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Resumo 

 

A apresentação do presente relatório é a última etapa para concluir a licenciatura em 

Comunicação e Relações Públicas, realizada no IPG. Este exibe o estágio curricular 

desenvolvido na revista Notícias Magazine e revela as atividades desenvolvidas durante o 

mesmo. O estágio durou, cerca de, três meses, com inicio a 06 de agosto e término a 31 de 

outubro.  

Em relação à estrutura do documento, está dividido em dois capítulos. O primeiro remete à 

caracterização da NM e o segundo mostra, detalhadamente, as atividades desenvolvidas na 

revista durante o período de estágio. 

De todas a atividades realizadas, destaco a entrevista a Jorge Gabriel, nos estúdios da RTP, 

por ter sido o primeiro contacto que tive com uma figura pública e por ter sido a minha 

primeira entrevista concretizada pessoalmente. Saliento também a entrevista à bióloga 

Raquel Gaião Silva, uma vez que foi a primeira pessoa que entrevistei para a realização de 

um artigo. 

O relatório acaba com um reflexão crítica, onde são salientados os principais 

conhecimentos adquiridos e as maiores dificuldades encontradas ao longo do período como 

estagiária.  

 

 

Palavras-chave: Comunicação, Jornalismo, Revista, Notícias Magazine 
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Abstract 

 

The presentation of the present report is the last step to conclude my Bachelor’s degree in 

Communication and Public Relations, performed in IPG. This report describes the 

curricular internship developed in the magazine “Notícias Magazine” and shows the 

developed activities during the same. 

The internship lasted around three months, beginning on 6th of August until 31st of 

October. 

Related to the structure of this document, it is divided by to chapters. The first is about the 

characterization of NM and the second shows, in detail, the activity developed in the 

magazine during the internship period. 

Of all the performed activities, I highlight the interview to Jorge Gabriel, on RTP’s 

studios.I also emphasize the interview to the biologist Raquel Gaião Silva, since it was the 

first person I interviewed for a article. 

The report finishes with a critic reflection where it emphasized the main acquired 

knowledge and the major difficulties founded during my time as an intern. 

 

Key words: Communication, Journalism, Magazine, Notícias Magazine. 
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Introdução  

 

A concretização de uma componente prática, neste caso, um estágio, representa um 

contacto com a realidade, com o mundo profissional, completamente diferente daquele a 

que estamos habituados no decorrer da vida de estudante. 

No âmbito da última unidade curricular realizada no Instituto Politécnico da Guarda é 

necessária a concretização de um estágio ou projecto (Anexo I), para a conclusão da 

Licenciatura em Comunicação e Relações Públicas, na Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto. 

O propósito deste relatório é descrever o trabalho realizado durante o período de estágio na 

Notícias Magazine. O motivo da escolha deste local foi o facto desta revista ser um meio 

que alcança vários tipos de público e de diferentes gerações. Esta diversidade de público 

gera uma vasta seleção de conteúdos que, desde de início, me suscitou interesse e 

curiosidade.  

Sendo que a Notícias Magazine é uma revista que aborda temas gerais, que vão desde 

saúde até entrevistas com personalidades distintas, tive a oportunidade de aprender sobre 

diversos assuntos e escrever sobre alguns deles. A Notícias Magazine tem uma plataforma 

digital onde partilha, além dos artigos publicados na edição de domingo, outros temas 

como por exemplo curiosidades. Foi a este último que dediquei a maior parte do meu 

tempo durante o estágio.  

O relatório está dividido em dois capítulos, o primeiro descreve a Notícias Magazine e o 

segundo aborda as atividades realizadas. 

Os métodos utilizados para a elaboração do presente relatório basearam-se em pesquisas 

bibliográficas, que incluiu livros e trabalhos académicos, complementadas com os 

conhecimentos adquiridos ao longo do meu percurso académico e com as experiências que 

vivenciei ao longo da licenciatura. 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Notícias Magazine 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 
 

 

1.1 Caracterização sumária da empresa 

 

O Global Media Group é um dos maiores grupos de media em Portugal, com presença 

nos setores da imprensa, rádio e internet.  

O Jornal de Notícias (JN), Figura 1, pertence ao grupo e completou 130 anos de 

existência no dia 2 de junho de 2018. Está sediado no Porto e o norte do país é a 

principal área de influência. No entanto, “tem presença geográfica a nível nacional e 

conteúdos transversais a toda a população” (Global Media Group, 2018). É o terceiro 

jornal diário generalista mais vendido no nosso país (Expresso, 2018) . 

A Notícias Magazine (NM) “é uma revista semanal, de informação geral, que tem como 

principal objetivo oferecer ao leitor uma informação rigorosa e independente, em que 

possa confiar” (Global Media Group). 

A NM foi criada há 26 anos, tendo sido sempre um título distribuído gratuitamente com 

jornais e sem presença na própria banca. Até junho passado, era uma revista partilhada 

pelo Jornal de Notícias e pelo Diário de Notícias. 

“É uma revista de causas: não tem medo de defender aquilo em que acredita nem de 

lutar por um mundo melhor. E que não tem vergonha do humor, nem de virar o mundo 

do avesso, porque acredita na inteligência de quem a lê” (Global Media Group). 

O site da revista foi lançado no início de 2014 com o intuito de estar ainda mais 

próxima dos leitores. 
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Figura 1-Edifício do Jornal de Notícias 

Fonte: Grupo Global Media 

 

Organograma 

 

A Notícias Magazine está inserida no Jornal de Notícias, que, por sua vez, pertence ao 

Global Media Group. No organograma (Figura2) é possível ver como é composta a 

revista. 

 

 

Figura 2- Organograma da Notícias Magazine 

Fonte: (Notícias Magazine) 
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1.2 Estrutura da Notícias Magazine 

 

A Notícias Magazine é composta por vários elementos, desde a direção à equipa de 

designers.  

A redação situa-se no Porto, tem um núcleo de jornalistas do quadro, a que se juntam 

vários colaboradores. Alguns deles moram em Lisboa, por exemplo, e trabalham a partir 

de casa.   

Pelas características da revista, que vive muito de propostas e diversidade de 

abordagens, há vários temas que são propostos por jornalistas externos à redação. 

 

1.3 Missão, visão e valores 

 

Segundo Daychoum (2007: 35), a missão “é a razão pela qual a organização existe ou 

foi criada e sobre a função ou tarefa fundamental que dela se espera”. 

De acordo com Gagliardi, “o surgimento e a consolidação de um sistema de valores que 

resultam da complexidade e distribuição diferenciada de informações e poder dentro da 

própria estrutura.” 

A Notícias Magazine define-se como uma revista para toda a família, atenta aos grandes 

temas da atualidade e próxima do território e das pessoas. De acordo com informações 

da diretora adjunta, Inês Cardoso, em linhas muito gerais, pode considerar-se que “a 

NM procura:  

 acutilância e densidade nas abordagens;  

 proximidade do território, traduzindo temas sociais que reflictam os interesses 

dos leitores;  

 acompanhamento de questões internacionais;  

 espaço para gente anónima mas com histórias interessantes, nomeadamente 

através da rubrica “Portugueses Extraordinários”
1
; 

                                                           
1
 Rúbrica em que se pretende dar conhecimento aos leitores de pessoas que tenham feito algo importante 

para o nosso país e, por isso, mereçam ser reconhecidas. 
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 noção de responsabilidade na formação de futuros leitores, através do projeto 

TAG, destinado a crianças e adolescentes, dos 8 aos 13 anos.” 

 

1.4 Objetivos da Instituição 

 
Os objetivos da Notícias Magazine são informar, refletir sobre temas atuais e aproximar 

pessoas de diferentes géneros, dada a transversalidade dos temas abordados.  

Além das reportagens generalistas, destaca-se a particular atenção dada, em linha com 

os objetivos enunciados, a temas de comportamento, saúde e bem-estar. 

 

1.5 Identidade visual 

 

A identidade visual é um conjunto de elementos gráficos que representam a empresa. É 

através de cores, formas e fontes, que um conjunto gráfico é criado para traduzir o 

conceito por trás de uma instituição. 

Segundo J. Martins Lampreia (1998:48) “a identidade de qualquer instituição começa, 

em termos de comunicação, pelo seu nome, pelo seu logótipo e também pelo seu slogan, 

que são os elementos primários para a identificação e reconhecimento desta junto do 

público”. 

 

1.5.1 Nome 

 Para Lampreia (1998: 49), “o nome pode ainda ser de categorias diferentes sendo ele:  

 Nome Individual;  

 Associação de nomes em função das pessoas que integram a sociedade 

inicialmente constituída;  

 Nome descritivo;  

 Nome por analogia;  

 Nome fabricado;  

 Iniciais; 

 Nome abreviado”.  
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Desde a sua criação que a revista mantém o nome, Notícias Magazine, sendo que é um 

nome descritivo. Como o nome indica, é uma publicação periódica, com ilustrações e 

trata dos mais variados assuntos.  

O nome de uma organização tem de ser eficaz, de forma a permitir o fácil e rápido 

reconhecimento da mesma. 

 

1.5.2 Logótipo  

 

De acordo com (Lampreia, 1998: 49), “designa-se por logótipo o nome da instituição 

desenhado e colorido de forma única e específica, de modo a converter-se um sinal de 

reconhecimento imediato”.  

Deve ser “de fácil perceção, distinguindo-se das outras referências visuais e suscitando 

um reconhecimento imediato; de grande clareza, para a rápida compreensão do seu 

significado; de boa memorização; de fácil associação com a organização em questão”. 

 

Para a criação de um logótipo que seja, acima de tudo, eficiente, é preciso ter em 

atenção a combinação das cores, a seleção da fonte, a espessura dos traços e a criação de 

um ícone. 

 

O logótipo da NM é formado por duas cores – o preto e o vermelho. O vermelho 

significa a paixão, o dinamismo e o revolucionário, enquanto a cor preta remete-nos ao 

luxo, à distinção, ao rigor e à dimensão artística (Tabela 1). 
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Cor Associações Positivas  Associações Negativas 

Vermelho A paixão, o dinamismo, o 

revolucionário, o sexo, a 

masculinidade. 

A guerra, o sangue, o fogo, a 

morte, o Demónio. 

Laranja A energia, a atividade, a 

generosidade, o convívio, a 

ambição. 

Não tem associações negativas 

pode, todavia, parecer barato. 

Amarelo O sol, o Verão, a luz celeste, a 

inteligência, a ciência, a ação, a 

realeza a expansão. 

O amarelo baço exprime a 

cobardia, a traição, a dúvida. 

Verde O vegetal, a Natureza, a 

Primavera, a vida, a esperança, a 

fertilidade, a segurança, a 

satisfação e o repouso. 

O verde-azulado é gelado, 

agressivo, violento e doentio. 

Azul A espiritualidade, a fé, o 

sobrenatural, a feminilidade, a 

justiça, a racionalidade, a 

serenidade, a tranquilidade, a 

limpeza, a higiene. 

Os valores introvertidos, o 

secreto, a penumbra. 

Violeta A nobreza, a realeza, os 

dignitários da igreja, o pode, o 

misticismo. 

O inconsciente, o mistério, a 

opressão, a superstição, a 

decadência. 

Preto O luxo, a distinção, o rigor, a 

dimensão artística. 

A morte, o desespero, o 

desconhecido. 

Branco  A inocência, a pureza, a 

virgindade, a perfeição, a 

verdade, a sabedoria. 

O vazio, o silêncio, o 

inatingível. 

Tabela 1- Significado do Código de Cores 

Fonte: (Lindon et al. 1999: 211) 

 

A diferença do tamanho e do tipo de fonte nas duas palavras é notória. Enquanto 

Notícias tem um tipo de fonte mais elegante e discreto, apesar da cor bem mais garrida, 

Magazine aparece com maior destaque através de um tipo de fonte mais consistente e 

densa.  
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Figura 3 - Logótipo da Notícias Magazine 

Fonte: (Notícias Magazine) 

 

A palavra Notícias surge como forma de se referir ao jornal em que se insere, Jornal de 

Notícias, e, sendo esta uma revista, Magazine é o conceito que vai ao encontro daquilo a 

que pretende responder: uma publicação que sai periodicamente (todos os domingos) e 

que aborda os mais diferentes temas da atualidade. 

 

1.6 Comunicação 

 

Segundo Lampreia, a palavra comunicação provém do latim communis, que significa 

comum; “portanto, a primeira noção a ter em conta é que só há comunicação quando 

aquilo que é comunicado tem um significado comum para os dois polos, emissor, 

recetor” (Lampreia, s./d: 22). 

“Comunicar é por em comum uma informação, é partilhar uma opinião, um sentimento, 

uma atitude, um comportamento. Tudo isto, frequentemente, com o objetivo de 

convencer, persuadir (mudar de opinião, adotar um comportamento diferente)” (Caetano 

& Rasquilha, 2004: 20). 

Quando é definido o termo, é importante que a comunicação seja levada para o 

quotidiano, adaptando-a, permanentemente, à evolução da instituição, empresa ou 

serviço. 

 

1.6.1 Comunicação interna e externa 

Comunicação interna é a “comunicação que se desenvolve dentro das empresas e tem 

como finalidade obter ou consolidar a harmonia, esclarecimento, informação e 

recetividade entre todos os indivíduos que aí trabalham” (Béon, 1992). 
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A comunicação externa pretende saber o que os clientes procuram e como os conseguir 

atrair. Jose Cabrero e Mario Cabrero (2007: 110) afirmam que “obviamente, uma 

empresa não pode existir sem clientes e que, tem entre outras obrigações, a de lhes 

prestar toda a informação possível para corresponder ao seu interesse. Devemos, por 

exemplo, informar sobre a composição do produto e a garantia. Tudo o que possa 

transmitir uma melhoria do nome e do prestígio da empresa conquistará os clientes”. 

 

Internamente, tive a oportunidade de conhecer os fluxos e métodos de trabalho, sendo 

que no contexto de grupo, uma vez que a Direção é partilhada com o Jornal de Notícias, 

é facilitada a comunicação com outras áreas do jornal e da empresa. Noutras áreas da 

empresa, há responsáveis pela ligação à revista nos departamentos Comercial e de 

Marketing. É à Direção de Marketing que compete definir a estratégia de comunicação 

externa. Uma boa comunicação externa é uma ferramenta fundamental para a imagem 

da empresa.  

No website, com o endereço https://www.noticiasmagazine.pt/, e nas redes sociais, 

Facebook e Instagram, é possível o acesso a conteúdos exibidos na revista como 

também a conteúdos exclusivos online.  

 

1.7 Ética e deontologia 

 

Os princípios que orientam a Notícias Magazine são os mesmos seguidos no Jornal de 

Notícias e plasmados nos diplomas que enquadram o setor e no Código Deontológico 

dos Jornalistas. 

O Código Deontológico jornalístico consiste num conjunto de orientações éticas e 

morais de forma a orientar a atividade num sentido mais imparcial, verdadeiro e fiável. 

O conceito do referido código de jornalismo (Figuras 5 e 6), surge no século XX, 

durante o processo de profissionalização da atividade jornalística.  

O primeiro código deontológico escrito aparece em 1900 e era sueco. “Em Portugal, a 

aprovação do primeiro código deontológico para os jornalistas ocorre em 1976” 

(Traquina, 1997).  
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O rigor, a transparência e a isenção face a todos e quaisquer interesses são regras de 

ouro nesta redação, sem esquecer a sensibilidade e permanente atenção às pessoas e ao 

território em que estamos inseridos. 

 

 

Figura 4 - Código deontológico do jornalista 

Fonte: Própria 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II - O Estágio 

Atividades Desenvolvidas 
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2.1 Plano de estágio 

 

No dia 06 de agosto de 2018 comecei o meu estágio curricular, exercendo funções como 

estagiária na área do jornalismo na Notícias Magazine. 

De acordo com o editor executivo da NM (Anexo I), Jorge Pedroso Faria, o objetivo do 

estágio “é que, gradualmente, consiga executar as diversas tarefas de um jornalista na 

redação”. Inicialmente, a prioridade era redigir textos para o site e, posteriormente, na 

fase final do estágio, realizar trabalhos para a versão em papel da Notícias Magazine. 

