


A revista Mais Superior não quer deixar de te presentear por 
nos teres acompanhado ao longo deste primeiros meses de 
vida. Portanto, fica atento, porque vamos andar por algu-
mas universidades a distribuir kits de Natal... Só não vamos 
é de renas, mas os sacos com presentes estão garantidos!
Texto: Bruna Pereira

Já sabemos que lês a revista Mais Superior 
todos os meses, na tua Universidade ou 
Politécnico, e que, enquanto estás no Fa-
cebook, aproveitas para clicar nas nossas 
notícias em www.maissuperior.com. O 
nosso muito obrigada e obrigado por isso. 
Agarrando a tradição dos nossos vizinhos 
espanhóis, que trocam presentes no Dia 
de Reis, em janeiro, a Mais Superior vai 
também começar o ano de 2013 com 
outra surpresa: prepara os ouvidos para 
a emissão da MSRádio, o projeto que te 
aproxima ainda mais de nós.
Texto: Bruna Pereira e Bruno Barbacena

Um kit de Natal 

E ainda a MSRádio

O que contém 
o Kit de Natal 
da Mais Superior?

LISBOA
PORTO

Não sabemos o que pediste ao Pai Natal, mas o 
que temos para te oferecer é o seguinte:   muitas 
dicas sobre como estudar fora do país e nalgu-
mas das mais conceituadas escolas de Hotelaria 
do mundo, através de folhetos informativos 
da MultiWay e da Les Roches Marbelha. Se a 
tua praia são mais as línguas e as viagens pelo 
mundo fora, não percas as opções formativas 
presentes na revista da EF – Education First. 
Se ainda não tiraste a carta de condução, ótimo, 
porque temos notícias e promoções nas escolas 
da Segurança Máxima! Enquanto não te fazes 
à estrada e estás livre de acidentes, propomos-
-te tratar da saúde com recurso às brochuras do 
Instituto de Medicina tradicional (IMT) e até do 
Trifene (sim, sabemos que ser mulher custa...).
Para os mais gulosos, atenção porque há um 
miminho banhado a chocolate que dá pelo nome 
de Travesseiro da Panrico. Em época de quase 
exames, também te oferecemos amostras de 
Neurozan (para te concentrares melhor) e até de 
preservativos Harmony (para usar com juizinho, 
sim?).

Onde posso conseguir um Kit 
de Natal da Mais Superior?

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
(FLUL): 4 de dezembro (início da manhã) 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lis-
boa (FCUL): 4 de dezembro (fim da manhã)
Faculdade de Medicina Dentária da Universida-
de de Lisboa (FMDUL): 4 de dezembro (tarde)
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa: 5 de 
dezembro (fim da manhã)
Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias: 5 de dezembro (tarde)
Instituto Superior de Agronomia (ISA): 6 de 
dezembro (início da manhã) 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
(ISCSP): 6 de dezembro (fim da manhã)
Universidade Lusíada de Lisboa: 6 de dezembro 
(tarde)
ISPA – Instituto Universitário: 7 de dezembro 
(início da manhã)
Universidade Autónoma de Lisboa (UAL): 7 de 
dezembro (fim da manhã)
Faculdade de Economia da Universidade Nova 
de Lisboa (FEUNL): 10 de dezembro (fim da 
manhã)

Instituto Superior Novas Profissões (INP) e ISG 
– Business & Economics School: 10 de dezembro 
(Tarde)

Universidade Portucalense (UPT): 4 de dezem-
bro (fim da manhã)
Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto (FEUP): 4 de dezembro (início da tarde)
Escola Superior de Educação do Porto (ISEP-
-IPP): 4 de dezembro (fim da tarde)
Universidade Fernando Pessoa (UFP): 5 de 
dezembro (início da manhã)
Instituto Superior de Contabilidade e Adminis-
tração do Porto (ISCAP-IPP): 5 de dezembro (fim 
da tarde) 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
(FLUP): 6 de dezembro (tarde)

A tua revista dá-te música... E não só!

Onde posso ouvir a MSRádio?
A partir de Janeiro basta entrares em www.mais-
superior.com e sintonizar a MSRádio no player 
que já estamos a preparar. Todos os dias do ano, 
24h por dia, vais poder ficar na nossa compa-
nhia... E até participar nos nossos programas.

O que vai passar na MSRádio?
Para além dos temas que fazem a Mais Superior 
todos os meses, vamos explorar conteúdos inédi-
tos só disponíveis nas nossas emissões. Ou seja, 
programas não vão faltar: desde o “Magazine 
Mais Superior” à “Playlist”, onde a tua banda po-
derá ser o centro das atenções, não podes perder 
ainda o “Host Me”, o melhor late night show das 
rádios portuguesas e, quiçá, do mundo inteiro!
Como não podia deixar de ser, destaque ainda 
para a música Pop, Rock, Indie Rock e  ainda a tua 
própria música! Sim, leste bem... A tua música 
pode fazer parte da playlist da MSRádio. Fica 
atento à próxima edição da Mais Superior e vai 
lendo as novidades em www.maissuperior.com.

A MSRádio vai deixar-me partici-
par nos programas?
Sim! Os programas vão poder ser feitos por ti. 
Temos espaço na nossa emissão para colocares a 
tua criatividade em prática e experimentares este 
fascinante mundo da rádio.

só para ti...

Estamos ainda a aguardar confirmação 
para estarmos presentes noutras 

instituições de Ensino Superior em Lisboa 
e Porto. Fica atento ao nosso site, 

em www.maissuperior.com, e descobre se 
vamos estar na tua universidade!
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Condições gerais dos passatempos da Mais Superior

PVP: 49,90 euros

PVP: 29,00 euros

1. Os passatempos da Mais Superior têm uma data de início a 4 de dezembro e de fim a 3 de janeiro (que corresponde à duração do mês da publicação da revista) fora 
das quais todas as participações recebidas serão recusadas. | 2. Das respostas recebidas, apenas serão consideradas válidas as que preencherem devidamente os campos 
solicitados no formulário de resposta.  | 3. Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente. | 4. 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. | 5. No caso do número de 
participações ser inferior ao número de prémios disponíveis, serão contemplados todos os participantes que responderem acertadamente. | 6. 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. | 7. Todas as demais dúvidas e questões podem ser endereçadas para o e-mail passatempos@maissuperior.com. | 8. Caso os prémios não 
sejam levantados após 3 meses de serem anunciados os vencedores, esse vencedor perderá o direito a esse prémio.

PASSATEMPOS
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Participa e ganha!
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10 | EM FORMA

12 | LER PARA CRER

ÍNDICE
Chegados a dezembro, e com 2013 a bater 
à porta, é altura de aproveitar as últimas 
festas do ano: Natal em família e passagem 
de ano com amigos pode ser motivo para 
alguns excessos, entre comida, álcool e 
compras. Mas o que acontece quando a 
altura do ano não serve de desculpa para 
as loucuras? Como vivem os dependentes? 
Falámos com especialistas e descobrimos 
“O insustentável peso do vício”.

PARA LÁ DO ExCESSO
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temos mais passatempos para ti!
entra em www.maissuperior.come habilita-te a ganhar!Experimenta o que é nosso,

O conforto comanda a vida

experimenta Portugal!
A Mais Superior e a Odisseias querem presentear-te com 6 packs “7 noites 
– Experimenta Portugal”. A experiência inclui 7 vouchers de uma noite para duas pessoas 
com 100 hotéis repletos de charme, requinte e romantismo à tua escolha. De norte a sul do 
país, és tu quem escolhe onde dormir e que maravilhosas cidades conhecer durante o dia.

Para seres um dos 6 vencedores, apenas terás de responder ao seguinte desafio:

Descreve-nos um dia perfeito com a pessoa perfeita no local perfeito. 

As paisagens, os monumentos e as sensações ficam por tua conta, 

Inspira-te, entra em www.maissuperior.com (na secção de passatempos/Bingo!) e escreve-nos 
um texto que tenha, no máximo, 3 mil carateres. Depois de o enviares através do formulário 
existente no passatempo, só tens de cruzar os dedos para que seja um dos 7 mais originais e, 
por consequência, escolhidos, boa?

