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ONDE ESTÁ V cÊ?

JAQUELINE COELHO
"Sempre fui mais introvertida;
no entanto, gosto muito de me
superar, sou uma pessoa positiva, humilde, trabalhadora e
independente, por vezes teimosa, muito sonhadora e alegre".
É desta forma que Jaqueline
Santos Coelho se define. Aos 23
anos, com licenciatura em Gestão da Restauração e Catering,

encontra-se a realizar um estágio Erasmus, que terminará no
início de setembro.
A restauração não foi sempre
uma certeza. Tudo começou
quando Jaqueline trabalhou em
vários estabelecimentos nesta
área, pois não tinha possibilidades de entrar para o ensino
superior, tendo assim "algum

tempo para pensar melhor nas
minhas escolhas". A cozinha "era
uni hobby para mim, mas comecei a perceber que se calhar
era mesmo a área que eu queria
seguir", conta. Em 2015, iniciou
a licenciatura em Gestão da Restauração e Catering na Escola Superior de Turismo e Tecnologia
do Mar, no Instituto Politécnico
de Leiria, em Peniche. "O que me
abriu portas para viajar e explorar a minha curiosidade sobre o
mundo", diz Jaqueline Coelho. E
saiu primeiro a propósito de um
estágio, de cerca de três meses,
na área da cozinha, no primeiro ano da licenciatura, no Hotel
Porto Santo & Spa, no arquipélago da Madeira. Contudo, "sabia
que por aí não ficaria, pois o meu
desejo de conhecer e aprender
sobre as culturas, diferentes gastronomias, pessoas e territórios
estava longe de ser saciado". No
ano seguinte, novamente na área
da cozinha, realizou um estágio
na Bulgária, no Hotel Riu Helios
Paradise, "tendo como principal
desafio a língua", uma vez que
ali o inglês é pouco utilizado.
Sempre com o objetivo de, ao
longo da licenciatura, se candidatar a uma bolsa de modo a
realizar um intercâmbio, no se-

gundo semestre cio 3.9 ano, em
2017, Jaqueline chegou a Macau,
onde frequentou o Instituto de
Formação Turística. Considerando-se "um pouco louca" por
estar inscrita em oito cadeiras,
"devido à exigência e carga de
trabalho", houve oportunidade
para viajar e conhecer mais da
cultura asiática. A jovem explica
que "é de aproveitar quando se
está na Ásia, pois viajar torna-se
muito económico". No mesmo
ano do intercâmbio, seguiu para
um novo estágio em economato
e compras, no Hotel Quinta da
Marinha, em Cascais. Fora da cozinha, mas com uma "equipa fantástica e integradora", Jaqueline
Coelho admite que "foi um trabalho que também gostei, realmente, de fazer". Pôde, assim, passar
por mais um departamento, de
modo a perceber melhor os seus

problemas e os das pessoas que
nele trabalham. Com a conclusão
da licenciatura, "decidi tirar partido da oportunidade para fazer
um ano de estágio Erasmus", o
qual lhe deu oportunidade para,
nos últimos dois meses e meio,
integrar a equipa do Hotel de
la Compailia Marriott Internacional, cujo restaurante possui
uma estrela Michelin, em Espanha. Depois de uma pausa para
passar o Natal em casa, o seu
programa de estágio continua. E
Itália, Espanha e Inglaterra são
os próximos destinos, não tendo
como premissa, para já, de que
os trabalhos sejam todos na área
da cozinha. No futuro, o objetivo
é seguir para um mestrado na
área, tendo como sonho tornar-se uma pessoa empreendedora,
constituindo o seu próprio negócio. JÉSSIC.A CALHAS

Jaqueline Santos Coelho nasceu a 25 de fevereiro de
1995, na cidade de Caldas da Rainha. Vivendo e crescendo na localidade de Lagoa do Cão, sempre estudou
na cidade de Alcobaça até ao ensino secundário. Atualmente, está
em estágio, em Florença, Itália. Nos seus tempos livres, gosta do
convívio com os seus amigos, praticar exercício físico, ler, ver filmes
e séries. Como grande aventureira que é, gosta de explorar os locais
onde se encontra, procurando sempre novas experiências.

BI