O plano de estágio correspondeu ao trabalho que desenvolvi ao longo dos três meses de 

integração na Notícias Magazine. O objetivo principal era que esta experiência me 

auxiliasse, de forma significativa, futuramente, quando iniciar a etapa profissional. 

 

2.2 Receção e acolhimento 

 

Iniciei o estágio no dia 06 de agosto de 2018, segunda-feira, às 15:00 no edifício do 

Jornal de Notícias, no Porto.  

Como cheguei um pouco antes do horário combinado, aguardei na receção do edíficio 

pelo editor executivo da Notícias Magazine e, também, meu supervisor. Entretanto, 

enquanto esperava, veio uma jornalista, da NM, ter comigo e logo me levou para 

conhecer a equipa. Pouco tempo depois o editor chegou e pôs-me a par das tarefas que 

iria realizar durante o estágio.  

Como ainda não tinham recebido o e-mail e password de acesso aos programas usados 

na redação, foi-me pedido que escrevesse uma peça sobre uma notícia que me tinham 

enviado para colocar no site. A colaboradora responsável pela parte online da NM foi 

quem me ajudou a trabalhar com o software, usado para inserir textos no site.  

Apesar de ter sido a primeira estagiária da Notícias Magazine, fui extremamente bem 

recebida por toda a equipa e nunca me senti um elemento a mais na redação. Pelo 

contrário, sempre fizeram com que me sentisse importante para o funcionamento da 

revista. Como a Notícias Magazine é parte integrante do Jornal de Notícias e partilham 

o mesmo espaço no edifício, também a equipa do jornal foi sempre muito prestável 

comigo.  
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Quando tinha dúvidas ou dificuldades, todos os elementos da equipa me ajudavam. Esta 

recetividade foi essencial para a minha adaptação. 

 

Figura 5- Redação da Notícias Magazine  

Fonte: Própria 

 

  

2.3 Cronograma de atividades 

 

Com a apresentação das tarefas esquematizadas, a leitura torna-se mais fácil e permite 

perceber se as atividades ou tarefas estão a ser, ou foram, realizadas dentro do tempo 

previsto. 

A Tabela 1 corresponde às atividades que desenvolvi ao longo do estágio. Depois de 

analisar, conclui-se que a responsabilidade que me foi dada foi crescendo ao longo do 

tempo.  
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Meses 

Tarefas 

Conteúdo para o site Transcrever peças da 

revista para o online 

Escrever artigos para 

a revista 

Agosto    

Setembro    

Outubro    

Tabela 1 - Cronograma de atividades desenvolvidas 

Fonte: Própria 

 

2.4 Notícias Magazine: Atividades desenvolvidas  

 

Durante o período de realização do estágio curricular, desenvolvi várias atividades, 

desde conteúdo para o site a redigir artigos para a revista. 

2.4.1 Conteúdo para o website 

 

A página online da NM está dividida em várias temáticas, sendo as principais as 

seguintes:  

 Histórias – onde personalidades e anónimos portugueses que se destacam 

contam as suas histórias; conteúdos relacionados com questões do dia-a-dia, 

histórias que surpreendam por serem diferentes e originais; 

 Espelho Meu – semanalmente, uma figura pública dá uma entrevista onde diz o 

que vê de melhor e pior em si própria; 

 Opinião – crónicas sobre a atualidade; 

 Receitas – a NM tem uma parceria com a nutricionista Ana Bravo que, 

semanalmente, dá a conhecer diferentes receitas com os mais variados 

ingredientes; 
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 Estilos – estão inseridos nesta temática vários assuntos, que vão do 

comportamento (relações, trabalho, saúde, família e educação) à moda e bem-

estar. 

Durante a maior parte do tempo do estágio, o meu trabalho consistiu em obter 

informação, histórias, curiosidades, para a versão online da revista. Esses conteúdos 

eram alcançados através de diversas fontes/ páginas online de diferentes tipos de 

revistas e jornais, maioritariamente internacionais, com o intuito de encontrar algo novo 

que fosse ao encontro dos interesses dos leitores e lhes suscitasse, de alguma forma, 

curiosidade.  

Quando me deparava com alguma história com potencial para o website da Notícias 

Magazine, enviava-a à responsável pelo online. A colaboradora dava a sua opinião e 

indicações para continuar o meu trabalho. Depois do texto estar redigido, enviava-o para 

o editor executivo da Notícias Magazine que o corrigia e, posteriormente, era partilhado 

no website. O editor executivo fez sempre questão que eu estivesse presente nas 

correções, para saber onde falhei e o que poderia melhorar.  

Um exemplo de um artigo é o da “Tatuagem destrói vida de jovem de 14 anos” (Figura 

6). 

 

Figura 6 - Artigo da Notícias Magazine  

Fonte: (Reis, Histórias, 2018) 
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 A informação foi retirada do Clarín (Figura 7), jornal argentino, numa das minhas 

pesquisas diárias e a história foi selecionada por mim pela carga emocional, com o 

intuito de suscitar curiosidade nos leitores. 

 

 

Figura 7 - Artigo do Clarín  

Fonte: (Clarín, 2018)  

 

Em média escrevia dois textos por dia, sendo que esses artigos eram publicados, 

maioritariamente, no dia em que eram escritos. 

Geralmente, estava atenta ao calendário para que datas importantes não me escapassem. 

Por exemplo, no dia em que foram lançados os novos iPhones escrevi uma peça sobre o 

motivo de marcarem sempre as mesmas horas no aparelho quando este é apresentado.  

 

2.4.2 Transcrever peças da revista para o online 

 

O conteúdo escrito para a revista é, maioritariamente, transcrito para o online. O 

objetivo é chegar ao maior número de leitores possível.  

Como existe apenas uma pessoa responsável directamente pelo website da revista, o 

meu estágio na NM baseou-se em apoiar essa colaboradora.  
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Foi com ela que trabalhei mais diretamente e com quem mais aprendi. Quando a 

Mariana tinha mais trabalho, ajudava-a a inserir a informação na plataforma e a 

selecionar e a converter as imagens para os textos.  

Apesar de ser uma tarefa que não exigia muitos conhecimentos, sei que era fundamental 

para o funcionamento da revista, uma vez que desta forma o trabalho fluía de forma 

mais rápida. 

 

2.4.3 Escrever artigos para a revista 

 

Desde o início do estágio que o editor executivo da NM referiu que no final eu iria ter 

contacto direto com a revista no formato de papel. E assim foi.  

Escrevi dois artigos para duas edições diferentes. O primeiro foi para a rúbrica 

“Portugueses Extraordinários”, que consiste em dar a conhecer pessoas que foram 

importantes para o país e reconhecidas internacionalmente numa determinada área.  

Saiu na edição de 28 de outubro, no número 1379 da revista, e a pessoa que escolheram 

para ser a protagonista do meu texto foi a Raquel Gaião Silva, a primeira portuguesa a 

ganhar o prémio Jovens Investigadores do Global Biodiversity Information Facility. 

Estipularam-me um prazo de entrega e o contacto com a bióloga teria que ser feito por 

mim. Uma vez que a Raquel é uma jovem de 23 anos, achei que seria mais fácil 

encontrá-la através das redes sociais. Enviei uma mensagem, via Facebook, a explicar o 

motivo pelo qual estava a contactá-la e rapidamente obtive uma resposta positiva. Deu-

me o contacto telefónico e logo marcámos falar no dia seguinte à hora de almoço, 

horário que era mais conveniente para a jovem bióloga. 

A partir desse momento o nervosismo começou a aparecer, mas horas antes começou a 

acentuar-se significativamente. Nunca tinha feito uma entrevista e o medo de falhar era 

enorme. Na redação tentaram sempre que descontraísse e a energia sempre foi positiva. 

Quando a chamada telefónica começou, a Raquel tornou o nosso diálogo muito mais 

tranquilo do que temia e, rapidamente, a tarefa tornou-se simples. A entrevista foi 

realizada por chamada telefónica e as respostas foram anotadas de forma escrita. 
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Uma semana depois de o texto ser publicado na revista em formato de papel é transcrito 

para o site (Figura 8). 

 

 

Figura 8 - Entrevista a Raquel Gaião Silva  

Fonte: (Reis, Histórias, 2018) 

 

No dia 31 de Outubro, o meu último dia de estágio, fui à RTP, ao estúdio da “Praça da 

Alegria”, entrevistar o apresentador de televisão Jorge Gabriel para a rúbrica “Espelho 

Meu”.  

Nunca tinha ido a um estúdio de televisão e a experiência não poderia ter sido mais 

positiva. A entrevista estava marcada para as 13:30 e, por isso, às 12:30 dirigi-me à 

entrada do edifício do Jornal de Notícias para apanhar um táxi em direção às instalações 

da RTP, em Vila Nova de Gaia. 

Cheguei ao destino 15 minutos antes da hora estipulada para a entrevista. Durante esse 

período de tempo e como o programa “Praça da Alegria” tinha terminado há poucos 

minutos, pedi ajuda a uma técnica do programa para me ajudar a encontrar o 

entrevistado. 

O apresentador de televisão apareceu segundos depois. Estava em chamada e pediu que 

me sentasse e aguardasse pelo final do telefonema. Sentou-se ao meu lado enquanto a 

chamada ainda decorria. Quando terminou, cumprimentou-me, pediu-me desculpa pela 

espera. 
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Questionou-me sobre o meu nome, a minha licenciatura, se estava a gostar do meu local 

de estágio. Sempre se mostrou muito acessível e simpático. Quando disse que aquele 

seria o meu último dia na Notícias Magazine, rapidamente se levantou para marcar o dia 

com uma foto comigo (Figura 7). 

 

 

Figura 9- Fotografia com Jorge Gabriel  

Fonte: Própria 

 

De seguida, realizei a entrevista com auxílio de um gravador de voz, através de uma 

aplicação para o telemóvel, com a autorização do entrevistado. A conversa superou as 

minhas expectativas e foi bastante interessante. No final, enquanto aguardávamos pelo 

repórter fotográfico, o apresentador disponibilizou-se para me mostrar os bastidores do 

programa.  

Entretanto o repórter fotográfico chegou e procuramos o lugar ideal para fazer a 

fotografia. Para esta rúbrica é preciso que a imagem da figura pública esteja presente 

através de um espelho (Figura 8). 
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Figura 10 - Bastidores da fotografia para a revista  

Fonte: Própria 

 

Quando terminaram as tarefas que eu e o repórter fotográfico tínhamos que realizar, 

regressámos à redação, onde, mal cheguei, redigi o artigo para a revista. 

O meu texto saiu na edição de 11 de novembro, no número 1381 da revista. Foi um 

orgulho terminar desta forma o meu percurso na Notícias Magazine.  
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Figura 11 - Entrevista a Jorge Gabriel 

Fonte: (Reis, Espelho Meu, 2018) 

 

 

2.5 Dificuldades/ Adversidades 

 

O maior problema que encontrei ao longo do meu percurso na Notícias Magazine foi 

quando, em pesquisa, me deparei com a história de uma jovem portuguesa, de 20 anos, 

à procura de um dador de medula óssea. Tinha conseguido encontrar uma pessoa 

compatível que aceitou ajudá-la e, já em fase avançada do processo, esta desistiu. Os 

dadores são sempre anónimos, por isso a identidade da pessoa era desconhecida. 

Decidi, com o apoio da equipa da redação, fazer um artigo sobre a história dessa jovem, 

uma vez que a situação já tinha sido muito partilhada por várias figuras públicas nas 

redes sociais e a história tinha sido contado pela própria no Facebook, sendo este 

público. 

 O artigo foi publicado no website e no Facebook, quer da Notícias Magazine, quer do 

Jornal de Notícias, que também partilha artigos da revista. A história chegou, desta 

forma, a milhares de pessoas que demonstraram apoio e solidariedade com a 

portuguesa.  

Em poucos minutos a história chegou à rapariga que não lidou bem com a situação e 

pediu que o artigo fosse eliminado. A responsável pelo site explicou-lhe que como a 
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história dela não era anónima era possível fazer o artigo mas, por respeito à jovem, 

decidimos eliminá-lo.  

A ideia sempre foi alertar para a responsabilidade dos dadores e a protagonista da 

história, mais tarde, acabou por entender o nosso lado, acabando mesmo por fazer um 

pedido de desculpas. Foi a situação mais complicada pela qual passei na revista, apesar 

de ter sido algo sem gravidade.  

O impacto com o “mundo real” do jornalismo também foi uma dificuldade. Desde o 

início do ensino secundário que sempre achei que o meu futuro passaria pelo jornalismo 

de imprensa. Depois da minha passagem pela Notícias Magazine as certezas que tinha 

desvaneceram-se.  

Apesar de ter sentido progressos ao longo do estágio, sinto que quando cheguei lá não 

era capaz de escrever um artigo como achei que seria, à partida. As primeiras semanas 

foram desmotivantes nesse sentido. Sempre me senti muito apoiada por toda a equipa da 

redação, principalmente pelo editor executivo, e por isso é que houve um crescimento 

ao longo do tempo.  

No entanto, a prática e o contacto direto com a imprensa é essencial para ganhar 

competências que sinto que, neste momento, ainda não tenho para enveredar no 

jornalismo de imprensa. 
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Reflexão final 

 

O orgulho em terminar esta fase da minha vida não cabe em palavras. Foi, 

possivelmente, a etapa mais complicada de iniciar e não poderia ter terminado de 

melhor forma.  

Foi um privilégio estagiar numa revista como a NM, que aborda todo o tipo de temas 

contemporâneos e é parte integrante de um jornal tão conceituado no nosso País. Cada 

momento passado na redação foi desafiante e essencial para a minha aprendizagem. 

Acordar cedo e ter uma rotina de trabalho teria sido uma tarefa bem mais complicada se 

não tivesse os melhores colegas de trabalho. Desde a flexibilidade horária, ao bom 

ambiente entre os profissionais (quer entre eles, quer comigo), o verdadeiro significado 

de equipa foi o que de melhor trouxe desta experiência no mundo do trabalho.  

Sempre me senti à vontade para dar a minha opinião sobre qualquer tema, mesmo que 

não passassem diretamente por mim e sei que sempre tiveram isso em atenção. Nunca 

me senti a mais na equipa, pelo contrário, sinto que sempre farei parte da “família”. 

Apesar de sentir que a licenciatura em Comunicação e Relações Públicas prepara os 

alunos para enfrentarem o mundo do trabalho, acho que seria mais enriquecedor se 

existissem mais estágios curriculares ao longo do ano letivo, para haver maior contacto 

com o mundo profissional e ganharmos mais experiência para exercer as diversas 

funções nas diferentes vertentes da nossa área. 

Em suma, o estágio foi uma experiência única e enriquecedora a todos os níveis. Com o 

término desta jornada espero que as oportunidades e desafios continuem a surgir porque 

a vontade de aprender e crescer nunca vai parar.  
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Anexo I – Plano de Estágio 
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Apêndice 01 - A primeira galeria de arte submersa do mundo 

Pretende mostrar, por meio da arte integrada com a natureza, as implicações das 

mudanças climáticas. 

 

A primeira galeria de arte submersa do mundo foi inserida no luxuoso resort Fairmont 

Maldives Sirru Fen Fushi, composto também por 120 bungalows, nas Maldivas. 

O “The Sculpture Coralariun” é da autoria do escultor, ambientalista e fotógrafo inglês 

Jason deCaires Taylor. A galeria, de aço inoxidável marinho e que exibe uma série de 

obras de arte escultóricas dentro e fora da água, foi construída de forma a refletir o azul 

do céu e das águas em redor. 

A estrutura é a primeira iniciativa de regeneração de corais da ilha das Maldivas e 

pretende, através de um revestimento poroso, que a vida marinha a procure como 

refúgio. O objetivo é que a construção, de seis metros de altura, seja colonizada por 

algas marinhas ao longo do tempo. 

No interior, as esculturas representam formas híbridas de seres humanos, plantas e 

corais inspirados em espécies endémicas da ilha. Existem também, na instalação, uma 

série de esculturas de crianças submersas a olhar em direção à superfície, questionando 

a ameaça que as mudanças climáticas e o aumento do nível do mar representam. 

As visitas à galeria, disponíveis várias vezes ao dia, são acompanhadas por biólogos 

marinhos. À noite, de portas fechadas, um sistema integrado de iluminação faz com que 

o museu fique iluminado e atraia vida marinha. 

