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Escolher o que fazer após a 
licenciatura precisa de muita 
e boa informação. Se já tiveres 
a tua área profissional bem 
definida, optar por uma 
formação mais curta e 
especializada pode ser a 
decisão mais acertada.

Especial Pós-Graduações

ler para crer

playlist

1. O passatempo “Olh’ó tablet fresquinho!” inicia a 20 de março de 2014 e termina às 12:00h de 
1 de maio de 2014. O passatempo “Videojogos em Portugal – ganha um exemplar” inicia a 25 de 
março de 2014 e termina às 12:00h de 30 de abril. O passatempo “Passatempos no volume máxi-
mo” inicia a 2 de abril de 2014 e termina às 12:00h de 29 de abril.  Qualquer participação fora desta 
data irá ser recusada. 2. Os vencedores serão anunciados no dia útil seguinte à data de fecho do 
passatempo. 3. Das respostas recebidas, apenas serão consideradas válidas as que preencherem 
devidamente os campos solicitados no formulário de participação e que cumpram todas as regras 
estipuladas no regulamento. 4. Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por 
concorrente. 5. Do conjunto de respostas válidas recebidas, os premiados serão selecionados de 
acordo com o método de seleção e o número de prémios comunicados no respetivo passatempo.
6. No caso do número de participações ser inferior ao número de prémios disponíveis, serão con-
templados todos os participantes que responderem acertadamente. 7. A lista dos premiados será 
publicada online, na área de Passatempos, sendo os vencedores ainda notificados via e-mail ou 
telefone, pelo que os participantes deverão facultar sempre os seus contactos corretos e atuais.
8. Caso o prémio não seja reclamado no prazo de três meses após a conclusão do passatempo, 
o vencedor perde o direito a recebê-lo. 9. Todas as demais dúvidas e questões podem ser en-
dereçadas para o e-mail passatempos@maissuperior.com. 10. Só são permitidas participações de 
residentes em Portugal Continental.

Escolher o que fazer após a 
licenciatura precisa de muita 

PASSATEMPOS4
Queres ganhar um destes prémios fantásticos? 
Vai a www.maissuperior.com, visita a secção Passatempos e vê 
o que temos guardado para ti. Só tens de entrar na notícia, 
preencher o formulário e enviar a melhor participação. 
Boa sorte!

1 2

3

Passatempo no volume máximo Videojogos em Portugal

Olh’ó tablet fresquinho!

Não vives sem a tua música? Leva-a para todo o lado e ouve-a sem 
restrições com o ‘pack’ fantástico de auscultadores+coluna 
bluetooth Metronic que temos para ti. Todas as pessoas têm 
uma música - tu só tens de nos dizer qual é a tua!
Participa até 29 de abril.

Viaja com o professor Nelson Zagalo pelo mundo virtual, visita 
os diversos passos na criação de um jogo, e prepara-te para não 
quereres voltar à realidade. Lembras-te da primeira vez que 
jogaste um videojogo? Descreve-nos como foi a experiência tim-
tim por tim-tim e podes levar para casa um dos 5 exemplares do 
livro que temos para te oferecer. 
Participa até 30 de abril.

Como sabemos que a tecnologia 
e os dispositivos móveis já são 
quase uma extensão dos teus 
braços, temos um Tablet da INSYS 
para te oferecer.
Estás à espera de quê? 
Envia-nos uma fotografia onde 
mostres como é que este 
fantástico Tablet INSYS vai 
melhorar a tua vida. 
As melhores e mais originais 
fotos passam à 2ª fase do 
passatempo, com aplicação no 
facebook. 
Participa até 1 de maio.

PVP “Pack”: 47,98 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: metronic PVP individual: 21,95 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: FCA

PVP: 99,00 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: insys
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VAI DE COMBOIO

 VAI DE COMBOIO
 30% Desconto  Comboios Longo Curso

   30% Desconto    Comboios Longo Curso

( un i ã o )

Junta de Freguesia

Fundão

Fundão 
dá-te 

música
Já está próximo o Fundão Music Festival: um novo olhar, um novo sen-

tido da vida e um espírito aberto à inovação musical. Organizado pela 

FunJovem, este festival terá lugar no Pavilhão Multiusos do Fundão e 

contará com artistas como Dear Telephone, PZ, Regula, Stereossauro, 

Deejay SlimCutz e DJ Lollipopz.

Os bilhetes custam 10 euros em regime de pré-venda, até ao dia 13 de 

abril, e no próprio dia o preço será de 16 euros.

Acede à bilheteira online em www.funjo
vem.bilheteirao

nline.pt. 

Não percas!

Fundão 
dá-te 

música

As maiores 

e melhores 

monstruosidades 

do ano

Desta vez, o Monstro das Ressacas vestiu-se a preceito e juntou-se aos an� triões Fernando Alvim 
e Rita Camarneiro, numa noite com lotação esgotada no Teatro do Bairro, que premiou os momentos 
mais bizarros e insólitos de 2013.
Quanto aos vencedores, uns agradeceram de lágrimas nos olhos (de riso ou emoção, não sabemos), 
outros não deram a cara. Mas a noite foi um sucesso.

O evento organizado pela Cego, Surdo e Mudo e patrocinado pela 
Guronsan teve como convidados musicais os Original Bandalheira, 
The Macaques (com um membro surpresa suspeitamente parecido 
com Carolina Torres), PZ (autor do sucesso “Cara de Chewbacca”) 
feat. DB&amp, Thundercuts in, António Raminhos e o “candidato” 
Manuel Almeida, para além de um DJ que assegurou uma noite de 
animação até às 4h da manhã.

Categoria 

'Pelo menos só se estraga uma casa'
Candidato Manuel Almeida (de nome artístico Noray)

Categoria 

'Novela do Ano'
João Malheiro, 
com o seu romance 'C*** d' Aço'

Categoria 

'Frase do Ano'
Abel Xavier

Categoria 

'Duelo do Ano'
Lorenzo, 
pelo frente-a-frente com Judite de Sousa

Categoria 

'Cum carácter!'
Jorge Gabriel

Categoria 

'Novas oportunidades'
Jorge Choupana

Categoria 

'Eu papava aquela gaja'
Kapinha

As maiores 

e melhores
monstruosidades

do ano
As maiores 

e melhores
monstruosidades

do ano
As maiores 

e melhores
monstruosidades

do ano

São os Monstros do Ano e não se pense que é coisa má. 
os monstros são lindos e têm por objectivo principal 
divertir quem vê e quem é nomeado, premiando os que 
de facto se destacaram mais no ano passado, e também 
os momentos mais embaraçosos. A ideia é que todos 
queiram vir receber o seu Monstro e o queiram levar 
para casa, na absoluta certeza que receber um mon-
stro é um acontecimento mais importante do que um 
qualquer óscar ou Globo.

