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O que te levou a fazer ERASMUS e a escolher Praga? 
Sempre soube que fazer ERASMUS era uma experiência imperdível, 

desde que vi a minha prima mais velha, estudante de MEAmbi no IST, a 

embarcar numa aventura para Buenos Aires. Juntando isto a todos os relatos 

de estudantes mais velhos de MEQ que também já tinham feito ERASMUS 

anteriormente, soube que assim que tivesse a oportunidade de me candidatar, 

devia fazê-lo sem pensar duas vezes. Agora vinha a parte difícil: escolher o 

local onde ficar. Tinha bastantes opções em mente: Itália, Países Baixos, 

Polónia, Noruega e por fim, mas não menos importante, República Checa. 

Comecei por fazer uma exclusão de partes em termos de custo de vida, 

localização geográfica dentro da Europa, espírito de ERASMUS, e vagas 

disponíveis para candidatura. Assim, sabendo que o custo de vida da República Checa é relativamente 

semelhante ao de Portugal, que é um país bastante central na Europa, e sabendo que tinha a possibilidade 

de mudar temporariamente de país com duas das minhas amigas mais chegadas, Praga e o seu fantástico 

espírito de ERASMUS subiram rapidamente para #1 na minha lista de candidatura.  

 

Quais foram/são as maiores dificuldades que estás a sentir? 

As maiores dificuldades centram-se sem dúvida no choque cultural que se faz sentir entre o povo 

Português, e os habitantes da Europa do Leste.  

Primeiramente, as pessoas nesta parte do mundo são mais frias e muito menos amigáveis do que 

estava habituada! Tenho vindo a perceber que muito se deve a toda a história por que já passaram, ao clima, 

e ao facto de não falarem muitas línguas para além da língua mãe deles. A maior parte dos Checos não fala 

Inglês, nem em secretarias de residências estudantis, nem em caixas de supermercado, nem sequer em 

receções de hotéis/hostels, o que torna a nossa comunicação bastante gestual. Mas nada que o Google 

Tradutor não resolva! 

Esta diferença de amabilidade entre pessoas faz-se notar ainda mais sempre que no meio de uma 

multidão de turistas e locais, quando se ouve uma voz portuguesa, o instinto natural da nossa espécie é 

gritar: “Ouviram? é um Tuga, estão aqui mais Portugueses, ouviram?”, até essa outra voz portuguesa se 

pronunciar e afirmar que efetivamente é Português. A partir do momento em que ditos grupos de 

portugueses se encontram, faz-se toda uma festa e toda uma conversa infinita. E que bem que sabe falar na 

nossa própria língua! 

Outra grande dificuldade sentida é sem dúvida a falta que a comida Portuguesa faz. Tornei-me 

verdadeiramente portuguesa quando saí de Portugal e já sonhava com aquele bitoque com batatas fritas e 

arroz que é servido numa travessa de alumínio numa tasca portuguesa por um Sr. Zé. Porém, não deixem 

ERASMUS 
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de experimentar tudo o que for comida típica do país para onde forem estudar! Não há melhor forma de 

conhecer um país do que começar pela gastronomia! 

 

E o que estás a gostar mais? 

     Sempre ouvi dizer que ERASMUS não se faz sozinho, e 

mais verdade não podia ser! Desde a primeira semana que 

estabelecemos um grande grupo de amigos 

(maioritariamente portugueses) com quem partilhamos a 

maior parte do nosso tempo, desde refeições e convívios, a 

viagens pela Europa. Esses amigos, e outras pessoas com 

quem vamos cruzando caminho ao longo destes meses, são 

quem faz com que isto tudo valha a pena. Desde 

Portugueses e Espanhóis, aos Belgas, Russos e Estonianos, 

conheci pessoas que valorizo muito, e que espero levar comigo após voltar para Portugal! 

 

Qual a influência que está a ter em ti e que acreditas que terá no teu futuro?  

Tendo nascido e crescido como uma verdadeira Alfacinha, nunca tive a experiência de sair do ninho 

dos pais e da terra natal para ir viver para outra cidade para estudar, como a maior parte dos estudantes 

universitários têm. Ir viver sozinho ou com amigos para outro país requer bastante coragem e autonomia, 

características estas que sinto que fui desenvolvendo cada vez mais com o passar dos dias aqui! 

Cada um tem a sua maneira de ser e de lidar com as circunstâncias em que se insere, no entanto, 

sinto que esta experiência tem muito a oferecer a cada um de nós, independentemente de nos sentirmos 

mais ou menos à vontade de sair do ninho e de explorar o mundo fora da nossa bolha de normalidade e 

rotina. Assim sendo, aconselho vivamente a todo e qualquer estudante, que tenha a possibilidade de 

estudar fora pelo programa ERASMUS (ou por outro programa semelhante), que arrisquem e não pensem 

duas vezes. Vão ver que será um esforço recompensado! 
 

Se pudesses repetir a experiência para onde gostavas de ir?  

Há bastantes cidades/países para onde gostaria de ir caso pudesse repetir esta experiência, tendo 

em conta todos os requisitos que já mencionei anteriormente. Posto isto, adoraria poder fazer ERASMUS 

em Itália, onde poderia experienciar um clima mais parecido com o nosso, em Portugal (algo que me faz 

imensa falta aqui na República Checa, onde o tempo é bastante frio com alguma neve), uma gastronomia 

incrível (algo que também não é a especialidade Checa), e um povo mais aberto, amigável e parecido 

connosco. 

Se há algo que aprendi bastante ao vir de ERASMUS é nunca julgar um livro pela capa. Sempre julguei 

a Polónia como um país para visitar, mas onde não teria o interesse de ficar por mais que uma semana. Tudo 

isto mudou quando pus os pés em Cracóvia e me apaixonei por ela! Falam bem inglês, a cidade é 

maravilhosa e também permite fazer bastantes viagens pela Europa mais acessivelmente. 

