes.

Prémio #Cidadania para os fundadores 
da AJO

No último mês de Julho, os fundadores e 
membros da AJO Ricardo Andrade, Ro-
drigo Andrade e Miguel Gomes recebe-
ram uma menção honrosa no âmbito do 
prémio #Cidadania, pelo trabalho promo-
vida na mesma instituição.
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colocados no nível que se coaduna com o 
resultado do exame. O resultado do meu 
teste em Inglês colocou-me acima do in-
termédio, permitindo-me concluir a língua 
se frequentasse as cadeiras respetivas aos 
três últimos níveis. Neste curso existem, 
para além das mencionadas línguas, outras 
cadeiras obrigatórias como O Estudo da 
Linguagem Humana, O Estudo da Litera-
tura, Pratica de Redação e Argumentação. 

A mudança do Ensino Secundário 
para o Ensino Superior é sempre alvo de 
discussões ansiosas por parte dos alunos. 
A travessia do décimo segundo ano para 
o primeiro na Universidade é planeada 
e antecipada desde cedo especialmente 
pelos alunos que têm bem definido para 
que curso universitário querem transitar. 
Na minha perspetiva, os três anos de se-

Ricardo Bernardo
Línguas, Literaturas e Culturas 

| FLUL

 Frequentei o curso de Línguas, Literatu-
ras e Culturas na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa entre 2017 e 2020. 
Durante seis semestres tive cadeiras neces-
sárias para concluir o curso, que se distin-
guiam pelo seu carácter obrigatório ou op-
cional, tais como a aprendizagem até certos 
níveis do Inglês mais duas línguas a esco-
lher entre Alemão, Francês, Espanhol e 
Italiano são as principais. Logo no começo, 
somos submetidos a testes obrigatórios que 
determinam de que graus de fluência so-
mos dotados no Inglês. Se nos é atribuído 
um nível alto de fluência, podemos acabar 
o Inglês no primeiro ou segundo semestres.

Este teste avalia também os alunos 
nas outras quatro línguas caso eles as te-
nham aprendido no secundário, e sintam 
tê-lo feito com aproveitamento. São assim 

Inês Aires
Medicina | FMUC

Quando comecei esta minha aventura no 
curso de Medicina na Faculdade de Me-
dicina da Universidade de Coimbra, as 
minhas expectativas estavam num pata-
mar considerável… Quem é que eu quero 
enganar? As minhas expectativas estavam 
elevadíssimas! Tinha entrado na cidade dos 
meus sonhos, no curso que mais sentido 
me fazia desde sempre. 

Sentia-me a pessoa mais realizada deste 
mundo. É com imensa felicidade que hoje, 
com 2 anos de curso fechados, digo que to-
dos esses sentimentos não só não desapare-
ceram, como se intensificaram!

O sofrimento de um estudante de Me-
dicina é real, como o de qualquer estudan-

te universitário, mas costumo dizer que 
Coimbra nos dá uma dose de anestesia, 
pelo que aguentar a dor do curso se torna 
não só suportável como vale bem a pena. 
Toda a gente já conhece esta lenga-lenga, 
mas é que é tão verdadeira e tão bonita que 
eu vou repeti-la! O espírito académico da-
quela cidade é especial… A facilidade com 
que se conhecem novas pessoas, o passar 
uma noite nos Jardins da AAC, o ir estudar 
para o TAGV e acabar por passar a tarde 
no Cartola porque alguém acabou por te 
convencer que “aquelas páginas se leem 
bem amanhã”. É este espírito de simplici-
dade, de tranquilidade que reina em Coim-
bra e que, pelo menos a mim, me faz sentir 
em casa e me faz equilibrar os meus níveis 
de stress ao longo do ano. 

Já para não falar da enorme entreaju-
da que existe. Se há coisa que ouço desde 
que cheguei é que “o curso não se faz so-
zinho”. Os grupos para esclarecer dúvidas 
são muitos, usados a qualquer hora do dia, 
bem como os apontamentos que são cons-
tantemente partilhados.