Apêndice 02 - Guerra de sexos no Tour 

Mulheres pedalaram mais de três mil quilómetros durante 23 dias para mostrar que não 

concordam com as regras da Volta a França. 

 

No dia 29 de julho, domingo, o galês Geraint Thomas cruzou a meta do Tour de França, 

sagrando-se, assim, vencedor da edição de 2018 daquela que é a mais famosa 
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competição de ciclismo do mundo. Na véspera, outro grupo de ciclistas profissionais 

completou da mesma forma a última etapa, depois de 23 dias de prova e após 3351 

quilómetros. 

Existem apenas duas grandes diferenças: as bicicletas eram ocupadas por mulheres, sem 

exceção, e nenhuma delas estava inscrita em qualquer prova. As 13 atletas que 

lideravam o grupo faziam parte de um coletivo intitulado “Donnons des elles au vélo” 

(em português: “Deem-lhes uma bicicleta”). 

A Volta a França, oficial, decorre desde 1903 e é apenas disputada por homens. No 

entanto, em 2014, a equipa de ativistas começou a cobrar a inclusão das mulheres. E 

assim tem acontecido desde então. Neste ano, as atletas realizaram exatamente o mesmo 

trajeto com as mesmas 21 etapas originais da competição, sendo que o único objetivo 

era demonstrar que também têm condições para estar numa competição dessa dimensão. 

Em 1980, a organização do Tour chegou a realizar uma prova exclusiva para mulheres, 

o “Tour de France Féminin”. A competição existiu até 2009. Apesar de ter havido 

alterações no nome e na organização, nunca suscitou qualquer tipo de interesse para os 

patrocinadores ou para os media, acabando por desaparecer. 

A recente mobilização das ciclistas profissionais envolveu um abaixo-assinado que 

obteve quase 100 mil adesões. “Nós não procuramos competir contra os homens, mas 

ter o nosso próprio circuito profissional em conjunto com o evento masculino, na 

mesma época, com as mesmas distâncias, nos mesmos dias, com modificações nos 

horários de partida e chegada, para que nenhuma corrida interfira na outra”, dizia o 

texto da petição. 

Anna Barrero, uma das ciclistas incluída no grupo de 13 atletas que concluíram o Tour, 

referiu que o objetivo passava “por mostrar ao resto do mundo que as mulheres são 

perfeitamente capazes de fazer e completar a prova”, salientando que querem 

exatamente as mesmas oportunidades do que os homens. É a terceira vez que as ciclistas 

completam o circuito, sempre com a intenção de tentar obter uma resposta positiva para 

conquistarem a igualdade. 
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Apesar de a prova já ter terminado há alguns dias, a ASO (Amaury Sport Organisation), 

empresa que organiza a Volta a França, continua a ser alvo de críticas por ter dado uma 

resposta negativa ao coletivo. A organização ainda tem sido contestada pelo facto de 

continuar a contar com as “meninas do pódio” em todas as etapas. A guerra de sexos 

continua no próximo ano. 

 

Apêndice 03- O vendedor de água que vai para Harvard 

De comerciante a youtuber e consultor económico, Rick Chesther viu a vida mudar de 

um dia para o outro. 

 

Rick Chesther estava desempregado quando pediu cerca de dois euros a um amigo para 

iniciar um negócio em que ninguém acreditava: vender água na praia. Apesar da 

corrente contraditória, nunca deixou de acreditar no sucesso que esse negócio poderia 

vir a ter. Como a estratégia estava a resultar, decidiu fazer um vídeo, onde explicava a 

tática adotada. Mal sabia que, com isso, se ia tornar famoso. 

Os vídeos tornaram-se virais e fizeram com que o vendedor brasileiro do Rio de Janeiro 

se tornasse um influenciador e um exemplo de empreendedorismo bastante requisitado. 

Atualmente, no Instagram, que é a rede social que mais utiliza, conta com mais de 130 

mil seguidores. Rick partilha, também, todos os dias vídeos no Youtube com dicas, 

através de uma linguagem simples e direta, com o intuito de chegar a todo o tipo de 

público. 

O mediatismo de Rick continuou a crescer. E o melhor exemplo disso mesmo 

acontecerá neste sábado, quando participar, no papel de orador, no Brilive, Brazilian 

International Live, uma conferência internacional com a participação de grandes nomes 

do empreendedorismo, e da gestão empresarial, que atuam em diferentes áreas como 

educação, economia, tecnologia, comunicação, entretenimento. O colóquio realiza-se na 

prestigiada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América. 
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O convite deixou-o de tal forma entusiasmado e emocionado que fez questão de 

publicar um vídeo onde agradece a oportunidade de brilhar fora de portas e onde realça 

a importância de acreditar nos próprios sonhos: “O ‘neguinho’ que vendia água em 

Copacabana vai discursar em Harvard. Estou-vos a contar porque vocês precisam de 

acreditar em vocês. Não podem desistir. Não têm ideia de quantas vezes me atiraram ao 

chão. Mas, levantei-me todos os dias e continuei”. 

Rick Chesther é também autor do livro “Pega a Visão” e diretor da Mangueira, escola 

de samba do bairro carioca onde vive no Rio de Janeiro. 

 

Apêndice 04 - Mulher carrega cão durante seis horas para o salvar 

Aventura começou por ser dramática, mas teve um final feliz. 

 

Há dias em que um cão não pode sair de casa. Boomer que o diga. No início de julho, o 

springer spaniel inglês caiu num buraco de 30 metros, acabando por se perder dos donos 

numa montanha de Idaho, E.U.A.. No entanto, quando já se temia o pior, Tia Vargas, 

uma americana que explorava a serra com o pai, encontrou-o. 

“Os seus olhos estavam super inchados. Todo o corpo estava inchado”, contou Tia 

Vargas à “ABC News”, descrevendo, com pormenor, o estado físico de Boomer: “Ele 

estava muito desidratado. Tinha cortes e arranhões na barriga e na cabeça. Estava em 

péssimas condições”. 

Apesar de se encontrar muito desgastada pela longa caminhada que já havia realizado, 

Tia não pensou duas vezes. Resgatar o cão e devolvê-lo aos donos passou a ser o 

objetivo. Só que essa missão revelou-se extremamente dura. 

“Perdemo-nos duas vezes. Não conseguimos encontrar o trilho. Chegou a um ponto em 

que tínhamos rio dos dois lados”, recorda. 
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Nessa altura, e perante a condição física de Boomer, Tia não teve alternativa: carregou 

os 25 quilogramas de peso do springer spaniel inglês aos ombros, ajudada pela boa 

disposição do pai, mas com a neve a dificultar-lhe a vida. 

Mais de seis horas depois, conseguiram chegar ao final da montanha. E foi aí que 

souberam, através de um panfleto, que os donos de Boomer estavam desesperados à sua 

procura. Um contacto telefónico promoveu o reencontro, mas, surpresa das surpresas, os 

donos de Boomer, comovidos com a atitude de Tia e de malas feitas para o Arizona, 

decidiram que o cão deveria ficar com a heroína da história. 

Após uma ida ao veterinário, Boomer foi recebido de braços abertos no novo lar pelos 

filhos de Tia Vargas. 

 

Apêndice 05 - Uma amizade improvável 

A afeição de um menino com um idoso que tem demência. 

 

Daniel tem quatro anos, Stuart Gulliver 91. Com 87 anos de diferença, formam aquilo a 

que se chama de uma inesperada amizade. De acordo com informações da BBC, o 

pequeno Daniel visita todas as semanas o nonagenário. Passeiam, brincam, crescem. 

A mãe, Natalie Holmes, queria que o filho aprendesse a conviver e a relacionar-se com 

pessoas de idade avançada. Para isso, a progenitora abordou uma casa de repouso, em 

Nottingham, Inglaterra, onde Daniel conheceu o novo amigo. 

Stuart tem demência em estágio inicial. Conheceram-se quando o menino tinha apenas 

18 meses. “Tenho notado uma diferença no relacionamento com o Stuart. E isso faz 

com que passe um tempo bem mais enriquecedor”, refere Natalie Holmes. 

“Eu sou o único tolo que vou brincar com ele”, conta Stuart Gulliver, entre risos, 

brincado com a relação próxima que foi construindo com Daniel. Segundo Natalie, a 
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convivência fez com que Daniel “ganhasse mais confiança e aprendesse novas 

palavras”. 

 

Apêndice 06 - Menino de 12 anos entra na Universidade 

Carlos adora estudar e quer ser cientista: "Se as portas se fecharem, vou passar pelas 

janelas” 

 

Carlos Santamaría, com apenas 12 anos, começou nesta semana a frequentar as aulas do 

curso de Física Biomédica da Universidade Nacional Autónoma do México, tornando-

se o mais jovem estudante do ensino superior daquela que é a mais importante 

universidade do país. 

Até agora, Carlos sempre saiu da escola com um sentimento de frustração, uma vez que 

a matéria lecionada sabia sempre a pouco. Por isso, com oito anos, começou a assistir a 

aulas universitárias, mas sem estar matriculado. 

Apesar de a UNAM já ter contado com estudantes mais novos do que o habitual, nunca 

tinha recebido um aluno tão jovem, definindo o ingresso de Carlos Santamaría como 

“histórico”. 

“A maior dificuldade para entrar na Universidade residiu no facto de os meus pais terem 

tido necessidade de convencer os responsáveis a deixarem-me fazer as provas de 

ingresso porque, provavelmente, eles achavam que era um absurdo”, contou. 

No exame da UNAM, o jovem prodígio acertou em 105 das 120 questões. A nota de 

entrada era de 103 e Carlos viu, dessa forma, confirmada a matrícula. 

Antes de ingressar na faculdade, o agora novo caloiro já tinha recebido um certificado 

em Química, distinção que lhe valeu uma visita à Câmara dos Deputados mexicana. Lá, 

perante uma plateia de notáveis, não tremeu quando lhe perguntaram se, em adulto, 

queria ser político: “Não, não quero ser como vocês, eu quero ser cientista”, conta o 

jornal “La Jornada”. 
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“Eu só quero estudar. Se as portas se fecharem, vou passar pelas janelas”, afirmou, 

determinado. 

 

Apêndice 07 - Menina sem mãos vence concurso de caligrafia 

Anaya Ellick recusa utilizar as próteses e conquista campeonato pela segunda vez. 

 

Anaya Ellick é uma menina que nasceu sem mãos e já venceu duas edições do concurso 

de caligrafia Nicholas Maxim, nos Estados Unidos da América. Aos sete anos, quando 

frequentava o primeiro ano de escolaridade, ganhou o prémio pela primeira vez. Agora, 

dois anos depois, repetiu o triunfo, arrecadando um certificado, um troféu e cerca de 

800 euros. 

O concurso conta com cerca de 50 estudantes de diferentes escolas americanas. Anaya 

não era a única com limitações na competição. No entanto, foi a vencedora. E fez 

questão de triunfar sem utilizar as próteses. Considerou-as um obstáculo. “Como não as 

queria usar, começou a aprender muitas coisas sem elas, como escrever e desenhar”, 

contou a mãe, Bianca Middleton. 

O braço direito segurava o lápis e o esquerdo prendia a folha. Foi dessa forma que 

Anaya escreveu a caligrafia da vitória. Através de uma boa dose de esforço e dedicação, 

e com uma belíssima letra, a estudante do terceiro ano do colégio Greenbrier Christian, 

na cidade de Chesapeake, na Virgínia, convenceu os jurados. Anaya Ellick sempre 

acreditou que seria possível repetir o sucesso de 2016. “Eu senti que poderia fazer isto”, 

disse, radiante, em entrevista a WVEC-TV. 

“O merecido primeiro lugar de Anaya lembra-nos o que a determinação e o trabalho 

árduo podem alcançar. Estamos bastante orgulhosos dela e das suas realizações. 

Parabéns Anaya pela tua conquista. Tu inspiras-nos a todos”, escreveram na página de 

Facebook do colégio. Por seu turno, Sarah Cannady, professora de Anaya Ellick, vê na 

estudante um exemplo de superação para os colegas de turma. 
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Apêndice 08 - Tem apenas três anos e um QI maior do que Einstein 

Ophelia consegue lembrar-se de factos ocorridos quando ainda não tinha completado o 

primeiro aniversário. 

 

Ophelia Morgan-Dew tinha apenas oito meses quando disse a primeira palavra. A partir 

desse momento, nunca mais parou. Aprendeu as cores, números e, com apenas três 

anos, já tem um Quociente de Inteligência (QI) maior do que o de Albert Einstein. É, 

possivelmente, a pessoa mais inteligente do Reino Unido. 

Ao perceber que a filha tinha um nível de conhecimentos fora do normal para a idade, a 

mãe decidiu levá-la a especialistas. Foi aí que concluíram que o QI de Ophelia era de 

171, sendo que o do prémio Nobel da Física de 1921 era de 160. Arnav Sharma, de 11 

anos, e Rahul Doshi, de 12 anos, eram considerados os jovens mais inteligentes do 

Reino Unido até serem ultrapassados pela pequena Ophelia. 

O que é certo, também, é que a menina consegue lembrar-se de coisas antes do seu 

primeiro aniversário, o que não é nada comum nas crianças. 

“Eu não a pressiono. Ela gosta muito de brincar e jogar futebol, como qualquer outra 

criança de três anos”, disse a mãe, afirmando que o seu foco está em incentivar a criança 

a ter uma vida normal. 

Ophelia Morgan-Dew é o membro mais novo do Mensa, uma associação que reúne as 

pessoas com os QI mais elevados do mundo. 

 

Apêndice 09 - Menino cria empresa de reciclagem 

Recolhe latas e garrafas para ajudar a preservar o ambiente e a proteger os animais. 
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Ryan Hickman tem apenas sete anos, mora em Orange County (Califórnia), Estados 

Unidos da América, e dedica uma boa parte do tempo a algo que não é comum nos 

meninos da sua idade. Em 2014, foi com o pai a um centro de reciclagem deixar alguns 

materiais. Em troca, pela boa ação, recebeu cerca de três euros, percebendo, dessa 

forma, que era possível ajudar a salvar o planeta e ganhar algum dinheiro. 

E logo entrou em ação. No dia seguinte, Ryan decidiu tomar medidas. Pediu aos pais 

que distribuíssem sacos pelos vizinhos para recolher garrafas e latas usadas. Aquilo que 

poderia ser apenas uma brincadeira de um miúdo tornou-se num caso sério, pois foi 

assim que criou a “Ryan’s Recycling”. A empresa recolhe garrafas, de plástico e de 

vidro, e latas de alumínio. Depois de separadas, são entregues num centro de 

reciclagem. Atualmente, Ryan conta com a ajuda de vizinhos, familiares, amigos e 

pessoas de vários sítios da cidade, que o ajudam no negócio. 

Ao fim de quatro anos, Ryan já fez com que fossem requalificadas mais de 50 toneladas 

de garrafas e latas. Uma boa parte do lucro que teve com o negócio doou a instituições 

de caridade, nomeadamente a associações de apoio a animais; a outra parte será 

investida nos seus estudos. 

Ver com frequência notícias e imagens sobre animais marinhos, que confundem o 

plástico com alimentos e que acabam por morrer, fizeram com que Ryan ficasse 

alarmado e se tornasse embaixador do Centro de Mamíferos do Pacífico, em Laguna 

Beach, na Califórnia. O jovem empreendedor vende, ainda, camisolas online, cujo 

dinheiro arrecadado é doado a organizações de apoio a animais. “Salvar o planeta e 

manter as garrafas e latas fora do oceano, para que os animais não fiquem doentes ou 

morram” é o objetivo. Mas os planos de Ryan não ficam por aqui. A próxima meta é 

comprar um camião maior para transportar mais quantidade de resíduos recicláveis. 

 

Apêndice 10 - Restaurante proíbe entrada a menores de 14 anos 

Dono do estabelecimento responsabiliza os pais das crianças pela polémica decisão. 
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Rudolf Markl, proprietário de “Oma’s Kuche”, um restaurante situado na ilha de Rugen, 

no Mar Báltico (Alemanha), cortou o mal pela raiz. Depois de o seu estabelecimento ter 

sido palco das mais variadas cenas de mau comportamento infantil, proibiu a entrada de 

menores de 14 anos a partir das 17 horas. 