Catarina Louro 
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Portugal é um país envelhecido e repleto de aldeias e vilas das quais nunca ouvimos falar. Mas a 

Missão País já ouviu de certeza. Todos os anos partem em missão dezenas de grupos de universitários pelo 

país inteiro, com o objetivo de servir cada localidade para onde vão, no que ela precisar. E, no processo, 

ficam também com as vidas transformadas. 

“No 1º ano da faculdade, e em conjunto com uma amiga que tinha conhecido há seis meses (mas 

que já conseguia intitulá-la de tal), sem procurar muito, ficámos a saber de um projeto que em tudo nos 

despertou interesse: a Missão País. Ao início, e sem conhecer ainda muito, decidimos candidatar-nos e, uns 

dias depois, acabamos por saber que tínhamos entrado em Sagres. Ficámos super contentes, íamos num 

projeto de voluntariado as duas com o qual nos identificávamos imenso, conhecer pessoas novas, ‘Vai ser 

giro!’ era o que dizíamos. De facto, foi. Mas foi muito mais 

que isso.” 

A Missão País é um projeto de voluntariado católico, 

feito de universitários para universitários. Realizada na 

semana entre os dois semestres, é a pausa perfeita para 

voltarmos ao Técnico de coração cheio. O alvo das missões 

são todas as vilas e aldeias do nosso país que precisam de 

muita atenção, disposição para ajudar com um sorriso na cara. Cada local recebe o grupo de missionários 

durante três anos seguidos. E é uma semana passada em comunidade, ao serviço do outro. Durante o dia, 

estamos divididos, focando-nos em sítios diferentes: lares, escolas, creches, ou mesmo andando de porta 

em porta à procura de ajudar quem precisa. São dias passados a ajudar, a partilhar, a brincar e sobretudo a 

ouvir. Ouvir os outros missionários (com muita brincadeira à mistura!!) e também as pessoas da comunidade 

onde estamos. É uma semana de entrega e, principalmente, de um grande crescimento pessoal, 

experienciando o verdadeiro sentido de uma vida virada para os outros. 

“Nos dois anos que fiz missões, fiquei no porta a porta. Se há dias que não correm muito bem? Há. 

Se há dias em que poucas são as pessoas que nos abrem a porta? Sim. Mas aos poucos íamos conquistando 

a confiança da população de Sagres, e de estranhos 

passávamos a ouvintes, confidentes. De estranhos 

passávamos para conversas acompanhadas de torta de 

Limão na casa da Dona Rosa, para desabafos e partilhas 

de histórias de vida, ou por vezes, apenas um silêncio de 

companhia, porque muitas vezes era isso que era 

preciso, apenas companhia.” 
 

 

RÚBRICA SOLIDÁRIA 
MISSÃO PAÍS 



 

5 

A Missão País é um projeto para universitários. Somos todos de idades muito próximas e estamos 

na mesma fase de vida. E, na maioria, todos na mesma faculdade. É uma oportunidade para passarmos uma 

semana com pessoas que estão a viver o mesmo que nós. Temos os mesmos desafios, professores, cadeiras, 

testes, vivemos as mesmas dificuldades no Técnico (no nosso caso) e essa partilha pode ajudar em muita 

coisa. Inevitavelmente criam-se (grandes) amizades, e, dias depois, andamos pela faculdade e os rostos que 

vemos deixam de ser desconhecidos e passam a ser caras amigas, que passaram connosco uma semana 

muito especial. 

     Transportamos connosco a alegria da juventude, e, na 

Missão País, levamo-la diretamente ao mais novo e ao mais 

velho que nos passa pelo caminho. E não é uma alegria 

apenas despreocupada, é a presença de Deus que nos 

acompanha e guia durante a semana, contagiando mais e 

mais pessoas. E toca também a quem não crê, por ser a 

alegria do serviço, de darmos gratuitamente do nosso tempo, 

de aprendermos com a história de vida de cada pessoa nova 

que conhecemos (porque ninguém passa indiferente). 

A semana das missões é intensa. Chegamos ao fim do dia muito contentes, mas também cansados. 

E olhamos à volta, para quem janta ao nosso lado, e vemos mais 40 missionários tão contentes e tão 

cansados como nós. Todos temos um sorriso na cara, uma história para contar ou uma brincadeira nova 

para partilhar. Sentimo-nos acompanhados, integrados e percebemos que a missão é maior do que cada 

um de nós. E que privilégio é poder fazer parte de um projeto tão grande e que chega a tanta gente!  

O dia da despedida é sempre um misto, e se na última vez que cantamos o hino da missão sentirmos 

um apertozinho no coração, está tudo certo! Voltamos com a certeza de que demos o nosso melhor para 

que aquela semana tenha sido diferente e para que a presença de Deus se tenha sentido, tal como se sente 

em cada missionário. 

A Missão País transforma mesmo vidas, para quem missiona e para quem é missionado. E nós, jovens 

universitários, somos chamados a levar este entusiasmo pelo país inteiro! De que estão à espera? 

        

Se quiseres saber mais sobre a Missão País, visita o site (https://www.missaopais.pt/) ou o Instagram 

(@missaopais). 

Mariana Bessa e Madalena Correia Gomes 

IST IV - Oliveira de Frades IST II – Sagres 
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PERCURSO ACADÉMICO 

Fale-nos um pouco sobre o seu percurso 

académico. Como é que aqui chegou? O que o 

levou a escolher a área da Química? 

“Em bom rigor eu tive de escolher 

engenharia química, embora o que eu gostava era 

de química.”  A professora Cristina Gomes de 

Azevedo frequentou um colégio, tendo em 

seguida ingressado no liceu e admite ser uma 

pessoa que nunca soube concretamente o que 

gostaria de fazer antecipadamente. Seguia o seu 

percurso normal, ano após ano, sem grandes 

preocupações sobre o futuro. 