Contudo, não estamos perante um mar 
de rosas, nada na vida o é. A pandemia tem 
tido um efeito castrador em todo este es-
pírito, o conhecimento de novas pessoas é 
mais difícil, os convívios dos cursos desapa-
receram, as saídas são menos e manter sa-
nidade mental durante as longas épocas de 

exames é mais desafiante. O convívio social 
é crucial para um bom desempenho acadé-
mico. Mas a pandemia não afetou apenas a 
questão social, mas também a metodologia 
de ensino e de avaliação. É opinião geral 
dos estudantes que, nos últimos semestres, 
têm sido sobrevalorizados a avaliação e o 
impedimento da fraude, em detrimento de 
um ensino estruturado. 

O curso não é de facto um mar de rosas. 
Como nós dizemos, é um curso que exi-
ge trabalho, foco e fé! No meio de orais de 
anatomia, de longas maratonas a fixar bi-
charocos para Microbiologia, e de algumas 
idas ao hospital, a verdade é que tudo se 
faz, o ingrediente é apenas o trabalho. 

À medida que os semestres passam, 
embora o cadeirão do curso, a Anatomia, 
estar feito, apercebo-me de que ainda vou 
ter muitos outros desafiantes cadeirões 
com que me entreter. Só que agora já não 
sou a caloira assustada com as 1001 inser-
ções de músculos que tenho para decorar… 
quer dizer, ainda sou um pouco, mas a von-
tade de exercer Medicina agora cresce cada 
vez mais e vence o medo.
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João Duarte
Arqueologia | FLUL

Como muitos alunos do ensino secundá-
rio, estive um pouco perdido nas minhas 
escolhas profissionais. A partir do 10º ano 
ingressei na área de Línguas e Humanida-
des, porque era o que me fez mais senti-
do. História, Português, Geografia, entre 
outras disciplinas eram as que me preen-
chiam. Até ao período de escolha de cursos 
e universidades estive confuso, porque ha-
viam alguns cursos que me agradavam, mas 
nenhum me preenchia a 100%. 

Queria algo que me desse conhecimen-
to, pensando pouco ou nada no aspeto pro-
fissional. Coloquei História e Arqueologia 
como opções, em diferentes faculdades e 
acabei por entrar em Arqueologia, na Fa-
culdade de Letras da Universidade de Lis-
boa (tendo sido a minha primeira opção), 
que sempre foi uma área académica/profis-
sional de sonho, desde criança. Curso de 3 

anos, na melhor faculdade e com os me-
lhores profissionais que conheço da área. 
Foram os 3 anos que me mais me fizeram 
crescer enquanto aluno e pessoa. Foi um 
curso excelente, com disciplinas excelen-
tes que me fizeram encontrar quase tudo 
o que buscava. Foi um curso excelente, mas 
definitivamente não era o que imaginava 
fazer profissionalmente. Não me identifi-
quei. Depois de 1 semestre a repetir duas 
cadeiras, refleti muito acerca do que que-
ria realmente “fazer da vida” e pensei ime-
diatamente no meu sonho à muito tempo 
reprimido por não ser uma opção profis-
sional que financeiramente fosse estável ou 
segura: Fotografia. Era um dos cursos que 
me fez ficar indeciso durante os 3 anos de 
secundário.

Para mim, tal como a música, fotogra-
fia é liberdade. Áreas distintas, mas que, na 
minha opinião se completam. Partilho a 
mesma perspetiva do fotógrafo André Jos-
selin quanto à relação entre a música e a 
fotografia: as imagens são como a música, 
podemos senti-las, inventar inúmeras his-
tórias através delas e foi sempre

isso que me fascinou nessas duas ver-
tentes criativas. Sempre gostei do passado 
(ou não tivesse sido eu aluno de Arqueolo-
gia). É importante que o passado seja re-
lembrado para a construção de futuro me-
lhor, para haver evolução. Com a fotografia 
é-me possível congelar porções de tempo 
para que estas sejam encontradas num 
sótão, no futuro, para que estes momen-
tos fiquem eternizados e sejam revividos. 

cundário são como o táxi que nos leva até 
a paragem de autocarro. Eu nunca fui de 
táxi para uma paragem de autocarro, para 
que fique registado, mas pode ser assim: 
Saímos do táxi e entramos num autocarro 
comprido, de tetos altos e a transbordar de 
gente, onde uma barafunda nos ensurdece 
e cativa ao mesmo tempo. Conhecem-se 
pessoas novas, acertam-se novas dinâmicas 
e horários, tudo isso, como se sabe.