Um calçado confortável é meio caminho andado para um dia feliz, não 
acreditas? Diz não às bolhas, aos pés apertados e sem respiração e aos 
tropeções à custa de saltos e habilita-te a ganhar um dos dois pares de 
confortáveis Paez que temos para te oferecer.

Para seres um dos vencedores, responde ao seguinte desafio: 

Diz-nos de que país são originárias as Paez e descreve-nos uma 

caminhada por uma das suas principais cidades.
Envia-nos o teu texto através do formulário existente 
em www.maissuperior.com (procura este passatempo 
na secção de passatempos/Bingo!). Os dois relatos pedestres 
mais aventureiros recebem um par de Paez. Boa sorte!

sendo que o único requisito é que a história se passe em território português. 



4 | MaisSuperior . Dezembro 2012

A maioria gritou frases de revolta, tais como “Dói a propina, dói”, “Já agora, levem-nos 
as cuecas!”, “Passos, leave the kids alone”, “Propinas e Bolonha é tudo uma vergonha” e 
“Para a banca são milhões, para o ensino são tostões”, mas outros estudantes do Ensino 
Superior houve que fizeram da ironia a sua melhor arma, organizando em plena mani-
festação uma espécie de festa (com confetis e tudo), em que agradeciam ao Governo 
tudo o que tem feito: “Não queremos nada, está tudo bué porreiro!”.
Texto e fotos: Bruna Pereira

NOTÍCIAS EM CURSONOTÍCIAS EM CURSO

“Passos, escuta, 
os estudantes estão em luta”

Em sinal de protesto contra as propinas que não 
param de aumentar, uma Ação Social que não 
chega, a corrida aos pedidos de empréstimo ban-
cário e o corte do passe escolar, estudantes do 
Ensino Superior de todo o país vieram para a rua. 
Munidos de cartazes, os já acostumados megafo-
nes e muito ar nos pulmões para gritar bem forte, 
a manifestação juntou, na Rotunda do Marquês 
de Pombal, em Lisboa, várias centenas de univer-
sitários preocupados com o rumo educativo do 
país, caso o Orçamento de Estado avance com os 
cortes anunciados.

“Estudo em Lisboa mas sou de longe, o que me 
faz preocupar com o atraso das listas de bolseiros 
que, em finais de novembro, ainda não saiu”, 
refere Ana Macedo, estudante de História da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
(FLUL), ainda preocupada com o aumento das 
propinas. Ao lado, e segurando o mesmo cartaz, 
Beatriz Brás, estudante da mesma universidade 
mas do curso de Ciências da Cultura e Comuni-
cação, refere que este ano lhe baixaram em 100 
euros a Bolsa de Estudo – o que dificulta ainda 
mais a gestão do orçamento familiar: “Cortaram-
-me a bolsa e as propinas continuam a subir… 
Assim não dá, sobretudo agora que tenho o meu 
pai desempregado”.

Enquanto a maioria gritava a plenos pulmões 
(à falta de megafone), um grupo de alunos do 
Curso de Teatro da Escola Superior de Teatro e 
Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa ((ESTC-
-IPL) resolveu inaugurar a chegada à Assembleia 
da República com confetis e fitas coloridas de 
Carnaval, montando uma verdadeira festa com 
saltos e gargalhadas de felicidade. O motivo de 
tanta alegria? “Não queremos nada, está tudo bué 
porreiro!”, diziam alguns, “Passos, és o meu melhor 
amigo”, comentavam outros e até “Mete Like no 
Governo!”. 
De sorriso estampado na cara e de cartaz na mão 
“Obrigada, Governo”, a aluna da ESTC que se faz 
chamar ‘Cardetas’ explicou que o motivo da sua 
boa disposição não podia ser outro: “Estou super 
feliz com o nosso Governo, que é ótimo. O preço 
das propinas é super barato (acho até que deviam 
aumentar), tenho cinco carros e não preciso de 
transportes nem de passes e vim, por isso tudo, 
dizer que estou muito feliz com a minha condi-
ção de estudante”. Juntando à ironia o talento 
de representar, outro aluno gritava ainda: “O 
Governo já nos disse que vamos ser todos atores 
e que temos todos emprego garantido no fim do 
curso. Eu até estava a pensar em emigrar, mas o 
Passos veio ter comigo e disse-me: ‘não, não, ficas 
cá, porque nós queremos muito que fiques cá! E 
também vamos fazer obras no Parque Mayer!”.

Da Universidade do Algarve (UAlg) também 
chegaram algumas queixas e muitos medos mo-
tivados pela declaração do Reitor da instituição: 
“foi-nos dito que se os cortes previstos neste 
Orçamento de Estado avançarem, a UAlg não 
vai ter mais remédio senão fechar as portas. Que 
vamos nós depois fazer? Nem sabemos se nos 
deixam acabar o curso noutra instituição. Estamos 
muito inseguros quanto ao nosso futuro”, referem 
os alunos.

Luís Pinheiro estuda Psicologia na Universidade 
do Minho (UMinho) e mostra-se incrédulo com 
os anunciados cortes na instituição, a rondar os 
9,6%: “Já nos foi dito que isto pode significar o fim 
de Cursos Pós-Laborais, o corte no corpo docente 
e o fim do aquecimento – o que em Braga signifi-
ca virmos a passar mesmo muito frio”. As colegas 
da UMinho Marília Laranjeira, aluna de Estudos 
Portugueses e Lusófonos, e Ana Cláudia, estudan-
te de Línguas e Culturas Orientais, apontam ainda 
o perigo que foi a recente redução do número de 
autocarros junto às residências universitárias. “Há 
cursos com aulas até às 22h e o último autocarro 
passa às 20h. Como esta é uma zona perigosa à 
noite, estamos apreensivas, claro”.

onde está a minha Bolsa?

“está tudo Bué Porreiro!”

Futuro Por um canudo

mais autocarros 
e aquecedores

A Mais Superior tirou muitas mais fotos. Vê a 
fotogaleria completa da Manifestação de 22 
de novembro no nosso Facebook e continua a 
ler a reportagem em www.maissuperior.com. 





Um suculento peru assado com batatas companheiro dum bacalhau elegantemente colocado 
em postas, por entre couves ultra verdes regadas por azeite. O perfume a aletria com canela 
ao fundo do corredor e as cerejas cristalizadas no topo do bolo, que nesta quadra natalícia não 
pode ser outro que não o Bolo-Rei.
Estas e outras iguarias podem ser obra tua à boa moda tradicional portuguesa. Mas se quiseres 
convidar os teus colegas de ERASMUS, fica à vontade, porque também trazemos sugestões 
literárias de além-fronteiras.
Texto: Bruna Pereira

A minhA mesA 
é melhor do que A tuA!

sempre A BimBAr! o rei dos peixes

pArA mesAs com trAdição A voltA Ao mundo 
de fAcA e gArfo

impossível de resistir.... pArA A comidA 
escorregAr melhor

Queres pôr toda a gente a salivar com 
as tuas iguarias natalícias? Mas as férias 
não esticam e há muito que fazer além 
de cozinhar, como visitar amigos, na-
morar, viajar e ainda comprar as últimas 
prendas? Relaxa, com a Bimbi poupas 
tempo e dinheiro e ainda  impressionas 
os convidados.

Apesar da sua pesca ser algo inexisten-
te em Portugal, o bacalhau continua 
a cumprir as tradições de outrora, 
mostrando-se digno e eleito na nossa 
gastronomia. E tendo em conta o 
número de receitas que neste livro 
encontras, na tua noite de consoada, o 
difícil vai ser escolher.

Aqui não escapa nada: do ‘fiel amigo’ bacalhau 
ao cabrito e ao peru, os doces contam 
igualmente com um lugar de honra. 
Capaz de te fazer detentor de segredos 
culinários centenares, este livro  revela 
ainda como se comemora o Natal nou-
tros países - através dalgumas receitas, 
podes elaborar uma apetrechada mesa 
natalícia além-fronteiras.