Chegou até a ponderar um curso em 

matemática na Faculdade de Ciências, mas, 

através de uma conversa com amigas por volta 

dos 15 anos, veio a descobrir o curso de 

Engenharia Química, e assim, “quando foi a 

altura para escolher o que eu queria fazer, não tive 

hesitação nenhuma e queria vir para o Técnico, 

mas para química porque o que eu gostava 

mesmo era de química, e ainda hoje é.” E assume 

ainda não ter afinidade com engenharia, mas, 

logo no primeiro dia, percebeu que o seu futuro 

era no Técnico, “queria fazer a vida académica 

aqui, tirar um doutoramento e dar aulas.” 

Após a conclusão da licenciatura, deu-se a 

circunstância de fazer o Mestrado em Química 

onde existiam vários professores portugueses e 

estrangeiros a lecionar as cadeiras, os quais dava, 

oportunidades a alunos de se juntarem a equipas 

de investigação das quais faziam parte bem como 

às empresas onde estavam ligados, e, assim que 

esta surgiu, a professora aproveitou e acabou por 

embarcar numa aventura num mestrado na Max 

Planck Institut  na Alemanha. Esteve lá cerca de um 

ano e admite ter sido um “período bastante 

produtivo e bastante enriquecedor a nível 

humano”. Finalizado este período, voltou então 

a Portugal, com a tese feita e pronta para o desafio 

de simultaneamente dar aulas e fazer o seu 

doutoramento. 

 

Ao longo dos anos, são muitos os professores que conhecemos e é logo no nosso primeiro 

ano que nos cruzamos com a professora Cristina Gomes de Azevedo. Mas quão bem a 

conhecemos?                                                                                                                                                                                                 

Podes ler a seguinte entrevista e ficar a conhecer um pouco mais sobre a vida da professora! 

ENTREVISTA 
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Sempre quis ser professora universitária? Ou na 

infância tinha outras ambições? 

“Percebi no primeiro dia em que aqui entrei 

(que queria ser professora) porque me cruzei com 

uma pessoa que é responsável pelo meu percurso, 

o professor Romão Dias. O professor foi a pessoa 

com quem eu me cruzei na vida que mais admirei 

do ponto vista pedagógico. Tal nunca me tinha 

acontecido, e eu já tinha tido bons professores.” 

Explicou-nos que foi logo na primeira aula de 

apresentação que percebeu que o professor era 

uma pessoa fascinante pelas suas capacidades 

pedagógicas, dado que tinha um gosto enorme 

pela química e pela arte da lecionação. A cadeira 

que ensinava era na altura chamada Introdução à 

Teoria da Valência, que hoje em dia corresponde 

à cadeira de Química (com algumas alterações no 

programa), sendo o professor considerado o pai 

da Química Organometálica. “Ele inclusivamente 

repetia as aulas ao sábado para os alunos que não 

estavam a seguir a matéria, e eu vinha assistir a 

essas aulas para poder ouvir outra vez, portanto o 

meu destino ficou traçado aí.” A professora 

Cristina contou ainda que por volta do 

terceiro/quarto ano, ela, e um grupo de colegas, 

combinaram ir ao complexo com o professor 

participar na investigação que ele fazia só para 

poder “treinar a química e fazer mais da que era 

lecionada”. 

“Ainda hoje leio livros do professor Romão 

Dias e sinto a perda que foi para o Técnico e para 

os alunos. A qualquer aluno dele que lhe fosse 

colocada a questão se ele tinha sido um bom 

professor, não havia quem dissesse que não. 

Posso dizer que ele é o responsável por estar aqui 

e pelo meu gosto por química se ter tornado 

numa paixão”. 

 

Qual foi a sua disciplina preferida? E aquela que 

teve mais dificuldades? 

Inicialmente remete-nos para o tempo da 

escola, confessando que a disciplina que teve mais 

dificuldades na escola foi francês. “Eu não sou 

uma pessoa de humanidades, eu gostava era de 

cadeiras de matemática, química.” Mas que 

também gostava muito de inglês dado que no seu 

percurso académico ter frequentado um colégio 

inglês, tendo-lhe dado boas bases. Admite 

também que o francês predominava na altura e 

que não tinha tido esse “background” e que 

acabou por fazer essa disciplina “porque tinha de 

ser”. Ainda hoje confessa que a língua não lhe diz 

nada, é capaz de perceber, mas não gosta de falar, 

apenas gosta de ouvir francês cantado. 

No Técnico, a cadeira que mais fascinou a 

professora Cristina e que terá tido maior influência 

no seu percurso foi Introdução à Teoria da 

Valência, lecionada pelo professor Romão Dias.   

Já a cadeira que menos gostou terá sido 

Eletromagnetismo, afirmando divertidamente 

que nunca entendeu nada, “foi a minha pior nota 

no técnico, tive um 10, mas ficou feito e não me 

preocupei mais.” 

 

INVESTIGAÇÃO 

Para além de dar aulas, sabemos que também 

desenvolve projetos de investigação. Podia 

contar-nos um pouco sobre os projetos que está 

a desenvolver atualmente?  

No seguimento da sua tese de 

doutoramento, e durante muito tempo, 

desenvolveu síntese organometálica e confessou-

nos que o que a fascina é “criar compostos”. 

Porém, considera que esta “é uma área bastante 

ingrata, pois ou se sintetiza um composto, que 

sabemos o que é, ou então não serve para nada e 

temos de deitar fora. É preciso muita resiliência 
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para aguentar meses e meses de falhanços.” 

Explica-nos que para chegar ao laboratório é 

necessária muita preparação “a química tem de 

ser pensada e escrita num papel, só depois é que 

se pode seguir para o laboratório” e mesmo 

assim “se 10% do que escrevemos funcionar na 

bancada, estamos com sorte.” 

Dentro desta área, enveredou pelos estudos 

bioinorgânicos, estudando compostos de vanádio 

e cobre (uma vez que estes metais existem no 

nosso organismo), nomeadamente, a sua 

capacidade de entrar nas células para efeitos 

terapêuticos.  