Uma das regras que eu apreendi duran-
te o curso, e que julgo ser essencial para se 
seguir o fio à meada é a de conseguir for-
mar uma ideia mais ou menos exata das 
aulas frequentadas ao se chegar ao fim do 

dia. Por vezes perdemo-nos no emaranha-
do de apontamentos, ao tentarmos seguir o 
pensamento e as palavras dos professores e 
enchermos as folhas com uma letra rápida, 
e, ao fim e ao cabo, incompreensível. Há 
que treinar a memória, e, acima de tudo, 
ouvir, primeiro, penso eu, ouvir e só depois, 
até mesmo depois da aula, tentar retirar da 
memória o que foi falado. Não vale a pena 
ter muitas folhas cheias de apontamentos 
se não soubermos a que nos referíamos na 
altura.

A experiência na Faculdade de Letras 
foi para mim muito enriquecedora, fui bem 
acolhido nesta instituição. Devido a uma 

escolha abrangente de cadeiras no curso de 
LLC, é proporcionada uma maior liberda-
de aos alunos para orientarem os seus estu-
dos e horários. As cadeiras obrigatórias são 
o cerne do curso, mas Línguas, Literaturas 
e Culturas reúne em si vários temas e ma-
térias que se cruzam e são parte integrante 
de um todo. As cadeiras, apesar de varia-
das, complementam-se sempre e nunca são 
inoportunas. Em suma, não me arrependo 
da opção que fiz, e teria enveredado por 
este mesmo caminho novamente.

Sempre fotografei com o meu telemóvel, 
sempre coloquei a fotografia em prática 
mesmo sendo através de meios mais hu-
mildes ou simples, mas nunca tinha pen-
sado num futuro profissional, pelo carácter 
financeiro não ser viável.

Neste momento, estou a trabalhar no 
Continente-Modelo do Bombarral como 
uma fonte de rendimento mais estável e, ao 
mesmo tempo, estou a tirar um curso de 
fotografia online e a realizar diversos tra-
balhos fotográficos. Ambiciono muito ser 
fotógrafo profissional e estou a realizar to-
dos os esforços possíveis para o fazer. Para 
muitos não é um sonho e a minha situação 
atual não é de todo um ideal meu, mas sin-
to que estou a fazer o que me faz sentido, o 
que me preenche, o que me faz feliz e acho 
que esse é um dos pontos fulcrais para uma 
“vida bem vivida”. Temos que fazer o que 
nos faz sentido e o que nos faz feliz.



20 Mercado de trabalho
#06 | Setembro 2021 | Jornal O

Ricardo Andrade

Miguel Silva

Estágio de investigação 

cientifica, Universidade 

do Minho

Técnico superior de 

diagnóstico e terapêutica 

em Farmácia

Entre Junho e Agosto deste ano estive a 
estagiar no Bird Lab, um laboratório focado 
em Engenharia Biomédica na Universidade 
do Minho.  Venho aqui falar um pouco des-
te estágio e do que é trabalhar em investiga-
ção numa Universidade, algo completamen-
te diferente de um trabalho normal.

O trabalho de investigador é algo muito 

Hipócrates, pai da medicina e da saúde 
como a conhecemos hoje em dia afirmava 
que havia verdadeiramente duas coisas di-
ferentes: saber e crer que se sabe. A ciência 
consiste em saber; em crer que se sabe reside 
a ignorância. Na frase anterior reflete o pa-
radigma de uma farmácia comunitária, que 