Reúne a família e os amigos, viaja pela 
América, a Europa, a África, a Ásia e a 
Oceania e experimenta sabores que 
marcam os costumes de vários povos. 
No final, podes sempre voltar à tradição 
portuguesa dum belo naco de aletria.

Aqui não falta o Bolo-Rei, a lampreia de ovos, os 
sonhos, as filhoses, o arroz doce, os formigos e 
muitas outras deliciosas receitas de fazer crescer 
água na boca. Aproveita para fazer um passeio 
pelas tradições de Natal do nosso país e conhecer 
melhor alguns dos costumes doutros 
países.

Acreditas não saber nada de vinhos, 
mas estás com muita vontade de saber. 
Ok... Este é o livro certo para te iniciares 
no mundo báquico, com resposta a 
perguntas tão diversas como: De onde 
surgiu o vinho? Como se faz o vinho? 
Que tipos de vinhos existem? E Portugal 
que regiões tem? Como servir o vinho? 
Que vinho escolher para cada comida? 
Como fazer uma garrafeira em casa?

Boas Festas com a Bimby
Vários autores
Edição: 2012 | Páginas: 192 
Editor: Bertrand Editora
PVP: 22,20 euros

Bacalhau com batatas… 
E outras 200 receitas
Vários autores
Edição: 2010 | Páginas: 280
Editor: Impala | PVP: 19,90 euros

O Grande Livro das Receitas 
para o Natal
Vários autores
Edição: 2005 | Páginas: 176
Editor: Impala | PVP: 21,90 euros

Natal no Mundo
Receitas de 5 Continentes
Vários autores
Edição: 2009 | Páginas: 160
Editor: Impala | PVP: 17,30 euros

O Tentações de Natal
Os melhores doces à sua mesa
Vários autores
Edição: 2004 | Páginas: 112
Editor: Impala | PVP: 21,50 euros ABeCedário dos Vinhos

José A. Salvador
Edição: 2010 | Páginas: 204
Editor: Edições Afrontamento
Coleção: Guias de Enoturismo
PVP: 14,13 euros

PÁGINA A PÁGINA

Foto: Bertrand Editora

Foto: Impala

Foto: Impala

Foto: Impala

Foto: Edições Afrontamento

Foto: Impala
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Tiago

Ao fim de 10 anos de carreira, Tiago Bettencourt, músico de 
projetos mil, quis voltar a pisar as pegadas que deixou no 
caminho. Gravado ao vivo, “Acústico” é um álbum que vai de 
sucessos como “Carta”, “Laços, “Chocámos tu e eu” ou “Canção 
Simples” a versões de Carlos Paião e António Variações. Os 
convidados não faltaram, numa espécie de best of de um dos 
compositores mais influentes da sua geração.
Texto: João Diogo Correia
Fotos: Universal Music Portugal

Mais entrevistas?

Entra em www.maissuperior.com 

e escolhe o teu artista favorito.

De onde é que surgiu a vontade de fazer um 
álbum que percorresse todo o teu trabalho?
Tiago Bettencourt (TB) - Foi uma proposta que 
me fizeram. Acho que tinha um bocado a ver 
com o facto de eu ter muitos projetos (Toranja, 
Mantha, Tiago na Toca). Seria um CD que iria, no 
fundo, orientar todo o meu trabalho. E como não 
tinha nenhum CD ao vivo, achei que era engraça-
do fazer uma coisa um bocadinho inspirada nos 
MTV Unplugged, dos anos 90. Fazer desse álbum 
de orientação para o público um momento espe-
cial e com convidados.

Uma das músicas é um marco enorme na tua 
carreira, a “Carta”. Apesar do sucesso, nunca 
sentiste a tua imagem demasiado ‘colada’ à 
música, a face menos boa do fenómeno?
TB - Sim, senti isso muitas vezes, senti que nos 
limita a certa altura, no resto do nosso trabalho. 
Apesar de que essa música chegou a um público 
que ninguém estava à espera. Nós até chamá-
vamos ‘os carteiros’ aos que iam aos nossos con-
certos só por essa música. Fomos tocar a alguns 
meios mais rurais e a verdade é que se não fosse 
essa música nunca teríamos ido.

Mas era esse o objetivo da “Carta”? Usar uma 
fórmula, se é que ela existe, para ter grande 
sucesso?
TB - A fórmula existe. E acho que hoje, com o 
pânico de toda a gente querer vender CD’s e de a 
indústria estar tão mal, temos essa fórmula usada 
até à exaustão. E ela resulta, as pessoas que usam 
essa fórmula continuam a ter grande sucesso, 
não só em Portugal, como em todo mundo. Acho 
que só facto de o Justin Bieber ter ganho não sei 
quantos prémios MTV… [risos] Na minha altura, 
ganhavam os Nirvana, ganhavam os Blur, pessoas 
que estavam a quebrar barreiras. Agora não, mas 
isso acaba por deturpar o que a música devia 
estar a fazer.
Eu tento não seguir e acho que a “Carta” não 
segue nenhuma dessas fórmulas, portanto, foi 
um bocado surpresa.
Quando saí dos Toranja e passei para os Mantha 
o público mudou um bocado e se calhar ficámos 

PLAYLIST

BeTTencourT
aBre o Baú

com um público mais fiel e que não estava lá só 
pelos hinos. Estas músicas ensinam-nos a perce-
ber qual é o nosso público e quem é que está só 
de passagem.

O fim dos Toranja veio nessa sequência?
TB - Foi um processo natural. Acho que a 
certa altura, tínhamos ideias diferentes do que 
queríamos que os Toranja fossem e, antes que 
fizéssemos alguma coisa que não fosse tão boa 
quanto a que tínhamos feito, achámos que era 
um bom momento para parar.

A maioria das canções do “Acústico” foi escrita 
por ti. Achas que as pessoas te associam espe-
cialmente à qualidade ou à força das letras? 
Agrada-te a ideia?
TB - Acho que é tudo muito importante. Sou 
influenciado por músicos como Bob Dylan, Neil 
Young,… Nesta onda meio de cantautor, em que 
as letras são muito fortes. Por isso, sim, claro que 
me agrada que as pessoas se identifiquem com 
as letras.

Depois tens convidados especiais, Lura e Jor-
ge Palma. Porquê a presença destes artistas 
no álbum?
TB - A Lura e o Jorge Palma são artistas que eu 
admiro muito e que quis ter ao meu lado nesta 
altura.
Coincidência ou não, a primeira gravação que fiz 
em estúdio foi o “Fome demais” com os Toranja 
e o Jorge Palma tocava piano. Acho engraçado, 
agora que estou com 10 anos de carreira, poder 
fazer pela primeira vez um dueto com ele ao pia-
no, mas a cantar também. É uma grande honra 
para mim poder ter isso registado neste CD.

Por falar em música portuguesa, ela está me-
lhor ou pior do que quando começaste? É mais 
divulgada e conhecida agora? Antes era mais 
difícil chegar ao público?
TB - Não posso dizer que era mais difícil, porque 
para mim não foi, se calhar porque não havia 
muita gente a cantar em português, era um bo-
cado novidade. Mas por outro lado, a imprensa 

também era muito mais fechada e fomos muito 
atacados. A imprensa um bocado mais intelec-
tual, que se calhar não gosta da ideia de nós 
vendermos discos.
Acho que hoje há uma corrente enorme de 
novos artistas a cantar em português, novas 
bandas muito competentes. E há abertura para 
coisas mais alternativas. Falta só a essas bandas 
conseguirem dar o passo para um público 
mais abrangente. É difícil manter um nicho em 
Portugal.

Foste estudante universitário. Que impor-
tância teve essa fase no início da tua carreira 
musical?
TB - Comecei a fazer música por causa de um 
colega de turma, que me convenceu. O curso foi 
uma fase importante e acho que é sempre uma 
boa base. É importante ter um curso seja ele qual 
for, para nos dar estaleca e conhecimento de 
mundo. A Arquitetura deu-me uma visão mais 
abrangente de várias artes. 
Eu estou cheio de vontade de voltar a fazer um 
curso para exercitar o cérebro e para me tentar 
ultrapassar. Não há coisa melhor que estudar.