Conta-nos que algo que lhe agrada bastante 

é o facto de os projetos que integra serem 

colaborações, “Hoje em dia, sintetizar um 

composto só por si não tem grande interesse, há 

que ter uma aplicação ou objetivo por trás. A 

ciência evoluiu e há uma integração de pessoas e 

de técnicas que dão consistência ao trabalho”. 

Ter um objetivo faz com que após a tentativa de 

síntese de um composto a professora possa “ter 

um resultado negativo que mesmo assim era um 

resultado.  Obrigava-me a procurar outro metal, 

mas não era uma derrota tão arrasadora como se 

o único objetivo fosse chegar a um composto.” 

 

Qual foi o projeto que mais gostou de integrar 

até hoje a nível da investigação? 

“O projeto que mais gostei de integrar foi o 

das aplicações bioinorgânicas, que consiste na 

interação dos complexos (com proteínas) com as 

células. O objetivo era transportar para dentro das 

células complexos bioinorgânicos com um efeito 

terapêutico, nomeadamente anticancerígeno.” 

Confessa-nos que a área da medicina é algo que a 

fascina, “hoje, se voltasse atrás era médica, sou 

uma curiosa por medicina e vou aprendendo 

umas coisas sempre que posso. Por esta razão, 

identifiquei-me mais com este projeto e tornou-

se mais motivador”. 

Apesar deste projeto continuar a consistir 

na síntese de compostos, "havia uma 

preocupação de trabalhar em condições 

parecidas com o nosso organismo, quer em 

termos de pH, quer em solução aquosa.” No 

fundo, o projeto consistia em “sintetizar 

compostos e ver se coordenam, com as respetivas 

proteínas; os de vanádio com a transferrina e os 

de cobre com a albumina. De seguida era ver se 

estes conseguiam penetrar nas células sem haver 

o desmembramento do metal e do envolvimento 

orgânico. E finalmente alguém estudará se, 

efetivamente, tem um fim terapêutico ou não”. A 

sua participação era uma entre muitas outras 

pessoas envolvidas. Estes estudos envolvem um 

número elevado de contribuições e colaborações. 

A sua colaboração era, através de técnicas 

electroquímicas, dar um contributo para o estudo 

do processo.  

 

ENSINO 

Quais as disciplinas que a professora atualmente 

leciona e qual/quais iniciou a sua carreira 

profissional? Qual das cadeiras que lecionou até 

hoje lhe fascinou mais? 

Prontamente, a professora afirmou: “as 

cadeiras que lecionei eram e são todas da área da 

Química. Não dava, não dou, aliás, nem darei 

cadeiras do foro da engenharia” 

Após a licenciatura, a professora decidiu 

embarcar num mestrado em Química, fugindo da 

engenharia, “não queria acabar o curso e ir para 

uma fábrica. Não é que não tivesse ido a 

entrevistas, mas fazia os possíveis para me sair 

mal”. Tornou-se assistente após a apresentação 

da tese e por abertura de concurso. Iniciando a sua 

carreira como professora ao entrar no 
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doutoramento. Admite-nos que inicialmente terá 

sido muito fatigante, “tinha de conciliar as duas 

atividades, quer do ponto de vista físico, quer 

emocional”.    

“Comecei a lecionar cadeiras sempre na 

área da Química, que foram mudando de nome ao 

longo dos anos, se vos disser os nomes é vira o 

disco e toca o mesmo. Cheguei a dar cadeiras ao 

terceiro ano, mas sempre no seguimento das 

Ciências Básicas. Por exemplo, Laboratórios 

Integrados, onde fazíamos sínteses mais 

avançadas (ao abrigo do ar) e estudos de 

complexos”. 

Atualmente, a professora leciona cadeiras do 

primeiro ano, com as quais sente uma enorme 

ligação, “voltei às bases, e é isso que eu gosto. É 

uma grande honra e sinto uma grande emoção 

quando penso que herdei a cadeira do Professor 

Romão Dias, a cadeira de Química, antigamente 

chamada de Introdução à Teoria da Valência. É isto 

que eu gosto de ensinar e eu gosto muito de 

ensinar o primeiro ano”.  

 

Quais os desafios de dar aulas ao primeiro ano? 

A professora Cristina tem um especial gosto 

por ensinar os alunos do primeiro ano, pois 

“coloca desafios muito especiais que só quem 

lhes dá aulas compreende. Poder-me-ão dizer 

que os assuntos são mais básicos. São. Mas 

conseguir explicar algo potencialmente 

complicado, assuntos desenvolvidos mais à frente 

no curso, de forma simples e clara para o primeiro 

ano perceber e ser simultaneamente 

cientificamente correto não é fácil, mas isso 

encanta-me. Claro que depois tenho de lidar com 

a imaturidade dos alunos que cá chegam de um 

ensino secundário que já deveria ter sido 

reestruturado há muito tempo. Os alunos vêm 

habituados a que lhes seja dado o peixe, e se vier 

mastigado melhor ainda. Já eu, quero ensiná-los a 

pescar”. 

“Os alunos vinham de um ensino com 

avaliações inflacionadas, chegam aqui e já nada é 

assim. Os assuntos complicaram muito e a 

mentalidade precisa de acompanhar esse salto na 

vida. Eu apanho-vos logo no primeiro semestre e 

noto todos os anos uma diferença brutal nos 

alunos, do primeiro para o segundo semestre. 

Acabam de chegar e percebem rapidamente que 

têm muito mais liberdade e, gerir essa liberdade, 

é algo muito complicado. Se não têm vontade de 

estar na aula, vão dar uma volta, vão-se distrair, eu 

não obrigo ninguém a estudar. Mas se é para estar 

na aula é para trabalhar, ou pelo menos não estar 

a perturbar, por uma questão de respeito por mim 

e pelos colegas. E esta minha maneira de ser faz-

me ter uma reputação de muito exigente”. 

 

Apesar da situação pandêmica ainda não ter 

chegado ao fim, já são muitas as restrições que 

foram levantadas e aos poucos é nos possível 

retornar à normalidade, nomeadamente às aulas 

presenciais. Qual a opinião da professora sobre 

aulas online vs. aulas presenciais? Qual foi a 

maior dificuldade sentida por retornar a este 

regime e as vantagens?  