específico, muito diferente do que estamos 
habituados pensar num trabalhador normal. 
Primeiro têm objetivos diferentes, e quanto 
a mim muito nobres, que é do de trabalhar 
em prol de avançar o conhecimento huma-
no. É alguém que trabalha pura e simples-
mente para descobrir mais, não para vender 
mais ou produzir mais. Tive dois meses 
desta vida, mais em concreto quando estive 
presencialmente no laboratório em Guima-
rães no final. A verdade é que adorei. Estar 
numa sala com 3 alunos de doutoramento e 
o dobro de estudantes de mestrado, todos a 
trabalhar nas suas teses, em projetos com-
plicados, profundos, mas com o objetivo de, 
por ser em Engenharia Biomédica, utilizar 
a tecnologia para curar doenças, facilitar a 
reabilitação, ajudar pessoas com dificuldades 
no seu dia-a-dia, etc. Foi algo extremamen-
te estimulante, estar diariamente com tanta 
gente tão conhecedora e com tanta vontade 
de aprender e descobrir. Não há um horário 
fixo, mas também por isso muitas vezes o 
trabalho se estende das 8 ou 9 da manhã até 
às 7 ou 8 da noite, porque há sempre alguma 
coisa para determinar ou problema para re-

solver. Muitas vezes esta vida é instável, visto 
que trabalham à base de bolsas anuais, que 
muitas vezes são mal pagas, e que trazem 
muita instabilidade, visto que nunca se sabe 
se a bolsa vai ser renovada e vão conseguir 
continuar a investigação

O meu projeto em concreto era inserido 
no desenvolvimento de uma bengala robó-
tica, com o objetivo de prevenir quedas do 
utilizador, algo muito grave numa pessoa 
mais idosa. Tratei da parte do design, dese-
nhando peças em computador para depois 
as imprimir numa impressora 3D. Este tipo 
de trabalho, complexo por natureza e mar-
cante, no sentido em que tem impacto efeti-
vo em algo que está a ser desenvolvido para 
melhorar a vida das pessoas, foi algo especial 
e que pretendo repetir no futuro e, talvez, 
fazer carreira. 

se baseia no simples facto da aplicação de 
conhecimentos, baseados na ignorância do 
que nos poderá aparecer, à nossa frente, num 
atendimento. 

O facto de poder trabalhar em farmácia 
comunitária é algo único, devido à realida-
de que cada utente nos apresenta, e de cada 
um deles serem realmente únicos, e não ha-
ver qualquer previsibilidade do que poderá 
acontecer nesse momento. Retratando essa 
imprevisibilidade, há que saber como lidar 
com ela, e nesse caso, é fundamental a ma-
nutenção da calma e a rápida adaptabili-
dade ao momento, pois o meu objetivo é, e 
será sempre um, e só um: conseguir ajudar 
e manter o bem-estar dela, pois enquanto 
profissionais de saúde esse é a nossa prio-
ridade.

Ao início, quando iniciei o meu percur-
so, via a área de farmácia comunitária como 
um sítio básico, onde a vida seria monótona, 
repetitiva e, consequentemente, exaustiva. 
Agora que já tenho alguma experiência, aca-
bei por ter outra perspetiva. Não só a pers-
petiva de que uma farmácia é só um local 

para dispensa de medicamentos. Mas sim, 
uma perspetiva de que uma farmácia é um 
local de partilha de histórias, experiências 
e conhecimentos, muitos delas que não se 
aprendem em nenhuma faculdade. 

Para mim, a melhor sensação que sinto 
é saber que ouvi, que com a informação que 
obtive, consegui prestar um melhor serviço, 
e que com esse melhor serviço, acabei por 
ajudar alguém, e esse alguém vai sair da far-
mácia satisfeito, fazendo isto um ciclo vicio-
so e até, um circuito de realização pois na 
minha opinião, são os pequenos gestos que 
fazem o dia de uma pessoa.
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Alexandra Silva
Colaboradora na Companhia 

Agrícola do Sanguinhal

Acho que nunca tive uma ideia certa do 
que queria ser “quando fosse grande”, e por 
isso sempre me senti um pouco de parte 
por não ter grandes planos de futuro. 

O meu percurso sempre foi instável e 
sempre foi de imensas dúvidas por nunca 
saber o que gostava de fazer nesta vida, a 
única coisa que sabia que gostava de fazer 
era comunicar, e os meus avós diziam-me 
em pequena que eu era boa para fazer visi-
tas guiadas por falar tanto. Nunca foi algo 
que pensei, mas no 9 ano decidi ingressar 
no curso profissional de Turismo no AEFP. 