“

“

A equipa da Mais Superior esteve lá, passa 
pelo youtube e vê o video da reportagem:

TEXTO: Ana Teles Teixeira
FOTOS: cedidas pela entrevistada

/user/youngdirectmedia
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Uma feira de
oportunidades
Duas vezes por ano, os alunos de Gestão Hoteleira do Swiss 
Education Group (SEG) podem colocar-se numa verdadeira 
montra de emprego perante as grandes cadeias do ramo. 
Chama-se International Recruitment Forum, é uma das 
grandes mais-valias para quem estuda neste grupo de escolas 
e a porta de entrada para o sucesso pro� ssional.
Texto e Fotos: Tiago Belim

A Mais Superior visitou o SEG em pleno International Recruitment Forum (IRF), uma 
feira de emprego exclusiva que ocorre duas vezes por ano, para que todos os alunos 
do grupo tenham acesso à oportunidade de estarem presentes num certame onde 
participam 60 das principais companhias do ramo e cerca de 30 a 40 mil hotéis. Nas 
palavras de So� a Rodrigues, Hospitality Program Manager no César Ritz Hospitality 
College – uma das escolas em causa – este evento representa “uma variedade quase 
in� ndável de opções para os alunos”.

O privilégio é ainda maior se pensarmos que estas empresas, por reconhecerem as 
qualidades dos alunos do SEG, se fazem representar através das suas che� as. Mas o 
IRF “obriga” também os alunos a apresentarem-se e a mostrarem as suas capacidades 
aos seus potenciais empregadores.

Excelência e prestígio

Este não é o único momento de recrutamento para os alunos. “Alguns deles chegam 
ao IRF já com os seus estágios organizados. Cada aluno tem direito a realizar 
três, e o primeiro é da responsabilidade da escola, onde temos uma taxa de colo-
cação de 100%”, explica So� a Rodrigues.

Para além de te proporcionar experiência pro� ssional, este grupo de escolas de 
Gestão Hoteleira é líder no setor e representa uma tradição de 120 anos na arte da 
‘hospitality’, que fazem da Suíça o “berço” desta atividade a nível mundial. E é por isso 
que quem estuda aqui entra automaticamente para a lista de preferências de recruta-
mento das grandes companhias internacionais.
São quatro as escolas que compõem o SEG: o César Ritz Hospitality College (com cam-
pus em Le Bouveret, Brig e Lucerne), o HIM – Hotel Institute Montreux, a IHTTI – Inter-
national School of Hotel Management (Neuchâtel) e a SHMS – Swiss Hotel Manage-
ment School (com campus em Caux e Leysin) têm como principal objetivo dar-te uma 
formação predominantemente prática.

“Temos a oportunidade de experimentar como é trabalhar em vários departamen-
tos nesta área. A componente prática é, a meu ver, a grande mais-valia de estudar 
aqui, e é um curso que abre imensas portas, e que não nos limita no futuro a trabal-
har num hotel. Estou a adorar a experiência”, contou-nos Filipe Andrade, aluno por-
tuguês de 2º ano de Gestão Hospitaleira na mesma escola e membro da Associação 
de Estudantes.

Para além de tudo isto, não se pode dizer que o tempo que passas na escola seja pro-
priamente “secante”... Há o convívio diário com alunos de cerca de 90 nacionalidades 
diferentes, a experiência de um ensino 100% em inglês, estudar numa escola que tem 
bar, discoteca e ainda te permite relaxar nos tempos livres num ginásio, SPA ou centro 
de desportos de inverno, para além de teres a oportunidade de viajar regularmente e 
de estagiar nos melhores hotéis do mundo inteiro.

A única coisa que precisas de trazer contigo é 
muita paixão pela hotelaria!
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take 1CRÍTICAS 
Zac Efron (“High School 

Musical”), Miles Teller (“Projecto 
X: Fora de Controlo”) e Michael 
B. Jordan (o futuro Tocha Hu-
mana, de “Quarteto Fantástico”), 
são três amigos que, depois do 
divórcio de um deles, decidem 
manter-se solteiros e livres de 
compromissos. Claro que o amor 
aparece quando menos esperam 
e, de uma maneira ou outra, to-
dos quebram o pacto, resultando 
em situações divertidas e em-
baraçantes.
Efron, que também produz o 
� lme, é o elo mais fraco de um 
elenco em ascensão, onde sur-
preendentemente as raparigas 
(as bonitas Imogen Poots e Mac-
kenzie Davis) também têm o seu 
espaço para brilhar, neste que é 
um � lme mais centrado nos ra-
pazes. O humor é muitas vezes 
fácil, mas nem por isso menos di-
vertido e, no � nal da sessão, saí-
mos com a sensação de termos 
visto um � lme despretensioso, 
que soube fazer rir sem se levar 
demasiado a sério.

Aquele 
Estranho Momento 

Numa 
cerimónia em 

que a ‘sel� e’ com algumas 
das maiores estrelas de Hollywood e 

a entrega e partilha de pizza entre elas domi-
naram as atenções das redes sociais, Ellen DeGeneres foi a 

an� triã e a entrega de Óscares não surpreendeu.
Sem surpresas, Jared Leto foi o primeiro galardoado da noite, 
vencendo o Óscar de Melhor Ator Secundário pela sua interpre-
tação em “O Clube de Dallas”. Seguiram-se as categorias de Mel-
hor Guarda-Roupa e Melhor Caracterização, que premiaram “O 
Grande Gatsby” (que venceu igualmente o Óscar para Melhor De-
sign de Produção) e “O Clube de Dallas”, respetivamente.
De seguida, vieram as categorias dedicadas aos � lmes de animação. 
O português Daniel Sousa não transformou a sua nomeação pela 
curta “Feral” numa vitória, e a curta-metragem animada a levar 
para casa a estatueta foi “Mr. Hublot”. Por sua vez, a animação da 
Disney, “Frozen – O Reino do Gelo”, venceu na categoria de Melhor 
Filme Animado.
Passando para as categorias mais técnicas, “Gravidade” venceu 
os prémios para Melhor Efeitos Visuais, Melhor Edição e Mistura 
de Som, Melhor Fotogra� a, Melhor Montagem e Melhor Banda-
Sonora, somando seis estatuetas douradas, a que juntou pouco 
depois a de Melhor Realizador para Alfonso Cuarón, perfazendo 
um total de sete Óscares, e consagrando “Gravidade” como o 
grande vencedor da noite. Passando ao prémio de Melhor Curta-
Metragem (Documentário), “The Lady in Number 6: Music Saved 
My Life” foi o premiado, seguindo-se “Helium”, de Anders Walter, 
como vencedor do Óscar de Melhor Curta-Metragem ‘live-action’, 
enquanto “A Dois Passos do Estrelato” venceu na categoria de Mel-
hor Documentário.
Para Melhor Filme Estrangeiro, o italiano “A Grande Beleza” foi o 
vencedor da noite, antecedendo uma das categorias mais an-
siadas, a de Melhor Atriz Secundária, onde a estreante Lupita 
Nyong’o de “12 Anos Escravo” bateu Jennifer Lawrence na corrida 
pelo prémio.