A professora conta-nos que “durante o 

confinamento, foi muito difícil dar aulas. Fazia 

perguntas tão simples quanto: estão-me a 

compreender? E do outro lado nada. Numa 

assembleia de 90, ninguém respondia, isso foi 

doloroso”. 

“No ano passado, felizmente, foi possível 

realizar os laboratórios de Química I 

presencialmente, com todos os cuidados face às 

regras de segurança e, no final, senti-me realizada 

(na medida do possível). Já os laboratórios de 

Química II só o foram parcialmente. No entanto, 
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as aulas teóricas e práticas eram dadas online e, 

devido a uma má comunicação entre docentes, 

ninguém sabia que os alunos estavam a ser 

assoberbados de avaliações nas Matemáticas. Por 

desconhecimento, não conseguia compreender o 

porquê dos alunos não se entregarem tanto à 

cadeira e senti, melhor sei, que fui injusta com 

eles”. 

Acabado o primeiro semestre, chegou o 

segundo com Química II (atualmente Cinética e 

Equilíbrio Químico em Soluções) e a professora 

Cristina acredita “que tenha corrido bem, os 

alunos passaram e com boas notas. Esforcei-me 

para melhorar os slides e torná-los mais 

chamativos, mas mesmo assim recebia muito 

pouco feedback. Mas havia um ou outro aluno 

que respondia e passei a conhecer-vos pela voz”. 

Com alguma tristeza afirma que se 

conseguiram adaptar à nova realidade, “mas 

sentia muita falta do contacto direto. Se ser 

professora fosse como foi na época do 

confinamento, então não gostava de ser 

professora”. Conclui admitindo que notou uma 

diferença gigantesca ao voltar ao regime 

presencial, “noto os alunos muito interessados e 

com vontade de aprender, sinto que estão a 

gostar das aulas. Pelo menos é essa a situação até 

à data. No ano passado sentia que não 

exteriorizam tanto, mas é normal, eles nem se 

conheciam bem, até para eleger um delegado foi 

a dificuldade que foi, eles estavam muito sozinhos 

e desamparados”. 

 

FINAL 

A iniciativa que precede esta entrevista 

chamava-se Elementos Químicos. Qual é o 

elemento químico preferido da professora?  

Relembrando, novamente, a sua vasta 

carreira enquanto investigadora, notou que o 

projeto mais especial foi o da sua tese de 

doutoramento, “havia uma tradição no grupo do 

Professor Romão Dias de complexos de 

molibdénio, e, apesar de me ter afastado um 

bocadinho dos ligandos tradicionais, mantive-me 

fiel ao molibdénio, portanto continua a ser esse o 

meu elemento preferido”. 

 

 Por fim gostaríamos de agradecer muito a 

disponibilidade e pedir que deixasse uma 

mensagem para os alunos do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Â 

Ê 

Eu gostava de desejar a todos a maior 

felicidade e sucesso, quer para aqueles que 

agora começaram, quer para os que estão a 

acabar. Sucesso académico e profissional. 

Nunca esqueçam que o sucesso é 10% talento 

e 90% de trabalho. Espero que, enquanto aqui 

estão e quando o deixarem, que o Técnico 

seja uma escola da qual se orgulhem. Não é 

negar-lhe os defeitos que existem, ou as 

coisas que têm de melhorar, mas o Técnico é 

gerido por pessoas, e as pessoas erram e 

aprendem.  

Sobretudo, sejam vocês próprios. Uma 

coisa que a minha filha me disse quando tinha 

17 anos e decidiu ir estudar medicina sozinha 

para Inglaterra, que nunca me esqueço e que 

digo muitas vezes aos meus alunos é: mais 

vale arrepender-me do que fiz do que 

arrepender-me do que não fiz. Portanto 

sigam os vossos sonhos até poderem. A vida 

não é justa, e nem sempre os conseguimos 

cumprir, mas lutemos por eles e não 

desistamos à partida. Porque se eu fiz e tentei, 

e não deu certo, arrumo essa parte da vida e 

sigo em frente, porque é em frente que é o 

caminho. Diria aos alunos que não têm de ser 

os melhores, mas têm de dar o seu melhor. É 

esse o meu lema de vida. 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

Dia 6 de outubro de 2021, a Real Academia Sueca de Ciências (The Royal Swedish 

Academy of Sciences) revelou os nomes dos laureados do Prémio Nobel de Química de 

2021 -Benjamin List e David W.C. MacMillan - pelo desenvolvimento de um novo tipo de 

catálise. 

Na indústria e em laboratório, a síntese artificial de moléculas é um processo usual 

que confere às substâncias determinadas propriedades desejadas no produto final. Para “construir” estas 

moléculas são necessárias outras substâncias para controlar e acelerar as reações químicas, sem, no entanto, 

fazerem parte da constituição do produto final. Estas substâncias designam-se por catalisadores. 

Os catalisadores são, assim, de extrema importância nos processos de síntese de moléculas e 

imprescindíveis nas diversas indústrias. Anteriormente aos estudos realizados por estes investigadores, 

eram utilizados apenas dois tipos de catálise: enzimática e através da utilização de catalisadores metálicos. 

Em 2000, Benjamin List, agora diretor do Instituto Max-Planck für Kohlenforschung, em Mülheim an 

der Ruhr, e David W.C. MacMillan, professor na Universidade de Princeton, desenvolveu estudos 

independentes acerca de um outro tipo de catálise: organocatálise assimétrica.  

Por norma, no processo de síntese, formam-se como produto final um composto e outro que é a sua 

“imagem no espelho” e estes dizem-se enantiómeros. No entanto, nesses processos, apenas um deles é 

o desejado, por isso, são utilizados catalisadores para obter esse produto com elevado rendimento, como 

é comum na síntese orgânica moderna. Na organocatálise assimétrica são utilizadas pequenas moléculas 

orgânicas constituídas maioritariamente por carbono, hidrogénio, nitrogénio, enxofre e fósforo, que 

atuarão desse modo nas reações. 