Qual era a melhor prenda de Natal 
que podias pedir?
TB – Gostava que as pessoas recebessem bem 
este álbum, acho que é bom para fazer parte 
da biblioteca, se calhar até de um público mais 
abrangente. É um CD de família, até natalício. 
Queremos voltar à estrada, ter muitos concertos, 
que é aquilo que gostamos mais de fazer.
Mas estou sempre cheio de vontade de gravar 
originais.
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TAKE 1

A Empire é a revista de cinema mais vendida no mundo. 
Todas as novidades do cinema, entrevistas exclusivas, acesso 
privilegiado aos estúdios e grandes especiais são apenas alguns 
dos ingredientes que todos os meses vais poder encontrar nas 
bancas e em www.empire.com.pt.

Pub

Notícias Crítica de cinema

Branca de Neve e o caçador E.T.

Fim De Turno

Ainda faltam alguns meses para 
a estreia do tão aguardado 
“Django Libertado” mas, para 
te ires preparando, deixamos-
-te uma série de novidades 
sobre o mais recente filme 
do mestre Tarantino: o filme 
teve a sua primeira exibição 
restrita na Sony Studios e, 
de acordo com pelo menos 
uma pessoa que o viu, tem 
três horas de duração. Mais: 
Jamie Foxx, que representa o próprio Django, comentou o filme ao 
LA Times: “Dá-nos a oportunidade de entreter enquanto educamos as 
pessoas que se questionam sobre como era a escravatura”, afirma o ator. 
“Os miúdos não sabem nada sobre isso. Antes do lançamento do filme, 
espero que consigamos falar do que aconteceu neste país. Acredito que 
já somos suficientemente maduros para o fazer.” Por fim, de acordo com 
um informador, a interpretação de Christoph Waltz no papel de Dr. King 
Schultz, um caçador de recompensas e mentor de Django, está na mira 
dos Óscares. Com a participação ainda de Leonardo DiCaprio, esta pode 
ser a verdadeira obra-prima de Tarantino. 
Resta-nos esperar pela estreia, a 24 de janeiro de 2013.

O policial de David Ayer 
acompanha dois polícias que 
tropeçam num caso acima das 
suas competências, expondo uma 
enorme operação de drogas. A 
história não tem nada de original 
para além de um aspeto singular: 
a forma como é contada. Acredita, 
faz a diferença toda. A ideia inicial 
de Ayer era usar apenas filma-
gens amadoras através de uma 
camcorder. As mesmas ainda estão 
lá, juntamente com filmagens con-
vencionais, mas Ayer foi mais longe e explorou 
outras perspetivas na primeira pessoa: há alturas 
em que a câmara age como se fosse uma terceira 
personagem que acompanha os protagonistas, 
e outras vezes assume o papel dos protagonis-
tas, uma vez que parece filmar através dos seus 
olhos. “Fim de Turno” cria com isto uma emoção 
pouco usual onde um leque de clichés policiais 
é tornado único a partir do momento em que é 
retratado como nunca.

A câmara é uma terceira personagem?

Esta não é a versão da história da branca de Neve que 
te contaram quando eras criança.
A presença de Kristen Stewart pode sugerir que o públi-

co-alvo é adolescente, mas não há nenhuma aproximação a “Twi-
light”, sendo a branca de Neve a personagem menos interessante: um 
ser com ar angelical que se vê apanhado no meio de acontecimentos 
que lhe fogem ao controlo. O filme pertence, na realidade, à rainha 
má de Charlize Theron, que rouba as cenas tão ferozmente quanto o 
Joker de Nicholson. E a ajudar a branca de Neve a recuperar o trono, 
Chris Hemsworth é o caçador do título.
O filme é bem-sucedido na representação do famoso espelho, na 
inventiva ressurreição da vilã e nos anões (que chegam tarde, mas 
dão a graça que falta ao resto do filme).

No seu lançamento, tornou-
-se o filme mais rentável de 
sempre. Foi exibido, com a 
presença de Spielberg, para 
o presidente Reagan, na 
Casa branca. Em 2000, “E.T.” 
apareceu num selo postal 
dos EuA. Não há dúvida 
de que é um fenómeno 
de cinema. Esta visão de 
uma infância estagnada e 
de um mundo suburbano 
transformado pelo toque luminoso do alienígena do título mantém um 
sentimento de magia em quase todas as cenas, mesmo quando não 
exibe bicicletas voadoras ou dedos a brilhar. Os cínicos acusaram muitas 
vezes Steven Spielberg de ser um enorme manipulador, um vendedor 
de sentimentos, mas as emoções do filme são complexas, mesmo que 
pareçam básicas. A “Lista de Schindler” pode ter feito um trabalho melhor 
na exposição do coração sensível do realizador, mas “E.T.” continua a ser o 
mais pessoal dos filmes de Spielberg, e o mais tocante. 
Esta edição em blu-ray é uma excelente oportunidade de rever esta obra-
-prima e vale ainda mais pela quantidade de extras que 
traz, como “Entrevista a Spielberg”, o “Making Of” e vários 
documentários. A não perder!

DVD Blu-ray 

Texto: Revista Empire
Fotos: Cedidas pelos estúdios 

Pub

Django Libertado 
- O Regresso de Tarantino

FICHA TÉCNICA
Título Original: 
End of Watch
Realização: David Ayer
Argumento: David Ayer
Elenco: Jake Gyllenhaal, 
Michael Peña, Anna 
Kendrick

Já nas salas
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EM FORMA

10 Já sabemos que a tua vida é “muito agitada” e que não tens tempo 
nem dinheiro para ir ao ginásio, porque há sempre “coisas mais 
importantes para fazer” e o tempo é escasso. No entanto, Fernando 
Póvoas só te pede 10 minutos por dia, ao longo de todo o ano, para 
que a tua vida passe a ser mais saudável e mais feliz. Pronto para as 
365 dicas do seu livro “10 minutos por dia para viver melhor”?
Texto: Bruna Pereira
Fotos: Oficina do Livro

Este artigo não acaba aqui. Continua a ler em 
www.maissuperior.com ... Quem sabe se não 
chegas à conclusão de que precisas de mudar 
de vida?

para seres
minutos

mais feliz!

Como é que, afinal, em 10 minutos por 
dia podemos passar a viver melhor?
Para que as pessoas apliquem todas estas dicas 
ou sugestões que coloco diariamente no livro, 
só precisam de uma coisa simples (e que para 
muitas pessoas é um drama) que é terem TEMPO 
para pôr tudo em prática. Sei como é vida das 
pessoas. Sei como correm no seu dia-a-dia e as 
inúmeras preocupações que têm, já que levo 
essa mesma vida e compreendo isso muito bem. 
Mas acredito que é possível conseguirmos ser 
bastante mais felizes, se todos os dias tirarmos 
10 minutos para fazermos algo por nós e assim 
lembrarmos que há pequenos gestos que podem 
fazer a diferença. Se todos os dias pensarmos um 

Não tens tempo nem dinheiro para massagens, nem 
tratamentos à pele? Então aproveita o banho para 
fazeres um tratamento personalizado ao teu corpo.

Não consegues ir ao ginásio? Que tal deixares 

o carro a 5, 10 minutos da universidade 

e caminhares o resto a pé?

Sabias que aprender a respirar de forma cor-reta pode libertar tensão, purificar o sangue e melhorar a qualidade do sono?

“10 minutos por dia 
para viver melhor”

Edição: 2012 | Páginas: 376
Editor: Oficina do Livro | PVP: 18 euros

Pub

O livro dá-te a conhecer 365 conselhos - um 
por dia, ao longo de todo o ano -  sobre saúde, 
bem-estar, beleza, exercício físico, nutrição. 
Trata-se de pequenos gestos, pequenos 
truques, pequenas ações que não te roubam 
muito tempo, não custam dinheiro, mas acre-
dita, vão revolucionar a tua vida!

bocadinho em nós e fizermos algo pela nossa for-
ma física ou pelo nosso estado de espírito, tere-
mos passado a primeira barreira importante: a do 
esquecimento de nós próprios, a do 'descuido' 
com a nossa saúde, com a nossa aparência e com 
todas as consequências que lhe são inerentes.