O porquê? Não sei, mas senti que seria 
uma área que iria gostar: Turismo. Após 
vários estágios e várias oportunidades de 
trabalhar com pessoas diferentes, acabei da 
Companhia Agrícola do Sanguinhal, sob o 
estágio curricular do meu 3 ano de Licen-
ciatura. Com este estágio foi me oferecido 
a oportunidade de lá ficar a trabalhar, na 
qual aceitei de braços abertos. 

O meu dia-a-dia é sempre incerto, ora 
estou a fazer visitas guiadas, ou a fazer pro-
vas de vinhos, ou na loja de vinhos, o ponto 
chave aqui é que o atendimento ao cliente e 
a comunicação está sempre presente. 

Porque esta área? Por incrível que pare-
ça não gosto de vinho, no entanto trabalho 
diretamente com eles. Apesar disto, gosto 
de transmitir uma mensagem, de dar a co-
nhecer um património centenário, como é 
o caso do local onde me encontro. 

Não há nada melhor do que no final de 
uma visita guiada, te olharem nos olhos e 
dizerem que não esperavam uma tarde tão 
bem passada, e dizerem que não estavam à 
espera de gostar tanto. É impossível ficar 
indiferente a este sentimento, principal-
mente depois de sabermos que marcamos 
o dia de alguém e que no futuro irão lem-
brar-se dessa tarde! 

Apesar disto, realizar visitas guiadas 
é desafiante e cansativo (1L de água gar-
ganta a baixo depois de acabar uma), pois 

tem de haver uma gestão do tom de voz, e 
de vocabulário a utilizar de acordo com o 
público-alvo, pois tanto posso ter um in-
divíduo que conhece muito do local e de 
vinhos como posso ter alguém que não co-
nhece nada, e tem de existir uma atenção 
maior para que a mensagem transmitida 
seja igual para os dois. Além disto, o tempo: 
existem imensas pessoas que adoram con-
versar e fazer imensas perguntas, mas nós, 
como guias, temos de fazer uma gestão de 
tempo, encortar respostas, responder mais 
tarde e indo gerindo o nosso tempo. Tive 
uma visita de um pai e um filho em que 
cada frase que dizia havia algo a comentar, 
mas infelizmente, não podemos ficar o dia 
todo à conversa!

Apesar disto, fazer visitas guiadas e tra-
balhar com o público é bastante gratifican-
te, pois sabemos que de uma determinada 
forma tivemos impacto na vida daquela 
pessoa, que a ajudamos, que a demos a co-
nhecer algo novo, e por isso é impossível 
não me sentir realizada...por agora!
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Transtornos Alimentares

Já alguma vez vos aconteceu, saltar refeições e depois ao final 
do dia comerem tudo o que vos aparece à frente?

Já tiveram aquele sentimento de culpa depois de terem comido 
uma GRANDE quantidade de bolos de pastelaria?

De acordo com Mahan & Raymond 2018, os Transtornos Ali-
mentares (TA) são doenças psiquiátricas caracterizadas por um 
distúrbio no comportamento alimentar que resulta no comprome-
timento da saúde física, social e psicológica. 

As causas para TA são diversas e podem ocorrer em qualquer 
fase da vida, sendo que normalmente ocorre na adolescência e no 
início da idade adulta. A Anorexia Nervosa, o Transtorno de Com-
pulsão Alimentar, a Bulimia Nervosa e a Ortorexia são alguns TA.

A Anorexia nervosa caracteriza-se por uma redução da inges-
tão alimentar, medo de ganhar peso e distorção da perceção da 
própria forma corporal. Existem dois diagnósticos para a anorexia 
nervosa, a restrição alimentar isolada e a restrição alimentar asso-
ciada à purgação.

O Transtorno de Compulsão Alimentar é caracterizado por 
episódios de compulsão alimentar, ou seja, o consumo de uma 
quantidade excessiva de alimento num curto espaço de tempo e 
sensação de perda de controlo alimentar durante o episódio.

Lara Correia
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No caso da Bulimia Nervosa, as suas características incluem 
episódios recorrentes de compulsão alimentar seguidos de com-
portamentos compensatórios (como vómitos induzidos, uso de 
laxantes) para evitar o ganho de massa corporal.