O dono do restaurante defende-se, dizendo que “a medida não é contra as crianças, mas 

por causa dos pais, que, muitas vezes, dão asas às travessuras dos filhos”. 

Na lista de incidentes, encontram-se, entre outras asneiras, “copos de vinho entornados 

e mesas arrasadas, com toalhas e louças no chão”, sempre com muitos gritos à mistura. 

Rudolf Markl não teve dúvidas e tomou medidas que proporcionassem “um ambiente 

mais calmo aos restantes clientes”. 

A polémica decisão foi vista com bons olhos por algumas pessoas que frequentam o 

local. No entanto, também foi muito criticada, sobretudo nas redes sociais. 

O departamento contra a discriminação da Alemanha está a analisar o caso e alerta para 

a possibilidade de surgirem queixas contra o restaurante. 

“Argumentos como o nível elevado de barulho que perturbaria os clientes não são, 

necessariamente, suficientes para uma proibição total das crianças até uma certa idade”, 

considerou Bernhard Franke. 

O representante do departamento considera, ainda, que a melhor solução “seria expulsar 

as famílias que provocam o conflito do que tomar esta medida”. 

 

Apêndice 11 - Jovem com síndrome de Down vence concurso de beleza 

Sonho de criança vira realidade. 
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Aos 19 anos, Kate Grant tornou-se a primeira pessoa com trissomia 21 a ganhar um 

concurso de beleza a nível mundial, conseguindo bater 40 candidatas do mundo inteiro 

no “Teen Ultimate Beauty of the World”, realizado em Portadown, na Irlanda do Norte. 

O concurso, aberto a todas as pessoas, independentemente da altura, do peso ou do 

estado civil, apoiava a diversidade e estava dividido em três categorias: crianças, 

adolescentes e maiores de 20 anos. 

A vitória permitirá a Kate Grant fazer várias sessões fotográficas durante um ano e, na 

próxima edição, será jurada e mentora de outras jovens. 

“Ser bondoso, ter compaixão e brilho interior” são as principais características de beleza 

para Kate. A norte-irlandesa, que sempre sonhou com um lugar no mundo da moda, 

deseja ser um exemplo para outras pessoas com necessidades especiais. 

 

Apêndice 12 - O hospital onde as enfermeiras não param de engravidar 

"Foi um acordo que fizemos para não trabalhar no Natal", dizem as 16 futuras mamãs. 

 

Algo inédito está a acontecer no Banner Desert Medical Center de Mesa, no Estado do 

Arizona (Estados Unidos da América): 16 enfermeiras encontram-se grávidas. A 

situação está a dar que falar. O número de mulheres corresponde a 10% da equipa de 

enfermagem do hospital. No entanto, um dos diretores da unidade afirmou que já se 

estão a preparar para a escassez de pessoal. 

“Não demos conta de quantas estávamos grávidas até abrirmos um grupo no Facebook”, 

diz Rochelle Sherman, uma das enfermeiras que se encontra a pouco tempo de dar à luz. 

Apesar de ter sido uma coincidência, a verdade é que parece existir “algum tipo de 

pacto”. As enfermeiras brincam com a situação: “Foi um acordo que fizemos para não 

trabalhar no Natal ou a água do hospital deve ter alguma coisa especial”. 
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Jolene Garrow, outra das futuras mamãs, agradeceu aos colegas que se ofereceram para 

fazer os trabalhos que as grávidas não podem realizar, como lidar com pacientes que 

têm doenças contagiosas ou alguns tratamentos contra o cancro. 

A equipa está a preparar um chá de bebé coletivo para a próxima semana. O primeiro 

dos 16 partos está previsto para setembro; o último será em janeiro. 

 

Apêndice 13 - Sony admite ter lançado canções falsas de Michael Jackson 

Faixas estão presentes num álbum lançado em 2010, depois da morte do Rei da Pop. 

 

“Monster”, “Keep Your Head Up” e “Breaking News” são as músicas lançadas no 

álbum póstumo, intitulado “Michael”, e que estão a dar que falar. A Sony Music 

admitiu em tribunal que as faixas não são cantadas por Michael Jackson, mas por um 

imitador. 

O disco, que foi editado em 2010, um ano depois da morte de Jackson, levantou 

suspeitas por parte dos fãs logo à partida. Eles acreditavam que as músicas não eram 

cantadas pelo seu ídolo, mas por outra pessoa. Katherine Jackson, mãe do artista, 

achava o mesmo. 

Vera Servoa, fã de Michael, entrou numa “luta” judicial contra um amigo de longa data 

do rei da pop, Eddie Cascio, e a sua companhia Angelikson Productions LLC, 

acusando-os de falsificarem a voz do ídolo. O processo também abrangeu James Porte, 

coautor de várias canções supostamente interpretadas pela voz de “Thriller”, incluindo 

as três faixas controversas. 

Os suspeitos defenderam-se, dizendo terem gravado as canções em janeiro de 2007, 

numa cave, mas isso não convenceu a fã nem os representantes de Michael Jackson. O 

caso foi para tribunal e a Sony admitiu agora que a voz do cantor foi, realmente, 

falsificada. O futuro dirá como serão punidos os culpados desta história e se as músicas 

continuarão no mercado. 
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Apêndice 14 - Mãe em estado terminal deixa cartas para a filha ler no futuro 

Sophie pretende participar na vida da criança, mesmo não estando presente. 

 

Tem 27 anos, vive em Clacton-on-Sea, Essex, Inglaterra, chama-se Sophie George e 

tem uma filha, Marcie. No início do ano foi-lhe descoberto um tumor cerebral em 

estado avançado e ficou a saber que tinha apenas 18 meses de vida. Imaginar que, no 

futuro, não poderia partilhar coisas quotidianas e momentos significativos que 

acontecerão a Marcie quando crescer, como aniversários, formatura, casamento, tornou-

se algo muito penoso para Sophie. 

Marcie tem um ano e é fruto do relacionamento de Sophie com Jay, de 28 anos. Um dia, 

depois de receber a triste notícia, Sophie decidiu, com o companheiro, preparar tudo 

para o casamento de ambos. Seria a forma de criar uma memória feliz e duradoura para 

a filha do casal. 

“Quero aproveitar ao máximo o tempo que tenho com o Jay e a Marcie. Todos me estão 

a apoiar e isso é incrível. Estamos ansiosos pelo casamento. Contratámos um 

profissional para registar todos os momentos, e assim a minha filha poderá reviver esse 

dia sempre que quiser. Casar significa tudo para mim”, disse Sophie sobre a importante 

decisão. 

Resolveu, também, escrever cartas para a filha ler quando estiver a passar por fases 

importantes da sua vida. A ideia é ajudar e trazer conforto a Marcie em alturas em que 

possa sentir, ainda mais, a sua falta. 

Assim escreve Sophie George numa das cartas que deixará para a filha: “Querida 

Marcie, hoje é o teu primeiro dia de aulas e, mesmo não estando presente para te dar a 

mão e um beijo de despedida no momento em que entrares na escola, estou a tomar 

conta de ti, mantendo-te segura. O pai deixou um lenço na tua lancheira com o perfume 

da mãe. Se tiveres medo, cheira o lenço e lembra-te que tudo vai ficar bem. Algumas 

crianças poderão não ser muito simpáticas contigo. Isso pode deixar-te triste mas não 

dês muita importância, porque a mãe vai amar-te sempre.” 
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Apêndice 15 - Uma menina amputada, uma prótese e a reação de amizade que correu o 

mundo 

Andar de mãos dadas e correr com os amigos tornou-se possível para esta jovem 

britânica. 

 

Anu teve que amputar uma das pernas logo após o nascimento. Os pais sempre tiveram 

a preocupação de dar à filha uma vida o mais normal possível, para se sentir igual a 

qualquer criança da sua idade. 

Aos sete anos conseguiu a prótese que precisava, disponibilizada pelo Serviço Nacional 

de Saúde do Reino Unido. Esta instituição recebeu em 2016 um fundo de 1,5 milhões de 

libras (à volta de 1.655 milhões de euros) para o desenvolvimento de aparelhos que 

permitam a crianças amputadas uma maior diversidade de atividades, tais como correr, 

brincar e nadar. Desta forma, Anu acabou por ganhar um equipamento desenhado para 

si. 

Quando regressou à escola, em Birmingham, já com a prótese cor-de-rosa, os colegas 

receberam-na com muito carinho e alguma curiosidade. Sem complexos, Anu mostrou a 

prótese aos amigos. Estes, radiantes, convidaram-na de imediato para brincar. Correr e 

andar de mãos dadas com as outras crianças foi logo o que fez, transbordando 

felicidade. Uma lição para todos, sobretudo para os adultos. 

 

Apêndice 16 - O apelo da mãe do menino de nove anos que se matou após assumir 

homossexualidade 

“Ele queria mudar o mundo e dar amor às pessoas. Agora não pode mais fazê-lo.” 

 

“Querem saber como é estar morto enquanto ainda se está vivo? Percam um filho. É 

doloroso. O coração parte-se a cada segundo e fica-se sem saber o que fazer. A vida 

deixa de ser justa.” É assim que Leia Pierce descreve como está a lidar com o suicídio 

do filho, Jamel Myles, de nove anos. A criança matou-se, segundo a mãe, porque sofria 
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de bullying homofóbico na escola que frequentava em Denver, nos Estados Unidos da 

América. 

James tinha contado a Leia que era gay pouco tempo antes da tragédia. O menino disse 

que não se importava de expor a situação a outras pessoas, uma vez que tinha “orgulho” 

na sua orientação sexual. “Tenho a certeza que ele contou a alguém na escola e isso 

acabou por se espalhar”, acrescenta Leia. 

A Denver Public Schools (DPS), órgão responsável pelos estabelecimentos de ensino 

estatais da cidade, refere que existem psicólogos disponíveis para estudantes que vivam 

estas situações de crise. Enviou, também, cartas que informavam sobre esse serviço de 

apoio para as famílias dos alunos que frequentam a Escola Primária Joe Shoemaker, 

onde Jamel Myles estudava. “Foi uma perda inesperada para a comunidade escolar”, 

dizia a missiva, alertando também os pais para sinais de stresse que as crianças 

pudessem transparecer. 

“A escola disse-me que vai trabalhar no sentido de prevenir suicídios, mas não podem 

fazer isso e esquecerem-se de combater o bullying. Tenho a certeza de que sabiam que 

ele sofria de bullying”, relata a mãe de Jamel. 

“O distrito está profundamente comprometido em garantir que todos os membros da 

comunidade escolar sejam tratados com dignidade e respeito, independentemente da 

orientação sexual, identidade de género ou status tansgénero”, disse Will Jones, um 

porta-voz da DPS. 

Leia Pierce sente-se culpada pela morte do filho, por não ter reparado que ele sofria este 

tipo de intimidação: “Como mãe, deveria ter-me apercebido da dor por que ele estava a 

passar e não o fiz. Sinto-me responsável por não ter visto a dor nos olhos do meu bebé.” 

Jamel era o mais novo de três irmãos e foi encontrado morto pela mãe em casa a 23 de 

agosto. Tinha começado o quarto ano há poucos dias. 
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“O meu filho e a minha filha mais velha eram muito próximos. Ele quando voltou da 

escola contou à irmã que as outras crianças tinham-lhe dito para se matar”, revelou Leia, 

acrescentando que “foi triste ele ter pensado que essa era a única opção”. 

A mãe do menino quer passar uma mensagem para outras crianças que se identifiquem 

como gays: “Elas são lindas e especiais, não há nada de errado no facto de serem 

diferentes e por isso devem-se sentir amadas. Sejam gays ou não, deveriam sentir que, 

onde quer que vão, são tratadas de forma igual. 

“Ele queria mudar o mundo e dar amor às pessoas. Agora não pode mais fazê-lo, mas eu 

posso espalhar as palavras dele porque todos precisam de ouvir isto. Uma alma tão 

gentil abandonou-nos por algo muito cruel e quero que o meu filho saiba que conseguiu 

deixar o mundo melhor por ser quem era.” Leia não quer que ninguém passe pela dor 

que enfrenta neste momento. 

 

Apêndice 17 - Casal devolve menina adotada quando descobre a sua verdadeira idade 

“É lamentável que uma criança adotada seja abandonada.” 

 

Um casal de Saragoça, Espanha, está no centro de uma polémica por ter abandonado 

uma menina que tinha adotado, depois de descobrir que a criança de sete anos, como 

dizia nos documentos, afinal tinha 13. A menor, de nacionalidade indiana, está sob 

tutela dos serviços sociais de Aragão e à espera que a sua situação fique resolvida para 

voltar para a terra natal. 

“É lamentável que uma criança adotada seja abandonada. Pedi ao nosso embaixador em 

Espanha, D B Venkatesh Varna, que a reencaminhe imediatamente para a Índia onde 

garantiremos a sua reintegração e custódia”, tuitou Maneka Gandhia, ministra do 

Desenvolvimento da Mulher e da Criança. 

Os pais adotivos afirmaram que foram enganados em relação à idade verdadeira da 

menina, uma vez que no processo a informação estava errada. 
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Deepak Kumar, responsável pelo Autoridade Central dos Recursos de Adoção indiano, 

informou que a criança pode ficar numa família de acolhimento ou permanecer num 

centro de adoção até a situação ficar resolvida. 

De acordo com dados do governo indiano, 3210 menores foram adotados entre abril de 

2016 e março de 2017, 578 dos quais por pais estrangeiros. 

 

Apêndice 18 - Sobrevivente de cancro da mama emociona ao amamentar filho recém-nascido 

"Não tenho vergonha deste corpo. É o que me continua a lembrar o quão sortuda sou 

por estar aqui hoje.” 

 

Foi através do Facebook que uma americana emocionou o mundo ao publicar 

recentemente uma foto a amamentar o filho. A mulher chama-se Bo Smith, tem 32 anos, 

e em 2015 foi-lhe diagnosticado um cancro inflamatório da mama, uma forma rara da 

doença. 

Durante o tratamento, precisou de retirar um seio para remover o tumor. Atualmente, 

além de ter vencido a doença, realizou o sonho de ser mãe. “Nunca tenha vergonha de 

uma cicatriz. Significa que foi mais forte do que aquilo que a tentou magoar”, escreveu 

Bo no post de 23 de agosto. “Eu não consigo explicar o que sinto por conseguir 

amamentar diariamente o meu filho depois de ter perdido um seio para o cancro e ter 

ouvido que, talvez, nunca segurasse este doce menino nos braços.” E reforça: “Não 

tenho vergonha deste corpo. É o que me continua a lembrar o quão sortuda sou por estar 

aqui hoje.” 

Um mês antes de descobrir a doença James, o noivo de Bo, pediu-a em casamento. 

Depois veio o pesadelo: “Lembro-me de estar sentada com a minha oncologista 

enquanto ela me segurava na mão e explicava que existiam apenas 40% de 

probabilidades de viver mais cinco anos. Senti-me tão esgotada e entorpecida que nem 

consegui chorar”, recorda. 
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Realizou quimioterapia, radioterapia, e foi submetida a uma mastectomia para retirar a 

mama esquerda. Por opção, não retirou o seio direito, uma vez que mantinha a 

esperança de um dia ser mãe. O tratamento teve impacto na sua fertilidade mas os 

médicos deram-lhe permissão para engravidar dois anos depois do diagnóstico. “O meu 

médico explicou que eu teria mais sorte se optasse pela fertilização in vitro, mas 

inicialmente quis tentar algo o mais natural possível.” 

Através de uma terapia hormonal, e depois de bastantes testes de gravidez com 

resultados negativos, Bo Smith descobriu que estava grávida. A boa notícia chegou três 

dias antes do Natal. 

“Nunca pensei que estivesse aqui hoje. Vi amigas morrerem da mesma doença. Achei 

que não havia esperança. Mas há sempre. Mantenham a fé.” 

 

Apêndice 19 - Homem de 99 anos caminha dez quilómetros diários por amor 

Em Rochester todos conhecem Luther, o idoso que atravessa a cidade todos os dias. 

 

Luther Younger tem 99 anos, é de Rochester, Nova Iorque, e a sua história tem 

comovido os Estados Unidos da América. Waverlee, esposa de Luther, está 

hospitalizada, e para a visitar o homem caminha, todos os dias, dez quilómetros. 

