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Night & Day
Descobrimos as maneiras mais 
insólitas de celebrar o São Valentim

Sozinho? Sim, obrigado
No mês em que o mundo parece ter sido feito para viver aos pares, 

quisemos saber por que decidem algumas pessoas �car sozinhas.
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Chama-se Yellow e mostra-te 
eletrónica made in Portugal 

Dá-te ao trabalho
A Flying Sharks leva peixes para 

aquários de todo o mundo
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1. O passatempo “Dezpeme” tem como data de início a 5 de fevereiro de 2013 e termina a às 23:59h de 5 de março de 2013. O passatempo “EriceiraSurfShop” tem 
como data de início a 5 de fevereiro de 2013 e termina às 17:00h de 5 de março de 2013. Qualquer participação fora destas datas 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 noti� cados 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.
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Limite de Velocidade

Manual De Instruções

Ler para Crer

PVP: 13 euros (por produto)
Foto: dezpeme

Fevereiro pode parecer 
um mês feito para casais 
apaixonados, mas viver 

sozinho é uma opção que 
continua a ganhar adeptos. 
Explicamos-te como e por-
quê, na voz de quem sabe.

PORTA FECHADA À SOLIDÃO

Playlist

Night & Day
Descobrimos as maneiras mais insólitas de celebrar o São Valentim

Sozinho? Sim obrigado
No mês em que o mundo parece ter sido feito para viver aos pares, quisemos saber por que decidem algumas pessoas �car sozinhas.
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A Flying Sharks leva peixes para 
aquários de todo o mundo
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É um dos passatempos mais arrojados que temos 
para ti: a Mais Superior e a Dezpeme estão a ofere-
cer dois pack’s de t-shirt e cuecas personalizados. 
Damos-te motivos para sorrir à distância de um 
pequeno texto.

O desa� o consiste em

(mas os solteiros também podem tentar a sorte). 
As duas melhores histórias têm direito a um pack 
cada, com a chancela da Dezpeme, uma marca que 
faz do humor o elemento chave para t-shirts e lin-
gerie. O pacote pode ser de homem ou de mulher.

Põe-te ao fresco com o passatempo!

Põe-te ao fresco com o passatempo!

O passatempo é especialmente feito à medida dos vencedores, já que no formulário que vais encontrar em www.
maissuperior.com podes deixar o nome (e o tamanho, claro) que queres incluir tanto na t-shirt como nas cuecas – tal 
como vês na imagem. Cada concorrente só pode participar uma vez e terá de escolher (no formulário, novamente) se 
prefere � car com a roupa de homem ou com a de mulher.

Entre 5 de fevereiro e 5 de março, vai à secção “Passatempos” no site da tua revista de eleição e participa!

incluir alguma situação especialmente engraçada 

ou insólita, que já tiveste com a tua cara metade
incluir alguma situação especialmente engraçada incluir alguma situação especialmente engraçada 

contares o episódio mais romântico, que pode 

Se a música que trazes no teu MP3 for boa mas os headpho-
nes forem ainda melhores, tens tudo para ser o rei da tua 
universidade. Desvia as atenções para onde quer que passes 
com os Headphones Nixon The Whip que a Mais Superior e a 
Ericeira Surf Shop têm para te oferecer. 

Dá aso aos abraços, beijinhos e corações vermelhos e 
surpreende-nos. A fotogra� a que conseguir mais likes sairá 
vencedora. 

Tenta já a tua sorte!

Para te habilitares a este fantástico prémio,

Headphones Nixon The Whip 

PVP: 39,90 euros
Foto: Nixon

Música com muito estilo!

 Superior (facebook.com/maissuperior) e fazer um post com a 

foto mais romântica que conseguires tirar

apenas terás de ir à página de facebook da Mais
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São Valentim
como nunca

 o viste

Tal como com as palavras, os momentos de romantismo não devem ser óbvios ou forçados, sob pena 
de fazeres deles um lugar-comum, sem signi� cado. Comprar gomas aos corações ou ir a restaurantes 
com preços in� acionados e com as inevitáveis velas a imprimir carga romântica são ideias perfeitamen-
te aceitáveis, mas ser criativo pode dar outro aspeto a este dia com tendência para a piroseira.