Graças à sua constituição, estes catalisadores possuem diversas vantagens, como o facto de serem 

mais económicos e de terem um menor impacto ambiental. Assim, as indústrias e laboratórios terão ao seu 

dispor uma ferramenta mais eficiente e vantajosa para obterem os produtos finais, causando um impacto 

significativo no nosso futuro e no da ciência. 

Quem sabe se, um dia, será um de nós a receber o prémio Nobel por, tal como estes investigadores, 

o nosso trabalho ter um impacto positivo na Humanidade?...  

E O PRÉMIO NOBEL DA QUÍMICA 2021 VAI PARA… 
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 Comecemos por desmascarar uma das grandes mentiras da atualidade. O Natal não é assim tão 

especial. Eu sei, chocante! Todos adoram passear pela Baixa e ver as ruas cobertas de luzes e enfeites, dar 

um salto ao Rossio e beber vinho quente enquanto os olhos vagueiam por incontáveis bancas de artesanato 

e produtos típicos da época, ou marcar presença no Wonderland e tirar a típica fotografia com a roda 

gigante e comer um waffle extremamente overpriced. E se é para nos sentirmos “diferentes” ou 

“únicos” saltamos estas visitas tradicionais e organizamos dezenas de listas de amigos secretos, pais 

natais secretos, agentes secretos, o que for. A futilidade destes comportamentos só não é visível para quem 

a escolhe conscientemente ignorar. 

Não obstante, o Natal nem sempre teve esta amargura conotada à sua essência. De facto, antes do 

Técnico entrar na minha vida e reformatar integralmente a vontade de viver, o Natal era o pretexto ideal 

para ir à caça de boa festa, boa animação e boas memórias. Dezembro era um mês que contava com o 

terminar das aulas do 1º Período e dava as boas-vindas a duas semanas de puro descanso. Zero exames, 

zero burocracias, zero problemas associados ao ensino. Que maravilha que era. 

 Mas, uma pessoa entra neste “maravilhoso” instituto e depara-se com a triste realidade de exames 

em janeiro, projetos e mais projetos, e, como se não bastasse, uma restruturação súbita que continuamente 

destrói a vontade coletiva de celebrar integralmente a “magia desta época festiva”.  

 Torna-se, portanto, relevante, demonstrar o porquê do Natal não ser tão mágico e puro quanto os 

anúncios televisivos fazem crer e apresentar soluções pragmáticas à boa moda de engenheiro. 

 

Cena 1- Compras e Jantares de Natal- Ho! Ho! Oh my money! 

 Cada ano parece chegar mais cedo, e, tão evidentemente como o choro de um estudante marcar o 

início da época de exames, também a voz aguçada da Mariah Carey denota o começo de mais um período 

de consumo excessivo e contas bancárias a zeros antes do dia 15. Pois é, ninguém disse que o Natal era 

barato. São jantares de curso, jantares de amigos secretos, jantares solidários, jantares e mais jantares, de 

tal forma que uma pessoa nem pode respirar muito alto senão aparece logo alguém com mais uma fatura 

a pedir pelo nosso número de contribuinte. E já nem falo das prendas. Somos estudantes, logo, somos 

inerentemente pobres e vivemos na penúria. Querem prendas? Consigo oferecer três exames em segunda 

fase, uma barra de cereais que tem de durar até janeiro e meia dúzia de moedas de 5 cêntimos que têm de 

ser suficientes para as compras do mês. 

 Claro que o que conta é a intenção, mas de boas intenções está o inferno cheio e não posso aparecer 

na padaria e pedir três carcaças a serem pagas com “amor e solidariedade”. Porém, existem prendas 

maravilhosas que podem ser oferecidas sem ter de ir pedir dinheiro com uma caneca para a Avenida da 

República: 

  

UMA ODE AO NATAL 
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 - Querem bons livros? Feira da Ladra tem bancas que vendem livros antigos a preços absurdamente 

acessíveis, com uma seleção extremamente eclética e com a agravante de, por vezes, se encontrarem 

edições antigas em bom estado! 

 - E porque não darem asas à imaginação e experimentarem FAZER uma prenda. Marcadores 

personalizados com quotes interessantes, tricotar umas luvas giríssimas ou até fazer algum tipo de joalharia 

em enamel ou barro cozido (algo super na berra, atualmente, com as betas todas a nível nacional); 

 - COMIDA! Pode parecer “simples”, mas acho preferível dumplings de castanha do Hua Ta Li do 

que uma camisola qualquer da Zara. Façam um cabaz de produtos alimentícios e outras parafernálias 

personalizado para a pessoa em questão e fica uma prenda deliciosa. Artigos de especialidade? Área 

Gourmet do El Corte Inglés, supermercados do Martim Moniz ou mesmo em lojas como a Glood, opções 

não faltam! 

  

Cena 2- Consoada ou Desolada- Senhor dê-me forças! 

 Com o soar dos sinos na madrugada de dia 24, começa a contagem decrescente para o que é um 

dos melhores ou mais estressantes jantares do ano inteiro, conforme a perspetiva. A família junta-se toda 

em redor de uma mesa repleta de comida e celebra em conjunto mais uma volta ao sol. Partilham-se 

histórias dos tempos de outrora, come-se bacalhau suficiente para alimentar um pelotão em combate, e há 

sempre um primo que bebe uns copos a mais e perde a delicadeza toda dizendo mais do que deve. O retrato 

da típica família portuguesa em festividade. Evidentemente que cada família tem as suas tradições 

particulares e que a noite difere drasticamente em cada albergue, mas a ideia geral está cá. 