“Eu não sou nada sem a minha esposa. Tem sido difícil, não suporto vê-la desta forma”, 

desabafa Luther, em lágrimas, quando um canal de televisão o interrompeu numa das 

caminhadas diárias. 

A filha do casal, Luttheta Younger, afirma que o pai faz o percurso há quase dez anos só 

para ver a sua mãe. Ele recusa-se a esperar pelo autocarro para ir fazer a visita: “Eu só 

quero ir lá vê-la.” 

Em 2009, Waverlee viu a sua vida mudar quando lhe foi detetado cancro no cérebro. A 

filha do casal criou uma página na GoFundMe para ajudar nas despesas médicas da 
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mãe. O objetivo era chegar aos 56 mil euros; em duas semanas, já amealharam 51 mil 

euros. 

 

Apêndice 20 - Mulher com síndrome rara doa 450 litros de leite materno 

Tabitha já conseguiu ajudar vários bebés. O exemplo mais recente foi o caso de um par 

de gémeos prematuros. 

 

Ao contrário de outras mães, Tabitha Frost, uma americana de 29 anos, produz leite 

materno em excesso. Tem três filhos, sendo Cleo, de oito meses, a mais nova. 

Uma vez que Cleo consome diariamente 740 ml e a mãe produz mais de 2,5 litros de 

leite nesse período de tempo (contas feitas, um valor três vezes superior à média para 

uma lactante), Tabitha tomou a decisão de doar o excedente. 

Nos últimos oito meses já doou 450 litros através da Prolacta, uma empresa que 

processa o leite para que possa ser encaminhado, livre de micro-organismos, para mães 

necessitadas. 

Tabitha Frost tem síndrome de hiperlactação, necessitando de bombear o leite de três 

em três horas. A enfermeira que a acompanhou nos primeiros tempos de amamentação 

depois do nascimento de Cleo ficou surpreendida com a quantidade: “Ela nunca tinha 

visto tanto leite. 

“A minha rotina não pára quando estou de férias ou porque dormi pouco. Estou sempre 

a tirar leite”, conta a blogueira californiana. Já o fez em concertos, jogos de beisebol, no 

carro e até em museus. 

Com as doações, Tabitha já ajudou vários bebés. O exemplo mais recente é o de um par 

de gémeos prematuros, alimentados através de uma sonda. 
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Apesar de dar muito trabalho e de interferir frequentemente com a sua vida pessoal, não 

se imagina a “parar de fazê-lo tão cedo”, pois considera a tarefa muito gratificante. 

 

Apêndice 21 - Ela salvou-lhe a vida quando ele era bebé. Agora são colegas de trabalho 

Os cuidados de Vilma Wong foram decisivos para salvar Brandon Seminatore, que 

voltou agora ao hospital... como médico. 

 

Brandon Seminatore nasceu prematuro, em 1990, na Califórnia. Tinha apenas 29 

semanas de gestação e sobreviveu graças aos cuidados do Hospital Infantil Lucile 

Packard, em Stanford. Atualmente com 28 anos, Seminatore regressou ao centro médico 

onde nasceu, desta vez para trabalhar como pediatra. Não imaginava era poder vir a 

encontrar a enfermeira que lhe salvou a vida quando era bebé. 

Vilma Wong, a heroína em questão, também não esperava que Brandon se tornasse seu 

colega de trabalho. Não o reconhecendo à primeira vista, achou a presença de Brandon 

no hospital estranha. Ao vê-lo perto das incubadoras pediu que o rapaz se identificasse: 

“O apelido dele era-me familiar. Disse-me que era de San José, na Califórnia, e que foi 

um bebé prematuro nascido no nosso hospital. Comecei a suspeitar porque me parecia 

ter cuidado de um bebé com o mesmo nome.” 

A simpatia e os cuidados de Vilma ficaram na memória da família Seminatore. 

“Conhecer Vilma mostrou-me a dedicação e o amor que ela tem pela sua profissão. 

Preocupa-se profundamente com os pacientes, de tal forma que é capaz de se recordar 

do nome deles mesmo três décadas depois. Nem todos temos a oportunidade de ver 

crescer aqueles que vemos nascer. Fiquei muito feliz por partilhar este momento com 

ela”, relatou Brandon num texto publicado pelo site do hospital. 

Vilma Wong é enfermeira da unidade de cuidados intensivos do hospital há 32 anos, 

lidando com situações de alto stresse: “Ser enfermeira de cuidados intensivos é muito 

desafiante e gratificante. Considero-me bastante afortunada por estar numa profissão 

que amo e de fazer a diferença na vida de alguém.” 
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Apêndice 22 - Jovem de 15 anos cria bengala inteligente para cegos 

O modelo inclui navegação por GPS e sensores ultrassónicos. 

 

Riya Karumanchi tem 15 anos e lembrou-se de inovar a bengala para deficientes 

visuais. A jovem canadiana meteu mãos à obra depois de em 2017 ter conhecido a avó 

de uma amiga que esbarrava constantemente contra objetos acima dos joelhos, uma vez 

que a sua bengala não conseguia identificar obstáculos a essa altura. 

Depois de algumas pesquisas, Riya descobriu que o modelo que a senhora usava não era 

atualizado há algum tempo, e começou a trabalhar num protótipo mais moderno, 

utilizando a tecnologia. 

O molde mais recente tem um GPS que faz com que a bengala vibre para orientar os 

passos de quem a usa: uma vibração encaminha o invisual para a esquerda, duas para a 

direita. 

Possui também um sensor ultrassónico de proximidade para alertar o usuário da 

aproximação a objetos potencialmente perigosos numa altura que vai dos joelhos à 

cabeça. A estudante pretende ainda instalar uma câmara com inteligência artificial no 

próximo exemplar. 

Riya fundou a empresa Smart Cane numa incubadora de empresas da Ryeron University 

e já obteve 48 mil euros de investidores, incluindo a Microsoft, para produzir a bengala 

inteligente. Riya Karumanchi lidera uma equipa de 11 profissionais que trabalham no 

projeto. 

A bengala foi bem recebida por uma organização para pessoas com deficiência visual 

do Canadá, mesmo que ainda em fase de testes. “Acho que vai mudar a forma como as 

pessoas a usam [a bengala]”, afirma Kevin Shaw, responsável pelo programa de 

empreendedorismo e inovação da organização. 

Shaw reconhece ainda que, apesar de existirem outras empresas a desenvolver 

tecnologias semelhantes para ajudar a melhorar a qualidade de vida dos cegos, a Smart 
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Cane é a única que usa o modelo de bengala tradicional como base na inovação, o que 

facilita a adaptação dos deficientes visuais. 

 

Apêndice 23 - Professora toma conta de bebé de ex-aluna enquanto a jovem vai procurar 

emprego 

Outra prova de que o trabalho dos docentes vai, muitas vezes, além da sala de aula. 

 

Larresha Plummer tem 18 anos, vive em Chicago e tem uma filha com um mês, 

Taliyah. Concluiu agora a escola e estava à procura de emprego para sustentar a bebé. 

Para isso, pediu ajuda a uma ex-professora, LaShonda Carter, que de imediato se 

disponibilizou para colaborar. 

A jovem enviou mensagem através do Facebook para LaShonda, pedindo ajuda, uma 

vez que queria participar numa feira de emprego. Durante a conversa, Larresha 

comentou com LaShonda que precisava de uma ama para Taliyah enquanto estivesse na 

feira. A professora decidiu fazer tudo o que estava ao seu alcance: “Eu disse, ‘vou fazer 

melhor, vou-te buscar a ti e à bebé a casa e levo-te’”. Apanhou-as e ficou com a bebé 

enquanto a ex-aluna participava no evento. 

Enquanto estava no carro, resolveu fazer uma transmissão em direto para o Facebook, 

contando aos seguidores a história de Larresha. “Às vezes, como professora, o nosso 

trabalho vai além das aulas”, relata LaShonda no vídeo. A intenção da gravação foi 

conseguir doações de fraldas e roupas para a mãe e a filha. Com a partilha, Larresha 

obteve, além de doações, várias propostas de emprego. 

Recentemente, começou a trabalhar em part-time numa loja. “Agradeço muito às 

pessoas que entraram em contacto comigo. Espero realmente, um dia, conseguir fazer 

algo pela senhora Carter”, disse Larresha Plummer, agradecendo também o que a ex-

professora fez por ela e pela sua filha. 
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Apesar de ter sido muito elogiada nas redes sociais, LaShonda Carter considera a sua 

atitude como algo comum: “Não mais especial do que qualquer outra professora. Os 

professores fazem coisas como esta todos os dias.” A docente criou ainda uma 

campanha para ajudar Larresha e Taliyah e, em dez dias, foram arrecadados mais de 2 

mil euros. 

 

Apêndice 24 - Com apenas dois anos superou obstáculos, aprendeu a andar e está a inspirar o 

mundo 

“Deu esperança a muitas outras pessoas”, diz a mãe do menino. 

 

Às 20 semanas de gestação, um ultrassom revelou que Roman Dinkel tinha espinha 

bífida, um defeito na coluna que se desenvolve na fase embrionária e que pode levar à 

incapacidade motora.“Só esperávamos ouvir as coisas normais: o tamanho da cabeça, o 

tamanho dos pés, todas as coisas engraçadas. Mas disseram que ele tinha um fluído 

extra no cérebro e na espinha”, contou Whitney Dinkel, mãe de Roman. 

O menino, agora com dois anos, tem um par de irmãos e mora em Overland Park, 

Kansas, com a família. Os pais de Roman sempre lutaram por ele e, enquanto ainda 

estava no útero, foi sujeito a uma cirurgia com o intuito de aumentar a probabilidade de 

poder andar. 

“Tive que deixar que ele caísse algumas vezes para perceber que eu não iria estar 

sempre lá para o levantar. Teve que aprender a segurar-se”, conta Whitney. 

Foi através da fisioterapia e da quiropraxia que a criança começou a andar, com a ajuda 

de um andarilho. Recentemente, Roman começou a usar muletas e já consegue 

caminhar de uma forma mais autónoma. 

Dias depois de começar a praticar com os novos apoios, Roman estava tão 

entusiasmado que mostrou a Maggie, a cadela da família, o seu progresso. Whitney 

gravou o momento e mostrou-o na página de Facebook “Defying Odds: Roman’s 
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Journey”, que criou para partilhar vídeos da evolução do filho. Em poucas horas tornou-

se um sucesso de visualizações e partilhas. “Deu esperança a muitas outras pessoas”, 

assegura a mãe de Roman. 

A família afirma que todos os comentários são uma forma de ajudar a melhorar o modo 

como Roman vê a vida e de sentir que não está sozinho nesta jornada. 

 

Apêndice 25 - Túnel de supermercado no top de avaliações do TripAdvisor 

Estrutura de plástico que une supermercado a parque de estacionamento é considerada, 

por muitos, “uma das sete maravilhas”. 

A localidade de Bude, na Cornualha, Inglaterra, tem várias atrações turísticas, mas há 

uma que está a ter uma atenção particular. Trata-se de uma estrutura de plástico, 

popularizada como o Túnel de Bude, e que foi eleita pelo TripAdvisor como uma das 

maiores atrações locais. O objetivo da sua construção era apenas ligar o supermercado 

Sainsbury’s ao parque de estacionamento, para proteger os clientes da chuva. 

O túnel de 70 metros já obteve mais de 170 comentários, além de classificações muito 

elevadas. Os utilizadores brincam com a situação e comparam o túnel ao Taj Mahal, 

considerando-o “uma das sete maravilhas” do mundo. 

A pessoa que o colocou na lista da aplicação pretende manter o anonimato e não estava 

à espera que o Túnel de Bude se tornasse tão popular. 

Têm sido vendidos postais que ostentam o “monumento”, com o intuito de angariar 

dinheiro para a Bude Sea Pool, outro ponto bastante popular. A população vê isto como 

algo positivo, já que assim consegue-se arrecadar algum dinheiro para a manutenção de 

uma das verdadeiras atrações da cidade. 

Uma mulher, que no TripAdvisor classificou o Túnel de Bude como “excelente”, 

comentou tratar-se também de “um ótimo lugar para um divórcio”. Foi lá que fez o seu 

pedido de separação do agora ex-marido, descrevendo o momento como o melhor da 

sua vida. 

https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g190804-d12865329-Reviews-Bude_Tunnel-Bude_Bude_Stratton_Cornwall_England.html
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Mark Hibbard, do centro de informação ao turista de Bude, referiu que os comentários 

disponíveis online não são regulados e que a povoação tem bem mais para oferecer aos 

visitantes. “Espero que o Túnel de Bude, com a boa classificação que tem obtido, não se 

torne prejudicial para as coisas ‘reais’ a serem feitas e visitadas na cidade”, disse. 

 

Apêndice 26 - Obrigada a amamentar de pé porque ninguém lhe cedeu o lugar 

Episódio ocorrido em comboio deixou mãe de bebé com seis meses envergonhada e 

desconfortável. 

 

Kate Hitchens, bloguista de 32 anos, viajava para casa em Wickford, Reino Unido, na 

hora de ponta num dia da semana. Os passageiros viram-na a amamentar o filho, 

Charlie, de seis meses, mas nem isso fez com que alguém tomasse a iniciativa de lhe 

ceder o lugar. Os 35 minutos de viagem foram cumpridos em pé. 

A bloguista usou as redes sociais para demonstrar o desagrado com a falta de delicadeza 

das pessoas. Apesar de ter o direito de pedir a alguém o lugar, não achou que fosse o 

mais correto, uma vez que os outros passageiros deveriam fazê-lo por vontade própria. 

“Qual o problema em ver uma mãe ficar em pé, num comboio em movimento, a 

amamentar um bebé de seis meses, contorcendo-se com os seus nove quilos?”, escreveu 

ironicamente num post do blogue “Hitchens’ Kitchen”, onde habitualmente aborda a 

introdução de outros alimentos na vida de Charlie, mantendo o leite materno. 

No entanto, a situação no comboio deixou-a envergonhada e confusa. “Tinha planeado 

estar em casa à hora de alimentar o meu filho, mas o comboio em que iria foi cancelado. 

Apesar de não amamentar com muita frequência, quando o faço, tento ser discreta. Mas 

todos podiam ver o que estava a fazer. Senti-me desconfortável, visto que o Charlie 

também estava irrequieto”, relata a mãe do bebé. “Quando uma adorável senhora se 

levantou para me oferecer o seu assento, outro passageiro sentou-se nele, colocou os 

fones nos ouvidos e fechou os olhos”, conta Kate Hitchens, irritada com o sucedido. 
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“Isto nem é sobre amamentação apenas, mas sobre ser gentil e mostrar alguma cortesia. 

Se eu visse alguém, fosse com um bebé, com mochilas pesadas ou uma pilha de livros, 

eu daria o meu lugar”, rematou. 

 

Apêndice 27 - Polícia adota bebé de sem-abrigo dependente de drogas 

Família do agente, com três filhas biológicas, recebeu de braços abertos mais uma 

menina. 

 

Jesse Whitten, polícia americano, mesmo já tendo três filhas biológicas, decidiu receber 

na sua famíla uma bebé, filha de uma sem-abrigo que consumia drogas. Foi no ano 

passado, durante uma ronda do Departamento de Policia de Santa Rosa, na Califórnia, 

que Jesse conheceu a mulher quando esta ainda estava grávida. Sempre que a visitava 

perguntava-lhe pela gravidez. 

Com a frequência das visitas, a amizade acabou por surgir. Seis meses depois, o polícia 

ficou surpreendido ao receber uma chamada da indigente, dizendo-lhe que gostava que 

adotasse a filha recém-nascida. Tudo para que a bebé tivesse uma vida melhor do que a 

que teria se ficasse a viver na rua. 

O apoio incondicional de Ashley, esposa de Jesse, fez com que ele aceitasse o pedido. O 

casal adotou a menina e deram-lhe o nome de Harlow. Em conversa com a sem-abrigo, 

Ashley agradeceu-lhe o gesto, pois a decisão teve como única preocupação o futuro da 

bebé. “És a mãe dela agora”, respondeu-lhe. 