Robocop 

notícias

Texto: Revista Empire

Fotos: Cedidas pelos estúdios

Texto: Revista Empire

Fotos: Cedidas pelos estúdios

Com um 
elevado orça-

mento e visualmente 
espetacular, “Robocop” é 

uma boa fonte de entretenimento, 
e para quem não viu a anterior 
versão da história original de 
James Cameron, esta opção assi-
nada por José Padilha acaba por 
ser um bom � lme de ação. Situado 
em 2028, em Detroit, Alex Murphy 
(Joel Kinnaman) é um polícia em-
penhado em acabar com a má� a 
e vingar o parceiro ferido nessa 
luta. Quando é vítima de um 
atentado horrível, a sua família 
é forçada a fazer de tudo para 
o manter vivo, mesmo que isso 
implique fazê-lo perder a sua es-
sência humana.
Mas o � lme consegue ser mais 
do que isso, apontando farpas 
venenosas à manipulação dos 
media (Samuel L. Jackson está 
exímio no papel de um apresen-
tador com agenda própria), à 
ambição dos ricos, e à extensão 
do poder da ciência (um duelo 
interessante entre Michael Keaton 
e Gary Oldman), num mundo 
futurista não muito longínquo.
Sem ter o humor que tornou o 
primeiro � lme numa marca tão 
icónica, “Robocop” promete, ainda 
assim, dar início a mais uma saga 
bem-sucedida com um herói 
pouco vulgar.

A dupla 
David Fincher 

(realização) e Aaron 
Sorkin (argumento) já pro-

vou, em � lmes como “A Rede 
Social”, que sabe trabalhar sobre gi-

gantes da indústria tecnológica, por isso 
não é de estranhar a notícia de que a Sony 
está desejosa de voltar a juntar a dupla para 
um novo � lme sobre a vida de Steve Jobs.
Fincher ainda não assinou contrato, e 
quaisquer discussões estarão ainda no iní-
cio, mas esta conjugação de fatores: dupla 
escrita/realização, o tema e o produtor de 
“A Rede Social”, Scott Rudin, podem resultar 
numa boa combinação. Quanto a Sorkin, já 
escreveu o � lme, adaptado da biogra� a es-
crita por Walter Isaacson, pouco antes de 
Jobs falecer.
E a vida do grande mentor da marca da 
maçã parece realmente feita para um � lme 
biográ� co: Jobs cofundou a Apple, foi des-
pedido, e voltou para a salvar quando a 
empresa estava em di� culdades. Mas foi 
também um homem polarizador, amado 
por muitos, mas considerado um chefe 
duro e uma pessoa muito particular com 
quem trabalhar.
Este não será o primeiro � lme baseado no 
génio californiano, que no ano passado já 
tinha sido tema de um � lme, “Jobs”, com 
Ashton Kutcher no papel principal, por 
isso, quem quer que a Sony (ou Fincher) 
escolha para o interpretar terá à sua frente 
um desa� o ainda maior. Será que Kutch-
er aparecerá nas audições com 
uma cópia do � lme, numa 
tentativa de arranjar 
uma reunião?

EM NOVO FILME 

SOBRE STEVE JOBS 

DAVID FINCHER 

Pouco tempo 
depois de Idina Menzel 

interpretar ao vivo a canção 
“Let It Go”, do já oscarizado “Fro-
zen – O Reino do Gelo”, o tema 
venceu a categoria de Melhor 
Canção Original. Quanto às cat-
egorias que premeiam os textos 
por trás dos � lmes, John Ridley 
por “12 Anos Escravo” venceu na 
categoria de Melhor Argumento 
Adaptado, enquanto Spike Jonze 
levou a estatueta por Melhor 
Agumento Original, por “Uma 
História de Amor”. Para o � nal 
estavam, como é hábito, reser-
vadas as três categorias mais 
importantes da noite. Sem sur-
presas, Cate Blanchett por “Blue 
Jasmine” e Matthew 
McConaughey por “O Clube de 
Dallas” venceram nas categorias 
de Melhor Atriz e Melhor Ator, 
respetivamente, e cada um 
soube dar um discurso digno 
de um vencedor. Por último, “12 
Anos Escravo” levou a melhor 
sobre os outros nomeados, e o 
realizador Steve McQueen não 
coube em si de contente quan-
do aceitou o prémio para Melhor 
Filme. Esta gala de entrega dos 
Óscares da Academia � ca na 
história por vários motivos, mas 
“Gravidade” e “12 Anos Escravo” 
foram identi� cados como os 
melhores do ano, deixando “Gol-
pada Americana” de mãos a 
abanar, apesar das dez 
nomeações.

“gravidade“ vence corrida “aos Óscares“ 
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O mais provável é já teres visto um tema da atualidade comentado – de forma não muito sensível – por ele. Na viagem do grupo dos mais 
parvos da turma até à “segunda liga” do stand-up nacional, Diogo Faro juntou o Facebook à acidez humorística e criou uma página com 
milhares de fãs e algumas ameaças de porrada. Este é o “vox pop” da Mais Superior ao Idiota que nos faz rir.

Texto: Tiago Belim
Fotos: cedidas pelo entrevistado

Como é que um licenciado em Publicidade e Marketing se torna comediante?
Terminei o curso e comecei a trabalhar na área, no Departamento de Marketing do Teatro S. Carlos e da Companhia Nacional de Bailado, 
onde correu tudo muito bem. Entretanto fui trabalhar para a Bulgária, através do programa INOV Contacto, e quando regressei voltei a 
trabalhar numa agência e ao mesmo tempo comecei a escrever um blogue, o “Sensivelmente Idiota”. Começou a crescer muito, sobretudo ao 
nível do Facebook, e comecei a ser chamado para trabalhos como animador ou comediante que, mesmo esporádicos, compensavam mais: 
trabalhava muito menos horas, fazia o que realmente gostava e acabava por ganhar o mesmo ou até mais...