 Posto isto, metia as mãos no fogo em como já todos pensamos em formas de tornar o jantar mais 

interessante, visto chegar a uma altura em que já ninguém diz nada de interessante e já só se falam de 

banalidades que mais valia ir dormir. Pois bem, estou aqui para vos dar ideias de como espicaçar a consoada: 

 - Se vos perguntam múltiplas vezes por namoricos e afins, desviem o tema perguntando pelo 

terceiro casamento do tio ou pela prima mais velha que já vai na casa dos quarenta e nunca assegurou 

marido por mais do que uns meses. Esqueçam, a mesa vai ficar ao rubro e vocês só têm de se encostar e 

assistir ao drama! 

 - Por outro lado se perguntarem de estudos, não há solução possível. Creio que a resposta natural 

será desculparem-se, levantarem-se da mesa calmamente, levarem o prato para a cozinha, irem até um 

quarto vazio e chorarem até mais não. Eu percebo, todos percebemos, é um tema sensível! A audácia deles 

de tocarem com o dedo numa ferida que nem tempo teve de coagular! Depois de um tempo apropriado a 

refletir sobre decisões de vida, limpem a baba e o ranho, lavem a cara, voltem para a mesa e digam apenas 

“Pois efetivamente os estudos vão indo, e o desemprego primo, como vai?” e novamente encostem-se, 

enquanto a mesa torna a incendiar-se.  

 Como podem ver, com um pouco de imaginação, e com uma língua afiada, é possível transformar a 

consoada na noite do ano. Atirem farpas, façam comentários divertidos e inusitados e vão ver que 

rapidamente o tema da hérnia da tia ou das pedras dos rins do avô se tornam em discussões frívolas e acesas 

sobre a essência da vida. 
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Cena 3- Detox pós-Natal e pré-Réveillon- Aperta a cinta e bebe água 

 Por mais que tentemos ser ambientalistas e conscientes do consumismo desmesurado, seria um 

feito inédito não haver excessos no Natal e sobrar comida suficiente para durar até janeiro. Há sempre 

panelões com bacalhau e toneladas de batata cozida, doces suficientes para ter quatro enfartes e filhoses 

que parecem multiplicar-se como se fosse milagre divino. Mas há um problema drástico desta situação 

toda. Temos de estar maravilhosos, com a pele linda, super skinny legends e fierce for the gods entre outras 

expressões que remetem para estar snatched e perfeito para as festas de Ano Novo com os amigos! 

 Existem centenas de fotografias a ser tiradas em frente de tiras coloridas na parede e a fazer o festão 

com mais vinte pessoas algures numa casa no meio de nenhures. Logo a solução será um detox total, uma 

libertação das toxinas acumuladas, tanto reais como também o bad juju, para entrar em 2022 com o pé 

direito e cabeça erguida. 

 Deixo então aqui umas dicas para fazer uma limpeza ao estômago (e à alma) nos 6 dias que 

antecedem a festança do ano: 

 - Por amor a tudo o que é sagrado, não encharquem o restante bacalhau em litros de azeite! 

Primeiro, o azeite está caro, segundo, ainda ficam com um bloqueio nas veias, já para não falar que depois 

começam a suar gordura e a cheirar a batata frita, caótico; 

 - Claro que os doces têm de ser comidos! Quem haveria de dispensar uma (ou quatro) tigelas de 

arroz-doce, aletria, doce da casa, ou fatias atrás de fatias de bolo-rei. O Natal é o tempo perfeito para 

sucumbir nas indulgências todas, mas, novamente, não vale a pena ter mais olhos que barriga! 

 - Ou então ignorem tudo o que foi dito e sejam FELIZES! Quando morrermos vamos todos deitados 

e pouco vai importar a tigela extra de doce que se comeu no Natal! Andamos o ano inteiro a preparar o 

“summer body”, mas todos os corpos são summer bodies, não vale a pena auto comensurarem-se por 

comerem mais nesta altura do ano, só se vive uma vez e há que ser grato por haver uma imensidão de 

comida na mesa! 

 

 Esta altura do ano é sempre um momento de emoções diversas e de bipolaridades extremas, e, 

mesmo que possa não ser a altura mais interessante para todos, é sempre uma desculpa para fazermos 

aquilo que queremos (dentro do âmbito legal e da legislação em vigor) e partilharmos um pouco do nosso 

carinho com quem nos rodeia. Portanto, um feliz Natal, umas boas festas, um bom Kwanzaa ou uma feliz 

Saturnália a todos! 

  

Pedro Rodrigues 
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É sabido que o desperdício de diversos componentes de alimentos está 

cada vez mais presente no nosso dia a dia e um bom exemplo disso é a semente 

dos abacates. Nos EUA, o seu consumo já atingiu os 6 biliões de unidades em 

2020, produzindo assim também bastante desperdício desnecessário.  

  Com este problema em mãos, a empresa Biofase, localizada no México, 

desenvolveu um processo patenteado no qual se transformam as sementes de 

abacates em plástico mais rapidamente degradável, recorrendo a uma utilização 

de combustíveis fósseis mais reduzida, uma vez que as sementes apresentam um biopolímero que pode ser 

extraído. 

O México exporta aproximadamente metade da quantidade de abacates do mundo sendo uma 

parte processada localmente. Uma fábrica que produz guacamole pronto a comer tentou realizar 

compostagem de restos orgânicos, mas não teve sucesso, devido à existência de óleos nos caroços dos 

abacates que tornava este processo muito complicado e, por isso, começou a vender os caroços à Biofase. 

A partir de resina bioplástica resistente a altas temperaturas, produzida através do processo 

elaborado pela empresa, forma-se uma folha maleável que será moldada consoante a sua finalidade, tal 

como acontece com o plástico convencional. 

O que são bioplásticos? São compostos que, na sua 

constituição, apresentam essencialmente substâncias biológicas 

em vez de, por exemplo, petróleo. Estudos realizados demonstram 

que os mesmos representam uma grande melhoria relativamente 

aos plásticos tradicionais, sendo necessários menos combustíveis 

fósseis para a sua produção, contendo menos químicos tóxicos e 

apresentando uma decomposição consideravelmente mais rápida. 