Em tempos de crise, o livro mostra-se 
inovador porque trata de conselhos que 
não implicam gastar dinheiro. O que faz 
falta, então? 
O livro está escrito de uma forma simples sem 
grandes termos técnicos (para que seja didático 
e entendível por todos) e coleciona sugestões 
fáceis, simples, práticas e baratas, que nos dias 
de hoje também me parece ser um fator muito 
importante. Como em tudo, para mudar o estilo 
de vida é preciso força de vontade, determinação 
e persistência, porque os resultados, esses, vêm 
a seguir.

365 são muitas dicas e sugestões... Como 
conseguiu compilar tantas?
Encontrar os 365 dicas, sugestões ou truques 
para viver melhor foi possível, já que estas são 
fruto do que aprendi nos livros, do que aprendi 
com os meus colegas mais velhos e, funda-
mentalmente, do que apreendi com os meus 
pacientes e com todas as questões que estes me 
foram colocando ao longo de 33 anos de carreira 
médica – o que me fez, com certeza, crescer 
como médico e como cidadão.

Não peço 365 razões para comprar o seu 
livro.... Mas quer deixar alguma mensa-
gem sobre os motivos por que os nossos 
leitores universitários devam ter o seu 
livro na mesinha de cabeceira?
Ao contrário de outros livros que devem ser lidos 
do início ao fim, este gostava de sugerir que fosse 
lido conforme o mês em que estamos, uma vez 

que a alimentação, o estilo de vida, o clima, etc. 
muda todos os meses: novembro é, com certeza, 
diferente de junho e as dicas têm sempre a ver 
com as particularidades de cada mês. Os motivos 
porque os universitários devem comprar o livro 
são os mais diversos, até porque os gostos e as 
preocupações dos homens são, de uma forma 
geral, diferentes dos das mulheres, mas diremos 
que o livro tem um preço acessível, tem ideias 
baratas e preocupa-se com questões pertinentes: 
alimentação que melhor intervém na memória; 
sugestões de exercícios físico sem necessidade 
de ir ao ginásio (e com todas as vantagens da 
libertação das endotrofinas, que nos ajudam a 
melhorar a capacidade para nos aturarmos uns 
aos outros); e até sugestões de tratamentos para 
celulite (flagelo que tanto preocupa as nossas 
jovens, com produtos que pouco fazem e que tão 
caros são), havendo  soluções bem mais baratas e 
com resultados bem mais visíveis...
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O insustentável
Dezembro pode fazer-te lembrar muita coisa, mas há duas que estão certamente na 
lista: o Natal e a passagem de ano. Num mês em que nos são permitidos alguns ex-
cessos, lembramos aqueles para quem a comida, as compras e o álcool se tornaram 
um vício de todos os dias. Falámos com especialistas e tentámos perceber onde fica 
o risco que não podes pisar. 
Texto: João Diogo Correia

Onde está a linha que separa umas semanas de 
‘loucura’ de um consumo dependente? Quando 
nos apercebemos que um determinado gosto 
pode, afinal, vir a tornar-se no nosso pior inimi-
go?
Falando de comida, não é fácil percebê-lo. O 
Natal pede-a em grandes quantidades e com 
direito a generosas doses de açúcar, mas “as 
dependências alimentares são ainda um conceito 
mal definido” Quem o diz é Miguel Rego, nutri-
cionista, Lifestyle Coach e especialista em obe-
sidade, ao mesmo tempo que lembra que “não 
existe evidência de que as pessoas desenvolvam 
dependências alimentares”. Mas o também aluno 
de Doutoramento da Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto admite comportamentos 
próximos do vício, especialmente naquilo a que 
se chamam “alimentos de conforto”, como o 
chocolate.
Em pó, em barras, preto, branco ou castanho, 
o chocolate pode ser porto de abrigo em caso 
de stress, alterações hormonais ou devido à sua 
própria composição, capaz de produzir “uma 
sensação de prazer e relaxamento”. O problema é 
mais grave quando o motivo para o comer (ou a 
outro qualquer alimento) se torna profundo.

Foi o que aconteceu com Marta (nome fictício), 
jovem que procurou ajuda profissional com 
Miguel Rego. Já próxima da “bulimia nervosa”, 
Marta “tinha uma baixa autoestima, um discurso 
muito negativo em relação a si própria e ao seu 
peso e imagem corporal e um padrão alimentar 
muito irregular”. A falta de pequeno-almoço era 
preocupante e as longas horas sem comer eram 
compensadas por “episódios recorrentes de 
voracidade alimentar”. Incapaz de controlar o que 
comia, precisou primeiro de tomar consciência 
do problema para depois ser ajudada.
E proibir não foi a solução: “como os doces sem-
pre foram alimentos muito importantes, fomos 
criando as condições para que ela experimen-
tasse o sabor doce, mas numa perspetiva de 
controlo flexível, compensando o consumo de 
alguns alimentos com uma sessão de exercício 
da sua preferência”. Apoiada por família e amigos, 
perdeu 25 quilos e ganhou uma nova vida.

O lugar do ego
Se muito do teu bem-estar depende do que pões 
no estômago, Miguel Rego dá-te algumas dicas, 
especialmente úteis para esta altura do ano. Os 
passos são simples, mas “têm de ser treinados 
com determinação”.
O primeiro é “registar tudo o que se come e bebe 
num diário alimentar”, o que  permite tomar 
real consciência sobre o que ingeres em cada 
dia. O “controlo de estímulos” pode ser apoiado 
pela dica número um: apontares o que comes 
ajuda-te a perceber as emoções, locais, pessoas 

ou situações que te estimulam e “despoletam a 
ingestão desequilibrada de certos alimentos”. 
Assim, podes controlar melhor os impulsos.
Os dois últimos conselhos de Miguel Rego 
exigem mais do que apenas tu e a tua mente: 
“mimo” e “amigos”. Ainda que o mimo possa 
vir de experiências positivas como o 
desporto (“o exercício 
físico praticado com 
regularidade poderá 
reduzir a necessidade 
de encontrar na comida 
o refúgio para os momentos 
difíceis”), os amigos, família 
incluída, são um pilar fundamen-
tal rumo ao sucesso.

Comprar até não 
poder parar

O apelo para que faças compras é diário e nem precisamos do Natal para 
o constatar. A quantidade de produtos que somos obrigados a comprar 
para manter os níveis de consumo a que nos habituámos também é 
grande. É por isso que não é fácil separar um comprador que comete 
alguns excessos de um compulsivo, também conhecido por shopaholic 
ou oniomaníaco.
Ana Cristina Martins, psicóloga e professora no ISPA – Instituto Univer-
sitário, alerta para a importância de haver alguém capaz de iden-
tificar o problema, já que “na esmagadora maioria dos casos, 
os compradores compulsivos, sejam jovens ou pessoas de 
outras faixas etárias, não são capazes de o fazer por si só”.

Para que este não seja o teu caso, reflete sobre alguns 
dos comportamentos apontados pela professora universi-
tária como indícios de um vício pelo consumo:
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Ana Cristina Martins

Já alguma vez sentiste a necessidade, impossível de controlar, de fazer 
uma compra, independentemente do valor ou do produto em questão?

Fizeste “despesas supérfluas e que se situam muito acima do valor dos 
rendimentos pessoais”?

Acumulaste no quarto um sem-fim de peças que nunca sequer usaste 
mais do que uma vez?

Gastaste mais do que aquilo que realmente tinhas ou podias?

Fizeste compras como forma de responder à tristeza ou mesmo à depres-
são? 

Mentiste ou ocultaste compras, valores ou dívidas daí decorrentes?

Mesmo juntando as peças, lembra a professora, os 
shopaholics têm à disposição “diversos argumen-
tos de que se vão munindo para justificarem, a si 
próprios, as compras que fazem”. É o passo que 
não deves tomar.