Portanto não te chegou a dar o ‘click’ para te dedicares em exclusivo à comédia, foi acontecendo...
Sim, os espetáculos de stand-up estavam a correr bem, o “Sensivelmente Idiota” continuava a crescer, e um dia acabei por me despedir, algo 
que não apanhou o meu chefe propriamente de surpresa. Independentemente disso, � cámos amigos e ainda hoje às vezes faço trabalhos 
criativos para eles.

Isso quer dizer que não abandonaste a tua área de formação...
Não repara, o que eu faço essencialmente é escrever, seja para o “Sensivelmente Idiota”, seja para depois fazer stand-up, seja para eventos e 
publicidade. E é isso que eu nunca abandonei, essencialmente...

Do que aprendeste na tua formação, o que é que te dá jeito na vida de comediante?
Ter tirado o meu curso ajuda-me essencialmente a gerir a página de Facebook do “Sensivelmente Idiota”. Fui aprendendo Marketing Digital, 
e isso é muito importante para gerir a minha presença online: por exemplo, quando tenho uma crónica para publicar, não o vou fazer às 
cinco da manhã, vou esperar que seja depois de almoço, quando as pessoas chegam do trabalho e vão descontrair um pouco, ou espero 
pela noite... Sem ser a noite de sexta ou de sábado, claro. De resto, a criatividade é inerente!

E a tua veia de comediante surgiu de onde? Tinhas a mania que tinhas piada na escola?
Sim, não era propriamente o palhaço da turma mas pertencia ao grupo dos mais parvos. Fazia piadas, gozava com o resto da turma, ar-
ranjava alcunhas, metia-me nas Associações de Estudantes... Mas nunca alimentei o sonho de um dia vir a ser comediante, foi uma coisa 
completamente natural.

E falando um pouco mais a sério agora, achas que é uma profissão que te dê um futuro cá em Portugal?
Quero consegui-lo, mas tenho de ser versátil, até porque não temos uma cultura de comédia como há nos Estados Unidos ou em Inglaterra, 
por exemplo. Cá em Portugal, contas os grandes comediantes pelos dedos das mãos, lá fora perdes-lhes a conta, e cada um deles vai encher 
“Pavilhões Atlânticos”... É outra cultura, as pessoas vão para rir e não para olhar com aquela descon� ança que há muito por cá. Nós então, 
segunda liga, levamos muito com isso.
Por outro lado, já começa a haver mais aceitação, e cada vez mais pessoas a ver stand-up.

Na tua opinião, o que tornou o “Sensivelmente Idiota” tão conhecido? Houve algum momento decisivo?
Este projeto demorou algum tempo a arrancar... Eu escrevia uns comentários desgarrados no Facebook, até que uma amiga minha me desa-
� ou a colocá-los num blogue. Fiz isso, e comecei a ter um feedback engraçado e a mentalizar-me que tinha de aumentar a frequência do que 
escrevia. Passados seis meses transformei o blogue em página de Facebook, e lembro-me de ao início, quando um post tinha mais de dez 
likes, achar aquilo um espetáculo! Agora a dimensão é totalmente diferente, e se um dos meus posts tiver menos de cem likes é um fracasso. 
Como momentos decisivos, diria que houve situações em que tive a sorte de acertar no timing para comentar os assuntos... Por exemplo, 
houve um post sobre o “swag” onde tive mais de 300 mil visualizações, não porque tenha dito algo de inovador, mas porque fui uma das 
primeiras pessoas a escrever na net sobre isso.

E os teus vox pops? É a tua forma de gozar com a sociedade e com a ignorância das pessoas?
A minha primeira motivação é divertir-me, e a segunda é divertir quem vê. Aquilo gera doisa comportamentos: há quem adore e quem 
odeie! Então os ‘betos’ agora com o último...

Tens muita gente a dar-te ‘cacetada’?
Sim, esses são chateadíssimos comigo, vêm dizer-me que sou um ressabiado, que queria era ser ‘beto’... Mas claro, eu tento escolher as 
pessoas e procuro perceber “olha aquele vai dizer asneira”, e depois às vezes surpreendo-me e dão-me respostas completamente lúcidas! 
E normalmente são essas que não aparecem no vídeo, porque logicamente que seleciono o que tem mais piada. E também há quem � que 
indignado com isso.
Mas depois, e sem querer ser pretensioso, para além da palhaçada quero passar um ponto de vista em relação a certos temas, como o da 
co-adoção, por exemplo.

De certeza que há muitas vezes em que pensas no que estás a fazer e sabes que vais ser polémico...
É exatamente isso, estou a escrever e penso “isto vai dar merda”... e depois publico! Já tive amigos a aconselharem-me a ter mais cuidado 
com as suscetibilidades que possa ferir, mas com medo não vou a lado nenhum.

Já tiveste ameaças? Ou até algo mais grave?
Ameaças sim, e os insultos são diários... É normalíssimo, até porque as pessoas por detrás do monitor são todas incrivelmente corajosas. Ao 
vivo até agora nunca tive problemas, mas estou mentalizado que um dia vou levar na tromba. Mas é como te digo, se não arriscar e � zer 
perguntas um pouco mais ácidas, vou ser um gajo banal.

DESTAQUE
O meu objetivo é conseguir conciliar estas três áreas: escrita, comédia e apresentação, de forma competente, sem necessidade de sentir que 
sou o maior. E depois disso, poder viajar e conhecer o mundo inteiro.

CAIXA
Sensivelmente ao vivo
Deixamos-te as datas dos próximos espetáculos do Diogo Faro:
Stand-up comedy – 7 Pecados: 12 e 26 de abril (Teatro Villaret)
Rebanho de Gambas: 18 de abril (Beer Place – Porto); 19 de abril (Tertúlia Castelense); 3 de maio (Teatro Villaret)

Faro para a 
parvoíce
Faro para a
parvoíce
O mais provável é já teres visto um tema da atualidade comentado – de 
forma não muito sensível – por ele. Na viagem do grupo dos mais parvos 
da turma até à “segunda liga” do stand-up nacional, Diogo Faro juntou 
o Facebook à acidez humorística e criou uma página com milhares de fãs 
e algumas ameaças de porrada. Este é o “vox pop” da Mais Superior ao 
Idiota que nos faz rir.