Embora sejam realmente uma boa alternativa ao plástico 

convencional, a sua compostagem requer um tratamento 

industrial específico e mais dispendioso. Para além disso, a ideia de 

que os compostos biodegradáveis podem ser deitados para a 

natureza e que irão desaparecer é falsa. Um bioplástico pode demorar até um ano para se decompor em 

condições naturais, tempo este suficiente para afetar habitats de animais ou entupir cursos de água, mas 

muito inferior ao tempo de decomposição dos plásticos habituais. 

A Biofase foi criada em 2012, sendo agora líder da produção de biopolímeros na América Latina e 

exportando os seus produtos para mais de 28 países, espalhados pela Europa, América e Oceânia. A 

empresa produz, de momento, cerca de 130 toneladas de bioplástico por mês, sendo este o equivalente ao 

desperdício de plástico produzido por 13000 americanos. 
 

Graças ao excelente trabalho da Biofase, podemos estar a um abacate de distância de um planeta 

mais limpo! 

Abacates transformados em plástico 
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Why Him? 
 

Cansados de ligar a TV no Natal e ver o Sozinho em Casa vezes e vezes 

sem conta? Nós também! Por isso trazemos-te uma comédia para variar um 

pouco e animar esta quadra Natalícia! 

   O filme de John Hamburg conta a história de Ned Fleming, um pai dedicado, 

mas superprotetor e da sua filha Stephanie Fleming, uma jovem estudante 

universitária que recebe a visita da família no Natal.  Mas o que Ned não 

esperava é que viria a conhecer o seu pior pesadelo: Laird Mayhew, o namorado 

rico e famoso, mas extremamente estranho socialmente. O que leva o pai a 

desenvolver uma intensa rivalidade com Laird, que se transforma em pânico ao 

descobrir que está prestes a fazer o pedido de casamento!    

Com um humor fora de série e piadas um pouco obscenas, “Why Him?” promete uma sinfonia de 

gargalhadas durante a consoada. No entanto, se tiverem crianças presentes, deixamos outra sugestão para 

verem com os mais pequeninos: “Crónicas de Natal” e “Um rapaz chamado Natal”. 

 

 

 

Emily in Paris 
 

Um romance leve, que até chega a ser cliché. Estereótipos franceses à 

parte, Emily in Paris retrata a história de Emily Cooper, uma americana que, de 

um momento para o outro, tem a sua vida virada do avesso. Um dia está em 

Chicago, noutro já está a aceitar o seu emprego dos sonhos em Paris, numa 

firma de marketing. Tendo que aprender a lidar com a cultura francesa sem nem 

falar francês, a série Emily in Paris retrata a nova vida de Emily, e as suas 

adversidades no trabalho, nas amizades e no amor. 

Uma série leve e divertida para se ver entre os estudos e que irá contar 

com uma segunda temporada, a estrear já dia 22 de dezembro! 

 

SUGESTÕES CULTURAIS 

FILME 

Série 
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Cosmos: Uma Odisseia no Espaço 

 

A série de televisão desenvolvida por Carl Sagan em 1980 que 

transformou totalmente a divulgação da ciência, ganhou em 2016 uma nova 

versão, mais atualizada, que percorre a saga e a forma como foram 

descobertas as leis da Natureza que mudaram completamente a nossa visão 

do espaço-tempo. 

Desenvolvido pelo astrofísico norte-americano Neil deGrasse Tyson, o 

documentário conta com 13 episódios impressionantes que, para além de nos 

revelarem as fronteiras do universo descobertas até ao momento, procura 

mostrar a importância de conhecermos o Cosmos (“é tudo o que existe, 

existiu ou existirá”) e dar-nos a conhecer os pioneiros que permitiram chegar 

ao que sabemos hoje. 

Se tens um fascínio pelo espaço e pela ciência não podes perder os 13 episódios que unem a ciência 

rigorosa com elementos visuais e espirituais, criando uma experiência única, uma visão da grandiosidade 

do nosso universo e dos Cosmos. 

 

 

 

 

Amazónia de James Rollins 

 

Uma expedição científica embrenha-se no coração da imensa floresta 

da Amazónia comandada pelo Dr. Carl Rand que desaparece sem deixar rasto. 

Desse grupo fazia parte um ex-agente das Forças Especiais dos EUA que tinha 

perdido um braço na guerra do Iraque, Gerald Clark. Quatro anos depois, Clark 

reaparece saído da selva, a arder em febre, com várias doenças e cicatrizes, a 

poucas horas de morrer, e sem explicação aparente, dois braços intactos. 

É então nomeada uma equipa de cientistas e soldados que é enviada 

para o coração da Amazónia para desvendar o mistério da reaparição de Clark. 

Um dos nomeados é Nathan Rand, filho de Carl Rand, que mantém a esperança 

de encontrar o pai com vida.  

A aventura desenrola-se então no seio da selva e das suas culturas indígenas onde cada personagem 

é vítima das mais imprevisíveis surpresas da natureza, e onde terão de lidar com perigos inimagináveis que 

os esperam…  

DOCUMENTÁRIO 

Livro 
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ATIVIDADES DO NEQIST 
  

PODCAST CHEMICALLY SPEAKING 

O Podcast está de volta! Na quinta edição entrevistámos Bruno Silva, licenciado em 

engenharia química e, atualmente, chefe do departamento de vendas na Galp. 

Se tens interesse sobre transição energética para uma vida mais sustentável e a 

importância da análise para a obtenção de dados, esta entrevista é para ti! Acede ao nosso 

Spotify e não percas nenhum dos episódios! 
 

SWEATS DE CURSO 

Brevemente será lançado um form para escolheres as tuas cores preferidas. Está atento 

ao grupo do teu ano! 

 

WORKSHOP “COMO FAZER O TEU CURRÍCULO” 

Não sabes como fazer um currículo simples, mas eficaz? Então temos a solução para 

ti! Fica atento as nossas redes sociais, para saberes quando será feito este evento e como te 

podes inscrever! 

 

 