Rita Matos é psicóloga clínica e garante que “a 
dependência das compras pode andar vários anos 
mascarada sob a égide de um ‘hábito’ comum, 
engraçado e inofensivo, enquanto não forem con-
tabilizados os valores totais despendidos neste 
‘simples hábito’”.
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peso do
vício

João Alexandre Rodrigues

Despe-te de 
cartões

Rita Matos lembra a “nudez” que sentem os 
compradores compulsivos quando se veem 
sem o cartão de crédito. Estará aí uma forma 
de combater o problema? Ana Cristina Martins 
diz que sim.
Mas “o principal conselho é pedir ajuda a 
pessoal especializado, seja para o dependente 
seja para o seu círculo familiar que muitas 
vezes é ‘arrastado’ para este problema”, afirma 
Rita Matos. A partir de um certo ponto, as 
compras passam para o topo das prioridades 
dos dependentes, que deixam tudo de lado 
e ficam “completamente impotentes para 
travar a ação de comprar”. É preciso agir, 
antes de reagir.
Para Ana Cristina Martins, estas pessoas 
precisam de “ultrapassar a vergonha que 
possam vivenciar, típica deste tipo de qua-
dros” e não se permitir a desculpas como 
“foi a última vez”. “Importa que tenham 
presente de que se tratam de promessas 
enganadoras, que apenas servirão para 
perpetuar a situação e para, assim, agravar 

o quadro”, conclui a especialista.

Viver 
para contar

Em 1997, Rita Matos estava a começar o trabalho 
como psicóloga clínica. Terminava o estágio de 
aperfeiçoamento em Groningen, na Holanda, 
quando se cruzou com E., um rapaz de 21 anos, o 
último dos quais passado no internamento. Para 
além das compras, E. tinha-se tornado depen-

dente do álcool e do jogo – “contou-me 
ser diabético, e que a dependência 
era de tal forma intensa que deixou de 
cuidar dele, não medindo os valores 
nem ministrando a insulina da qual era 
dependente”. A vontade de viver deu 
lugar à dor (“não lhe importava mais 
se vivia ou não”), até que entrou em 
coma “por descompensação diabé-
tica grave e infeção dos membros 
inferiores”. Só a perda de controlo 
sobre a própria vida o levou a acei-
tar ajuda para o tratamento.
Muitas vezes associada a um vício 
menos ‘pesado’, a dependência 

das compras é caso sério e não 
deve ser subestimada. “Infelizmente, há 
muitas histórias”, acrescenta Ana Cristina 

Martins. E que até têm o sucesso como 
casa de partida. A professora partilha o 

caso de um homem perto dos 50 anos que 
“conseguiu uma posição financeira extremamen-
te favorável, a qual lhe permitiu fazer investimen-
tos num determinado domínio” (não revelado 
para assegurar o anonimato). O problema foi 
quando os ‘investimentos’ deixaram de o ser, 
quando a aposta não mostrava “razão”, “lucidez” 
ou “autocontrolo”. Mesmo quando o mercado 
não pedia, o homem comprava. “Seguiram-se os 
empréstimos, as dívidas, os empréstimos para 
pagamento de dívidas…”, numa história igual a 
muitas outras. “A família apercebeu-se tardia-
mente e o divórcio sucedeu-se à devastação 
financeira e social”, recorda Ana Cristina Martins. 
O suicídio foi a única saída para alguém que 
dormia com um “sentimento de arrependimento 
tremendo” e que era incapaz de suportar “o peso 
da culpa que carregava por se considerar o cau-
sador de todo o sofrimento da mulher e filhos”.

Mão cheia 
de copos vazios

Um desinibidor, capaz de ‘quebrar o gelo’ em 
qualquer situação, e sempre pronto a mostrar-
-nos o lado mais colorido da vida, o álcool é 
uma companhia por vezes perigosa. No dia em 
que 2013 bater à porta, muitos jovens estarão a 
ocupar-se dele e, por isso, nunca são demais os 
alertas.
João Alexandre Rodrigues é conselheiro em 
comportamentos aditivos e usa as estatísticas 
para avisar que Portugal tem muito por onde se 
preocupar - “estima-se que existam, em Portugal, 

“Ninguém escolhe 
ser doente”

Para o especialista, é preciso quebrar barreiras e 
mitos em relação à doença. Ser dependente “não 
é um ato voluntário” e não pode significar “ser 
marginal, ser fraco” ou “ovelha negra”. Tal como 
com outras doenças, é possível haver recaídas, 
que devem ser encaradas como forma de chegar 
à solução.
“Infelizmente, ainda é um mito, derivado ao es-
tigma, à negação e à vergonha, que o tratamento 
em regime residencial de internamento, em 
contextos terapêuticos específicos e orientados 
para o alcoolismo, não resulta”. Para João Ale-
xandre Rodrigues, este é um investimento com 
resultados à vista. 
Que o diga Carlos (nome fictício), que aos 28 
anos começou a conjugar o verbo “renascer”: 
“posso dizer que nasci duas vezes; ao que parece, 
todos os nascimentos são dolorosos, e comigo 
também foi assim”. Descobriu o álcool e as drogas 
quando tinha “uns 13 ou 14 anos, incitado por 
um novo grupo de amigos”. Passado pouco 
tempo, Carlos concluía que “todas as frustrações 
ou dificuldades que pudesse ter deixavam de 
existir, como que por magia”. “Curtir” era a palavra 
de ordem rumo à autodestruição. 
Felizmente, Carlos ainda foi a tempo de tirar 
outra conclusão: “com a ajuda da família, de tera-
peutas afeiçoados e através dos grupos de ajuda 
mútua, passei a acreditar que afinal era possível 
viver e ser feliz sem ter de usar drogas e álcool”.

um milhão de bebedores excessivos e oitocentos 
mil alcoólicos”. E porquê?
A facilidade de acesso ao consumo e a sua não 
proibição parecem ser fatores decisivos para os 
excessos. No caso dos jovens, os abusos levam 
por vezes à má relação com pais e familiares, bem 
como à quebra no rendimento escolar. Por isso, 
João Alexandre Rodrigues chama a atenção para 
o fenómeno do binge drinking.
O binge drinking consiste no “abuso da ingestão 
de bebidas alcoólicas, num período reduzido de 
tempo, cuja principal intenção é a embriaguez”. 
O especialista coloca a meta nas cinco ou mais 
bebidas para o caso dos homens e nas quatro 
ou mais para as mulheres. A condução sob efeito 
de álcool, a violência, o abuso sexual, as doenças 
sexualmente transmissíveis ou o coma alcoólico 
podem ser os passos seguintes deste fenómeno, 
numa altura do ano especialmente propícia.
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Debruçada ao balcão duma varanda, 
enquanto o fogo-de-artifício queima os 
últimos cartuchos de 2012; numa mega fes-
ta ao som de grandes êxitos dos anos 80 ilu-
minados por uma bola de espelhos; ou até 
na companhia dos familiares e amigos que 
não vias há meses desde que foste estudar 
para fora... Seja qual for a tua modalidade 
de passagem de ano, uma coisa é certa: 
2013 que se prepare, porque com estas 
dicas não vai haver quem te resista!
Texto: Bruna Pereira

para
pronta
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LOOK AT ME

arrasar?

Golas 
Em cima de camisolas e vestidos, com ou sem 
pérolas, rebites, bordados e missangas. As golas  
avulsas (tanto em tecido como em bijuteria) vie-
ram para ficar e conseguem personalizar qualquer 
peça de roupa que, mesmo a 31 de dezembro, 
parece completamente desinteressante.

Batom 
Dos vermelhos ameixa aos mais ensanguentados, 
passando pelos rosa choque ou mesmo os laranjas, 
o importante é impressionares pela ousadia. Para 
evitares, contudo, qualquer semelhança com o 
Joker, atenção à comida, à bebida... E aos beijos! 
Porque o batom deve permanecer apenas nos 
lábios – e não espalhado pela cara toda (seja tua 
ou de outras pessoas).