O ato de amor de Jesse e Ashley, agora pais de quatro meninas, tornou-se público 

através da página de Facebook do Departamento de Policia de Santa Rosa, onde lhe 

deram os parabéns: “O Oficial Whitten, pai orgulhoso de três meninas, abriu o coração e 

a casa para esta bebé. É oficial! Depois de uma audiência de adoção, ela faz parte da 

família Whitten. Parabéns à família e sê bem-vinda ao Departamento de Polícia de 

Santa Rosa.” 
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Apêndice 28 - Condenada a dois anos de prisão por espiar namorado nas redes sociais 

Mulher ainda recorreu da sentença, mas o tribunal recusou. 

 

As autoridades de Palma de Maiorca, Espanha, condenaram uma mulher a dois anos de 

prisão por ter invadido o Facebook do companheiro para confirmar se ele era fiel. Foi 

dessa forma que encontrou conversas com uma alegada amante, usando diálogos 

“íntimos e sexuais”. 

A mulher fez capturas de ecrã às conversas, enviou-as para algumas amigas, através do 

Whatsapp, e acabou por ser condenada por “crime de descoberta e divulgação de 

segredos”. À sentença de dois anos de prisão foi adicionada a proibição de aproximação 

a menos de 100 metros ao parceiro durante três anos. 

Segundo o jornal “El Mundo”, a condenada recorreu, alegando “violação da presunção 

de inocência por considerar que o homem obteve ilegalmente a imagem da conversa”, 

por “falta de provas” e por “ausência de fraude”. No entanto, o tribunal rejeitou o 

recurso, afirmando que não existem factos evidentes de que o companheiro tenha 

acedido ao telemóvel da mulher, de forma a obter imagens que o envolvessem. 

O homem pediu o agravamento da pena por parentesco, uma vez que namoraram 

durante cinco anos, mas o tribunal rejeitou, visto que, durante esse período, “não viviam 

juntos nem existia estabilidade no relacionamento”. 

 

Apêndice 29 - Há uma loja que só dá emprego a quem tem mais de 60 anos 

Seguro de saúde melhorado, duas folgas semanais e um turno de seis horas e meia por 

dia são alguns dos benefícios oferecidos aos funcionários. 

 

Em Portugal, em 2014, a idade de reforma era de 65 anos. Em 2018, esse número 

aumentou para os 66 anos e quatro meses. Contudo, a partir dos 50 anos, arranjar um 

emprego, no nosso país, começa a ser uma tarefa difícil. O que para Portugal já é 

“velhice”, no México parece ser bem diferente. 
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Desde 2011 que, no México, a Starbucks tem uma parceria com o Instituto Nacional 

para Pessoas Idosas (INAPAM), com um programa que promove o trabalho adequado 

para idosos. A empresa e o INAPAM, em 2013, assinaram um novo acordo com o 

intuito de oferecer, além de oportunidades de emprego, uma melhoria na qualidade de 

vida. 

“Abrir as portas das nossas lojas para baristas seniores não foi uma meta mas a 

harmonização com a filosofia de inclusão da Starbucks”, disse Christian Gurria, diretor 

da empresa. 

O aumento no valor do seguro de saúde, dois dias de folga semanais e um turno de seis 

horas e meia diárias de trabalho são alguns dos benefícios oferecidos aos funcionários. 

Esta loja da Starbucks, na Cidade do México, é a primeira com o modelo de inclusão e 

pretende empregar 120 idosos até ao final do próximo ano. “O México tem 12,4 

milhões de pessoas com mais de 60 anos, o que representa aproximadamente 10% da 

população”, sublinha Aracely Escalante, diretor do INAPAM 

Os benefícios da inclusão, segundo a Starbucks, são vários, como a redução da 

rotatividade de pessoal ou até a partilha de experiências com os outros funcionários, 

criando condições para um ambiente agradável de trabalho. 

 

Apêndice 30 - Como são batizados os furacões 

Pessoas, flores, animais, personagens mitológicas e alimentos são alguns dos exemplos 

dos nomes adotados, mas o idioma de cada região afetada também influencia. 

 

Enquanto nos Estados Unidos da América se preparam para a chegada de uma das mais 

intensas tempestades a atingir a costa leste, o furacão Florence; nos Açores, também se 

está a aproximar o furacão Helene, uma tempestade tropical que passará por todas as 

ilhas do arquipélago. Há um objetivo no uso de nomes humanos, em vez de termos 
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técnicos: evitar a confusão e fazer com que seja mais fácil memorizar na divulgação dos 

alertas. 

No entanto, ao longo da história, não foi sempre assim. Durante a II Guerra Mundial, 

por exemplo, o exército americano adotava nomes de namoradas, esposas ou mães dos 

militares. E assim continuou a ser nos anos seguintes. Só na década de 1970 é que 

foram incluídos nomes masculinos, de forma a evitar o desequilíbrio de género. Desde 

então, as listas são organizadas por ordem alfabética, alternando masculinos e 

femininos. No entanto, os nomes variam em função do idioma de cada região. 

Em 2014, uma análise estatística feita pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos 

da América, concluiu que os furacões com nome de mulher matam mais pessoas (42) do 

que os que têm nome masculino (15). 

“No Atlântico e no leste do Pacífico, usam-se nomes de pessoas reais, mas há 

convenções diferentes noutras partes do mundo”, diz Julian Heming, cientista de 

previsões tropicais no Met Office, um escritório de meteorologia britânico. O 

especialista refere ainda que no oeste do Pacífico, por exemplo, também se utilizam 

nomes de flores, animais, personagens mitológicas e alimentos. 

“O importante é ter um nome do qual as pessoas se possam lembrar e identificar. Antes, 

esta região usava nomes em inglês e, há dez anos, decidiu-se que deveriam ser mais 

apropriados à região”, conclui. 

 

Apêndice 31 - Cadeia de resorts de luxo está a oferecer emprego de sonho 

Publicar imagens da estadia nas redes sociais para atrair turistas é a principal função. 

 

Se acha que todos os empregos podem ser duros e cansativos, engana-se. Uma cadeia de 

hotéis, no México, está a oferecer um emprego que parece um sonho. O candidato 

selecionado será o embaixador do grupo “Vidanta”, constituído por cinco resorts de 

luxo, e terá que divulgá-los durante um ano. 
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Testar a temperatura das piscinas, os tratamentos de spa, provar refeições confecionadas 

por chefes com estrelas Michelin e configurar o alarme para não perder nenhum pôr-do-

sol serão algumas das tarefas para quem conquistar o emprego. 

O influenciador digital tem apenas que publicar imagens da estadia nas redes sociais 

para atrair turistas. Passará pelo Grand Luxxe, o Grand Bliss, o Ocean Breeze e o Sea 

Garden, em Nuevo Vallarta, e o The Grand Mayan, o Mayan Palace e o The Bliss, na 

Riviera Maya. A cadeia de hotéis oferece, ainda, um salário de 104 mil euros anuais (o 

que corresponde a 8,6 mil euros por mês). 

No anúncio publicado pelo site “World’s Best Job”, o trabalho é descrito como uma 

“redefinição do conceito de escritório” e que o empregado irá “tornar-se embaixador da 

felicidade e aprender a ser um influenciador social dos resorts”. 

Não há nenhum requisito obrigatório, mas valorizam a experiência em marketing, o 

carisma e a capacidade de organização. As candidaturas estão abertas até 21 de outubro 

e o selecionado será anunciado a 1 de novembro. Para concorrer ao emprego, terá, 

também, de enviar um vídeo de apresentação com a duração de 60 segundos. 

Apêndice 32 - Menino de dez anos inventa bicicleta para andar com primo de cadeira de rodas 

Uma bicicleta recolhida no lixo e outros ferros velhos ganham nova vida e mudam o dia 

a dia das duas crianças. 

Lisandro tem 11 anos e Simón tem dez. Além de primos, são os melhores amigos. 

Durante um longo período de tempo, Lisandro viu-se incapaz de ter algumas 

brincadeiras. Nasceu com espinha bífida, uma má formação que acontece enquanto o 

bebé ainda está no útero da mãe e que faz com que não desenvolva completamente a 

coluna. Andar de bicicleta com o primo, por exemplo, era algo que Lisandro não era 

capaz de fazer. 

Como sempre quis a companhia do primo para as brincadeiras, Simón começou a 

pesquisar na internet formas de o levar pelas ruas onde moram, em Laboulaye, Córdova, 

na Argentina. Descobriu um modelo de bicicleta perfeito para ambos, onde o velocípede 

tinha um assento lateral, uma espécie de sidecar, para transportar outra pessoa. 
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Imprimiu a fotografia e levou-a a um ferreiro. O homem ficou comovido com o pedido, 

uma vez que já conhecia a amizade entre os rapazes. Aceitou o desafio, mesmo sem 

certezas se seria capaz de o construir. 

“Fiz tudo com ferros velhos. Pedi a bicicleta a um homem do lixo e aproveitei tudo o 

que consegui. Ainda faltavam algumas coisas, que avó deles foi comprar. Acho que vão 

aproveitar bastante”, conta o ferreiro, que colocou, ainda, manivelas no assento para 

Simón não fazer o esforço de pedalar sozinho. “Agora, com a bicicleta, vamos a todo o 

lado. Não temos limites. Somos capazes de fazer qualquer coisa, desde que nos 

tenhamos um ao outro”, explica, feliz, Lisandro. 

 

Apêndice 33 - Sabe por que os relógios da Apple marcam sempre 9.41 horas? 

Steve Jobs é o responsável por uma regra que começou há 11 anos. 

 

A Apple apresentou recentemente os novos modelos de iPhone e, mais uma vez, o 

relógio marcava 9.41 horas. Esse horário aparece também nos anúncios publicitários, 

sejam em sites, nos jornais ou nas televisões. 

O motivo de ser sempre essa a hora exibida reside no facto de, há 11 anos, no dia nove 

de janeiro de 2007, a marca ter apresentado um produto inovador. “Hoje a Apple vai 

reinventar o futuro do telefone”, disse Steve Jobs, então presidente da empresa, quando 

mostrou o primeiro iPhone, precisamente às 9.41 horas. A partir desse momento, as 

apresentações dos modelos da marca passaram a ser sempre nesse horário. 

“Planeamos as apresentações dos novos produtos para que a grande revelação aconteça 

aos 40 minutos”, revelou Scott Forstall, antigo desenvolvedor do sistema iOS da Apple, 

acrescentando que “quando aparece a imagem do aparelho no painel” fazem com que o 

“tempo marcado seja o mesmo do relógio do público.” 
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Apêndice 34 - Aprende dicas de maquilhagem para ajudar esposa cega 

História emocionou o maquilhador de Kim Kardashian, que os convidou para uma das 

suas aulas em Londres. 

 

A amizade e o amor são bases no casamento. A promessa de que estarão sempre juntos, 

“na saúde e na doença, na alegria e na tristeza”, nem sempre é fácil de cumprir com o 

acumular dos anos. Des e Mona estão casados há mais de meio século e são um 

verdadeiro exemplo para todos os casais. 

Des, irlandês de 84 anos, começou a frequentar aulas de maquilhagem para ajudar a 

esposa. A mulher, Mona, perdeu a visão do olho esquerdo e tudo indica que também irá 

perder a do direito. Tem, ainda, problemas de coordenação motora que lhe dificultam o 

controlo dos movimentos das mãos. 

Como não está disposto a ver o amor da sua vida sentir-se inferior por não ser capaz de 

se arranjar sozinha, Des resolveu ajudar, assumindo ele a tarefa. “Eu e a Mona 

concordamos numa coisa, o menos é mais. E eu não quero ver a minha amada cheia de 

maquilhagem mal aplicada na cara”, conta, com um sorriso no rosto. 

A história foi tão partilhada nas redes sociais que chegou aos ouvidos de Mario 

Dedivanic, maquilhador de Kim Kardashian, que, emocionado, os convidou para uma 

das suas aulas em Londres, Inglaterra. “Estamos apenas a aproveitar a vida”, revela Des, 

sobre a relação de mais de 50 anos que tem com Mona. 

 

Apêndice 35 - A cidade com mais gémeos do mundo 

Tem apenas 6500 habitantes e o número de nascimentos múltiplos é dez vezes superior 

ao normal. 

 

Existe uma cidade com apenas 6500 habitantes onde o número de gémeos é dez vezes 

superior ao normal. Nos últimos anos, 35% dos nascimentos foram múltiplos. 
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Cândido Godói, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, é a cidade onde nascem 

mais gémeos no mundo. “Tínhamos colegas da escola que também eram gémeos. Até 

estranhávamos quando não eram”, afirmou, à BBC, Luciane Gronitzgi, que tem, 

naturalmente, uma gémea, Lucia. 

Diversos geneticistas têm feito entrevistas e recolhas de amostras de ADN para 

investigar o motivo. Paulo Lirio Gauthier, um historiador, refere que a origem da cidade 

é uma das hipóteses, uma vez que Cândido Godói foi colonizada por alemães com cerca 

de 20 famílias. Atualmente, é constituída por 80% de descendentes germânicos, 13% 

polacos e 7% de outras nacionalidades. “Sempre acreditamos que os alemães tinham 

uma carga genética muito elevada de nascimentos múltiplos”, conta Gauthier. No 

entanto, ter gémeos idênticos não é hereditário. 

Há, ainda, quem diga que a curiosidade pode ter origem no facto de o médico nazi Josef 

Mengele ter estado na cidade nos anos 1960, sendo conhecido pelas experiências que 

fez com gémeos no campo de concentração de Aushwitz. 

De dois em dois anos, é organizado um festival para todos os gémeos que nasceram lá. 

 

Apêndice 36 - O que acontece à gordura quando perdemos peso? 

Resposta dada por médicos, nutricionistas e dentistas surpreendeu os especialistas. 

 

Nas aulas de física e de química aprendemos que, na natureza, nada se cria, nada se 

perde, tudo se transforma. Andrew J. Brown, professor, e Ruben Meerman, 

investigador, ambos da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, com base na 

lei da conservação das massas, questionaram 150 profissionais da área da saúde sobre o 

destino da gordura que é transformada em energia quando se perde peso. 

A resposta, dada por médicos, nutricionistas e dentistas, surpreendeu os especialistas. 

Apenas três das 150 pessoas souberam responder corretamente à questão. A maioria 

afirmou que os quilos que se perdem são transformados em calor; alguns disseram que a 
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gordura se convertia em músculo; e outros pensam que o peso é eliminado através das 

fezes. 

“Quando alguém perde dez quilos, 8,4 desses quilos são expelidos como CO2. Os 

pulmões são, portanto, o principal órgão excretor da perda de peso”, referem Andrew e 

Ruben no artigo publicado pelo “British Medical Journal”. 

Assim como o dióxido de carbono é emitido pelas vias aéreas, a água passa pelo sistema 

circulatório até ser eliminada em urina ou suor. Os especialistas afirmam que os 

carboidratos, quase toda a gordura e o álcool consumido são transformados em CO2 e 

H2O. O mesmo acontece com a maioria das proteínas. O único tipo de alimento que 

chega intacto ao intestino, e é eliminado através das fezes, é a fibra dos alimentos, como 

o trigo por exemplo. 

Está comprovado que não é possível perder mais peso se aumentar o ritmo da 

respiração, dado que a hiperventilação pode provocar tonturas e desmaios. Ou seja, a 

única forma de perder a gordura em excesso é reduzir as calorias ingeridas e aumentar a 

quantidade de dióxido de carbono que expulsa com mais exercício físico. 

 

Apêndice 37 - Ecografia 3D permite a casal cego conhecer a bebé 

Silvina e Daniel receberam ajuda tecnológica muito especial para poder acompanhar a 

gravidez. 

 

Juntos há dois anos, Daniel Iturria, 26 anos, e Silvina Ibarra, 29 anos, moram em 

Córdoba, na Argentina, e são cegos. Há menos de um ano, ficaram a saber que Silvina 

estava grávida. No entanto, dados os condicionalismos dos pais, a gravidez não foi 

propriamente normal. Tudo porque Daniel e Silvina não podiam acompanhar da forma 

habitual as idas ao médico quando era altura de fazer as ecografias. 

Mas nada que não se tivesse resolvido. Quando Silvina estava grávida de 29 semanas, 

tudo mudou. Com o avanço da tecnologia, muito presente na medicina, foi possível 
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imprimir o rosto da bebé em 3D, o que permitiu aos pais conhecerem a filha, Malena, 

mesmo antes do nascimento. 