Entrevista: Tiago Belim
Fotos: cedidas pelo entrevistado

Como é que um licenciado em Publicidade e Marketing se torna comediante?
Terminei o curso e comecei a trabalhar na área, no Departamento de Marketing 
do Teatro S. Carlos e da Companhia Nacional de Bailado, onde correu tudo muito 
bem. Entretanto fui trabalhar para a Bulgária, através do programa INOV Contacto, 
e quando regressei voltei a trabalhar numa agência e ao mesmo tempo comecei a 
escrever um blogue, o “Sensivelmente Idiota”. Começou a crescer muito, sobretudo 
ao nível do Facebook, e comecei a ser chamado para trabalhos como animador 
ou comediante que, mesmo esporádicos, compensavam mais: trabalhava muito 
menos horas, fazia o que realmente gostava e acabava por ganhar o mesmo ou 
até mais...

Portanto não te chegou a dar o ‘click’ para te dedicares em exclusivo à 
comédia, foi acontecendo...
Sim, os espetáculos de stand-up estavam a correr bem, o “Sensivelmente Idiota” 
continuava a crescer, e um dia acabei por me despedir, algo que não apanhou o 
meu chefe propriamente de surpresa. Independentemente disso, � cámos amigos 
e ainda hoje às vezes faço trabalhos criativos para eles.

Isso quer dizer que não abandonaste a tua área de formação...
Não repara, o que eu faço essencialmente é escrever, seja para o “Sensivelmente 
Idiota”, seja para depois fazer stand-up, seja para eventos e publicidade. E é isso 
que eu nunca abandonei, essencialmente...

Do que aprendeste na tua formação, o que é que te dá jeito na vida de 
comediante?
Ter tirado o meu curso ajuda-me essencialmente a gerir a página de Facebook do 
“Sensivelmente Idiota”. Fui aprendendo Marketing Digital, e isso é muito impor-
tante para gerir a minha presença online: por exemplo, quando tenho uma crónica 
para publicar, não o vou fazer às cinco da manhã, vou esperar que seja depois de 
almoço, quando as pessoas chegam do trabalho e vão descontrair um pouco, ou 
espero pela noite... Sem ser a noite de sexta ou de sábado, claro. De resto, a cria-
tividade é inerente!

E a tua veia de comediante surgiu de onde? 
Tinhas a mania que tinhas piada na escola?
Sim, não era propriamente o palhaço da turma 
mas pertencia ao grupo dos mais parvos. Fazia 
piadas, gozava com o resto da turma, arranjava 
a lcunhas,  met ia-me nas  Associações  de 
Estudantes... Mas nunca alimentei o sonho de 
um dia vir a ser comediante, foi uma coisa com-
pletamente natural.

E falando um pouco mais a sério agora, achas 
que é uma profissão que te dê um futuro cá 
em Portugal?
Quero consegui-lo, mas tenho de ser versátil, 
até porque não temos uma cultura de comédia 
como há nos Estados Unidos ou em Inglaterra, 
por exemplo. Cá em Portugal, contas os grandes 
comediantes pelos dedos das mãos, lá fora per-
des-lhes a conta, e cada um deles vai encher 
“Pavilhões Atlânticos”... É outra cultura, as pes-
soas vão para rir e não para olhar com aquela 
descon� ança que há muito por cá. Nós então, 
segunda liga, levamos muito com isso.
Por outro lado, já começa a haver mais aceitação, 
e cada vez mais pessoas a ver “stand-up”.
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O meu objetivo é conseguir conciliar estas três 
áreas: escrita, comédia e apresentação, de forma 
competente, sem necessidade de sentir que sou o 
maior. E depois disso, poder viajar e conhecer o 
mundo inteiro.

O meu objetivo é conseguir conciliar estas três 
áreas: escrita, comédia e apresentação, de forma 
competente, sem necessidade de sentir que sou o 
maior. E depois disso, poder viajar e conhecer o 
mundo inteiro.

Na tua opinião, o que tornou o 

“Sensivelmente Idiota” tão conhecido? 
Houve algum momento decisivo?
Este projeto demorou algum tempo a arran-
car... Eu escrevia uns comentários desgarrados 
no Facebook, até que uma amiga minha me 
desa� ou a colocá-los num blogue. Fiz isso, 
e comecei a ter um feedback engraçado e 
a mentalizar-me que tinha de aumentar a 
frequência do que escrevia. Passados seis meses 
transformei o blogue em página de Face-
book, e lembro-me de ao início, quando um 
post tinha mais de dez likes, achar aquilo um 
espetáculo! Agora a dimensão é totalmente 
diferente, e se um dos meus posts tiver menos 
de cem likes é um fracasso. Como momentos 
decisivos, diria que houve situações em que 
tive a sorte de acertar no timing para comentar 
os assuntos... Por exemplo, houve um post 
sobre o “swag” onde tive mais de 300 mil 
visualizações, não porque tenha dito algo de 
inovador, mas porque fui uma das primeiras 
pessoas a escrever na net sobre isso.

E os teus vox pops? 
É a tua forma de gozar com a sociedade e 
com a ignorância das pessoas?
A minha primeira motivação é divertir-me, 
e a segunda é divertir quem vê. Aquilo gera 
dois comportamentos: há quem adore e 
quem odeie! Então os “betos” agora com o 
último...

Tens muita gente a dar-te "cacetada"?
Sim, esses são chateadíssimos comigo, vêm 
dizer-me que sou um ressabiado, que queria 
era ser “beto”... Mas claro, eu tento escolher 
as pessoas e procuro perceber “olha aquele 
vai dizer asneira”, e depois às vezes surpreen-
do-me e dão-me respostas completamente 
lúcidas! E normalmente são essas que não 
aparecem no vídeo, porque logicamente 
que seleciono o que tem mais piada. E tam-
bém há quem � que indignado com isso.
Mas depois, e sem querer ser pretensioso, 
para além da palhaçada quero passar um 
ponto de vista em relação a certos temas, 
como o da co-adoção, por exemplo.

De certeza que há muitas vezes em que 
pensas no que estás a fazer e sabes que 
vais ser polémico...
É exatamente isso, estou a escrever e penso 
“isto vai dar merda”... E depois publico! Já 
tive amigos a aconselharem-me a ter mais 
cuidado com as suscetibilidades que possa 
ferir, mas com medo não vou a lado nenhum.