Fascinators 
Parece que foi preciso a Kate Middleton casar 
com o Príncipe William para as inglesas (e o 
resto das mulheres de todo o mundo) perce-
berem que a cabeça também merece os com-
plementos a que tem direito – e não apenas 
nos dias de cerimónia, estilo casamentos de 
10 em 10 anos. As penas, os véus e as rendas 
combinados com um penteado adequado po-
dem mudar um visual por completo... Arrisca e 
faz a diferença nas fotografias de fim de ano.

Saltos altos 
Marilyn Monroe disse, um dia, que não sabia quem 
tinha inventado os saltos altos, mas que todos os 
homens deviam estar muito agradecidos a essa 
pessoa... Com efeito, qualquer mulher que ouse 
caminhar em cima de tacões (sejam eles cunhas, 
plataformas, cones ou stilettos) está mais próxima 
da categoria de deusa: as pernas ficam mais 
esbeltas, o abdómen mais firme e o caminhar mais 
glamoroso e com direito a um toc toc como banda 
sonora. No entanto, atenção às alturas e à tua des-
treza em caminhar a mais de 7 cm do chão, porque 
quanto mais alto o tacão, mais curto será o passo... 
Ou o trambolhão.

Eyeliner 
Para conseguires aquele look à Bond Girl dos 
anos 60 capaz de deixar a sala inteira desarma-
da, nada como a aplicação do eyeliner. Capaz 
de ampliar e definir os olhos, o comprimento 
e a orientação da linha és tu quem decides. 
Para que a noite velha não seja passada em 
tentativas falhadas de deixar o olho esquerdo 
igual ao direito, recomendamos começares já 
a treinar com um eyeliner líquido. Em caso de 
dificuldades, sugerimos o eyeliner em formato 
lápis, cuja principal desvantagem é ter de 
ser retocado constantemente, para não ficar 
borratado com o decorrer da noite...
Como complemento a um olhar inteiramente 
fatal, nada como um bom par de pestanas 
postiças (ou um bom rímel) e uma sombra a 
condizer com o resto do teu outfit festeiro.

Unhas 
Depois que vimos as unhas super pontiagudas 
da Lana del Rey no videoclip “Born to Die” (sim, 
as que terminam num triângulo vermelho de-
lineado por uma espécie de fitinha dourada) 
nunca mais pronunciámos as palavras 'unhas 
de bruxa' aplicadas a unhas super compridas. 
O céu parece ser o limite para estas estruturas 
de queratina e a as escadas para lá chegares 
podem ser a paciência... Ou uma aplicação de 
unhas de gel personalizada a teu gosto com 
brilhantes, purpurinas ou o que quiseres.
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LIMITE DE VELOCIDADELIMITE DE VELOCIDADE

Escrever um artigo sobre automóveis na época 
natalícia já foi mais fácil, sendo que nos tempos 
que correm, muito dificilmente alguém estará à 
espera de tirar um automóvel do sapatinho. O 
Pai Natal já pensa em reduzir ao número de renas 
e mesmo o Rodolfo pode bem passar a elétrico 
num estalar de dedos. No entanto, nem tudo está 
perdido para os amantes das quatro rodas. Se 
gostas de carros e não podes ter um não fiques 
desiludido, há soluções para tudo.
Texto: Diogo Teixeira

Apaixonado
por automóveis? 

Um presente muito original 
e amigo da carteira
Se tens um amigo daqueles que é maluco por 
automóveis e não fala de outra coisa, podes 
oferecer-lhe um presente muito original. Uma co-
nhecida marca de automóveis ofereceu aos seus 
fãs um presente diferente: assinaturas de um dos 
seus modelos. Confuso? É simples. Basta pedires 
a alguém que tenha um carro digno de passar 
autógrafos, que te deixe pintar o traçado de 
um dos pneus e depois pedes-lhe para acelerar 
por cima de uma bonita folha em branco. Pode 
parecer ridículo, mas fica fantástico e qualquer 
apaixonado por automóveis a vai emoldurar. 
Aproveita o espaço em branco da folha para co-
locar umas fotos do carro que a atropelou. Não te 
esqueças: usa tinta lavável e cola a folha ao chão!

Para os pacientes 
e engenhocas
Se tens muita paciência, alguma vontade de 
aprender e gostas de carros podes optar pelas 
miniaturas e até construir a réplica do teu carro 
de sonho. Por um valor bastante inferior aos 
originais podes escolher uma escala que te 
agrade quer a nível financeiro, quer ao nível do 
modelo e marca. Desde um pequeno utilitário, 
até ao super desportivo dos teus sonhos, existem 
kits no mercado que prometem estimular a tua 
criatividade e raciocínio ao máximo. Procura uma 
boa loja, esta deve ter um bom serviço de peças 
e marcas de qualidade. Quem sabe, enquanto 

terminas a tua obra-prima, não te surge uma 
ideia de negócio que te permitirá comprares o 
teu carro de sonho? 
Se preferires, podes optar por um com um 
motor, correr contra os teus amigos e entrar em 
campeonatos nacionais. Quem sabe se o mundo 
impressionante do modelismo, colecionismo ou 
maquetismo não pode ser o teu próximo hobbie?

Quando emoções fortes 
e queimar pneus é o teu 
estilo
Viste que eu estava a falar de miniaturas e deu-te 
um tédio e soneira indescritíveis? Então procuras 
uma relação mais apimentada com os automó-
veis. Se ficar a olhar para um volante através de 
um lupa para ver se está bem colado, não é pas-
satempo para ti, então podes optar por ser piloto 
por um dia e deixar-te invadir pela adrenalina 
de fazer curvas a fundo. Procura um autódromo 
ou kartódromo que tenham serviços especiais 
para os amantes da velocidade. Há circuitos em 
Portugal que, por preços acessíveis, já dão a pos-
sibilidade de te sentares ao volante de um carro 
desportivo e, claro, dar umas voltas a fundo, sem 
limites de velocidade.

Podes trocar ou comprar 
carro, mas os combustíveis 
são uma dor de cabeça?
Há sempre quem tenha a possibilidade de ver um 
carro novo debaixo da árvore, mas  será que vale 

a pena investir num automóvel neste momento? 
Se te preocupas com os consumos, mais uns 
meses sem carro não te fazem diferença e o teu 
carro velho ainda aguenta umas curvas, então 
deves aguardar. 
Os carros elétricos e híbridos prometem invadir 
2013 em força. Não vão faltar melhorias na auto-
nomia e ofertas novas para todos os gostos. Se te 
preocupas com as idas à bomba e és dos poucos 
que tem a sorte de poder comprar um carro, es-
perar pode ser um ótimo negócio. Vais tornar-te 
num verdadeiro amigo do ambiente sempre que 
pisares o acelerador.

Quem é o Diogo 
Teixeira?
Foi dirigente associati-
vo no Ensino Superior 
durante dois anos. 
Atualmente trabalha na 
Sociedade Portuguesa 
de Autores (SPA), é edi-
tor do Razão Automóvel 
e finalista de Direito na 
Universidade Católica. 
Em miúdo destruía as 
miniaturas de carros 
que lhe ofereciam em 
segundos e os seus pais chegavam a esconder 
algumas. Sempre quis ser piloto de automóveis, 
mas teve de optar pelos estudos. Espera um dia 
ainda o ser...
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DÁ-TE AO TRABALHO

Imagina não teres de passar no supermercado todos os dias. Imagina não 
teres de cozinhar pela noite dentro. Imagina não teres de acordar mais cedo 
para preparar a comida para o trabalho. E agora imagina que tudo isto é 
possível e que, por apenas 3,99 euros, alguém te leva uma saborosa marmita 
ao escritório na hora de almoço.
Texto: Bruna Pereira
Fotos: Carlos Caneiras

Se tocarem à campainha...