Mario Pellizari, pediatra, Mario Ledesma, especialista em diagnóstico por imagem, e 

Santiago Nicolini, técnico de impressão 3D, foram os responsáveis por uma ecografia 

tão especial. “Como já estávamos a contar, ela é muito rechonchuda. Tocamos-lhe na 

cara e a impressão é muito real”, disse Daniel, comovido. 

Os dias passaram e a verdade é que Malena já nasceu, depois de uma gravidez muito 

tranquila. “Estamos felizes. A cesariana não era algo que esperávamos, mas graças a 

Deus correu tudo bem. É inacreditável”, relatou ainda o pai. 

 

Apêndice 38 - Filhos compram carro que o pai tinha vendido para tratar da mãe com cancro 

Doze anos depois a família volta a sorrir e a passear no carismático Ford Mustang. 

 

Wesley Ryan era conhecido em San Antonio, no Texas (Estados Unidos da América), 

pelo seu Ford Mustang 1993, ao qual deu o nome de Christine. A adoração pelo carro 

era visível aos olhos de quem o conhecia. 

Há cerca de 12 anos atrás, foi diagnosticado um cancro no ovário a Laura, esposa de 

Wesley, que precisou de ser submetida a uma cirurgia. Com as contas médicas a 

acumularem-se, o Wesley viu-se obrigado a vender o Mustang, sem pensar duas vezes. 

Os filhos do casal, Jeni e Jake, sempre souberam o valor sentimental que o carro tinha 

para o pai e, por isso, decidiram recuperar o veículo como forma de agradecimento 

pelos sacrifícios que Wesley sempre fez pela família. Já bem de saúde, Laura ajudou os 

filhos com essa missão. 

Apesar dos contratempos, quando explicaram a situação, os irmãos conseguiram um 

acordo com o dono do Mustang e foram buscar o carro para surpreender o pai. Depois 
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de quase duas horas de viagem, Jeni e Jake vendaram Wesley, para que a surpresa fosse 

maior. 

E foi com lágrimas nos olhos que Wesley recebeu o Mustang, que havia sido seu há 

mais de uma década, novamente. “Ele nunca esperou nada de volta da nossa parte. Tudo 

o que o meu pai queria que fôssemos conseguimos ser, e isso foi tudo o que ele sempre 

pediu da nossa parte. Nunca pediu o carro de volta”, conta Jeni, emocionada. 

“Eu sei o quanto ele sofreu ao ver aquele Ford Mustang 1993 ir embora”, contou Jake, 

acrescentando que nunca se esquecerá do dia em que viu o pai comovido pelo momento. 

 

Apêndice 39 - Nintendo concretiza desejo de jovem em estado terminal 

Quando soube pelos médicos que, devido a um tumor ósseo, tinha apenas alguns meses 

de vida, Chris só tinha um sonho e... realizou-se. 

 

O lançamento do jogo “Super Smash Bros. Ultimate” só acontecerá em dezembro, mas 

um fã da Nintendo, empresa que o produziu e o irá comercializar, já o experimentou. 

Chris Taylor tem 21 anos, luta contra um cancro em fase terminal e viveu um momento 

inesquecível. 

Chris tem osteossarcoma, um tumor ósseo. No início do ano, quando soube da condição 

terminal da doença, decidiu parar o tratamento. Nessa altura, os médicos anunciaram 

que o jovem canadiano tinha de três a seis meses de vida e os amigos começaram, desde 

logo, uma campanha nas redes sociais para alertar a Nintendo do estado clínico de Chris 

e do desejo que já havia manifestado de experimentar o jogo. 

A mensagem foi partilhada e a história chegou rapidamente aos representantes da 

Nintendo no Canadá. Sensibilizados, presentearam Chris com uma cópia da demo do 

jogo para que se divertisse durante três horas. E a surpresa não poderia ter sido melhor 

recebida. Foram três horas de sonho, partilhadas com a mãe, o irmão e um amigo. 
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“Obrigada a todos os que fizeram isto por mim, vocês são os verdadeiros heróis”, 

escreveu Chris no Twitter. A mãe também agradeceu o gesto, por terem conseguido 

realizar o desejo de filho em apenas uma semana. 

 

Apêndice 40 - Mensagem enviada por engano ajuda criança com leucemia 

Um erro na marcação de um número no telemóvel levou a uma divertida troca de 

fotografias que se tornou viral e que acabou por mudar a vida de um menino com quatro 

anos. 

 

Sydney Uselton, norte-americana, queria comprar um vestido para um evento formal da 

escola. Resolveu tirar duas fotografias para enviar a um amigo com o intuito de lhe 

pedir a opinião e, acidentalmente, enviou as imagens para o número errado e acabou por 

ser Tony Wood, agente imobiliário de Spring Hill, no Tennessee (Estados Unidos da 

América), a receber as imagens. 

O homem, que vive com a esposa, Rachel, e os seis filhos respondeu de forma 

atenciosa: “Acho que a mensagem seria para outra pessoa. A minha esposa não está em 

casa. Por isso, não lhe posso pedir a opinião, mas eu e as crianças achamos que vais 

arrasar com esse vestido.” Tony ainda enviou uma foto dos filhos com os polegares 

levantados, que mostravam a aprovação do visual. 

A troca de mensagens foi postada no Twitter por uma amiga de Sydney, Mandi Miller, e 

tornou-se viral. O sucesso foi tal que Tony entrou em contacto com Mandi, não só para 

agradecer por ter tornado os “filhos famosos no Twitter”, que ficaram radiantes, mas 

também para lhe dar a conhecer a história de Kaizler, o único filho que não apareceu na 

fotografia. O menino de quatro anos não estava presente uma vez que tem leucemia e 

encontrava-se numa clínica a fazer quimioterapia. 

Foi através dessa troca de comentários que um utilizador do Twitter descobriu a página 

de financiamento coletivo criada pela família em 2015 com o objetivo de angariar 

dinheiro para as despesas médicas de Kaizler. Mandi fez uma publicação sobre a 
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campanha e, em cinco dias, chegaram aos 8500 euros. Atualmente já atingiu os 50 mil 

euros, com doações de mais de duas mil pessoas. 

“É uma bênção maior do que qualquer pessoa podia imaginar”, escreveu Tony, onde 

também partilhou uma foto de Kaizler. 

 

Apêndice 41 - Cadela com tumor é salva por impressão 3D 

Operação foi um sucesso e, em menos de duas semanas, ficou curada. 

 

Patches é uma cadela de uma família de Williamsport, na Pensilvânia (Estados Unidos 

da América). Tem nove anos e, recentemente, aquilo que achavam que não passava de 

um inchaço na cabeça e que acabaria por desaparecer era, afinal, um tumor cancerígeno. 

Como a saliência não parava de crescer, Danielle Dymeck, dona de Patches, resolveu 

procurar Michelle Oblak, uma médica veterinária cirúrgica e especialista em oncologia. 

A cadela foi encaminhada para a Universidade de Ontário, no Canadá, e a primeira 

etapa consistiu na remoção do tumor. Em situações como esta, além de retirar o cancro 

e a parte do crânio onde estava alojado, é colocada uma malha de titânio. Em vez disso, 

usaram um novo procedimento: uma espécie de capacete impresso em 3D com as 

medidas exatas da cabeça da cadela. Ao contrário do que possa parecer, é um método 

mais barato e mais rigoroso do que os convencionais. 

A doença podia ter sido fatal se não tivesse sido tratada a tempo e, para isso, foi 

removida 70% da estrutura craniana. “Há pouco espaço para o erro. Estamos a falar de 

uma margem de menos de dois milímetros ou então a prótese não serve”, refere 

Michelle Oblak. A operação correu bem e, em menos de duas semanas, a cadela ficou 

curada do tumor. 

Apesar de Patches ter ficado com uma orelha torta, a dona ficou radiante com o sucesso 

da cirurgia. Mas nem tudo correu bem. Curada do cancro, apareceu-lhe outro problema, 

desta vez na região lombar, que lhe paralisou as patas traseiras. Recusa usar cadeira de 
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rodas, apropriada para ela, preferindo arrastar-se para se conseguir deslocar. “Sinto-me 

uma sortuda por ser dona dela. Continua a ser a chefe de casa”, remata Danielle. 

 

Apêndice 42 - Tatuagem destrói vida de jovem com 14 anos 

Drama de Luisa começou em 2016 - perdeu um bebé e está numa cadeira de rodas. 

 

Luisa Fernanda Buitrago, agora com 16 anos, viu a vida mudar quando decidiu fazer 

uma tatuagem. “Não me deixes cair nunca” foi a frase gravada debaixo de um dos seios 

por um vizinho de Luisa em Monterrey, na Colômbia. Na altura, a jovem tinha 14 anos 

e estava grávida. Dois anos depois, decidiu tornar público o drama que tem vivido. 

Voltamos a 2016. Luisa pagou 11 euros pela tatuagem. Estava feliz. Mas esse estado de 

espírito acabou por rapidamente desaparecer. Quinze dias depois de recorrer aos 

serviços do vizinho, foi internada, realizou diversos exames médicos e ficou a saber que 

havia contraído uma bactéria que afetou o nervo ciático e a medula espinhal. A jovem 

perdeu a sensibilidade nas pernas e os médicos alegam que poderá ter sido pela falta de 

higiene do local onde foi feita a tatuagem e dos materiais utilizados. 

“Comecei por sentir uma dor nas costas, um formigueiro nos pés, dores no estômago e a 

não sentir as partes íntimas”, conta Luisa Buitrago. Acabou por perder a capacidade de 

andar em poucos dias. Foi através de uma ressonância magnética que os médicos se 

aperceberam de uma infeção na coluna e, por isso, realizou várias cirurgias, ao mesmo 

tempo que lhe ministraram diversos medicamentos. 

O procedimento durou um mês e meio e Luisa acabou por comemorar os 15 anos 

internada no hospital. Como se não bastasse, presa a uma cadeira de rodas, a jovem 

colombiana perdeu o bebé em virtude da violência dos tratamentos que estava a efetuar. 

Agora, já com 16 anos, encontra-se à espera de uma nova operação. A cirurgia poderá 

dar-lhe a oportunidade de voltar a andar. 
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Apêndice 43 - Criança tenta recuperar telemóvel com últimas memórias da mãe 

"Quando o meu neto percebeu que ficou sem o o telefone começou a chorar tanto que 

até eu chorei também. Disse-me que tinha perdido tudo da mãe", contou Amanda. 

 

Miguel Retamar tem 11 anos e está a comover a Argentina. Tudo porque o rapaz perdeu 

o telemóvel onde guardava memórias da mãe, desde vídeos a fotos e gravações áudio. É 

que Pabla, a mãe de Miguel, morreu no início de 2018, aos 37 anos, com cancro. 

O jovem acompanhava a avó ao banco, para ir buscar a reforma da senhora, quando se 

apercebeu que o telemóvel já não estava com ele. Miguel fez uma publicação no 

Facebook a pedir ajuda e o post tornou-se viral. Em entrevista a canais de televisão e 

jornais argentinos, contou que apanhou um remis (transporte semelhante ao táxi) com a 

avó, e quando chegou ao destino percebeu que não tinha o aparelho. O automóvel, 

entretanto, já tinha partido. 

“Quando o meu neto percebeu que ficou sem o telefone começou a chorar tanto que até 

eu chorei também. Disse-me que tinha perdido tudo da mãe”, conta a avó, Amanda 

Castro. O maior apoio de Amanda é o rapaz: “Quando ele tinha um ano, a minha filha 

veio morar para minha casa. Criámos o Miguel juntas e, desde então, somos 

inseparáveis.” Pabla morreu há cinco meses “e a dor foi tão profunda que duvidei da 

minha própria fé”. 

Hugo Retamar, tio de Miguel, ligou para a empresa de transportes mas eles 

desconhecem o paradeiro do objeto, alegando que, provavelmente, terá sido levado por 

outro passageiro. “O valor não está no telemóvel em si, mas nas memórias preciosas de 

uma criança que acabou de perder a mãe”, realça Hugo. 

A família aguarda que quem porventura pegou no telemóvel o devolva na sequência da 

onda de solidariedade. Há moradores de San Juan que até oferecem recompensas a 

quem encontrar o telemóvel de Miguel. 
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Apêndice 44 - Menina de seis anos cuida do pai paraplégico 

O homem depende da filha para tudo e vê nela o seu maior apoio. 

 

Tian Haicheng, chinês, viajava num táxi quando o veículo caiu numa vala. Com o 

acidente, que aconteceu em 2016, perdeu os movimentos da cintura para baixo. Seis 

meses depois, a esposa abandonou Tian e a filha de ambos. Segundo a agora ex-mulher, 

não seriam mais que uns dias em casa da mãe. Acabou por não voltar e levou o filho 

com ela. 

Jia Jia tem seis anos e ficou com o pai. Desde aí tem sido o maior apoio de Tian, que 

depende da menina para tudo. Levanta-se às seis da manhã para massajar os músculos 

do pai durante meia hora antes de ir para a escola. Ainda lhe escova os dentes e lava-lhe 

a cara. 

Quando está em aulas são os avós, agricultores, que tratam de Tian. À noite, quando 

chega a casa, é Jia Jia que dá o jantar ao pai e o ajuda a movimentar-se pela casa. 

A menina até a barba lhe faz: “No início, eu não sabia como o barbear e acabei por lhe 

fazer cortes. Até sangrou. Mas o meu pai disse que não era doloroso. Agora sou muito 

boa a fazer a barba. A minha avó diz que eu faço muito bem.” Quando perguntam se 

sente falta da mãe, Jia Jia diz que não, uma vez que esta os abandonou quando Tian 

mais precisava dela. Em contrapartida, sente a falta do irmão. 

Tian criou uma conta na “Kuaishou”, uma aplicação com transmissão ao vivo, para 

mostrar a atenção e o cuidado que a filha tem com ele. Já conta com mais 480 mil 

seguidores. 

 

Apêndice 45 - Criança de dois anos destrói 920 euros em trituradora de papel 

Um ano de poupanças reduzido a farrapos em poucos minutos deixa pais à beira de um 

ataque de nervos. 

 



 

74 
 

Em Utah, nos Estados Unidos da América, um casal usou o Twitter para contar o que o 

filho resolveu aprontar. Leo tem dois anos e usou um triturador de papel para destruir 

cerca de 920 euros que os pais estavam a juntar para comprar bilhetes para assistir a 

uma temporada de futebol americano. 

Quando o envelope, onde foi guardado o dinheiro, desapareceu, os pais procuraram-no 

pela casa toda até que, já em desespero, decidiram verificar o triturador. “Sim, uma 

criança de dois anos deixou 920 euros em farrapos”, disse, em tom de brincadeira, Ben 

Belnap, pai de Leo, acrescentando que o casal demorou um ano a economizar esse 

valor. Leo está habituado a usar o triturador, uma vez que ajuda a mãe sempre que esta 

quer inutilizar papeladas. 

Depois de verem a história contada por Ben nas redes sociais, a “Budweiser” (marca de 

cerveja) e a “Dr. Pepper” (marca de refrigerantes) ofereceram ao casal as desejadas 

entradas para os jogos de futebol americano. “Queremos ajudá-los a cobrir o custo 

desses bilhetes”, escreveu a marca de refrigerantes no Twitter. 

No entanto, o casal veio a descobrir que nem tudo estava perdido. Há a possibilidade de 

ser reembolsado pelo governo dos EUA. Uma empresa especializada em recuperar notas 

destruídas ofereceu ajuda aos pais de Leo. “Vamos trabalhar para montar o quebra-

cabeças e ver se as notas podem ser trocadas”, contou Ben Belnap. Leo, como é óbvio, 

está proibido de usar o triturador. 

 

Apêndice 46 - Desempregado e sem dinheiro devolve carteira recheada 

Encontrou 800 euros no banco onde lhe recusaram um empréstimo, mas só parou 

quando descobriu o dono da quantia perdida. 

 

Walter Hudson dos Santos, de 47 anos, é motorista, mas está desempregado há três 

anos. Nesta segunda-feira, foi ao banco, em Brasília (Brasil), pedir um empréstimo para 

pagar as contas que tinha em atraso. Após o pedido ter sido recusado, ao sair do 

edifício, encontrou uma carteira no chão que, além de cheques e cartões de crédito, 
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tinha quase 800 euros. “Peguei nela e, como não encontrei o dono, saí para o descobrir”, 

contou o motorista desempregado. 

Resolveu pedir ajuda à polícia. Os agentes descobriram que pertencia a um outro 

elemento da autoridade, já reformado, que também havia ido ao banco. “Tinha 

conseguido esse dinheiro com os meus irmãos. Uma vez que estava a passar por uma 

situação financeira complicada fiquei muito triste com o valor que tinha perdido”, 

relatou José Pedro da Silva, o dono da carteira. “Esta atitude renovou a minha 

esperança. Gostava que os novos políticos se inspirassem nestas pessoas, que são um 

exemplo a seguir”, rematou. 

Walter, por seu turno, em momento algum pensou usar o dinheiro em benefício próprio, 

mesmo depois da desilusão pelo empréstimo ter sido recusado: “Um grande homem 

ensinou-me que podem chamar-me o que quiserem menos ladrão. Guardo isso no meu 

coração para sempre.” Na esquadra, o homem contou a sua história – está sem emprego 

e a passar por dificuldades financeiras – e foi elogiado pela atitude. Rendidos ao gesto, 

os agentes proporcionaram-lhe um encontro com o reformado. 

Walter e José Pedro viram-se pela primeira vez no local combinado e logo o polícia 

aposentado abraçou o homem que lhe devolveu a carteira com o dinheiro. Pela boa 

ação, José Pedro ofereceu a Walter 100 euros, valor usado pelo herói para comprar 

comida, gás e medicamentos para a mãe. “Vale sempre a pena ser honesto”, conclui 

Walter. 

 

Apêndice 47 - Criança de quatro anos dedica música a irmã bebé que morreu 

No dia em que comemoraria o primeiro aniversário, Alex homenageou-a cantando-lhe 

um tema. O vídeo está a emocionar os internautas. 

 

Alex Deais tem quatro anos e vive no Texas, Estados Unidos da América. As 

semelhanças entre a criança e Miguel, personagem principal do filme da Disney 
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“Coco”, são muitas. Não só a nível físico. Tal como o protagonista, Alex usa a viola 

para expressar as emoções. 

O pai do rapaz, com o telemóvel, captou um momento único: Alex a cantar a música 

“Remember Me”, uma das principais canções do filme, em homenagem à irmã, Ava 

Lynn, que comemoraria um ano de idade naquele dia. 

Ava nasceu com hidronefrose, uma doença renal que faz com que acumule líquido num 

rim. Acabou por morrer em maio. “O corpo dela não aguentava mais”, explica o pai, 

Samir, acrescentando que o filme tem uma importância emocional muito grande para a 

família e os “ajudou a enfrentar a terrível perda.” A película fala do significado do Dia 

dos Mortos, uma celebração tradicional no México, e como Miguel viaja pela “Terra 

dos Mortos” para conhecer o bisavô. 

O vídeo da música cantada por Alex à irmã, sendo que Ava estava presente numa 

fotografia em cima de um altar montado pela família em sua homenagem, foi partilhado 

por Samir nas redes sociais e rapidamente viralizou. A letra da canção remota à partida 

da bebé: “Lembra-te de mim, embora eu tenha que dizer adeus. Lembra-te de mim, não 

deixes que isso te faça chorar, porque mesmo que eu esteja longe, trago-te no meu 

coração.” 

 

Apêndice 48 - O novo “Big Brother” que está a dar que falar em Inglaterra 

Alex, vencedor da primeira temporada, fez-se passar por uma concorrente. A estratégia 

resultou, mas está a ser alvo de inúmeras críticas. 

 

É um dos temas do momento em Inglaterra. A primeira temporada do “The Circle” – 

um reality show em que os concorrentes vivem no mesmo prédio, nunca se encontram e 

só comunicam entre eles através de uma rede social criada propositadamente para o 

efeito – chegou ao fim e fez estalar o verniz quando, no final, os restantes participantes 

perceberam que Alex, o vencedor, não era uma mulher. 
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No programa que muitos intitulam de “novo Big Brother”, apresentado no “Channel 4”, 

Alex usou a imagem da namorada, Millie, como foto de perfil durante as três semanas 

de emissões, fazendo-se passar assim por Kate, uma personagem fictícia, regra possível 

neste concurso e que acabou por ser decisiva no triunfo que lhe rendeu 86 mil euros. 

“Ainda estou sem palavras”, contou Alex, apesar de muitas vezes se sentir culpado por 

estar a mentir durante o programa. “Fingir que era outra pessoa foi muito tóxico. Não 

quero fazer isso novamente. Aprendi muito sobre mim durante o programa. Coisas que 

não aprenderia se não tivesse interpretado uma personagem”, revelou. 

Alex apostou nessa estratégia com um objetivo: “Queria despertar a consciência das 

pessoas para o facto de muita gente nas redes sociais ser falsa.” Stephen Lambert, 

criador do programa, revelou que o interesse era fazer um reality show diário em que as 

mudanças fossem uma constante. “Pareceu-me uma ideia emocionante refletir sobre o 

bom e o mau das redes sociais”, contou Stephen. 

A estratégia adotada pelo vencedor gerou também muitas críticas do público. Apesar 

disso, o “The Circle” foi um sucesso e, entretanto, a Netflix já anunciou que irá apostar 

no programa noutros países. 

 

Apêndice 49 - Casal transforma plástico dos oceanos em próteses 

Criam impressões 3D para crianças e adultos com deficiências físicas e dificuldades 

financeiras. 

 

Laura e Chris Moriarity são o exemplo de que não é preciso ser especialista para 

resolver algumas preocupações mundiais. No caso deste casal, conseguiram solucionar 

dois problemas com uma única estratégia. Tiram plástico dos oceanos e criam, com esse 

material, próteses ecológicas, impressas em 3D, para pessoas com deficiências físicas e 

dificuldades financeiras. 
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A ideia do projeto surgiu em abril e duas semanas depois Chris e a esposa já tinham a 

empresa a funcionar. O casal de Illinois, Estados Unidos da América, fundaram o 

“Million Waves Project”, organização que “reúne duas situações globais inaceitáveis e 

oferece uma solução prática e sustentável”, como é referido no site da instituição sem 

fins lucrativos. Depois de preparar o plástico, cortando-o à mão, desfazem-no (numa 

trituradora de papel) e colocam-no na impressora 3D. Laura e Chris usam uma aplicação 

que permite a ligação com as pessoas que necessitam de próteses, de forma a que seja 

possível projetar o produto com as medidas exatas de cada uma. 

A matéria-prima tem um custo reduzido e isso reflete-se no preço da prótese, que varia 

entre 40 e 150 euros. O “Million Waves Project” é financiado por doações, patrocínios e 

venda de porta-chaves, no site da empresa. Por isso, é possível ajudar a limpar oceanos 

e possibilitar a essas crianças e adultos uma vida mais independente. Desde o inicio do 

projeto, Laura e Chris já fizeram 18 aparelhos. Neste momento, o casal está a trabalhar 

para arranjar um triturador de tamanho comercial, de forma a aumentar dez vezes a 

produção. 

 

Apêndice 50 - Cancelou o casamento e ofereceu a boda a noiva desconhecida 

Depois de descobrir que a cerimónia não era reembolsável, optou por encontrar um 

casal disposto a herdar a festa. 

 

Kolbie Sanders, de 24 anos, terminou o noivado semanas antes de o casamento 

acontecer. A americana descobriu que o valor pago pelo local da festa e pela decoração 

não eram reembolsáveis e, por isso, decidiu fazer algo invulgar: doar a festa a outro 

casal. Fez um post nas redes sociais e a atitude da moradora do Texas rapidamente se 

tornou viral, acabando por encontrar a noiva que herdaria a festa. 

Kolbie tinha 24 horas para encontrar um casal que aceitasse casar no dia 20 de outubro. 

Na publicação do Facebook, a ex-noiva tinha dois pré-requisitos: que fosse enviada uma 

mensagem a contar a história do casal e revelar de que forma a doação os ajudaria. “Isto 

é para casais que se amem e que se continuem a amar até ao fim das suas vidas”, 
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realçava Kolbie. No mesmo post pediu ajuda aos amigos para partilharem a história. Só 

o aluguer do local tinha um custo superior a três mil euros. 

A dimensão da festa foi aumentando com o número de partilhas. Além da boda, os 

felizardos ganharam desde a equipa de fotógrafos à maquilhagem e ao penteado para a 

noiva, tudo em ofertas conseguidas graças ao alcance da publicação. Para escolher o 

casal, Kolbie colocou os nomes dos candidatos num recipiente e fez o sorteio. Halie 

Hipsher, de 22 anos, foi a vencedora. Ainda surpreendida por ter sido escolhida, Halie 

revelou o fator que tornava a própria história especial: o avô enfrentava uma luta contra 

um cancro no pâncreas, já em estado avançado, e podia, assim, assistir ao matrimónio 

que só aconteceria no próximo ano. 

Kolbie Sanders foi convidada da cerimónia e contou, no Facebook, que “foi incrível” 

presenciar aquele momento de amor. “Se eu pudesse fazer tudo de novo, faria”, 

finalizou. 

 

Apêndice 51 - Menino vítima de bullying por ir para a escola com as unhas pintadas 

Pai mostra, nas redes sociais, a revolta que sentiu quando viu o filho, de cinco anos, 

destroçado com as críticas dos colegas. 

 

Sam tem cinco anos e viveu um dia particularmente triste no infantário. Quando a mãe o 

foi buscar, o menino estava choroso. O motivo foi que Sam resolveu ir para a escola 

com as unhas pintadas. A criança não via qualquer problema nisso, uma vez que gostava 

das cores e, por mais que insistisse com os amigos, meninos e meninas, para também o 

fazerem, teve como reação uma mão-cheia de provocações. 

Sam ficou inconsolável. Só uma criança o defendeu. O pai, Aaron Gouveia, quando 

soube o que tinha acontecido, não conseguiu controlar a revolta e usou as redes sociais 

para manifestar o desagrado. Não só contou o que aconteceu com o filho, como 

partilhou uma foto com ele, ambos de unhas pintadas. Em apenas uma semana a 

imagem viralizou. 
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“Hoje o meu filho aprendeu que o machismo é tóxico e pode ser muito prejudicial”, 

começou por escrever Aaron no Twitter, acrescentando que o menino “adora camiões e 

pratica desporto. Gosta das mesmas coisas do que muito meninos, mas também adora 

coisas que são ‘de menina'”. “Eu sei que são apenas miúdos do jardim-de-infância, mas 

este machismo é construído neles. Pais, espero que estejam orgulhosos”, reforçou 

Aaron, sem disfarçar a perturbação. “Eu e a minha mulher passámos cinco anos a 

instruir, com sucesso, a tolerância, a aceitação e a liberdade de expressão no Sam e os 

vossos filhos destruíram tudo num único dia de aulas. Agora ele tem vergonha de ser 

diferente.” 

Depois de pensar sobre o assunto e conversar com Sam, decidiram não remover o 

esmalte vermelho. Aaron reparou que o filho mais velho, de dez anos, também tinha 

colorido as unhas por solidariedade com o irmão. 

A imagem e toda a história foram espalhadas e as mensagens de apoio não pararam de 

chegar. A situação aconteceu em Franklin, no Tenessee (Estados Unidos da América) e 

nem os vizinhos ficaram indiferentes, pintando, também, as unhas, numa iniciativa 

contra o bullying. 

Apêndice 52 - Raquel Gaião Silva: 23 anos e o oceano nas mãos 

Mestre em Biodiversidade e Conservação Marinha, foi a primeira portuguesa a ganhar o 

prémio Jovens Investigadores do Global Biodiversity Information Facility. As algas 

foram o passaporte para o reconhecimento. 

Raquel Gaião Silva foi a primeira portuguesa a vencer o prémio Jovens Investigadores 

atribuído pela Global Biodiversity Information Facility (GBIF). A jovem, de 23 anos, 

natural de Viana do Castelo, licenciou-se em Biologia na Faculdade de Ciências do 

Porto e acabou, recentemente, o mestrado internacional em Biodiversidade e 

Conservação Marinha na Universidade do Algarve e na Irlanda. 

O interesse por essa área foi gradual. “Sempre foi difícil saber o que queria ser quando 

fosse grande”, revela Raquel, que desde pequena se interessava por diversas áreas. Da 

música à natureza, mas, mesmo tendo formação musical entre os seis e os 18 anos, foi 

para a segunda que acabou por pesar a balança. 



 

81 
 

O objetivo do projeto vencedor passava por “perceber como é que a temperatura da 

água alterava a distribuição das macroalgas na costa da Península Ibérica”. Para isso, 

recolheu diversa informação: as ocorrências ao longo do tempo (nas últimas oito 

décadas), a fisiologia da espécie e a temperatura. Fez diversas pesquisas, incluindo no 

GBIF, uma plataforma destinada a fornecer dados sobre todos os tipos de vida na Terra. 

Consultou e fotografou em vários herbários e consolidou tudo num mapa. 

A primeira fase estava alcançada. E a verdade é que a abraçou com sucesso, pois foi 

escolhida como representante portuguesa no concurso mundial. Mas o melhor ainda 

estava para chegar, quando, no final de setembro, por e-mail, soube que havia 

conquistado o galardão internacional: “Li e reli o e-mail várias vezes. Fiquei mesmo 

muito contente”. 

Antes de ter recebido o prémio, já estava a trabalhar na Bluebio Alliance. E por lá 

continua, onde desempenha “funções de comunicação, divulgação e gestão de eventos 

relacionados com a valorização sustentável dos biorrecursos marinhos”. Uma atividade 

que lhe permite conhecer o que Portugal está a desenvolver na área da biotecnologia e 

as soluções que estão a surgir e que tornam os produtos inovadores. 

“Tenho participado em debates sobre, por exemplo, bioplásticos, sobre o potencial do 

cultivo de algas marinhas para imensos fins e de tecnologias que facilitam a 

transparência nos produtos que compramos”, realça. 

O contacto de Raquel Gaião Silva com a sua realidade profissional é levado à letra. A 

bióloga tem no mergulho um dos passatempos preferidos, aproveitando esses momentos 

para conhecer “in loco” um mundo que a fez ser reconhecida internacionalmente. 

E é na qualidade de investigadora que deixa um importante alerta. “Um mergulhador 

aprende a mergulhar, mas não aprende a ter cuidado com o ambiente quando o faz.” 

Palavra de especialista. 
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Apêndice 53 - Jorge Gabriel: “Sou grato. A Deus e a quem me proporciona momentos de 

felicidade” 

O apresentador da RTP na rubrica "Espelho Meu". 

Vejo bem… 1. A inquietude, porque me motiva diariamente e me desperta para uma 

série de atividades. Gosto muito de não ser rotineiro. 2. Ser grato. A Deus, porque 

acredito, e a quem me proporciona momentos de felicidade. 3. Ser pontual em quase 

tudo na minha vida. Se eu cumprir os horários, acabo por conseguir quase tudo o que 

quero. Gosto de corresponder com aquilo que prometo. Prefiro não dar a certeza do que 

me comprometer sabendo que posso vir a falhar, e isso evito porque odeio criar falsas 

expectativas. 4. Aprender. Se me envolvo numa conversa, num tema ou com uma 

organização, quero saber o máximo possível e não ficar apenas pela rama. Herdei isso 

do meu pai, felizmente. Não gosto de falar de cor. Gosto de estar o mais preenchido 

possível para poder responder às perguntas que me faço. 

Vejo mal… 1. A inquietude. Nunca estou satisfeito com aquilo que faço e sou muito 

exigente, comigo e com os outros. Também sou muito exigente com a minha profissão 

porque a adoro. 2. A teimosia, principalmente em relação à saúde. Só em último caso é 

que recorro a químicos. Tento compensar com mais descanso, com algum alimento ou 

até com uma mezinha qualquer. 3. Ter pouco cuidado com a imagem. Não escolho a 

roupa que visto no programa. Só embirro com camisas aos quadrados. Zelo mais pelo 

conteúdo do que pelo embrulho e reconheço que isso é um defeito para quem trabalha 

com a imagem. 4. Não contactar tanto os meus amigos como devia, mas a minha vida é 

muito acelerada. 5. Precisar de dormir mais, mas essa disciplina ainda não a tenho. Tem 

a ver com aquele gosto incrível de viver e de aprender. 

 