Já tiveste ameaças? 
Ou até algo mais grave?
Ameaças sim, e os insultos são diários... É 
normalíssimo, até porque as pessoas por 
detrás do monitor são todas incrivelmente 
corajosas. Ao vivo até agora nunca tive 
problemas, mas estou mentalizado que um 
dia vou levar na tromba. Mas é como te digo, 
se não arriscar e � zer perguntas um pouco 
mais ácidas, vou ser um gajo banal.
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Sensivelmente ao vivo!Sensivelmente ao vivo!
Deixamos-te as datas dos próximos espetáculos

Stand-up comedy – 7 Pecados: 
12 e 26 de abril (Teatro Villaret)

Rebanho de Gambas:
18 de abril (Beer Place – Porto); 
19 de abril (Tertúlia Castelense); 
3 de maio (Teatro Villaret)

do Diogo Faro:

/sensivelmenteidiota

"

"
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Texto: Tiago Belim

Há vida depois da Licenciatura. E se pensas que passa forçosamente 
por mais dois anos de estudo num Mestrado, então presta atenção ao 
que algumas das principais instituições de ensino têm para te dizer 
sobre a oferta atual em Pós-Graduações. Porque as deves escolher, ao 
que precisas de estar atento, e quais as áreas com maior procura.

Estás em vias de terminar a Licenciatura. E agora, o que se segue? Procurar emprego na área, ou achas 
que poderias estar melhor preparado para enfrentar os desa� os do mercado de trabalho? A solução 
pode passar por um Mestrado para aprofundares conhecimentos, a não ser que estejas à procura de 
algo mais especí� co e aplicado à realidade pro� ssional...

Se for esse o teu caso, aconselhamos-te a procurar uma Pós-Graduação, geralmente compostas por dois 
semestres e mais focadas na área em que te queres especializar. Para além disso, aliviam-te da necessi-
dade de desenvolver um trabalho � nal mais extenso, que como sabes consome muito tempo, e pode 
não ser essencial se dos teus objetivos não constar a investigação.

Procurámos, junto dos responsáveis de algumas das instituições de Ensino Superior, perceber por que 
razões e em que circunstâncias deves apostar numa Pós-Graduação, quais as mais-valias e as caracte-
rísticas que precisas de ter em conta na altura de escolher, bem como as áreas mais requisitadas atual-
mente pelos alunos. Tudo para que possas tomar uma decisão informada e direta ao assunto: a 
preparação do teu futuro.

Porquê uma Pós-Graduação?
Prof. Doutora Paula Morais, Vice-Reitora da Universidade Portucalense (UPT) – Depende 
muito do tipo de aluno e do seu percurso. Cada vez mais se ouve dizer que as competências 
que os alunos adquirem ao � m de uma licenciatura são insu� cientes e, se considerarmos que 
as Pós-Graduações têm muitas vezes um caráter menos teórico e mais focado numa temática 
concreta, se o aluno pretende desenvolver as suas competências técnicas numa área especí� ca, 
então uma Pós-Graduação poderá ser a melhor escolha.

Dra. Ana de Freitas, Vice-Reitora da Universidade do Algarve (UAlg) – A Pós-Graduação 
destina-se, em geral, a quem quer uma formação mais curta, para aquisição e/ou atualização 
de conhecimentos e desenvolvimento de competências especí� cas para melhorar o desem-
penho pro� ssional.

Prof. Dr. Luís Reto, Reitor do ISCTE-IUL (ISCTE) – A opção entre uma Pós-Graduação e um 
Mestrado tem a ver com vários aspetos. O Mestrado confere um grau académico, o que não 
acontece com a Pós-Graduação. Enquanto os candidatos a Mestrado procuram a obtenção do 
grau, já os da Pós-Graduação dão preferência à aplicabilidade prática. Mas os créditos obtidos 
na Pós-Graduação dão acesso a Mestrado, pelo que essa é, por vezes, a opção: começar pela 
Pós-Graduação e prosseguir os estudos no Mestrado. Além disso, o Mestrado funciona em 
horário full-time, enquanto a Pós-Graduação é em horário pós-laboral.
Frequentemente, quem se candidata a uma Pós-Graduação já está a exercer uma pro� ssão, 
ou já tem um grau académico e procura uma especialização em determinada área, seja para 
evolução pro� ssional seja para redirecionar a sua carreira.
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Características e mais-valias a ter em atenção
UPT – O corpo docente é fundamental, bem como as parcerias com atores do mercado relevantes 
na área, a inovação no programa curricular e nos métodos de ensino.

UAlg – É importante avaliares as Pós-Graduações existentes na tua área de estudo e analisares os 
objetivos das formações, os planos curriculares e o corpo docente, para que possas selecionar a 
que mais se adequa ao que pretendes. Para além disso, deves ainda avaliar o custo da formação e 
as modalidades de pagamento.
Outras coisas que não convém descurar: o calendário escolar e o horário das aulas, que deverá 
adequar-se à tua situação pro� ssional (caso seja esse o caso).

ISCTE – As caraterísticas com mais peso na decisão centram-se na área especí� ca da formação, na 
atualidade dos conteúdos, na qualidade do corpo docente e na empregabilidade.

As Pós-Graduações mais procuradas
UPT – O MBA para Gestores de PME é um dos pontos fortes que atrai alunos; o ‘short master’ 
em Business Intelligence – pioneiro no Porto e com um caráter fortemente prático, incluindo o 
desenvolvimento de um projeto em ambiente empresarial e as várias colaborações de empresas 
que possuem soluções de Business Intelligence, são fatores que decididamente contribuem para 
o seu sucesso.

UAlg – Temos uma procura considerável nas Pós-Graduações que oferecemos, as quais se têm 
dirigido, principalmente, às áreas da Gestão e Economia, Engenharias, Biologia e Ciências do Mar.

ISCTE – As Pós-Graduações mais procuradas no corrente ano letivo são Gestão Empresarial, Finanças 
e Controlo Empresariais, Marketing Digital, Jornalismo, Análise de Dados em Ciências Sociais e 
Informática Aplicada às Organizações.

Novidades para 2014/2015
UPT – Nas áreas de Turismo, Direito, Gestão e Tecnologias da Informação estão já de� nidas as no-
vas formações em Social Business e Programação de Aplicações Móveis.

UAlg – Estamos atualmente a plani� car a oferta formativa e prevêem-se novidades no próximo ano 
letivo, tanto nas áreas onde já existem Pós-Graduações como principalmente na área da Saúde.

ISCTE – Vamos alargar a oferta formativa com novas Pós-Graduações em Humanização e Gestão 
de Competências em Saúde, Jornalismo Internacional em Língua Portuguesa, Arquitetura e Pais-
agem, Edição, Crítica e Curadoria em Arquitetura, Engenharia de Telecomunicações e Gestão, 
Gestão e Tecnologias e Sistemas de Informação.
Além destas, vamos também reorganizar parcialmente a oferta formativa da Escola de Formação 
de Executivos (INDEG-IUL), passando no próximo ano letivo a oferecer especializações na 
Pós-Graduação em Marketing: Gestão de Marcas, Marketing Digital, Gestão e Marketing do Desporto.
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Primeiro
estranha-se,

depois
entranha-se

Podia perfeitamente ser o resumo da história de João Mota e Pedro Franco, 
as duas metades de um corpo musical que soube conviver com as diferenças 

para criar uma sonoridade original. Muito bem recebidos por toda a crítica, 
os “Um Corpo Estranho” falam agora à Mais Superior.

PU
B

Quem são os “Um Corpo Estranho”, musicalmente falando?
Os “Um Corpo Estranho” são uma mescla de sonoridades que 

resultam de uma conversa entre dois amigos de longa data. 
Neste caldeirão cabem vários géneros musicais tão variados 
como o Blues, o Folk, a Pop ou até mesmo o Fado. Não é fácil 

para nós de� nirmos o que fazemos mas também não é uma 
coisa que nos preocupe.

Entrevista: Tiago BelimEntrevista: Tiago Belim
Fotos: Rui David 

E porquê este nome?
O nome acabou por surgir naturalmente, porque a nossa 
sonoridade é uma fusão de duas pessoas com muitos 
pontos em comum mas também com personalidades 
diferentes. Ao início o som que fomos trabalhando não era 
confortável para os dois, e era de alguma forma estranho 
ao que estávamos habituados a tocar noutros projetos. 
Daí até chegarmos ao nome “Um Corpo Estranho” foi um 
instante.

Nesta fase inicial, tem sido unânime o reconhecimento ao 
vosso trabalho. A vossa confiança na qualidade do que fazem 

chegava para preverem esta aceitação?
Para sermos sinceros, achávamos que tínhamos um bom disco 
em mãos e  di� cilmente iríamos conseguir que reparassem em 

nós devido ao crescente número de projetos que surgem todas 
as semanas. Levámos cerca de 3 anos desde que criámos o projeto 

até lançarmos o EP, e mais um ano até lançarmos o disco. Tivemos 
sempre muito cuidado durante a composição dos temas e gravação 

dos mesmos. Nunca quisemos deixar pontas soltas. Apesar de saber-
mos que os temas nunca � cam prontos, quisemos ter a certeza que 

quando os deixámos partir, estávamos muito satisfeitos e orgulhosos 
com o resultado � nal. Não é tanto uma questão de con� ança, mas 

sim de cuidado e dedicação na conceção das canções. O reconheci-
mento passa pelas pessoas perceberem que é um disco honesto e 

com alma, e isso para nós é o su� ciente.

No vosso álbum incluem uma versão de um tema dos 
Madredeus, à semelhança de outras remisturas de 

temas clássicos feitas por outros artistas. Na vossa 
opinião, de onde vem esta tendência transversal? 
Estamos mais orgulhosos do que nunca da música

 portuguesa?
Pensamos que sim. A música portuguesa está de boa 
saúde, talvez porque desde há uns anos para cá tem havido 

uma maior procura e aposta em bandas nacionais, quer 
pelo público quer pela comunicação social. A nossa ado-
lescência foi pautada por muitas bandas anglo-saxónicas 

e lentamente foram aparecendo bandas portuguesas com 
muita qualidade que se insurgiram no panorama nacional. 
Atualmente já temos muitas referências de artistas e bandas 

portuguesas que nos permitem procurar menos lá fora e 
olhar mais para dentro, e isso acaba naturalmente por dar 
frutos. Em relação ao tema dos Madredeus, acabou por 
ser uma escolha natural não só pela beleza do tema, mas 

porque representa uma portugalidade que a nós nos diz 
muito. Não estava nos nossos planos colocar uma versão 
no nosso disco. Como qualquer projeto em fase inicial, 

andávamos à procura de temas de outras bandas para 
aumentar o nosso alinhamento, devido à falta de temas 
originais. Das várias versões que experimentámos, o tema 

dos Madredeus foi aquele que nos sorriu à primeira, e gos-
támos tanto do resultado � nal que decidimos aproveitar 
para o disco.

Onde poderão os jovens que leem esta revista ver-vos e ouvir-vos ao vivo?
Para já ainda estamos a trabalhar na promoção do disco, mas já temos algumas 

datas agendadas e outras apalavradas. 
Podem seguir-nos no Facebook (/umcorpoestranho) ou na nossa página o� cial 

(www.umcorpoestranho.com) para irem estando a par de todas as novidades.

Esta rubrica é patrocinada por:
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limite de velocidade

Quem é Guilherme 
Ferreira da Costa?

É diretor editorial do 
RazãoAutomóvel.com, 
ex-dirigente académico 
e possui um mestrado em Gestão. 
Também é colaborador da Mais Superior, na 
rubrica “Limite de Velocidade”, onde todos os 
meses te traz dicas, novidades e as melhores 
curiosidades sobre o maravilhoso (mas 
complexo) mundo dos automóveis.

Ao longo dos anos, criaram-se vários mitos em torno dos 
automóveis e da condução. Uns plausíveis, outros nem por isso. 
Por isso este mês, o Razão Automóvel e a Mais Superior dedicaram-se 
à caça desses preconceitos.

A estrada parece ser terreno fértil para a consolidação de histórias, de mitos e das mais diversas ma-
nias em torno da condução. Um exemplo paradigmático dessa realidade mitológica – que carece 
de fundamentação, seja de que espécie for – era o mito de que um CD pendurado no espelho 
retrovisor fazia com que os carros se tornassem invisíveis aos radares de velocidade. Resultava? 
Claro que não, nem há nada neste mito que possa jogar a favor da sua plausibilidade. Mas a verdade 
é que, entre a década de 90 e o início deste milénio, foram inúmeros os automobilistas que � zeram 
fé neste sistema.

Mas há mais mitos. Conduzir de chinelos dá direito a multa, outro grande mito das estradas 
nacionais. Pois � quem a saber que não há nenhum artigo no código da estrada que vos impeça 
de conduzir de chinelos, ou até, se quiserem, descalços. Se daí decorrem perigos para a condução, 
essa é outra conversa. Porque, de facto, um bom calçado faz toda a diferença na hora de conduzir, 
facilitando o apoio do pé e o acionamento dos pedais. Mas não há nada na lei que vos impeça de 
conduzir de chinelos ou descalços.

Aproveitando que a temática nos está a empurrar para a indumentária, quebramos outro mito: 
Conduzir com o tronco despido. Imaginem que regressam da praia e não querem vestir a camisola. 
No Código da Estrada, uma vez mais, não há qualquer artigo que obrigue ao uso de roupa. No 
entanto, atenção! No caso das senhoras, conduzir em tronco nu pode ser considerado um ato 
exibicionismo e atentado ao pudor, situação prevista no Código Civil.

Relativamente à indumentária, estamos esclarecidos. Mas quanto ao uso do telemóvel, será que 
estamos? É do conhecimento geral que falar ao telefone enquanto se conduz é proibido. Mas há 
quem diga que essa proibição não é extensível ao envio de SMS. Errado. Enviar SMS é igualmente 
grave e punível pelo Código da Estrada. A interdição diz respeito ao manuseio do telemóvel, seja 
para que � m for. Falar enquanto se conduz apenas é permitido de duas formas: ou com a pessoa 
que viaja connosco ou via um sistema de “mãos-livres”. De outra forma, preparem-se para serem 
multados.

No que diz respeito à condução propriamente dita, há um outro mito que diz: desengatar o carro 
numa descida poupa combustível. Novamente, um mito que não corresponde à realidade. Os carros 
modernos cortam a injeção de combustível quando não é necessária carga no acelerador para 
manter a velocidade. É por isso que em muitas descidas, os automóveis modernos acusam um 
consumo de combustível nulo, isto apesar do motor continuar a trabalhar.

Com este texto esperamos ter respondido e contribuído para o fim de alguns mitos urbanos. 
Perdão… automobilísticos! E já sabem, conduzam com prudência. Essa sim, uma verdade que 
devem ter sempre presente.



abril  2014 . MaisSuperior | 15 |

DÁ-TE AO TRABALHO

Há situações 
em que os gestos 
falam mais que as palavras – mas 
quando não podes deixar um beijo à 
pessoa de quem gostas, que tal plantar 
uma mensagem ou emoção, oferecê-la e 
vê-la crescer?

Susana Ástias Vítor, 27 anos
Apaixonada pelas artes e pelo cinema, 
tem um coração de manteiga e 
derrete-se com plantas e animais. 
Não tem medo de arriscar em 
projetos novos – sempre de olhos 
postos no futuro!

“Be an Emotion” 
Queres um destes feijões mágicos?
Envia um email ou uma mensagem pelo facebook.

As mensagens pré-defi nidas são 
“adoro-te”, “amo-te”, “gosto de ti”, 
“desculpa”, “obrigado” , “parabéns”, 
“boa sorte” e “boas festas”, mas podes 
personalizar o teu feijão até 8 caracteres.

Como foi o processo de 
criação da “Be an emotion”?
Não foi fácil, na medida em que 
tive de fazer diversas experiências 
com as sementes, estudar os tempos 
de germinação, intensidades, 
quantidade de água e encontrar 
as embalagens mais atrativas. 
Neste caso, decidi ir ao encontro 
do conceito 'message in a bottle', 
em formato planta.

A página de Facebook tem crescido 
bastante - já têm muitos pedidos?
A página tem crescido gradualmente e 
de forma sólida, tendo em conta o tem-
po de vida deste projeto. Em três meses, 
superámos largamente as expectativas 
iniciais, com o apoio das pessoas mais 
próximas, que vão passando a pala-
vra. Penso que isto se deve ao conceito 
base deste projeto, que apaixona e sur-
preende quem oferece mas, principal-
mente, quem recebe.

Be an Emotion
Onde crescem os feijões mágicos

beanemotiontosomeone

beanemotion@gmail.com

O processo é simples e há mensagens para todos os gostos: 
as prede� nidas são “adoro-te”, “amo-te”, “gosto de ti”, “desculpa”, 
“obrigado” , “parabéns”, “boa sorte” e “boas festas”, mas é pos-
sível fazer pedidos especiais à medida do sentimento de 
cada um. Depois de receber um dos feijões mágicos, o feliz 
contemplado só tem de o regar de acordo com as instruções 
e, duas semanas depois, a mensagem é entregue.

A “Be an Emotion” surgiu do trabalho da Susana 
Ástias Victor, que quis trazer a Portugal um projeto 
parecido com o que conhecia no Brasil e na China. 
Depois de licenciada em Ciências da Comunicação 
e com uma Pós-Graduação em Marketing Intelli-
gence, o tempo que dedicou a preparar a sua tese 
de Mestrado em Gestão de Informação fez a ideia 
germinar e deu-lhe vontade de criar um projeto seu.

“Be an emotion” - fala-nos um pouco deste nome.
Para percebermos o conceito do nome temos, em primeiro 
lugar, de entender do que se trata. O “Be an Emotion” permite 
transmitir sentimentos através da germinação de uma plan-
ta. Assim, o cliente recebe uma garrafa de vidro com areia 
de onde nasce um pé-de-feijão com uma mensagem. “Be an” 
deriva da palavra inglesa “bean” que signi� ca feijão, sendo 
que “emotion” signi� ca emoção. Ou seja, Be an Emotion - Sê 
uma Emoção (para alguém).

Que conselhos podes deixar aos jovens que queiram começar o seu 
próprio projeto mas não sabem bem como ou têm medo de falhar?
Em primeiro lugar quero dizer que o medo nunca, em momento algum, 
deve limitar a concretização dos nossos sonhos. É preciso arriscar para fazer 
acontecer. Por outro lado, aconselho que só o façam dentro de um investi-
mento calculado, que não crie 'mossa' nos vossas economias. O crescimento 
dos projetos, com algumas (poucas) excepções, faz-se através de passos 
pequenos e sólidos que nos conduzem, a médio prazo, ao sucesso. A vida 
nem sempre é uma linha reta, e por vezes é necessário fazermos vários des-
vios para alcançarmos os nossos sonhos e objetivos. Vale a pena arriscar e 
fazer acontecer quando fazemos algo que verdadeiramente gostamos. 
Boa sorte!

TEXTO: Ana Teles Teixeira
FOTOS: cedidas pela entrevistada
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