Pode ser tua
Com vários negócios no ramo das entregas ao domicílio, a empresa Rotina 
Perfeita nasceu há três anos. Depois dos pequenos-almoços, as limpezas e 
os jantares, os três sócios depressa perceberam que a próxima aposta seria 
no ramo dos almoços: foi então que nasceu A Marmita. “No final do ano pas-
sado, começámos a distribuir jantares ao domicílio. Fizemos uma ementa e 
estipulámos o preço nos 3,99 euros – um valor que nós achámos apelativo 
para as pessoas aderirem ao serviço. No entanto, e quando já tínhamos uma 
média de 50 jantares por dia, começámos a ver que os clientes queriam era 
marmitas para levarem o almoço para o trabalho. Então pensámos: por que 
é que não levamos então os almoços às empresas também?”, explica Carlos 
Caneiras, um dos sócios da Rotina Perfeita.

500 almoços por dia
Com a chegada das primeiras marmitas aos escritórios, a partir de 2 de abril 
de 2012, Carlos confessa que logo se gerou um boom de novos clientes, 
perto de 60 por dia, sobretudo pela divulgação que o negócio mereceu aos 
mais variados meios de comunicação social. Atualmente, são perto de 500 
almoços por dia os que A Marmita leva aos locais de trabalho de quem não 
tem tempo nem para almoçar fora, nem para o trazer de casa. A diferen-
ça? Além do preço de 3,99 euros, Carlos Caneiras garante que a chave do 
sucesso está no requinte: “não queremos mandar só um bife, queremos 
apresentar um bifezinho com um ovo estrelado, uma salada e umas batatas 
a acompanhar. Também damos muita importância aos molhos, por exem-
plo, tendo molhos de pêssego ou de manga que dão um toque especial à 
comida”.
Além deste cuidado requinte gastronómico - “que não permite postas de 
bacalhau ou bifes do lombo, por 3,99 euros, mas garante a qualidade e a 
frescura dos ingredientes” - A Marmita prima, igualmente, pela honestidade 
para com os seus clientes, que não só se mantém fieis ao serviço, como ge-
ram novos apreciadores do mesmo. “Nós até podíamos ter comida a 3 euros 
ou a 2 euros... Mas se não prestasse para nada, as pessoas não iam voltar a 
pedir, porque ninguém gosta de pagar, mesmo que barato, por uma coisa 
que não presta”, sublinha Carlos Caneiras. 
Outro apelativo encontrado pelos clientes d'A Marmita é a forma de paga-
mento, já que ao ser incomportável receber na altura em que se efetua o 
pedido, os pagamentos são feitos no início do mês seguinte - “até porque 
há muitas pessoas que não recebem a horas, outras que chegam a dia 15 
ou 20 e começam a apertar, porque o dinheiro não estica... E nós optámos 
por dar este crédito às pessoas”. O método tem funcionado bem, conclui 
o sócio, se bem que há “alguns casos em que temos que lá ir à empresa 
mais que uma vez. No entanto, as pessoas no local de trabalho não querem 
ficar manchadas perante os colegas por não pagarem a comida, pois ficam 
constrangidas, e acabam por pagar, porque também não estamos a falar de 
valores exorbitantes”.

Marmitas  rumo ao Porto

Loucos por polvo e pato

Como nestes seis meses “já aconteceu um pouco de tudo”, dá conta Carlos, 
o futuro da marca A Marmita ainda tem muito caminho a percorrer: “já 
recebemos propostas para nos franchizarmos, já nos quiseram comprar a 
empresa... Mas nós, para já, queríamos tentar crescer pelos nossos próprios 
meios. Como não sabemos se isso vai ser possível, o que posso dizer é que 
a nível de crescimento queremos conseguir distribuir em todos o Distrito 
de Lisboa. O próximo passo é ir para o Porto, coisa que deverá acontecer até 
meados do próximo ano”.

Quando perguntámos a Carlos Caneiras qual o prato mais pedido, a 
resposta não se fez tardar e chegou sob a forma de duas iguarias: Polvo à 
Lagareiro e Arroz de Pato - “são claramente os dois pratos que se destacam 
de todas as ementas que temos, originando logo uma discrepância de pedi-
dos”. Mas os deleites culinários que mais agradam aos clientes d'A Marmita 
passam igualmente pelas surpresas que o serviço oferece, sobretudo em 
dias festivos. “Agora em novembro tivemos oferta de castanhas, por exem-
plo. Gostamos de dar um miminho – sempre que podemos, claro – a quem 
escolhe o nosso serviço”, termina Carlos Caneiras, não revelando a surpresa 
que está prevista para os almoços da Quadra Natalícia.

Como funciona 
a Marmita?

Encomenda
Para fazeres a primeira encomenda, preenche o formulário. Nas próximas 
24 horas serás contactado para atribuição do Nº de Cliente. A partir desse 
momento, poderás efetuar a tua encomenda via e-mail ou telefone, até às 
21h do dia anterior. Tens até às 10h do próprio dia para cancelar.

Entrega
As entregas são efetuadas entre as 10h e as 13h. O motorista entrega todas 
as refeições para a empresa na receção. Cada marmita vai identificada com 
o Nº Cliente.

Pagamento
No último dia útil do mês é enviada a fatura detalhada de todo o consumo. 
Tens até dia 5 do mês seguinte para fazer o pagamento por transferência 
bancária ou por TPA (terminal multibanco). 

>>
>>

A Marmita
Rua 1º de Maio, Lote 26 . Loja cave Esquerda . 2680-058 Camarate
Telefone: 211 933 159 . Fax: 211 975 310 . Telemóvel: 918 398 566
E-mail: encomendas@amarmita.com
Site: www.amarmita.com
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O Natal está a chegar. As iluminações natalícias já estão nas ruas e as montras das lojas estão ainda mais tentadoras. 
De vez em quando avistamos um Pai Natal pendurado numa janela, os centros comerciais tornam-se mais agitados 
e a publicidade direcionada às crianças é enorme. É assim todos os anos e este não será exceção. Mas, desta vez, 
os portugueses vão fazer mais contas e cortar nos presentes de Natal, evocando a verdadeira essência da quadra. 
Texto: Susana Albuquerque

Quem é Susana Albuquerque?
É Secretária-Geral e coordenadora do programa 
de educação financeira da ASFAC – Associação 
de Instituições de Crédito Especializado. A tam-
bém autora do livro “Independência Financeira 
para Mulheres” colabora mensalmente na revista 
Mais Superior para te dar dicas práticas que 
poderás aplicar no teu dia-a-dia.

Para um Natal económico

Sugiro que entres neste espírito também e que, não só reduzas ao máximo a tua lista de presentes, como também entendas a redução que 
poderá ser feita pelos teus familiares. O Natal é muito mais do que uma troca de presentes. O Natal é uma época de afeto, de partilha e de 
união, pelo que são esses os valores que deves prezar. 
Assim, proponho que antes de ires às compras, definas o montante que podes gastar. Será esse valor que terá de ser dividido pelo número 
de pessoas a quem vais oferecer presentes. Depois de definido o montante por pessoa, há que pensar no que se vai comprar. É fundamental 
saber o que se pretende antes de ir às compras, não só porque nos permite fazer comparação de preços, mas também porque evita desvios 
face ao orçamento. As compras online permitem, muitas vezes, descontos significativos que não são conseguidos nas lojas. É importante que 
estejas atento. Tudo isto deve ser feito com a máxima antecedência.
As técnicas do amigo secreto – que permite que cada pessoa compre apenas um presente – ou a junção de várias pessoas para aumentar 
o orçamento disponível para a compra de um presente – começam a ganhar cada vez mais adeptos, não só porque permitem 
verdadeiras poupanças, mas também porque acabam por ser divertidas.
Mas ainda é possível poupar mais, sobretudo se a criatividade for colocada em prática. Sugiro que optes por oferecer à 
família algo feito por ti, algo diferente e com um valor emocional muito superior. Experimenta e… Feliz Natal!

SUGESTÕES DE PRESENTES LOW-COST:
Um vídeo realizado com fotos ou pequenos filmes da família.

Uma sobremesa confecionada por ti (pode ser dada no Natal 
ou oferecido um vale para outra altura a combinar)

Uma foto da família emoldurada (ideal para pais e avós)

Compotas e licores caseiros

Vouchers com oferta de uma noite de babysitting, uma massagem 
ou algumas tarefas domésticas são alguns exemplos.
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