O Ortorexia é definida como uma obsessão por ingerir alimen-
tos “bons” saudáveis. Esta doença é caracterizada por uma adesão 
a regras alimentares muito rígidas que levam ao isolamento social. 

Estas doenças psiquiátricas estão associadas a várias compli-
cações médicas, a morbidade e mortalidade. As pessoas com estas 
doenças normalmente sofrem sozinhas, por isso é importante es-
tarmos sempre atentos, mostrarmos apoio e procurar ajuda junto 
de profissionais de saúde como médicos, psicólogos, psiquiatras e 
nutricionistas.

Comunicar é a palavra-chave, nunca estamos sozinhos, ajudar 
e ser ajudado é o melhor equilíbrio de todos.

Fonte: Unifran
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Amour é um filme francês lançado em 
2012, tendo sido realizado por Michael 
Haneke, também conhecido por filmes 
como The Piano Teacher e Caché. Este 
conta a história de um casal, Anne e Geor-
ges, na casa dos seus 80s, que viveram en-
quanto professores de música, e se encon-
tram no fim das suas vidas. Passado num 
belo apartamento em Paris, assistimos à 
vida destes idosos, que se começa a desmo-
ronar após um ataque cardíaco que Anne 
sofreu. Georges testemunha lentamente a 
morte da sua amada, sofrendo sozinho o 

Vinda da mente do autor moçambicano Mia 
Couto, ‘’Jesusalém’’ é um livro que fala de 
amor, o desconhecimento do mundo e a bata-
lha diária que todos nós combatemos contra 
a saudade e isolamento. A história é nos con-
tada por Mwanito, filho de Silvestre Varela, e 
este retrata-nos a sua história de vida. Jesusa-
lém é uma terra desconhecida, que onde até 
Deus se esqueceu de passar, e a forma como a 
história é contada dá a sensação que este terra 
vive no seu próprio fluxo temporal, estando 
separada do resto do mundo. A aparente ‘’bo-

Biohackers é uma série de prender até ao 
último episódio. Conta a história de uma 
rapariga, Mia, uma estudante de medicina 
que procura trabalhar com uma médica vi-
sionária, Lorenz. O que ao princípio não se 
sabe é que toda esta vontade é proveniente 
de uma vingança pessoal que está ligada ao 
próprio ADN da personagem principal: 
uma experiência realizada que causou a 
morte do seu irmão gémeo, mas que tornou 

seu maior pesadelo. Um filme doloroso de 
se assistir, sendo um retrato cru da reali-
dade sobre o envelhecimento, a morte, e 
como diz o nome do próprio filme, amor. 
Após a sua estreia no Festival de Cannes, 
este venceu o Palma de Ouro, mostrando 
assim a sua distinção.

lha’’ em que Mwanito vivia com o pai, irmão 
e alguns outros personagens vagos é rompida 
pela chegada de Marta a Jesusalém, uma jo-
vem portuguesa com o interesse de explorar 
a fauna da região. A partir daqui, mergu-
lhamos no inconsciente de Mwanito, onde 
Marta surge como um veiculo das sensações 
e vivências que o narrador tinha enterrado 
aquando da sua chegada a Jesusalém. Uma 
obra que se destaca pela sua escrita poética e 
por uma história misteriosa, Jesusalém é um 
excelente livro para aqueles que gostam de se 
perder nos seus pensamentos e refletir sobre 
o passado, presente e futuro.

Mia num projeto de sucesso. Ao longo das 
duas temporadas, a personagem principal 
vai debater-se com vários obstáculos, tanto 
na vida profissional, como na sua vida pes-
soal e romântica. 

Esta série da Netflix chamou-me à 
atenção, não só por ser bastante recomen-
dada por terceiros, mas também por tratar 
de um tópico que muitas vezes não é abor-
dado nas séries. É uma lufada de ar fresco 
comparativamente com a típica série ado-
lescente cujos temas são já repetidos. 

Existe apenas um problema com esta 
série: a dificuldade de parar de a ver. 

Amour

Jesusalém

Série Biohackers

Filme

Livro

Série

Matilde Sousa

Alexandra Silva

Clara Rocha
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Cartoon por Inês Louro

Cartoon por André Monteiro

Devias era descansar

O Herói Sem Coração, Episódio 5

Com o apoio de:


