
GUIA DO ESTUDANTE
Este guia faz parte integrante da edição nº. 1992, de 15 de Setembro, do Jornal de Leiria e não pode ser vendido separadamente.

Apoio: Edição:



Publicidade



3 

Está prestes a iniciar um novo ano lectivo. 
Para muitos estudantes, sobretudo os que 
ingressam no ensino superior, será o 
iniciar de uma nova etapa, de uma nova 
experiência, de novas vivências sociais 
e culturais. Para os alunos do ensino 
secundário, será a entrada numa fase de 
preparação e de tomada de decisões no que 
diz respeito à escolha do caminho a seguir 
no percurso académico.
Com a publicação deste guia, o JORNAL 
DE LEIRIA pretende ajudar os estudantes e 
as famílias no planeamento deste regresso às 
aulas, com sugestões de alojamento, 
mobilidade, lazer, alimentação e formação. 
Para os momentos de pausa, destacamos 
alguns dos melhores spots onde se pode 
estudar, conviver ou simplesmente degustar 
as iguarias tradicionais da região de Leiria.
Reservámos ainda espaço para dar a 
conhecer as várias ofertas na região, para 
quem quer continuar a manter ou iniciar 
uma actividade desportiva, complementar 
a formação com aulas de arte ou de música, 
e cuidar da sua saúde mental, um factor 
fundamental face à exigência de mais um 
ano de estudos, de mudanças e de escolhas.

GERAÇÃO Z 
ESTUDAR, 
CONHECER 
E CONVIVER 
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DESCOBRIR
A CIDADE

Capital de distrito, a localização de Leiria permite 
desfrutar de praia, natureza e património. Com cerca 
de 128 mil habitantes, a cidade tem vindo a desenvol-
ver-se e tem apostado na qualidade de vida e na bai-
xa taxa de desemprego (3,8% em 2021) para captar 
jovens adultos.
Mais pequena do que Lisboa ou Porto, Leiria assume-
-se como uma cidade de e para jovens. Cosmopolita 
q.b a noite da cidade é uma atracção para os estu-
dantes. O terreiro (Largo Cândido dos Reis) e a rua 
‘direita’ (rua Barão de Viamonte), ladeados pela Praça 
Rodrigues Lobo, são locais de eleição para quem quer 
beber um copo ou jantar. 
As ruas estreitas do centro mostram alguma arqui-
tectura de Ernesto Korrodi, que marcou a cidade do 
Lis, nome que o rio lhe deu.
A multiculturalidade tem ganhado terreno em Leiria. 
Além dos múltiplos restaurantes de culturas dife-
rentes, em cada esquina é possível ouvir um idioma 
diverso, sendo que o português do Brasil tem vindo a 
ganhar terreno nos últimos tempos. 
Constituído por 18 freguesias, o município encontra-
-se relativamente perto das principais áreas metro-
politanas de Portugal, Lisboa e Porto, sensivelmente 
a 1:40 e 2 horas de automóvel, respectivamente. A 
menos de uma hora de viagem encontram-se cida-
des como Coimbra, Tomar e Santarém. 
Sendo um município jovem, urbano, cultural e cos-
mopolita, ainda que com algumas características 
rurais, o Município de Leiria distingue-se por ser um 
importante centro industrial, de comércio e serviços 
em expansão, oferecendo uma alta qualidade de vida 
aos seus habitantes.
A cultura invade Leiria ou não tivesse sido este con-
celho candidato a Capital Europeia da Cultura. Dizer 
que não há nada para fazer é uma falácia. Quase to-

EIRIA: IDADE M I A

dos os �ns-de-semana algo se passa na cidade, des-
de eventos gastronómicos, a exposições, feiras ou 
espectáculos de diferente índole.
Se és um ciné�lo não precisas ir muito longe para 
assistires à última estreia cinematográ�ca. No centro 
comercial, junto às Escolas Superiores de Tecnologia 
e Gestão e de Saúde podes escolher os �lmes do Ci-
neplace.
Não muito longe, tens o Cinema City, cujo espaço 
está a sofrer obras para poder receber uma variedade 
de lojas de apoio. 

Diversidade entre �oresta e praia, gastronomia e 
cultura, desporto e lazer marcam a região de Leiria, 
que esconde paisagens de suster a respiração. A noite é 
também um dos ícones em várias cidades
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A história de Leiria está ligada ao rei D. Dinis, quem 
mandou plantar grande parte do Pinhal de Leiria, 
que viria a fornecer matéria-prima para as cara-
velas dos Descobrimentos. Foi responsável pelo 
assoreamento e domesticação do rio (Campos do 
Lis), assim como pela ampliação do Pinhal de Leiria, 
que acabou praticamente destruído pelas chamas 
em 2017.
O brasão da cidade de Leiria tem dois corvos. E por-

quê? Uma outra lenda refere que no tempo do rei D. 
Afonso Henriques o Castelo de Leiria foi cercado 
por um regimento castelhano. Em desvantagem, 
os soldados portugueses desanimaram. Mas um 
corvo que pousou nos ramos de um pinheiro por 
cima do exército português viria a revelar-se um 
bom presságio para os soldados, dando-lhes a co-
ragem que precisavam para saírem vitoriosos.
E não te podes esquecer do grande Eça de Quei-
roz, que escreveu a célebre obra O Crime do Padre 
Amaro, num edifício situado numa transversal à 
rua direita, durante o tempo em que foi adminis-
trador do concelho de Leiria. O livro, que já deu 
origem a �lmes e teatros, é também recriado to-
dos os anos através da Rota d’O Crime do Padre 
Amaro, que percorre as ruas da cidade, onde Ama-
ro e Amélia viveram uma história do amor proibido.

RI
C

A
RD

O
 G

RA
Ç

A

RICARDO GRAÇA

A rua direita é um dos locais mais 
movimentados na noite de Leiria. 
O rio Lis dá harmonia à cidade 
e o castelo é o seu ícone
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A fundação das Caldas da Rainha está directamente 
ligada com a inauguração do Hospital Termal, que 
in�uenciou a própria identidade desta cidade. Caldas 
da Rainha signi�ca “nascentes termais da Rainha”. 
A cerâmica sobretudo, ligada a Rafael Bordallo Pi-
nheiro, é uma marca indelével do concelho, que se 
converteu num símbolo do País.
Bordallo, um dos artistas mais conhecidos de Por-
tugal, tornou-se famoso pelas suas ilustrações, cari-
caturas, esculturas e cerâmica. Os antigos motivos 
naturalistas, �gurativos e satíricos coexistem com o 
design contemporâneo e podem ser observados por 
toda a cidade, nos edifícios, lojas e museus. 
O famoso boneco de um homem a fazer um man-
guito aos governantes ainda hoje é conhecido e atrai 
as atenções de muitos. Subsiste também a tradição 
de produção de cerâmica de cariz erótico, fortemen-
te popular, muito associada às Caldas da Rainha. A 
famosa expressão popular “não faço nem mais um 
c***” vem precisamente da produção dos falos neste 
concelho.
A arte está intrinsecamente ligada à cidade, onde 
convivem vários artistas, designers e artesãos. Este 
índole cultural foi também crescendo com a instala-
ção da Escola Superior de Arte e Design (ESAD), que 
tem formado um sem número de artistas, ligados a 
diferentes áreas.
Aliás, a ESAD foi responsável por trazer mais vida à 
cidade. Apesar dos estilos mais alternativos muito 
típicos dos artistas, as gentes convivem bem com os 
jovens e integram-nos como se fossem �lhos da terra.
Nas Caldas vive-se e respira-se cultura. Talvez tam-
bém por isso, em 2019, Caldas Rainha - Cidade Cria-
tiva do Artesanato e Artes Populares entrou na Rede 
de Cidades Criativas da UNESCO.
O Silos Contentor Criativo foi um espaço criado para 
os novos artistas, que desenvolvem as suas artes e 
design em ateliers criativos.
Cidade jovem, a movida é apreciada pelos estudan-
tes, que encontram vários espaços nocturnos e cafés, 
sobretudo no centro histórico e no Parque D. Carlos I.
A Praça da Fruta, o único mercado diário de fruta e de 
vegetais ao ar livre, em Portugal, que atrai os produ-

A DA  DA RAINHA: 
CIDADE CRIATIVA 
E DA CERÂMICA

tores agrícolas locais, e o Parque D. Carlos I são outros 
ícones da cidade das Caldas da Rainha. Trata-se de 
um jardim romântico que envolve o antigo hospital 
termal, erigido durante o reinado de D. João V. 
A cultura conventual in�uenciou a doçaria local, 
destacando-se as trouxas e as lampreias de ovos, as 
famosas cavacas e os beijinhos. As especialidades 
gastronómicas estão relacionadas com a pesca na La-
goa de Óbidos: os ensopados de enguias da Lagoa, as 
caldeiradas e os mariscos da Lagoa. 
O concelho é banhado pela praia da Foz do Arelho, 
onde é possível a prática de desportos náuticos e 
pesca. 
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O parque D. Carlos I e a cerâmica 
são ícones de Caldas da Rainha
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A península de Peniche, com cerca de 10 quilóme-
tros de perímetro, tem o seu extremo ocidental 
no Cabo Carvoeiro. Banhada por um conjunto de 
praias, de extenso areal, a vista sobre o Atlântico 
é magní�ca. Os amantes de surf conhecem bem 
Peniche e os a�ccionados por mergulho ou pesca 
costumam visitar o arquipélago das Berlengas.
Palco de actividades emblemáticas como a Corrida 
das Fogueiras, a Mostra Internacional de Rendas 
de Bilros, a Festa em Honra da Nossa Senhora da 
Boa Viagem, o Triatlo Cidade de Peniche e o Festi-
val Sabores do Mar, é o Campeonato do Mundo de 
Surf, na Praia dos Supertubos, que mais destaque 
tem dado a Peniche.
Integrando o mundial de surf, pela vila já passaram 
alguns dos melhores sur�stas. O campeão Kelly 
Slater conhece bem Peniche. O atleta, de 50 anos, 
e que é considerado o melhor sur�sta de sempre, 
sagrou-se campeão mundial em 2010 e também 
em 2011, ano em que perdeu a �nal na Praia de Su-
pertubos para o brasileiro Adriano de Souza. 
Em 2014, o Município de Peniche deliberou, por 
unanimidade, atribuir o Galardão Honorí�co “Cha-
ve de Ouro da Cidade” ao sur�sta pro�ssional Kelly 
Slater. 
O surf tem sido o motor de Peniche, tendo feito 
nascer vários investimentos à volta da modalidade. 
Mas os produtos que têm sido criados nos labora-
tórios e centros de investigação da Escola Superior 
de Turismo e Tecnologia do Mar também têm feito 
voar o nome da instituição e do concelho para bem 
longe. Pão do mar, gelado artesanal de algas e ke�r, 
paté de lapa com medronho e almôndegas de ca-
vala são alguns dos exemplos.
Além da prática de desportos náuticos ao longo de 
toda a costa, Peniche apresenta também um gran-
de património cultural, onde se destacam as forti-
�cações e monumentos religiosos, disponibilizan-
do ainda uma gastronomia rica e variada dominada 
pelos pratos de peixe e marisco e um artesanato 
diversi�cado.

ENI HE: 
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BERLENGAS, A RESERVA 
MUNDIAL DA BIOSFERA

A UNESCO atribuiu, em 2011, a classi�cação de 
Reserva Mundial da Biosfera ao Arquipélago das 
Berlengas, a quinta de Portugal.
O airo - Uria aalge, ave adoptada como símbolo 
desta reserva, semelhante ao pinguim das paisa-
gens antárticas, tem na Ilha da Berlenga o seu úni-
co local de nidi�cação em Portugal.
O Arquipélago das Berlengas é formado por um 
conjunto de pequenas ilhas e recifes costeiros dis-
tribuídos por três grupos: Ilha da Berlenga, as Este-
las e os Farilhões-Forcadas. 
Com um património biológico de elevado interesse 
de conservação, quer ao nível do seu ecossistema 
insular terrestre que engloba plantas endémicas, 
habitats protegidos e acolhe a nidi�cação de várias 
espécies de aves marinhas ameaçadas, como ao ní-
vel do vulnerável ecossistema marinho envolvente, 
um dos mais ricos das águas portuguesas, o arqui-
pélago tem uma importância no valor biológico da 
área marinha envolvente e um elevado interesse 
botânico. De destacar ainda a avifauna marinha e a 
presença de interessante património arqueológico 
e subaquático.
O valor e importância desta área para a conserva-
ção de biodiversidade a nível europeu foram pos-
teriormente reconhecidos ao ser classi�cada como 
Zona de Proteção Especial para Aves Selvagens e 
integrada na Rede Natura 2000.

RICARDO GRAÇA
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O surf está intimamente ligado ao nome 
de Peniche, por onde passam sempre etapas 
do campeonato do Mundo. 
A fortaleza de Peniche ladeia parte da cidade
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Marcado por uma forte emigração, o combate ao 
despovoamento e a atracção de jovens tem sido 
uma das prioridades do poder local do concelho de 
Pombal, pelo que há dois anos que existe um pólo 
do Politécnico de Leiria, onde são ministrados al-
guns Cursos Técnicos Superiores Pro�ssionais.
É um território ocupado maioritariamente por es-
paços �orestais (52%), contabilizando cerca de 51 
mil habitantes (dados de 2021) e ainda apresenta 
alguma expressão na actividade agrícola, desta-
cando-se as culturas de arroz, cereais e fruta, e a 
pastorícia, com a produção do afamado queijo do 
Rabaçal. 
A maioria do tecido empresarial encontra-se no 
sector terciário, nomeadamente na área do comér-
cio a retalho. O concelho tem uma taxa de desem-
prego abaixo da média da região e do País.
A Ordem dos Templários e o Marquês de Pombal 
deixaram marcas num concelho que é referido 
como tendo a mais antiga praça de touros do País, 
em Abiúl.
Pombal insere-se num cenário natural, muito pro-
curado por quem pratica desportos de natureza, 
que se estende do planalto montanhoso da Serra 
da Sicó, até à mancha verde da Mata do Urso, onde 
se podem encontrar as praias do Urso e do Osso da 
Baleia, esta última goza do estatuto de Praia Dou-
rada Acessível. 
O seu castelo de origens templárias é o símbolo 
da consolidação do território nacional e está na 
génese de Pombal, estando rodeado de uma zona 
histórica onde se situa a Igreja de São Martinho, 
local onde se assinaram as pazes entre D. Dinis e 
seu �lho D. Afonso IV, por intermédio da Rainha 
Santa Isabel. A presença marcante do Marquês de 
Pombal veri�ca-se ainda no seu Celeiro e Casa da 
Câmara, actuais museus municipais, situados do 
outro lado da praça onde também fez residência 
outra família importante da região, a dos condes 
de Castelo Melhor.
Pombal é uma cidade calma e segura, com uma 
rede viária que te possibilita deslocar para vários 
locais. Além da Auto-estrada do Norte (A1) que 
liga Lisboa ao Porto, o concelho é atravessado pelo 

M A : EN RE A 
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Itinerário Complementar (IC) n.º 2, uma das prin-
cipais vias do País, que intersecciona com o IC8, 
um dos principais acessos ao interior de Portugal, a 
Castelo Branco, Fundão, Covilhã e a Espanha.
Além das vias rodoviárias, este território é servido 
pela Auto-estrada 17 e pelas linhas ferroviárias do 
Norte e do Oeste.
Fora do centro da cidade, quase a chegar a Leiria, 
está uma das principais discotecas da zona. Com 
três pisos e até um escorrega, a Palace Kiay é a 
principal atracção dos jovens que gostam de sair à 
noite e dar um pezinho de dança. 
Pombal é uma cidade do litoral de Portugal, situada 
exactamente a meio caminho entre Porto e Lisboa, 
e sede de um concelho que se estende entre o mar 
e a serra. Possui uma boa rede viária que facilita o 
acesso a outras cidades. A população é simpática e 
acolhedora e a gastronomia soberba. 

O Castelo de Pombal é um dos 
locais a visitar. Podes banhar-te 
nas águas límpidas do Osso da 
Baleia

RICARDO GRAÇA
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A pouco mais de 15 quilómetros de Leiria, a Marinha 
Grande é um concelho banhado por algumas das 
principais praias do centro. São Pedro de Moel, Praia 
Velha e Praia da Vieira atraem milhares de pessoas 
todos os Verões, mas mesmo ao longo do ano são 
locais aprazíveis para passear, ver o pôr-do-sol ou 
para provar marisco e peixe.
O concelho da Marinha Grande registou um aumen-
to da sua população residente de mais de 3.000 ha-
bitantes, na última década. De entre os municípios 
do Pinhal Litoral, foi aquele que mais cresceu, em 
termos de população residente. 
A multiculturalidade é já uma marca deste conce-
lho, que na última década registou também um au-
mento de 45% do número de imigrantes. Tal tam-
bém se deve ao forte dinamismo empresarial, que 
tem contribuído para �xar pessoas.
Se quiseres aprender a fazer surf ou bodyboard, em 
São Pedro de Moel, há uma escola onde podes, pelo 
menos, experimentar. 
Não é possível falar da Marinha Grande sem referir 
o Pinhal do Rei. Infelizmente, em 2017, um grande 
incêndio destruiu cerca de 80% da mata nacional. 
Apesar de ainda não ser visível um belo pinhal, po-
des contemplar as dunas quase a perder de vista e 
observar as espécies que vão ocupando o espaço 
que antes era ocupado sobretudo por pinheiro.
Se fores para a ISDOM, a Escola Superior de Tecno-
logia e Gestão ou até para a Escola Superior de Arte 
e Design, vais certamente ouvir falar da indústria de 
ponta ligada, sobretudo, aos moldes. 
As principais empresas da Marinha Grande estão 
ligadas à indústria do vidro e, principalmente, dos 
moldes e plásticos. É a indústria de moldes que tem 
um peso determinante na estrutura económica lo-
cal e até nacional, no volume de exportações.
Com o elevado grau de quali�cações que exige, tem 
conseguido corresponder positivamente a merca-
dos extremamente competitivos, em áreas tão di-

MARINHA GRANDE: 
UM POLO DE 
INVESTIGAÇÃO 
VIRADO PARA 
O FUTURO
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versas como as indústrias automóvel, aeronáutica 
ou a biomedicina.
Já a indústria do vidro está agora mais ligada à pro-
dução de vidro de embalagem e tem um peso signi-
�cativo nas exportações.
Conhecida como a cidade do vidro, já que esta era 
uma das principais actividades do concelho, hoje já 
é difícil encontrar artesãos que façam vidro soprado, 
uma técnica milenar que marcou a identidade dos 
produtos da Marinha Grande, durante anos e que 
ainda é para muitos um segredo dos fabricantes no 
concelho. Mas ainda há, pelo menos dois resisten-
tes, que podem ser encontrados no Poeiras Glass, 
na zona histórica, e no Depósito da Marinha Grande.
O ensino superior tem uma forte ligação com a in-
dústria da Marinha Grande, onde também está se-
deado o CDRSP - Centro para o Desenvolvimento 
Rápido e Sustentável do Produto do Politécnico de 
Leiria, um dos centros de investigação de excelên-
cia.
O centro histórico tem sido requali�cado ao longo 
dos últimos anos e acolhe agora o Núcleo de Arte 
Contemporânea. Será no centro que vai nascer um 
alojamento para estudantes do ensino superior. 

O vidro soprado já é uma raridade. 
O concelho tem várias indústrias 
de ponta

RI
C

A
RD

O
 G

RA
Ç

A

RI
C

A
RD

O
 G

RA
Ç

A

RICARDO GRAÇA



OPINIÃO

CARLOS RABADÃO 
Presidente do Politécnico de Leiria

Em meu nome pessoal e na qua-
lidade de presidente eleito do 
Politécnico de Leiria, endereço, 
desde já, os parabéns a todos 
os estudantes pelo sucesso 
obtido na candidatura ao ensino 
superior, desejando-lhes as 
maiores felicidades e sucessos 
ao longo do seu percurso aca-
démico. Uma palavra de estima 
também para os estudantes 
que atualmente já frequentam 
o Politécnico de Leiria, e que 
desempenham um papel impor-
tantíssimo na integração na vida 
académica dos novos colegas, 
desejando-lhes um ano pleno de 
sucessos académicos e pessoais. 
Dirijo, também, uma palavra 
de apreço e agradecimento, a 
todos aqueles que escolheram o 
Politécnico de Leiria para pros-
seguir os estudos, mas que não 
conseguiram colocação. Sejam 
persistentes e não desistam. 
Caros estudantes, o Politécnico 
de Leiria, que desde sempre 
tem apostado na componente 
aplicada da formação e na 
conjugação dos saberes cientí-

�cos com o saber fazer, está ao 
inteiro dispor para vos apoiar 
nesta nova fase da vossa vida 
e tudo fará para que vençam 
os novos desa�os que agora se 
vos colocam, nomeadamente o 
reforço das vossas competên-
cias sociais e técnicas para que 
melhor possam encarar o vosso 
futuro pessoal e pro�ssional. 
Mas nunca percam de vista que 
os principais protagonistas para 
ganhar estes desa�os sereis vós.
Da nossa parte, disponibiliza-
mos à comunidade académica, 
entre outros, um ensino de 
qualidade, diversas oportunida-
des de mobilidade internacional, 
forte interação com a socie-
dade, integração em projetos 
de investigação cientí�ca e 
participação em atividades de 
inovação e desenvolvimento, de 
apoio social e de empreende-
dorismo. 
Atualmente, o Politécnico de 
Leiria conta com cinco Escolas 
Superiores, a ESECS, a ESSLei 
e a ESTG, em Leiria, a ESAD 
nas Caldas da Rainha e a ESTM 

em Peniche, e dois Núcleos de 
Formação, em Pombal e Torres 
Vedras, onde são lecionados 
mais de 180 cursos de licencia-
tura, de mestrado, de douto-
ramentos, de pós-graduações 
e de TeSP, frequentados por 
mais de 14000 estudantes. Aqui 
encontrarão um ecossistema 
onde poderão experienciar e ex-
plorar saberes e tecnologias, em 
áreas de conhecimento como 
as Artes e o Design, as Ciências 
Empresariais e Jurídicas, as 
Ciências e Tecnologias do Mar, a 
Educação e as Ciências Sociais, 
as Tecnologias e as Engenharias, 
o Turismo, a Saúde e o Desporto, 
numa profícua aliança com a 
sociedade e com a ciência. Em 
tudo serão acompanhados 
por professores quali�cados e 
reconhecidos, e por funcioná-
rios técnicos e administrativos 
profundamente dedicados.
Sejam bem-vindos ao Politécni-
co de Leiria!

Texto escrito segundo as regras 
do Acordo Ortográco de 1990
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ONDE FICAR

Se foste colocado no ensino superior longe de 
casa, vais ter de procurar alojamento. Será, certa-
mente, a tua primeira aventura a viver sozinho, ou 
seja, longe dos pais ou da supervisão de um adulto. 
Antes de tudo tens de pensar se preferes partilhar 
os custos de arrendamento de uma casa com ou-

tros estudantes ou alugar um quarto.
Em qualquer um dos concelhos em que possas ter 
sido colocado podes começar por aceder ao site 
h�ps://www.student.alfredo.pt/. Aqui, além de in-
formação sobre espaços para arrendar, tens a no-
ção do preço que poderás pagar.

Escolher alojamento pode ser uma verdadeira dor 
de cabeça. Perde algum tempo e conta com a ajuda 
de colegas que já estão na cidade, com os grupos 
de Facebook e com os teus pais

DIVIDIR CASA OU ALUGAR 
APENAS UM QUARTO?

RICARDO GRAÇA
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Os preços médios de arrendamento situam-se en-
tre os 150 euros e os 200 euros na cidade de Leiria. 
Alguns proprietários passam recibo, outros não. 
Alguns incluem já todas as despesas, outros não. 
Mas isso depende sempre da localização ou do es-
paço escolhido.
Terás de ponderar tudo. Talvez os teus pais e cole-
gas mais velhos sejam uma preciosa ajuda na de-
cisão �nal.
Se pretendes procurar um quarto, as agências imo-
biliárias não deverão ser o primeiro recurso, pois 
não costumam ter esse tipo de oferta. A ajuda a 
pessoas conhecidas, a consulta dos placards nas 
escolas ou supermercados da zona e as redes so-
ciais são os meios mais e�cazes. Muitas das ofertas 
de quartos pertencem a casas onde só vivem estu-
dantes. No entanto, há proprietários que arrendam 
quartos nas suas próprias residências.
Os Serviços de Acção Social do Politécnico de 
Leiria dispõem de nove unidades de alojamento, 
distribuídas pelas cidades de Leiria, Caldas da Rai-
nha e Peniche. São disponibilizadas, no total, 769 
camas, distribuídas maioritariamente por quartos 
duplos com casa de banho privativa ou partilhada.
Este alojamento destina-se, preferencialmente, 
aos estudantes deslocados que bene�ciam de 
bolsa de estudo atribuída pela Direcção-Geral do 
Ensino Superior, até pelo número limite de camas 
existentes.
O Politécnico de Leiria tem previsto o aumento no 
número de camas para os seus estudantes, mas 
ainda não será este ano lectivo que contas com 
essa opção.
Segundo a Deco Proteste, “os estudantes ou pes-
soas inscritas em cursos de formação pro�ssional 
também podem candidatar-se ao arrendamen-
to acessível, que garante rendas mais baixas aos 
inquilinos”. “Não necessitam de ter rendimentos 
próprios, desde que o pagamento da renda seja 
assegurado por �ador (pais do estudante, por 
exemplo). Para mais informações, aceda ao Portal 
da Habitação”, refere a associação de defesa do 
consumidor.
Para um estudante que não tem viatura própria ou 
que prefere poupar no combustível, o melhor será 
encontrar uma habitação não muito longe da escola. 
Em Leiria, além do centro da cidade, algumas das 
melhores localizações estão na zona dos Capu-
chos, Av. Marquês de Pombal, Av. Nossa Senhora 
de Fátima, Av. Miguel Torga, Cruz d’Areia ou Par-
ceiros.
Uma das soluções para encontrares colegas para 

dividir casa é integrares-te de imediato nos grupos 
de Facebook da tua escola ou curso. Além de mui-
tas informações que são veiculadas na rede social, 
tens também a possibilidade de veri�car as ofertas 
que existem e encontrares pessoas na mesma si-
tuação que tu, com quem podes conversar e che-
gar a acordo para a partilha de um apartamento.
Em Caldas da Rainha, há uma página do Facebook 
chamada Apartamentos Estudantes ESAD Caldas 
da Rainha, na qual podes também procurar um 
espaço para arrendar. Perto da escola tens vários 
supermercados onde podes fazer as compras. Nos 
arredores da Escola Superior de Arte e Design, a 
cerca de 10 a 15 minutos a pé consegues encontrar 
algumas ofertas de alojamento. Os preços variam 
entre os 150 a 250 euros.

ATENÇÃO
▶ Nunca assines nenhum contrato sem 
primeiro veres fisicamente o alojamento.

▶ Tem em atenção o estado dos electrodo-
mésticos e mobiliário para que depois não 
te cobrem eventuais danos já existentes

▶ Mesmo que não te passem recibo, deixa 
clarificado, por escrito de preferência, o 
que inclui a renda (com ou sem despesas, 
internet…)

Numa pequena busca no google, encontras vários 
sites que te oferecem quartos disponíveis para ar-
rendar em Peniche, os preços variam entre os 150 e 
os 300 euros. Há também opções perto da Escola 
Superior de Turismo e Tecnologia do Mar. Duran-
te a pandemia nasceu a Unihosts, uma platafor-
ma digital, disponível no Facebook, que pretende 
auxiliar os estudantes no processo de procura de 
quarto, onde podem encontrar disponibilidade, fo-
tos, preços e condições respectivas. É também um 
canal que colabora com os proprietários de casas 
a rentabilizar os seus imóveis de forma segura e 
transparente, refere a página daquela plataforma, 
que foi criada por um estudante da Escola Superior 
de Turismo e Tecnologia do Mar.
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A região de Leiria é conhecida pela excelente gas-
tronomia e pelos restaurantes conhecidos nacio-
nalmente e que trazem várias pessoas aos diferen-
tes concelhos para experimentar determinados 
pratos. 
Os estudantes preferem comer bem, rápido e ba-
rato. As opções também são muitas no concelho 
de Leiria. Entre os eleitos dos mais jovens está o 
Café 32 e o Café Liceu, ambos em frente à Escola 
Secundária Rodrigues Lobo, a escassos metros da 
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de 
Leiria. Por cerca de 5 euros consegues comer um 
grande hambúrguer ou uma sandes bem rechea-
da. Na ementa há também a opção mais saudável 
de diferentes saladas ou o prato do dia.
Para uma refeição mais caseira, os estudantes 
apreciam também o restaurante Montecarlo, co-
nhecido como Salvador, que �ca em frente ao Tea-
tro Miguel Franco.
Na cidade há ainda restaurantes chinês, italiano ou 
indiano, entre outros que vendem refeições rápi-
das e baratas, onde a pizza não falta. Os refeitórios 
das escolas são também uma opção barata para 
teres uma refeição completa.
Nas Caldas da Rainha há vários cafés com refei-
ções rápidas e económicas. O Café Central e o 
Central Silos são alguns dos espaços predilectos. A 
decoração é bonita, o local acolhedor e a simpatia 
de quem serve convida a �car.
Também em Peniche, uma cidade mais ligada ao 
mar, podes encontrar peixe fresco em abundância. 
O Café do Mercado, o Bar do Quebrado, o Celeiro 
Café, Café Oceano ou o Daneu Beach Bar são op-
ções a ter em conta.

TENS DE PROVAR
Com o dinheiro contado vais ter de 
gerir bem toda a tua mesada. 
Encontrares locais onde podes fazer 
refeições a preços mais acessíveis vão 
ser uma preocupação diária

ONDE COMER BOM E BARATO

NÃO PODES DEIXAR 
DE EXPERIMENTAR

Na região são várias as iguarias que não podes deixar 
de experimentar, mesmo que seja apenas uma vez.
O leitão da Boa Vista, que muitos juram ser melhor 
do que o da Bairrada. Além dos restaurantes da 
Boa Vista, a cidade já disponibiliza espaços onde a 
sandes de leitão pode ser saboreada.
A morcela de arroz típica da zona de Leiria, é um 
produto de excelência. Hoje, são vários os produto-
res na região, que guardam alguns dos seus segre-
dos, mas na base da receita estão sempre a cebola, 
o arroz, o sangue e a carne de porco com bastante 
gordura e condimentos a gosto.
As caldeiradas podem ser degustadas em Peniche 
e Caldas da Rainha, onde o peixe é rei. A sardinha 
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assada é também algo a provar, sobretudo na terra 
do peixe. Se quiseres experimentar uma das Sete 
Maravilhas da Gastronomia, não percas o arroz de 
marisco, na Praia da Vieira, na Marinha Grande.
Em Pombal, o arroz de tomate do Manjar do Mar-
quês é algo divinal e o segredo está bem guarda-
do na memória da D. Lurdes, que apura o prato há 
mais de 60 anos.
Mais a norte os queijos de Santiago ou do Raba-
çal, confeccionados de forma artesanal, são outras 
iguarias da região.
Depois dos pratos, há que saborear a sobremesa e 
a região também é rica na oferta. As famosas brisas 
do Lis estão para Leiria como o pastel de nata está 
para Belém. Confeccionadas com três ingredien-
tes base: ovos, açúcar e amêndoas, a qualidade do 

Além de uma pizza e de um hambúrguer, 
tens de te deliciar com o leitão da Boa Vista 
e a morcela de arroz de Leiria
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doce está em quem o faz e há vários locais onde as 
podes experimentar. O difícil vai ser �cares só por 
uma.
Os doces conventuais marcam vários concelhos. 
As paciências do Louriçal são uma receita das ir-
mãs clarissas do Mosteiro do Santíssimo Sacra-
mento naquela freguesia do concelho de Pombal.
A in�uência conventual está também nas cavacas, 
nas trouxas das Caldas e nos beijinhos. O pastel 
“Bordallo”, feito com queijo de cabra e vaca, grão-
-de-bico, limão e canela, entre outros ingredientes, 
vai sempre bem com um café.
Perto das Caldas da Rainha, em Alcobaça, tens uns 
dos melhores bolos do País. Se não conheces tens 
de passar numa das pastelarias da cidade e provar 
o pão-de-ló de Alfeizerão. Há outros bolos idênti-
cos, mas como o de Alfeizerão di�cilmente encon-
trarás um pão-de-ló melhor.
A pouco mais de nove quilómetros das Caldas está 
Óbidos, uma vila pitoresca dentro das muralhas do 
castelo. Estar neste concelho é quase uma viagem 
ao passado, onde o património secular está quase 
intacto. Tens vários locais para experimentar a Gin-
ja de Óbidos, que pode ser servida num copo de 
chocolate se preferires.
Os pastéis de Peniche, os Amigos de Peniche e os 
famosos biscoitos em forma de “S” são algumas 
das delícias desta região.

Preço médio 
Hamburgaria da Baixa 5 a 7 euros
Café 32 2,50 a 6 euros
Tamari 7 a 9 euros
Wook Santana 8 e 11 euros
Chinês Kuo Cang 7 e 10 euros
Domino’s Pizza 5 e 10 euros
Mr Pizza 2,2 a 19 euros

Preço médio 
Bella Milano 4,70 a 15 euros
O Selim 9 euros

Preço médio 
Bar do Quebrado 9 a 24 euros 
Maharani Peniche 7,90 e 14 euros
Três Ás 9 a 24 euros

LEIRIA

CALDAS DA RAINHA

PENICHE

Iguarias como as cavacas das Caldas, as brisas do Lis 
e o pão-de-ló de Alfeizerão são doces que merecem 
ser provados
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OPINIÃO

BRUNA BASTOS 
Presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde de Leiria

A Escola Superior de Saúde de 
Leiria (ESSLei) conta atualmente 
com mais de 1.400 estudantes, 
provenientes de várias regiões 
do continente e ilhas, dos países 
de língua o�cial portuguesa e 
outros. No início de cada ano 
letivo existe sempre a receção aos 
novos estudantes, onde se tenta 
estabelecer-se uma ligação com 
os mesmos e com os estudantes 
já inscritos na nossa escola. Este 
ano não será diferente e as Asso-
ciações de Estudantes (AE) estão 
a trabalhar na organização de 
alguns convívios. Ao longo do ano 
letivo existem também várias fes-
tas, promovidas por estudantes 
dos respetivos cursos em parceria 
com os bares e discotecas da 
cidade. A AE ESSLei organiza 
todos os anos a sua Gala de Natal 
no mês de dezembro antes da 
interrupção letiva, a Entrega das 
Pastas aos Finalistas e a Gala de 
Finalistas. Ao longo do ano letivo 
temos ainda algumas recolhas 
solidárias, concursos, torneios e 
dinâmicas em Dias Mundiais, que 
fazemos questão de dinamizar 

de modo a alimentar o espírito 
académico.  É ainda de salientar, 
a nossa tuna, a Higiatuna – tuna 
mista da Escola Superior de 
Saúde de Leiria, que atualmente 
conta com estudantes de quase 
todos os cursos da ESSLei, os 
seus ensaios são às segundas e 
quartas. Não menos importante, 
é de referir a Praxe da nossa 
Academia, estas atividades são 
uma boa forma de te integrares 
inicialmente e criares laços de 
amizade que poderão �car para 
sempre. Acredito vivamente que 
todos devem passar pela expe-
riência de ser praxados e praxar, 
se assim houver curiosidade, de 
modo a poderem formar a sua 
própria opinião acerca do que é 
esta tradição. Em todos os locais a 
Praxe será diferente e por isso de-
vemos vivê-la e deixar as nossas 
experiências falar por nós, sejam 
elas boas ou más.
Na Associação de Estudantes 
estamos disponíveis para gerir 
con�itos, colaborar na elaboração 
de políticas e legislação para o 
ensino superior, criar parcerias 

com empresas, realizar eventos 
académicos e muito mais, sempre 
a pensar nos nossos estudantes e 
no seu percurso académico!
Sou estudante da ESSLei, desde 
2018, onde comecei por tirar a 
minha licenciatura em Terapia 
Ocupacional. Agora, serei estu-
dante de mestrado e posso garan-
tir que em cada ano sempre me 
senti “em casa” quer pelos amigos 
que �z ao longo do tempo, como 
pelos docentes e pessoal técnico 
que fui conhecendo e todas as 
experiências que a AE, a Praxe e 
a cidade de Leiria me proporcio-
naram.  Fui genuinamente feliz 
no meu percurso académico até 
hoje e a ti, que vais ser estudante 
da Escola Superior de Saúde de 
Leiria ou do Politécnico de Leiria, 
o melhor conselho que te posso 
deixar é que não deixes nada por 
viver, pois existe tempo para tudo 
se assim quiseres. E se souberes 
aproveitar tudo isto ao máximo, 
estes serão certamente os melho-
res anos da tua vida.
Texto escrito segundo as regras 
do Acordo Ortográco de 1990
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PREPARA-TE 
PARA A FESTA
Festa e muito divertimento vão 
acompanhar-te ao longo do teu 
percurso académico. Faças ou 
não parte da praxe, vão ser 
muitos os momentos festivos 
que te esperam desde o início 
até ao �nal de cada ano

ENSINO SUPERIOR TAMBÉM É DIVERSÃO

És novo em Leiria e não conheces ninguém? Não 
te preocupes, porque rapidamente vais conhecer 
centenas de estudantes do Politécnico de Leiria. A 
recepção ao caloiro está pensada para quem acaba 
de entrar numa das escolas do Politécnico de Lei-
ria e a integração faz parte de uma das regras de 
quem coordena as associações de estudantes.
Com o início das aulas em meados de Setembro 
para os alunos que entram no ensino superior na 
primeira fase, as matrículas terão lugar logo após 
a saída dos resultados o�ciais. À espera dos novos 
alunos está preparada uma festa no pátio da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão, para iniciar às 18 
horas, do dia 19 de Setembro, organizada pela as-
sociação de estudantes desta escola do Politécnico 
de Leiria, mas que se destina a todos os caloiros.
Ao longo das duas semanas seguintes, a festa con-
tinua. Mesmo que já estejas em aulas, tens sempre 
oportunidade de dar uma pezinho de dança ou 
conhecer mais pessoas nas festas que os cursos or-
ganizam um pouco por todos os bares e discotecas 
da região, onde estão as cinco escolas do Politéc-
nico de Leiria. 
A festa o�cial de recepção ao caloiro deverá acon-
tecer em meados de Outubro, uma vez que neste 
mês já deverão também estar matriculados todos 
os estudantes que foram colocados na segunda 
fase do concurso nacional de acesso ao ensino su-
perior.
Se estás preocupado em perder a matéria e não ti-

veres  tempo para te preparar para as frequências, 
relaxa. As associações de estudantes existem para 
pensar em ti e estão do teu lado. “Procuramos uma 
data que abranja já as colocações dos alunos das 
primeiras e segundas fases, que ainda não coincida 
com momentos de avaliação e para não perturbar 
muito aquilo que é a aprendizagem dos alunos”, ex-
plica Joel Rodrigues, presidente da Associação de 
Estudantes da ESTG e Real D. Dinis, representante 
máximo da academia de Leiria.

RECEPÇÃO AO CALOIRO

Portanto, em meados de Outubro ainda estás em 
festa. A recepção ao caloiro decorre de segunda 
a sábado e durante seis dias podes desfrutar de 
vários concertos e momentos festivos no recinto 
criado para o efeito.
É neste período que serás baptizado. Por esta altu-
ra, já deverás ter travado conhecimento com mui-
tos estudantes de anos superiores ao teu e terás 
ideia de quem queres para padrinho e madrinha..
As pessoas que escolheres e que aceitem o teu pe-
dido irão ajudar-te ao longo de todo o teu percurso 
académico. Estarão lá para te tirar dúvidas, ouvir 
os teus desabafos, apoiar-te, ajudar-te a levantar 
quando caíres e a partilhar momentos muito diver-
tidos e de animação contigo.
A cerimónia é bonita. Os novos alunos des�lam 
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PUBLICIDADE

pela cidade de Leiria até ao Jardim de Santo Agos-
tinho, mais conhecido por parque dos mortos, por 
ter sido um local onde existia a casa mortuária para 
velar quem morria. Tens de participar (não és obri-
gado) para viveres a emoção do momento.
No início de Novembro, a Sé de Leiria organiza a 
bênção do caloiro, mais conhecida entre os tra-
jados como a missa do pijama. É uma celebração 
religiosa. “Uma celebração da palavra, não é missa, 
porque não tem eucaristia e além de fazer a inte-
gração dos estudantes neste conceito do caminho 
da fé, especialmente daqueles que estão desloca-
dos, tem muito a ver com o pedir a graça de Deus 
para os próximos anos enquanto estudantes”, ex-
plica Joel Rodrigues.
E porquê missa do pijama, perguntas tu? Porque 
nesse dia vais à missa… de pijama. Apesar do cho-
que que pode causar a alguns �éis, a Igreja tem 
mantido esta tradição com os estudantes.
Devido ao número elevado dos caloiros que têm 
chegado a Leiria nos últimos anos, é possível que 

esta missa se realize, este ano, em dois momentos 
diferentes, dando oportunidade a todos de partici-
parem e mais acomodados.
Bom, entraste no ensino superior e terás de estu-
dar, pelo que no primeiro semestre os momentos 
altos de festa �cam por aqui. Não obstante, tens 
sempre oportunidade de sair à noite, com festas 
em bares e discotecas ou assistir a algumas exibi-
ções das tunas do Politécnico de Leiria.

SEMANA ACADÉMICA

Podes pensar que o Politécnico de Leiria não tem 
tradição académica. Mas desengana-te. Não pen-
ses que estás em Coimbra, mas também não te fal-
tará animação e algumas noites mais alegres. 
No entanto, nunca te esqueças: se beberes não 
conduzas e se não te sentires bem pede sempre 
ajuda. 
No segundo semestre, a animação regressa em 
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força com a Semana Académica, que tem por tra-
dição realizar-se na semana do feriado do 25 de 
Abril. Durante uma semana tens oportunidade de 
assistir a um número elevado de concertos e DJ’s. 
A festa académica começa com a serenata. Um 
momento que assinala mais um marco na vida dos 
caloiros: podem trajar pela primeira vez. Centenas 
de alunos reúnem-se em frente à Sé de Leiria a ou-
vir as actuações das tunas do Politécnico de Leiria.
Na quarta-feira desta semana, tem lugar o des�le 
académico pelas ruas da cidade, no qual os estu-
dantes mostram os carros alegóricos construídos 
por si e onde a cerveja é rainha. Neste dia prepa-
ra-te para tomares vários banhos de cerveja. Este 
des�le conta com a participação das quatro esco-
las do Politécnico de Leiria, à excepção da Escola 
Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, em Pe-
niche.
Os carros construídos pelos alunos serão alvo de 
uma pontuação e os mais bem decorados, de acor-
do com o tema do ano, são presenteados com se-
nhas de cerveja no recinto dos concertos. Também 
será atribuído um prémio às barracas mais bonitas 
que estão no espaço da semana académica.
Se quiseres aproveitar todos os momentos de fes-
ta, di�cilmente terás muita cabeça para as aulas. 
Há professores que são sensíveis e não agendam 
frequências para este período. Como o espírito 
académico faz parte do ensino superior, a presi-
dência do Politécnico de Leiria tem por hábito can-
celar as aulas de quarta-feira, quando os estudan-
tes des�lam pela cidade.
Com o ano lectivo perto do �m, os mais velhos têm 
a sua bênção dos �nalistas em meados de Maio, 
que assinala o �m do seu percurso académico e o 
adeus às aulas, pelo menos da licenciatura. Podes 
ainda prosseguir estudos para o mestrado.

Durante as duas primeiras semanas de 
aulas dos caloiros, há praxe todos os dias 
nos campi. Depois disso a praxe acontece 
à noite fora dos campi.
Uma das actividades mais marcante é o 
rali das tascas, que ajuda a conhecer os 
bares, a noite e a cidade. A praxe inclui 
uma competição, na ESTG e na ESECS, 
do melhor grito académico, apresentado 
com encenação. Os vencedores terão di-
reito a uma taça.
Se tens dúvidas – legítimas – sobre a pra-
xe ficas a saber que tens direitos e a qual-
quer momento podes recusar ser praxado 
ou até desistir da praxe, sem que isso te 
impeça de poder trajar ou de assistir às 
praxes.
O Real D. Dinis sublinha que o código de 
praxe do Politécnico de Leiria garante que 
“todos os caloiros têm o direito a ser pra-
xados e só é praxado quem quer. Embora 
só possa praxar quem teve determinado 
número de presenças na praxe”.
Quem praxa são os elementos do curso e 
existe uma comissão de praxe que fisca-
liza e que também vai organizando algu-
mas actividades para os caloiros, como o 
leilão do caloiro. Os trajados levam para 
casa, cozinham para eles, há o jantar e um 
convívio mais informal e junta caloiros de 
diferentes cursos.
“A praxe tem de ser baseada no bom senso 
e o caloiro tem também de ter a responsa-
bilidade de saber dizer que não quando se 
lhe está a pedir algo com o qual ele não 
concorda. O caloiro tem de saber dizer que 
não e não há problema nenhum. Dizemos 
sempre aos trajados que se o caloiro não 
quiser fazer, não há problema. Inventa-se 
outra coisa para ele”, frisa Joel Rodrigues.

PRAXE COMO 
INTEGRAÇÃO 
E NÃO HUMILHAÇÃO

RICARDO GRAÇA
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JOEL RODRIGUES 
Presidente da Associação de Estudantes da ESTG

Olá caloiro, bem vindo ao 
Politécnico de Leiria. A Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão 
é reconhecida pela qualidade da 
sua formação, pela relação entre 
estudantes e docentes, pelo 
espírito académico.
No entanto, poderás não saber 
muito bem o que esperar e ter 
alguns medos. Para mitigar as 
tuas preocupações, aliámos-nos 
ao JORNAL DE LEIRIA para te 
trazer um Guia para o Politécni-
co de Leiria, que esperamos que 
te ajude nos primeiros tempos. 
Resta-nos, de estudante para 
estudante, deixar alguns con-
selhos.
1. Entrega-te a conheceres 
(e dá-te a conhecer). Vais-te 
cruzar com dezenas de pessoas 
novas que vão marcar os teus 
próximos anos e acompanhar-
-te na tua vida pro�ssional e 
pessoal. Vais conhecer amigos, 
mentores, colegas, namora-
dos. Sê genuíno e deixa que te 
conheçam;
2. Junta-te a grupos e atividades 
que te interessem ou que te dei-

xem curioso. De Praxe e Órgãos 
Académicos, a grupos de Teatro 
e Boardgames, passando por 
Tunas e grupos de Desporto - o 
Politécnico e Leiria oferecem-te 
inúmeras possibilidades para 
encontrares “as tuas pessoas” 
e desenvolveres os teus inte-
resses;
3. Pede ajuda! Já todos fomos 
caloiros e entrámos na ESTG 
pela primeira vez. Seja para en-
contrar salas, pedir apontamen-
tos ou esclarecimentos, ou só 
para desabafares com alguém, 
a comunidade académica está 
cá para ti.
4. Não te isoles e cuida da tua 
saúde mental. Desabafar pode 
não ser su�ciente. O ensino 
superior é uma experiência 
incrível, mas também desa�an-
te, assoberbadora e solitária. 
É importante que saibas, no 
âmbito da saúde mental, que 
tens recursos dedicados a que 
podes recorrer caso precises (e 
não há problema absolutamen-
te nenhum nisso). O Politécnico 
de Leiria dispõe do SAPE onde 

encontrarás ajuda pro�ssional 
sempre que precisares.
5. Aproveita este momento. 
Mudaste de escola e o que eras 
no ensino secundário �cou para 
trás. De�ne-te enquanto jovem 
adulto. A ESTG não te julga, 
independentemente da tua 
identidade de género, orienta-
ção sexual, ideologia ou crença 
religiosa. Explora e encontra-te.
6. Encontra equilibrío. O ensino 
superior é acelerado. A melhor 
forma de atingires o sucesso 
académico é ires às aulas. 
Não deixes o estudo para trás! 
Foca-te e lembra-te que estás 
a lutar pelo teu sonho. Mas vive 
também o momento. Sai, relaxa 
e faz memórias fantásticas na 
Semana Académica.
Por �m, caloiro, a Associação 
de Estudantes da ESTG está cá 
para ti. Procura-nos na nossa 
Reprogra�a ou envia-nos um 
email sempre que precisares. 
Sê muito bem vindo a Leiria, 
cidade onde serás muito feliz.
Texto escrito segundo as regras 
do Acordo Ortográco de 1990
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ONDE ESTUDAR
Ao longo de todo o ano vais ter 
muito para estudar ou trabalhos 
para realizar de forma individual 
ou em grupo. Podes fazê-lo em 
casa ou fora

APRENDER DENTRO 
OU FORA DE PORTAS 

Estudar é o que terás de fazer ao longo dos dois se-
mestres e o melhor será conseguires organizar-te e 
não deixares tudo para a véspera da frequência ou 
do exame. 
Durante as aulas podes tomar notas e ir fazendo 
resumos, mas também podes pedir ajuda aos co-
legas de anos mais avançados do teu curso, que te 
poderão ajudar a tirar dúvidas ou até a dar dicas 
sobre as frequências de um determinado profes-
sor.
Há estudantes que preferem o sossego de estar 
em casa outros preferem ‘marrar’ em público. Uns 
optam por locais com mais gente e algum barulho, 
outros apostam na tranquilidade. Em qualquer das 
situações tens vários espaços à tua escolha.
Se estás a estudar em Leiria, podes optar pela Bi-
blioteca José Saramago no campus 2, onde estão as 
Escolas Superiores de Tecnologia e Gestão e de Saú-
de. Além dos 530 lugares disponíveis neste espaço 
agradável, cheio de luz, tens um horário alargado, já 
que a biblioteca só encerra às 23:30 horas, durante 
a semana.
Na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 
tens também a biblioteca, que durante a época de 
exames tem um horário alargado até às 22 horas, de 
segunda à sexta-feira.
No centro da cidade podes optar pela Biblioteca 
Municipal Afonso Lopes Vieira, cujo horário é mais 
reduzido, mas tens um espaço exterior, que tam-
bém podes usufruir o tempo estiver bom.
O Casulo Lounge Ca�é é muito frequentado por 
estudantes. Aqui podes estudar, ao mesmo tem-
po que bebes um café ou comes algo. É um local 
ideal para estudar em grupo, sem te preocupares 

em falar baixo. Mas podes sentar-te numa mesa e 
estudares sozinho.
A Livraria Arquivo alia a tranquilidade do espaço ao 
conforto e à possibilidade de beber ou comer algo 
enquanto estudas. O primeiro andar deste estabe-
lecimento é preferido por vários estudantes, que 
podem aproveitar para depois ainda assistir a mo-
mentos culturais que a livraria tem agendados ao 
longo dos meses.
A esplanada no jardim Luís de Camões é perfeita 
para quem gosta de estudar com algum barulho. 
Eleita por vários alunos, podes aproveitar para com-
binar um café e atacar a matéria em conjunto.
Ainda no centro, na Praça Rodrigues Lobo, o Praça 
Ca�e é outro dos locais predilecto dos estudantes. 
É usual encontrares colegas de livros abertos numa 
das mesas do espaço, com um café ao lado, onde 
aproveitam para fazer resumos ou aprofundar al-
guns temas.
Com um espaço amplo, minimalista, a Biblioteca do 
Campus 3 da Escola Superior de Arte e Design das 
Caldas da Rainha é uma solução para as tuas horas 
de estudo. A escola tem, também, outros espaços, 
que podes aproveitar para consolidares o teu co-
nhecimento.
Podes ainda sentar-se no Café Central ou no Central 
Silos, zonas onde os estudantes costumam ser mui-
to bem recebidos.
Em Peniche, apesar de mais pequena, a Biblioteca 
do Campus 4 possui, na sua globalidade, um acervo 
adequado aos cursos e à formação universitária  que 
é ministrada na Escola Superior de Turismo e Tecno-
logia do Mar. A Biblioteca Municipal de Peniche é 
outra solução, embora encerre pelas 17:30 horas.
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FORA DE CASA 
E DAS AULAS
Se estás numa cidade nova 
aproveita o tempo livre para 
aumentar a tua cultura geral e 
contactar com um património e 
e costumes diferentes

CULTURA, MAR E SERRA. VAI À DESCOBERTA

Estar longe de casa é também uma excelente 
oportunidade para se �car a conhecer mais um pe-
dacinho do País onde vivemos. Quando chegares à 
tua nova cidade podes aproveitar para conhecer a 
zona onde vais passar alguns anos da tua vida – não 
muitos se tudo correr bem. A não ser que optes por 
�car.
Se até estás no concelho onde vives ou perto dele 
mas não conheces muito do património e cultura 
local, podes aproveitar para combinar com colegas 
de fora e juntos partirem à descoberta não só da 
cidade onde estão, como de algumas à volta, que 
não �cam muito longe e merecem uma visita. 
O Castelo de Leiria é um ícone a não perder, agora 
com um elevador que te ajuda a chegar ao monu-
mento com menos esforço. Lá, poderás encontrar 
o Núcleo Museológico da Torre de Menagem e ex-
posições. A poucos metros podes visitar o M|i|m|o 
– Museu da Imagem em Movimento, que conta a 
história do cinema e tem sempre exposições dis-
poníveis.
No centro não percas a Rua Barão de Viamonte, 
conhecida por rua Direita que até é torta, e a Pra-
ça Rodrigues Lobo, estando por perto o Centro de 
Diálogo Intercultural de Leiria. O Museu de Leiria e 
o Moinho de Papel são outras ofertas no centro da 
cidade que podes visitar.
Se gostas da natureza há muitos percursos pedes-
tres assinalados que podes fazer. Na cidade tens o 
Jardim da Almuinha, um mini central park, de onde 
podes partir pelo percurso Polis para uma cami-
nhada ou corrida para manter a forma. 
Leiria oferece-te ainda um parque radical e um-
polidesportivo onde podes jogar basquetebol ou 

futsal. A praia não �ca muito longe. A cerca de 20 
minutos tens a praia do Pedrógão, onde podes dar 
uns mergulhos, apanhar sol ou simplesmente pas-
sear, comer e tirar fotos ao pôr-do-sol.
A Lagoa da Ervedeira e a zona da nascente do rio 
Lis são locais que deves perder. E sabes que a casa 
onde Eça de Queiroz escreveu O Crime do Padre 
Amaro �ca bem no coração de Leiria? Ao longo do 
ano há recriações de teatro que contam a famosa 
história do jovem padre que se apaixonou por uma 
bonita rapariga.
Se tiveres oportunidade de sair de Leiria, a poucos 
quilómetros tens um conjunto de praias ao longo 
da costa do concelho da Marinha Grande. Atra-
vessas o famoso pinhal de Leiria, que infelizmente 
quase desapareceu devido ao incêndio de 2017 e 
chegas a São Pedro de Moel, uma vila que enche 
o olho a quem a visita. Para a direita ou esquerda, 
podes escolher várias praias.
Batalha e Porto de Mós são dois concelhos que �-
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cam perto de Leiria e que escondem verdadeiros 
tesouros patrimoniais e da natureza. Talvez até já 
tenhas visitado o Mosteiro Santa Maria da Vitória, 
na Batalha, nos teus tempos de ensino básico, mas 
neste concelho podes ainda descobrir o museu in-
clusivo, a Pia do Urso e as grutas da Moeda.
A beleza das serras Aire e de Candeeiros, que co-
brem mais de dois terços do maciço calcário da Es-
tremadura, onde está o Parque Natural encontras 
em Porto de Mós e Fátima. Nesta última cidade 
tens o maior Santuário mariano. Se fores católico 
ou apenas quiseres visitar não deixes de passar no 
local, onde os crentes dizem que a Nossa Senhora 
de Fátima apareceu aos três pastorinhos.
Ainda em Porto de Mós, não podes perder uma 
caminhada até à Fórnea, uma formação geológica, 

com uma depressão cavada pela erosão ao longo 
de milhões de anos e cuja paisagem do ponto mais 
alto te vai fazer perder a respiração. Quando esti-
veres bem na base terás a sensação de seres uma 
pequena formiguinha, dada a dimensão do vale 
que te rodeia, em Alvados, uma localidade onde 
reina a natureza. Se estiveres nessa zona podes 
ainda aproveitar uma visita às grutas de Mira de 
Aire e de Santo António.
Em Caldas da Rainha os museus abundam ou não 
fosse esta uma cidade cultural. Além do Museu do 
Hospital e das Caldas, podes visitar o Museu José 
Malhoa, que acolhe uma importante colecção de 
obras do célebre pintor.
À volta do Parque D. Carlos I, está o Centro de Artes 
e o Museu do Ciclismo que guardam um expres-
sivo e diversi�cado espólio. A cerâmica de Caldas 
da Rainha é conhecida internacionalmente. No 
Museu da Cerâmica, instalado num palácio na an-
tiga Quinta Visconde de Sacavém, podes conhecer 
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Para descontrair, experimenta uma visita 
ao Castelo de Leiria e contempla a cidade 
a partir do Paço da Rainha
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a colecção de loiça das Caldas e de outros centros 
cerâmicos portugueses e estrangeiros. Aqui está 
patente um conjunto de obras de Rafael Bordallo 
Pinheiro, um dos artistas que mais marcou Caldas 
da Rainha.
Prova do seu legado é a homenagem que lhe é 
prestada pelas ruas, onde estão exibidas obras es-
cultóricas à escala humana, naquela é uma verda-
deira Rota Bordaliana, uma das formas mais diver-
tidas de se conhecer o centro das Caldas.
Durante o ano há vários eventos culturais e cria-
tivos a acontecer, muitos deles nascem precisa-
mente na Escola Superior de Arte e Design, como 
é exemplo o Caldas Late Night. Este evento trans-
forma casas e ruas da cidade em palcos e galerias 
de arte para receber as performances de dezenas 
de artistas. A iniciativa dos alunos passa por dis-

tribuir aos visitantes mapas com a localização de 
cada uma das intervenções artísticas e depois é só 
seguir o roteiro e deixar-se surpreender.
Com o mar a dois passos, podes ainda banhar-te 
ou apenas usufruir da paisagem descontraída que 
te dão a praia da Foz do Arelho e a sua lagoa, ou a 
praia de Salir do Porto, com uma das maiores du-
nas de Portugal. 
Além das praias magní�cas de Peniche, sobeja-
mente conhecidas por receberem os campeonatos 
de surf, sobretudo a Supertubos, nesta cidade po-
des conhecer o Forte de S. João Baptista, a Gruta 
da Flandres, Greta da Inês, Gruta Azul, Furado 
Grande, Cova do Sonho, Gruta da Muxinga, Gru-
ta da Lagosteira, Gruta do Brandal, Carreiro dos 
Cações, Carreiro da Inês, Carreiro do Mosteiro e o 
Farol do Duque de Bragança
A Fortaleza de Peniche deu, em 2017, lugar ao Mu-
seu Nacional Resistência e Liberdade, já que foi 
aqui que �caram muitos presos políticos detidos 
pela PIDE. Foi daqui que, no dia 3 de Janeiro de 
1960, Álvaro Cunhal e nove camaradas de cárcere, 
que �caram conhecidos como os Dez de Peniche, 
fugiam da prisão de alta segurança, tendo tido a 
colaboração de um guarda prisional.

Se gostas da natureza vale a pena uma deslocação 
à Fórnea, em Porto de Mós. A tranquilidade da 
beira-mar também te pode ajudar a aliviar o stress, 
nas praias de Peniche

RICARDO GRAÇA
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OS MELHORES 
SPOTS
As saídas nocturnas fazem parte da vida 
académica de todos os estudantes. 
É preciso estudar, mas também 
descontrair. Aqui �cam algumas dicas do 
que podes usufruir. Mas há ainda muito 
mais ofertas para descobrir

E QUANDO A NOITE CHEGA E QUERES SAIR...

O centro de Leiria é o local onde se reúnem mais 
estudantes que pretendem vivenciar momentos 
inesquecíveis e aproveitar a vida nocturna da ci-
dade. 
Existem vários locais que os estudantes frequen-
tam habitualmente, tendo como prioridade o di-
vertimento. No Top 3 estão a Merendeira da Sé, o 
bar Os Filipes e o Pátio do Barão. Estes são os luga-
res escolhidos pela maioria dos estudantes quando 
procuram um bar para relaxar, socializar ou beber 
umas cervejas. Situados entre a Sé de Leiria e o �m 
da tão emblemática rua direita, já perto da biblio-
teca municipal é possível encontrar estes três pon-
tos de convívio, que são visitados por esta ordem. 
Para os jovens, há todo um propósito deste ritual 
e nunca é invertida a ordem pela qual se visitam 
estes lugares. 
Sendo que o início da noite acontece nestes esta-
belecimentos, há também quem acaba por visitar 
ainda outros bares como o Paddock ou o Atlas. 
Mais tarde é obrigatória a presença em espaços, 
onde se pode dar um passo de dança. Apesar da 
oferta ser diversi�cada no centro de Leiria, são 
concorridas discotecas como o Guilt e o Manda-
rim, onde predomina o género de música funk, 
sendo que são passados alguns remixes e algumas 
músicas que estão no top de músicas populares 
em Portugal. 
Um pouco mais longe podes dar um saltinho à Pa-
lace Kiay, que �ca a 15 quilómetros do centro de 
Leiria, situada já no concelho de Pombal. A pouco 
mais de 16 quilómetros dista o Império Romano, 
outra discoteca no concelho da Marinha Grande. 
Ambos os espaços são populares pela sua vasta 

área e onde por vezes se encontram diferentes ti-
pos de música a tocar ao mesmo tempo, em salas 
diferentes, como é o caso da Kiay, nome pelo qual 
é conhecida entre os jovens.
Todos estes estabelecimentos garantem muita di-
versão até de madrugada, independentemente do 
dia da semana. Só tens de escolher o que mais te 
alicia e entregar-te a esta aventura. 
Ficando fora do concelho de Leiria, para chegares 
a estas duas discotecas terás de ter alguém que 
conduza, se não quiseres utilizar o táxi ou o uber. 
Mas, não te esqueças: se fores conduzir, não bebas. 
Nestes momentos, dá sempre jeito ter aquele ami-
go ou amiga que não gosta muito de álcool. Se não 
for possível ninguém do grupo �car a ‘seco’, então 
já sabes opta por regressar de táxi ou de uber. A tua 
segurança e a dos outros deve ser prioridade, mes-
mo durante uma saída à noite.
Como deves depender da mesada dos teus pais 
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para sobreviver na universidade, o dinheiro estará 
contado até aos cêntimos. É bom saberes que há 
sítios onde a imperial é bem mais barata. A Me-
rendeira da Sé, o bar Os Filipes e o Pátio do Barão 
são opções a ter em conta. Se queres economizar 
nas discotecas, no centro o Mandarim tem entrada 
gratuita, ou seja, pagas o que consomes. Habitual-
mente, estes estabelecimentos também privile-
giam os grupos onde predominam as raparigas. 
Se és rapaz, aproveita a companhia daquelas tuas 
amigas para garantires entrada na discoteca.
O Café Central é um dos espaços icónicos da cida-
de de Caldas da Rainha. Situado quase em cima do 
tabuleiro da Praça da Fruta, o espaço exibe um ma-
jestoso quadro de Júlio Pomar – Unicórnio. Tam-

bém o Daiquiri encontra-se numa das mais emble-
máticas praças de Caldas da Rainha, a conhecida 
“antiga Praça do Peixe”. Nesta zona existe ainda o 
Bar 120 - Gin Bar. Este é um dos centros onde a noi-
te da cidade ganha corpo. O Démodé disponibiliza 
noites temáticas com dj´s locais.

O centro histórico de Leiria, onde 
�ca o Atlas ou o Guilt, é um dos 
locais mais frequentados

RICARDO GRAÇA
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PARA TODOS
De carro, a pé, de transporte ou bicicleta.  
As opções são várias para te movimen-
tares de casa para a escola, nas saídas 
nocturnas ou nas visitas à região

DE BICICLETA PARA A ESCOLA PELO AMBIENTE

As escolas do Politécnico de Leiria �cam no centro 
do País, o que facilita a partida para diferentes pon-
tos do território. Para norte e para sul tens várias 
alternativas para ir a casa matar saudades, rever a 
família e amigos ou aquela namorada ou namora-
do que deixaste na terra natal.
Se não tens veículo próprio, as soluções podem 
passar pelas diferentes redes de autocarros, quase 
todas com paragens em Leiria, Caldas da Rainha 
e Peniche. Pela falta de electri�cação da Linha do 
Oeste o uso do comboio é muito recomendável, a 

não ser que queiras demorar bastante tempo até 
chegares ao teu destino.
Além da conhecida Rede Expressos, a FlixBus au-
mentou recentemente a sua oferta de destinos e 
já chega a mais pontos do País a preços acessíveis, 
sobretudo, se comprares o bilhete com bastante 
antecedência. Por exemplo, uma ida de Leiria a Lis-
boa pode custar-te 2,99 euros.
Mesmo que queiras apenas visitar a capital, podes 
sempre aproveitar estas ofertas para conheceres 
um pouco mais do País. 

RICARDO GRAÇA
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Se estás em Caldas da Rainha, o comboio pode ser 
uma solução, sobretudo para sul, mas o tempo de 
viagem pode não compensar, sobretudo, enquan-
to as obras na ferrovia não avançarem na Linha do 
Oeste.
Para te deslocares nas cidades onde estás a estu-
dar, a oferta são os transportes públicos, que, nem 
sempre, têm os horários mais ajustados às neces-
sidades de cada um. Em Leiria, há o Mobilis, que 
disponibiliza uma linha especial para o Politécnico 
de Leiria. A linha 9, a UMob circula nas principais 
zonas onde os estudantes vivem, passando pelos 
dois campi que existem no concelho. Durante o 
tempo de aulas, o horário de funcionamento é um 
pouco mais alargado para fazer face às exigências 
dos estudantes.
O TOMA - Transportes urbanos de Caldas da Rai-
nha é a solução para circular nesta cidade. A linha 
destinada à Escola Superior de Arte e Design é a 
verde. Há ainda a opção da Rodoviária do Oeste, 
que também serve o concelho de Peniche.
Neste concelho piscatório, o Circuito Urbano de 
Peniche com horários entre as 7:45 e as 18:51 ho-
ras é uma das possibilidades de deslocação, mas, 

�cando perto da escola nem precisarás de te des-
locar muitas vezes de autocarro.
Se gostares de andar de bicicleta e quiseres contri-
buir para a diminuição da pegada de carbono tens 
ainda a hipótese de utilizar as U-bike do Politécni-
co de Leiria. Estão à disposição dos estudantes e 
colaboradores da comunidade académica 220 bi-
cicletas eléctricas, nas cidades de Leiria, Caldas da 
Rainha e Peniche.
As bicicletas têm uma autonomia de 100 quilóme-
tros e podem ser estacionadas, a título gratuito, 
nos espaços de estacionamento reservados para o 
efeito, existentes nos lugares reservados nos vários 
campi. Para aderires terás de preencher o formulá-
rio de candidatura. Quando tiveres a aprovação da 
instituição só tens de te dirigir à bicicleta, desblo-
queá-la através da aplicação móvel ou do cartão 
do Politécnico de Leiria.
Para quem está a estudar em Pombal, a rede de 
transportes urbanos Pombus poder-te-á levar pela 
cidade. Se estiveres a viver nas freguesias ou con-
celhos mais distantes, a Rodoviária do Lis realiza o 
transporte de passageiros em carreiras interurba-
nas.
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DESPORTO 
E MÚSICA
Praticar exercício físico ou fazer algo 
ligado às artes é um bom anti-stress. 
Procura ter sempre um tempo 
livre para ti

ENTRE UMA CORRIDA E UM TOQUE NO PIANO

Praticar desporto ou fazer uma pequena activida-
de física é essencial para o bem-estar físico e psí-
quico. Se tinhas por hábito praticar alguma moda-
lidade desportiva não é porque entraste no ensino 
superior que vais ter de deixar de o fazer. 
Na região existem várias associações e clubes onde 
poderás inscrever-te para continuar a treinar ou 
até jogar, sem deixar para trás esse teu hobby. 
Também podes aproveitar para experimentar algo 
novo. Este ano, Leiria exibe o título de Cidade Euro-
peia do Desporto, portanto actividades programa-
das também não faltam. 
Andebol, basquetebol, atletismo, badminton, ulti-
mate frisbee, ginástica, BTT, judo, karaté, futebol, 
futsal, natação, ténis ou padel são algumas das 
modalidades disponíveis em diferentes clubes da 
cidade e cujos treinos podes conciliar com as tuas 
aulas.
Pela cidade tens ainda disponíveis espaços públi-
cos para usufruíres esporadicamente. Se reunires 
um grupo de amigos podem jogar ténis de forma 
informal junto ao rio Lis, em São Romão ou nas 
Cortes.
Bem no coração de Leiria, no conhecido parque do 
avião, há um polidesportivo, onde é habitual os jo-
vens se reunirem para umas partidas de futsal ou 
basquetebol.
O percurso Polis é uma excelente opção se gos-
tas de caminhar, fazer umas corridas ou andar de 
bicicleta. São cerca de nove quilómetros de um 
percurso assinalado para peões e bicicletas onde 
podes descontrair aproveitando o contacto com o 
rio, que te acompanhará ao longo do trajecto. 
Se quiseres aproveitar para fazer uma pausa, tens à 
tua disposição diversos cafés em quase todo o per-

curso, que ainda dispõe de espaços com aparelhos 
para actividade física. Podes ainda aproveitar os es-
paços verdes do percurso ou o Jardim da Almuinha 
Grande para ioga ou tai chi.
Nas Cortes, a cerca de 8,5 quilómetros de Leiria, 
tens o recente Pavilhão do Lis com condições para 
a prática desportiva de pessoas com di�culdades 
físicas. Se é o teu caso, já sabes, não tens razão 
para não fazer uma actividade física, até porque há 
equipas de cegos, surdos ou em cadeira de rodas.

A MATA DA RAINHA

Nas Caldas da Rainha, o Centro de Alto Rendimen-
to proporciona boas condições para a prática des-
portiva. Badminton ou voleibol são algumas das 
modalidades rainhas nesta cidade, que tem ainda 
rugby, entre outros desportos.
Na Mata Rainha Dona Leonor, no coração da cida-
de, usufruis do contacto com a natureza. Com um 
percurso de terra batida, o espaço de 17 hectares, 
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con�na com o Parque D. Carlos I e caracteriza-se 
pela sua biodiversidade e beleza, onde existem lo-
cais para merendas. Na mata é possível fazer cami-
nhadas com um trilho demarcado e equipamentos 
apropriados para diversos exercícios de ginástica. 
O Parque D. Carlos I é também um amplo espaço 
verde no meio da cidade, junto ao antigo hospital 
termal, onde existe um lago que permite umas 
braçadas de barco e umas caminhadas relaxantes.
O conhecido Skate Parque situa-se na velha es-
trada que liga Caldas da Rainha à vila de Foz do 
Arelho, na rua Vitorino Fróis. Se fores mais radical, 
podes usufruir de uma estrutura construída a pen-
sar em todos aqueles que gostam de skate, bike ou 
patins em linha.
A menos de dez quilómetros da cidade de Caldas 
da Rainha, a vila da Foz do Arelho tem uma praia e 
lagoa, onde podes fazer corrida ou praticar vários 
tipos de desportos ligados à água, como o pad-
dleboard, kiteSurf, canoagem, windsurf, surf ou 
bodyboard.
O grupo de corrida “Não Fazemos Nem Mais 1…
Km” tem uma página no Facebook onde podes ve-
ri�car as datas em que te podes juntar aos amantes 
da corrida ou da caminhada, sem qualquer inscri-
ção. 

RICARDO GRAÇA

RI
C

A
RD

O
 G

RA
Ç

A



38 

Surf ou bodyboard são as modalidades de elei-
ção em Peniche. Se estás na Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar tens oportunidade 
de aprender a subir para uma prancha e cavalgar 
umas ondas ou �cares ‘pro’ em habilidades no bo-
dyboard. Nas piscinas municipais podes praticar 
natação e nas águas claras das Berlengas podes 
fazer mergulho.
O Politécnico de Leiria disponibiliza também, de 
forma gratuita, um conjunto de modalidades atra-
vés de treinos regulares conduzidos por treinador 
pro�ssional e apoia muitas ao nível da participação 
em competição. Se estiveres interessado informa-
-te junto dos serviços sociais.
Além de todas estas possibilidades, a oferta de gi-
násios é abundante em todas as cidades. Portanto, 
não tens desculpa para não praticares qualquer 
tipo de exercício físico.

MÚSICA PARA TODOS

Aprender ou continuar a tocar um instrumento 
musical, cantar ou dançar são também possibilida-
des que podes continuar a fazer. Em Leiria, a Socie-
dade Artística Musical dos Pousos – SAMP ou o Or-
feão de Leiria – Conservatório de Artes são locais 
onde podes usufruir de algumas aulas. Na dança 
há um sem número de escolas que te podem re-
ceber para aprimorares alguma técnica ou a dar os 

primeiros passos numa nova aprendizagem.
A Academia de Música de Caldas da Rainha e o 
Conservatório de Caldas da Rainha são algumas 
das escolas disponíveis neste concelho onde podes 
recorrer para uma maior aprendizagem. 
As tunas são também uma opção. Além do conví-
vio e do espírito académico que prolifera nas tunas 
da tua escola, tens também aqui possibilidade de 
testar os teus dotes vocais ou musicais. Se quiseres 
participar nestes grupos académicos e pensas que 
não tens “nenhum jeitinho”, não desistas, porque 
há sempre um espacito para ti. Haverá alguma fun-
ção em que podes ser útil.
Se gostares de pintar, procura também um atelier 
perto de ti, há sempre alguns disponíveis onde po-
des dar asas à tua criatividade.

RICARDO GRAÇA

RI
C

A
RD

O
 G

RA
Ç

A





OPINIÃO

DANIELA ANÉIS 
Psicóloga

Se para muitos ingressar no 
ensino superior é o sonho de 
uma vida e uma oportunidade 
de “voar para fora do ninho” dos 
pais, para outros jovens pode 
ser um verdadeiro pesadelo. 
Do lado dos pais, também nem 
é fácil aceitar esta nova etapa. 
Embora seja algo que desejem, 
também a temem. E esse medo 
até pode ser contagiante!
Para ti que estás agora a sair 
de casa dos pais, talvez pela 
primeira vez na tua vida, é 
importante dizer que ter medo, 
receio, ansiedade é normal! 
Este primeiro semestre será de 
adaptação a uma nova cidade, a 
uma nova rotina, a fazer novos 
amigos, a um género diferente 
de aulas…. En�m tudo é novo! 
Por isso há que ter também 
alguma paciência. 
Mudar é difícil. Todas as etapas 
de transição têm os seus desa-
�os. E se para muitos o ingresso 
no ensino superior é um “ensaio 
de autonomia” com rede de se-
gurança, para outros é levá-los 
para fora da zona de conforto 

até ao limite. 
Se será fácil? Para uns é mais 
fácil do que outros. E provavel-
mente ninguém quer falar disso 
para não parecer “um menino/a 
da mamã” mas a verdade é que 
nos acontece a todos. 
O que não pode acontecer é 
deixares que esses sentimen-
tos de insegurança, medo ou 
ansiedade persistirem no tempo 
e agravarem-se prejudicando a 
tua integração. 
Quais os sinais de alerta a ter 
conta?
• Ansiedade e nervosismo 
constantes
• Falta de vontade de socializar
• Insónias 
• Falta de vontade de sair de 
casa
• Ataques de pânico 
• Di�culdades de concentração 
nos estudos e más notas
• Consumos em excesso (de 
álcool ou drogas) para não 
enfrentar os medos 
• Tudo aquilo que aches que 
não é normal em ti e te está a 
restringir 

Como não tornar o temporário 
em permanente?
• Fala sobre isso. Falar ajuda a 
normalizar. Fala com os teus 
pais, fala com amigos… Vais 
descobrir que não és um ET. 
• Recorre aos serviços de 
psicologia do IPL. Estão lá para 
te ajudar! 
• Procura desa�ar aos poucos o 
teu medo. Vais ver que muitos 
dos nossos receios são só cená-
rios da nossa cabeça. 
• Faz desporto e socializa. São 
formas naturais de combater a 
ansiedade e a depressão
• Se tiveres di�culdade em 
controlar os teus sintomas, vai 
ao médico para uma avaliação 
da tua situação 
Sentires-te integrado/a e esta-
res bem a nível físico e mental 
é essencial para teres uma 
excelente experiência no ensino 
superior. Não deixes a tua saúde 
mental para segundo plano! Es-
peramos que esta possa ser uma 
fase muito feliz da tua vida! 
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OPINIÃO

CRISTINA SIMÕES 
Directora do ISDOM

No ISDOM a aprendizagem 
cientí�ca é reforçada com a com-
ponente prática e em contexto de 
trabalho. Ao longo dos 30 anos, 
aqui se diplomaram milhares de 
alunos, jovens e menos jovens, 
e temos a certeza que tivemos 
a sua quota-parte de responsa-
bilidade na formação de muitos 
quadros de empresas, que em nós 
con�aram e aqui se diplomaram, 
saindo desta instituição de ensino 
melhor preparados para vencer os 
desa�os do futuro. Olhando para 
o passado, sentimos um enorme 
orgulho. O ISDOM na Marinha 
Grande preconiza uma aproxi-
mação aos agentes económicos, 
sociais, políticos e culturais desta 
região. A constante partilha de 
saberes entre o ISDOM e o tecido 
empresarial onde se insere, tem 
permitido, ao longo dos anos, as-
segurar uma efetiva transferência 
de conhecimentos entre o mundo 
Académico e o mundo Empre-
sarial. Cabe à escola, neste caso 
ao Instituto apostar na qualidade 
e na diferenciação, apostando 
no conhecimento especializado 

assumindo-se como uma escolha 
de excelência. A oferta formativa 
está em permanente atualização 
face à auscultação que é feita ao 
meio empresarial relativamente 
às necessidades do mercado de 
trabalho. Os Cursos de Técnico 
Superior Pro�ssional – CTESP 
criados pelo ISDOM são uma 
aposta na resposta ao meio: 
Automação e Produção Indus-
trial; Contabilidade e Gestão; 
Design e Multimédia; Design de 
Produto; Gestão Administrativa 
de Recursos Humanos; Gestão 
de Turismo; Projeto de Moldes; 
Sistemas Mecatrónicos e de Pro-
dução; Comércio Internacional; 
Gestão da Qualidade, Ambiente 
e Segurança; Gestão e Organi-
zação Industrial; e destacamos o 
mais recente Ctesp - Gestão da 
Produção Aeronáutica. 
O estabelecimento de protocolos 
com entidades e empresas da 
região envolvente proporcionan-
do estágios aos nossos alunos 
tem contribuído fortemente 
para a sua formação e para o 
sucesso da sua empregabilidade. 

Os protocolos com as empresas 
proporcionam aos alunos estágios 
no local de trabalho, disponibili-
zando laboratórios e o�cinas para 
desenvolvimento de modelos e 
protótipos, o que é vital para o de-
senvolvimento do projeto. Temos 
atualmente parceria com mais de 
200 empresas, e instituições de 
ensino nacionais e internacionais. 
Grandes empresas nacionais e in-
ternacionais sediadas na Marinha 
Grande e no distrito têm nos seus 
quadros licenciados no ISDOM (já 
formámos milhares), e o sucesso 
dos mesmos vem provar que 
temos um ensino de qualidade 
e com muita importância para a 
região e para o país. Continuare-
mos a potenciar o conhecimento 
e as competências, colocando-as 
ao serviço da comunidade. Cabe 
ao Instituto apostar na qualidade 
e na diferenciação, apostando 
no conhecimento especializado 
assumindo-se como uma escolha 
de excelência para os nossos futu-
ros alunos.
Texto escrito segundo as regras 
do Acordo Ortográco de 1990
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O Instituto Superior Dom Dinis (Isdom), do grupo 
Lusófona, oferece este ano mais duas opções for-
mativas: uma licenciatura em Engenharia e Gestão 
da Produção de Moldes e um Curso Técnico Supe-
rior Pro�ssional em Gestão da Produção Aeronáu-
tica. Situada na Marinha Grande, esta instituição 
de ensino superior tem disponibilizado uma oferta 
formativa que vai ao encontro das necessidades do 
mercado, sobretudo, no concelho onde está inseri-
da. Estes dois novos cursos são exemplo disso.
Com 12 Cursos Técnicos Superiores Pro�ssionais, 
oito licenciaturas, um mestrado e 13 pós-gradua-
ções, o Isdom é uma instituição que deves consi-
derar nas tuas escolhas para prosseguires estudos, 
sobretudo, se tiveres interesse em seguir áreas mais 
ligadas à indústria. Com estágios garantidos em al-
gumas das maiores empresas da região ligadas aos 
moldes, plásticos ou vidro, o Isdom tem vindo a pro-
mover a investigação e a incentivar os docentes a 
colaborar ou a ser a�liados de centros de investiga-
ção reconhecidos.
No ano lectivo passado foi criado o prémio estímulo 
à produção cientí�ca, que pretende dar resposta à 
diversi�cação e especialização do processo de en-
sino aprendizagem, intensi�cando a actividade de 
I&D. O prémio será atribuído em 15 de Janeiro de 
2023 e é destinado a todos os docentes, investi-
gadores e colaboradores que publiquem trabalhos 
durante o ano em causa indexados na SCOPUS o na 
Web Science Master List.
Será atribuído um prémio monetário, dividido 
equitativamente pelos participantes do Isdom. O 
prémio máximo corresponderá a um valor base por 
trabalho indexado acrescido de um outro valor se 
for indexado na web of Science e poderá atingir um 
máximo a dez trabalhos publicados. 
Este prémio é atribuído no início de Janeiro de cada 
período de 2 anos. A lista dos trabalhos é realizada 
automaticamente na SCOPUS web of Science e co-
municada a 15 de Janeiro do ano seguinte.
“A divulgação do conhecimento cientí�co é insepa-
rável das missões do Isdom. O resultado das inte-
racções e as necessidades da comunidade acadé-
mica dão resposta a problemas reais da sociedade 
em que estão inseridos. Esta missão é tanto melhor 
cumprida quanto maior for o resultado dessas mes-
mas interacções”, refere a página da instituição.

8
Licenciaturas em Design Engenharia de 
Produção Industrial, Engenharia e Design 
Industrial, Engenharia e Gestão da Produ-
ção Aeronáutica, Engenharia e Gestão da 
Produção de Moldes, Gestão Comercial, 
Gestão de Recursos Humanos e Gestão 
Industrial e Inovação Tecnológica

1
Mestrado em Engenharia e Gestão Tecno-
lógica de Sistemas de Produção

13
Pós-graduações em Ciências da Educa-
ção, área Educação Especial - Domínio 
em Intervenção Precoce na Infância, 
Ciências de Educação, Área de Educação 
Especial, Domínio Cognitivo e Motor, 
Design, Engenharia da Produção e Ino-
vação Industrial, Gestão da Distribuição 
e Logística, Gestão da Manutenção e Se-
gurança no Trabalho, Gestão do Potencial 
Humano e Estratégia de Internacionaliza-
ção, Gestão Industrial para Executivos, Li-
derança, Gestão e Inteligência Emocional, 
Ordenamento do Território e Mitigação 
de Riscos, Planeamento de Emergência 
em Protecção Civil, Prevenção e Supres-
são de Incêndios Rurais e Psicogeronto-
logia Social
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OPINIÃO

GONÇALO LOPES 
Presidente da Câmara Municipal de Leiria

O sucesso do futuro de qualquer 
sociedade é diretamente 
proporcional à qualidade do seu 
sistema de ensino.
Nesta que é talvez a equação 
mais importante para vencer-
mos os complexos desa�os que 
enfrentamos, existem variáveis 
absolutamente decisivas, mas 
dimensão humana é e continua-
rá a ser o fator determinante no 
sucesso escolar.
É precisamente com essa pre-
missa que o Município de Leiria 
desenvolve o seu Projeto Educa-
tivo Municipal, que coloca toda 
a ênfase na comunidade escolar: 
nos alunos, nos professores, 
nos colaboradores, nos pais, ou 
seja, em todos os agentes que 
participam nesta extraordinária 
viagem das nossas crianças pelo 
mundo do saber e da cidadania.
A nossa meta não se circunscre-
ve meramente ao êxito curricu-
lar, mas ambiciona alcançar o 
sucesso na formação univer-
salista do aluno, preparando-o 
para se a�rmar num contexto 
de grande competitividade e de 

economia a uma escala global.
O nosso Projeto Educativo, que 
vai orientar a estratégia muni-
cipal ao nível da educação para 
um ciclo até 2025, assenta num 
processo dinâmico, sustentado 
num trabalho em rede.
De igual modo, tem o Município 
dedicado particular importância 
à criação de condições físicas 
atrativas e potenciadoras de um 
trabalho profícuo por parte dos 
educadores e professores.
Destaco a parceria que temos 
desenvolvido com as juntas 
de freguesia, que, por via da 
transferência de competências, 
asseguram, em tempo útil, com 
e�cácia e e�ciência, a realização 
de pequenas reparações nos 
estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do primeiro ciclo 
do ensino básico e a manuten-
ção dos espaços envolventes, 
envolvendo um investimento 
anula na ordem dos 500 mil 
euros.
Nesta interrupção letiva de Ve-
rão, em resultado de contratos 
interadministrativos celebrados 

com as juntas de freguesia, 
decorreram igualmente obras 
de requali�cação e bene�ciação 
do parque escolar, em 12 estabe-
lecimentos de ensino, com um 
investimento de 430.000,00 
euros.
É fundamental acolher bem e 
as nossas escolas sabem fazê-lo 
muito bem, o que é decisivo pe-
rante uma nova realidade demo-
grá�ca, com a vinda de milhares 
de imigrantes para o concelho, 
a quem queremos garantir tam-
bém a melhor educação para os 
seus �lhos.
No arranque de um novo ano 
letivo, deixo uma mensagem de 
incentivo a toda a comunidade 
escolar e o compromisso de que 
o Município de Leiria continuará 
totalmente empenhado em 
garantir as melhores condições 
de aprendizagem aos nossos 
alunos, a quem desejamos ofe-
recer as melhores ferramentas 
para desenvolverem todas as 
suas potencialidades.
Texto escrito segundo as regras 
do Acordo Ortográco de 1990
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Competências profissionais, 
a via de acesso ao futuro 
Ao longo do seu percurso escolar é normal que os 
jovens se deparem,  por diversas vezes, com uma 
questão que irá impactar o seu futuro profissional: 
que via de ensino ou que curso escolher?  Esta 
questão é especialmente relevante desde logo no 
momento em que terminam o ensino básico. As 
opções são duas: optar pelos cursos da via 
científicohumanística que perspetivam desde logo 
o prosseguimento de estudos para o ensino 
superior ou pela via profissionalizante, de dupla 
certificação, através da qual a conclusão do ensino 
secundário corresponde a uma certificação 
profissional, não invalidando, contudo que se 
continue a estudar. E para os que concluem o 
ensino secundário e pretendem prosseguir 
estudos para o ensino superior, a escolha do curso 
que pretendem frequentar é outro momento 
muito relevante no percurso académico dos 
alunos. 

O Programa Operacional Capital Humano apoia, 
através do Fundo Social Europeu, a formação 
inicial de jovens, com investimento dirigido às vias 
de dupla certificação, onde se enquadram os 
Cursos Profissionais e os Cursos de Educação e 
Formação de Jovens. Até 2018, apoiou também o 
acesso e frequência do ensino superior.  

Tal desígnio permite, por um lado, promover uma 
via de ensino que prepara jovens para o mercado 
de trabalho, ao mesmo tempo que podem 
prosseguir estudos e, por outro lado, responder às 
solicitações desse mesmo mercado, cada vez mais 
necessitado de quadros intermédios qualificados.   

É por estas razões que, no que respeita à 
empregabilidade, os cursos profissionais 
demonstram um bom desempenho. Em 2021, o 
PO CH concluiu um processo de avaliação do 
contributo do Portugal 2020 para o reforço da 
qualificação e empregabilidade dos jovens. Este 
documento foi claro em indicar que, quando 
comparados alunos com características 
semelhantes, 54% dos alunos que completam 
cursos profissionais encontram trabalho seis a 
nove meses depois de concluírem os estudos, 
enquanto que nos cursos científicohumanísticos 
esta percentagem se cifra nos 36%. O estudo 
refere ainda que os alunos dos cursos profissionais 
conseguem, em média, remunerações superiores 
ao ingressar no mercado de trabalho. A este 
respeito, também a OCDE, na sua publicação 
“Education at a Glance 2020”, reconhece que os 
cursos profissionais têm mais saídas profissionais, 
justificando o alto grau de empregabilidade pela 
sua forte ligação ao mercado de trabalho. 

Na formação superior, o PO CH apoiou até ao final 
de 2018, mais de 116 mil bolseiros. Esse apoio foi 
fundamental não só para esses estudantes 
poderem frequentar o nível de ensino superior, 

NO ANO LETIVO 2020/2021, OS CURSOS DE 
DUPLA CERTIFICAÇÃO FORAM A ESCOLHA DE 
CERCA DE 4 EM CADA 10 JOVENS, SENDO QUE 
OS CURSOS PROFISSIONAIS REPRESENTARAM 
MAIS DE 80% DO NÚMERO TOTAL DE ALUNOS 
JOVENS MATRICULADOS EM CURSOS DE 
NÍVEL SECUNDÁRIO, DE DUPLA 
CERTIFICAÇÃO.*  ESTES NÚMEROS REVELAM 
QUE O ENSINO PROFISSIONAL É UMA 
ESCOLHA RELEVANTE ENTRE OS JOVENS MAS, 
AINDA ASSIM, AQUÉM DO QUE SE PRETENDIA 
ALCANÇAR ATÉ 2020: 50% DOS ALUNOS DO 
SECUNDÁRIO A FREQUENTAR O ENSINO 
PROFISSIONAL. 

BEATRIZ FERREIRA,  
Curso Técnico de 
Comunicação, Marketing, 
Relações Públicas e 
Publicidade (Curso 
Profissional) na Escola 
Profissional de Rio Maior
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* Dados DGEEC  estatísticas da Educação 2020/2021 
** Nestes valores incluemse os montantes  ao abrigo do mecanismo 
de antecipação do Portugal 2030, que permitiu ao PO CH continuar a 
apoiar as medidas necessárias para a prossecução dos seus objetivos, 
tendo em conta o esgotamento ou elevado nível de compromisso e 
execução da dotação do Programa para o período do Portugall 2020.

como também contribuiu 
para um melhor desempenho 

académico dos estudantes apoiados, quando 
comparado com os que não tiveram acesso a essa 
bolsa, apesar de se terem candidatado, conforme 
demonstrou a avaliação contrafactual realizada 
sobre esta medida de política apoiada pelo FSE. A 
este valor acrescem os mais de 6500 alunos que 
frequentaram cursos Técnicos Superiores 
Profissionais com o apoio do PO CH, também até 
ao final de 2018, e ainda os mais de 1300 
estudantes que beneficiaram de um empréstimo 
bancário para apoio à sua frequência do ensino 
superior, igualmente apoiado pelo PO CH, cujo 
montante global chegou já aos 10 M€ aprovados e 
2,5 M€ pagos aos beneficiários. 

Os Fundos Europeus desempenham um papel 
determinante na evolução positiva do sucesso 
educativo dos jovens, contribuindo para uma 
aproximação aos padrões da União Europeia no 
que respeita ao nível da qualificação da população, 
da redução da taxa de abandono escolar precoce e 
no aumento do sucesso educativo, bem como para 
o aumento da proporção de jovens entre os 30 e 
34 anos com ensino superior ou equivalente. Em 
2021, a taxa de abandono escolar precoce em 
Portugal caiu para mínimos históricos, atingindo os 
5,9%, superando claramente a meta fixada para 
2020. Foi igualmente atingida, ou mesmo 
superada, a meta de 40% da população entre os 30 
e os 34 anos a possuir o ensino superior ou 
equivalente.  

Até 30 de junho de 2022, o PO CH investiu mais de 
2 638 milhões de euros (M€), dos quais 2 242 M€ 
são apoios do Fundo Social Europeu, em cursos de 
dupla certificação para jovens**. Já usufruíram do 
investimento 294 mil jovens, com enorme sucesso, 
como vimos. No âmbito dos apoios ao ensino 
superior, o PO CH investiu 657 M€ (559 M€ FSE), 
abrangendo no total mais de 125 mil alunos na 

frequência desse nível de ensino, fundamental para 
termos uma população ativa cada vez mais e 
melhor qualificada em resposta aos desafios cada 
vez mais exigentes e em rápida transformação da 
economia e da sociedade. 

Mas não ficamos por aqui. Temos feito mais para 
contribuir para a educação, formação e 
qualificações dos portugueses. Num mundo em 
que tudo se transforma e atualiza rapidamente, só 
uma aprendizagem contínua permite que as 
pessoas se mantenham alinhadas com as 
exigências da sua área de atuação profissional. É 
por isso que a aprendizagem ao longo da vida é a 
segunda maior área de investimento do PO CH e 
tem o objetivo de contribuir para o aumento do 
nível médio de qualificação da população adulta ou 
afastada do sistema educativo há bastante tempo. 
Em medidas que apoiam a aprendizagem ao longo 
da vida já foram investidos 946 M€ dos quais  
803 M€ são provenientes do FSE, para apoiar a 
qualificação de 452 mil adultos. O mercado de 
trabalho exige, cada vez mais, especificidade e 
atualização de competências, necessidade a que só 
a oferta de oportunidades de formação permite 
dar resposta. Os jovens e adultos com mais 
competências são mais capazes de contribuir para 
o desenvolvimento económico e social do país e 
são também aqueles que conseguem uma maior 
elevação social e económica. Com uma gama mais 
vasta de competências, estão mais bem preparados 
para traçar o seu próprio destino e enfrentar 
desafios. A diversificação das competências 
aumenta também as possibilidades de desenvolver 
a sustentabilidade e a ecologia da economia 
nacional. 

Até ao fim do segundo trimestre de 2022, o 
investimento total elegível do PO CH nas áreas da 
formação inicial de jovens, ensino superior, 
aprendizagem ao longo da vida e projetos especiais 
para a promoção do sucesso educativo situavase 
nos 4 577 milhões de euros (M€), dos quais  
3 904 M€ foram financiados pelo FSE. Estes 
números apoiaram a formação de um total de 948 
mil pessoas. 

NUNO BATISTA,  
Curso Técnico de Gás (Curso 

Profissional) na Escola 
Profissional do Fundão e curso 

TeSP  Técnico Superior 
Professional de Energias 
Renováveis na Escola 
Superior de Tecnologia do 
Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, ambos 

apoiados pelo POCH
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E AGORA?
Chegaste ao ensino secundário, 
mas os teus olhos estão postos 
na fase seguinte do teu futuro. 
A entrada na universidade vai 
depender das notas 
que conseguires

A UM PASSO DO ENSINO SUPERIOR

O ensino secundário é uma das principais mudan-
ças na vida de um aluno. A exigência vai duplicar 
e o choque que o estudante enfrenta na transição 
do ensino básico para o secundário nem sempre é 
bem assimilada por todos.
Nem sempre com a maturidade desejada, é nesta 
fase que os alunos começam a pensar qual a licen-
ciatura ou pelo menos a área de estudo que pre-
tendem para prosseguir estudos.
Durante três anos a ansiedade de alcançar as me-
lhores notas deixam muitos jovens à beira de um 
ataque de nervos. Todos sabem que uma décima 
pode fazer a diferença na entrada no ensino supe-
rior ou naquela universidade que tanto se quer.
As di�culdades podem começar a surgir e o im-
portante é teres consciência que elas existem, sem 
ignorá-las. O melhor será pedir logo ajuda. Se não 
estás a conseguir acompanhar a matéria como de-
sejas pede ao teu professor para te explicar melhor.
Não acumules dúvidas, porque depois vai ser pior 
para a consolidação das aprendizagens. As esco-
las têm, por hábito, disponibilizar horas de apoio. 
Aproveita-as para realizares os trabalhos e colocar 
aí todas as dúvidas, procurando ultrapassar as di-
�culdades.
Recorrer a centros de explicações ou a um acom-
panhamento individual fora da escola são soluções 
que podes ter de ponderar com os teus pais. No 
entanto, nunca te esqueças que o sucesso vai de-
pender de ti e do teu trabalho. Há quem tenha de 
trabalhar muito mais para alcançar os seus objecti-
vos. Não deites a toalha ao chão se fracassares nas 
primeiras vezes.
Podes também procurar livros de provas de exa-

mes ou descarregar alguns do site do IAVE – Insti-
tuto de Avaliação Educativa, para treinares diaria-
mente e contactares com a exigência dos exames.
Um dos grandes dilemas dos estudantes é per-
ceber qual o melhor método de estudo para ter 
sucesso. No 10.º ano já deverias ter a tua fórmula 
mágica para consolidares a matéria que é lecciona-
da nas aulas. Mas, se ainda não a encontraste ten-
ta algumas maneiras diferentes até encontrares a 
que melhor se adequa a ti.
Nas aulas presta atenção, tira apontamentos e 
questiona quando tens dúvidas. Em casa, estuda o 
que deste e anota se perceberes que algo não �cou 
claro para questionares na próxima aula.
Podes fazer resumos da matéria. Aqui, há também 
métodos diferentes: escrever frases mais curtas, 
escrever os assuntos por tópicos e ligá-los com 
setas, utiliza palavras-chave ou sublinha com cores 
diferentes e lê em voz alta. Estes são apenas algu-
mas sugestões, mas podes encontrar mais.
Habitua-te a criar um plano de estudo e �ca o�ine 
quando estiveres a estudar. O telemóvel acabará por 
ser sempre uma distracção se estiver ao teu lado, 
mesmo que no silêncio. A tentação é sempre grande. 
Podes estabelecer um horário, com pausas, e nes-
ses momentos de relaxamento aproveita para des-
contrair nas redes sociais ou jogos online. A con-
centração não é sempre igual, por isso, é mesmo 
importante que pares quando percebes que já não 
estás a render.
Estudar sozinho ou acompanhado depende sem-
pre de cada estudante. Em grupo terá de ser com 
alguém que esteja no mesmo ‘mood’ que tu, ou 
seja, dedicado ao estudo e não pronta a desestabi-
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lizar. Há tempo para tudo.
Explicar a matéria a um colega é também uma for-
ma de estudo, assim como a troca de impressões 
ou um pedido de ajuda também são úteis no cami-
nho para o sucesso escolar. 
Para ajudar à concentração há também quem re-
corra à música. Podes colocar os teus phones ou 
pôr a tocar uma música em tom ambiente. Algo 
que nunca deves fazer é deixar a matéria toda para 
estudar na véspera. Rever e consolidar sim, mas 
se não pegaste nos livros dias antes… podes vir a 
passar um mau bocado.
Nem todos os alunos chegam ao 10.º ano ou aca-
bam o 12.º ano com a certeza do curso que querem 
seguir no ensino superior. Durante os três anos do 
secundário podes aproveitar para marcar presença 
nos Dia Aberto que algumas universidades fazem. 
Aqui perto, bene�cias da abertura de portas do 

Politécnico de Leiria, que também permite que 
vás assistir a uma ou outra aula de um determina-
do curso para perceberes se é mesmo aquilo que 
queres.
Nas feiras de oferta formativa que se realizam em 
muitas escolas aproveita para passar pelos dife-
rentes stands e recolher o máximo de informação. 
Poder-te-á ser útil.
As universidades de Verão organizadas por dife-
rentes faculdades e politécnicos são outras opções 
que tens para experimentares durante uma ou 
duas semanas as vivências do ensino superior. Nes-
tes projectos podes escolher as áreas pelas quais 
tens mais interesse.
O intercâmbio com escolas de outros países são 
experiências que podes acumular no secundário e 
que te irão deixar o ‘bichinho’ para fazer erasmus 
no ensino superior.

PUBLICIDADE
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OPINIÃO

JORGE BAJOUCO
Director do Agrupamento de Escolas Henrique Sommer

Iniciamos um novo ano escolar, 
com os rituais de sempre, mas 
apetrechados de novos recursos 
e NOVOS desa�os, adaptados à 
“Escola pós-Covid”. É tempo de 
recuperação e de resiliência, que 
importa saber enquadrar na me-
lhor dimensão escolar/educativa.
A Escola é um “Ecossistema” 
que proporciona o ambiente 
necessário a uma aprendizagem 
globalizante, onde “Saber Ser 
e Ser com Saber” é o formato 
para o desejado “Per�l de Aluno”, 
adaptado aos novos tempos.
É tempo… 
... das Comunidades Educativas 
valorizarem as sinergias que a 
sociedade disponibiliza, poten-
ciando as realidades com novas 
tecnologias de informação e 
comunicação;
… de Alunos, Pais/Enc. de Educa-
ção e Pro�ssionais da Educação 
encontrarem outros meios de 
Colaboração/Compreensão, 
aproveitando a experiência 
conseguida em momentos de 
desa�os, como os da pandemia;
… das políticas educativas 

valorizarem mais as dinâmicas 
escolares, proporcionando as 
alterações necessárias, com vista 
a uma sociedade mais inclusiva, 
mais solidária e mais justa. 
Ser Aluno, nos próximos tempos, 
questiona as vivências a desen-
volver, pelo que as Escolas tentam 
soluções para a melhor integração 
de Todos. Num clima de incerte-
zas, os alunos do Secundário, em 
particular, com o seu percurso 
formativo em desenvolvimento, 
têm à sua disposição nas Escolas, 
valiosos recursos tecnológicos, 
didáticos, formativos/pedagógi-
cos, além de uma diversidade de 
cursos, disciplinas, projetos/ativi-
dades, onde a organização da vida 
diária, poderá ser (re)programada 
segundo os seus interesses. Todos 
podem, assim, encontrar neste 
“novo ambiente de trabalho” mais 
condições que lhes proporcionem 
horizontes de sucesso, sempre na 
perspetiva da melhor realização 
pessoal e pro�ssional.
A Escola, no seu todo, tenta 
compensar o que foi perdido, na 
dimensão humana.

Conhecendo-se a realidade 
escolar, e considerando o Projeto 
Educativo Municipal, as nossas 
Escolas recomendam-se por (re)
conhecidos motivos: currículo(s) 
com mais �exibilidade, ligados aos 
interesses e à realização pessoal; 
Pedagogia diferenciada, numa 
perspetiva inclusiva; Orientação 
Escolar e apoio psicológico, perto 
das vivências escolares e das 
famílias; Ação Social Escolar com 
respostas aos núcleos familiares;
Recursos pedagógicos, didáticos e 
tecnológicos, em disponibilidade 
crescente; Atividades, Projetos 
e Iniciativas de complemen-
to curricular e de valorização 
pessoal/social; Escolas ligadas às 
Comunidades Educativas; Alunos, 
participantes ativos na realidade 
escolar…
… Ser Aluno, nesta geração on-
-line, apesar dos riscos, encontra 
muitas virtualidades para guardar 
na pen das vivências escolares 
e na formação integral de cada 
um…
Texto escrito segundo as regras 
do Acordo Ortográco de 1990
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