Sem mais � oreados, deixamos-te 14 ideias arrojadas para tornar a ocasião inesquecível:

• Vão a uma aula de dança. Entre salsa, tango, foxtrot ou lindy-hop, alguma há de encaixar nos vossos pés.

• Façam esparguete à bolonhesa. De seguida, estendam sacos pretos, do lixo, no chão e atirem para lá o 
esparguete. É hora de comer com as mãos e lembrar clássicos da infância.

• Ok, querem mesmo jantar fora e não ter de cozinhar? Provem as entradas num restaurante, engulam a 
sopa noutro, o prato principal noutro ainda, aquela sobremesa apetitosa num quarto restaurante e tomem o 
café naquele que for o mais caro (e com a melhor vista) da vossa lista. Ajam como se tudo fosse normal.

• Num restaurante, bar ou café façam de conta que não se conhecem. É o primeiro encontro e há muitas 
perguntas a fazer e uma boa impressão a deixar. Se quiserem aumentar a adrenalina, mandem bocas de 
engate foleiras, com um tom de voz sufi cientemente audível para as outras pessoas. Finjam que os piropos 
estão a resultar.

• Dar ou receber fl ores no Dia de São Valentim é habitual para muitos. Para outros, é coisa nunca vista. 
Comprem fl ores e distribuam por pessoas que encontrem na rua, aleatoriamente. E pensem na sorte de 
poder fazê-lo a dois.

• Tenham um encontro silencioso. Jantem ao som da vossa banda preferida, leiam os vossos livros de 
eleição, com breves pausas para se contemplarem mutuamente. Entreguem-se, despidos de palavras. Saber 
partilhar o silêncio é coisa de que nem todos os casais se podem orgulhar.

• Os marshmallows são um clássico deste mês. Comprem-nos, mas não os comam. Em casa, construam 
um forte, com recurso a mobília, colchões ou toalhas. Os marshmallows, esturricados numa vela, vão ser as 
vossas armas de arremesso, numa batalha a dois.

• Vão a uma loja estilo IKEA e, em cada espaço, simulem que lá vivem. Numa sala com televisão, por exem-
plo, fi njam que estão a ver um fi lme romântico ou, por oposição, um de terror.

• Façam um piquenique num sítio realmente improvisado. O telhado de uma casa, por exemplo.

• Vão a uma livraria e deixem recados para os futuros leitores nos vossos livros preferidos, de preferência a 
apelar ao amor e à partilha.

• Escrevam uma história ou um pedaço de fi cção juntos. Quando faltarem ideias, perguntem a pessoas na 
rua como continuar. Quem sabe não vira best-seller.

• Se têm mesmo tempo e alguns euros no bolso, vão ao aeroporto, escolham o voo mais barato e ‘desapa-
reçam’ durante uns dias. De preferência, para um destino onde nunca tenham estado.

• Façam performances silenciosas em frente a todas as câmaras de segurança que forem encontrando.

• Se acham que é apenas nas duas grandes cidades, Lisboa e Porto, que estão as boas ofertas para um 
programa a dois, apanhem o barco para a outra margem do rio (Tejo ou Douro). Com um copo de vinho 
numa mão, brindem à vida. Com a mão livre, envolvam o corpo um do outro e deixem-se fi car, acompanha-
dos pelo fi m de tarde. O sol está a cair sobre a cidade e vocês já podem dormir descansados. Amanhã ele 
volta a brilhar.

Não é fácil falar de amor sem ser banal, assim como não é fácil explicares a alguém o que 
sentes sem cair no óbvio. Talvez porque o amor transcende a nossa própria imaginação, 
bloqueamos e sentimo-nos engolidos. Neste mês especialmente romântico, não fales de 
amor. Deixa-o acontecer.

 Texto: João Diogo Correia



música eletrónica: Boards of Canada, Goldie, 
Aphex Twin, Orbital... Foram referências que 
me prenderam ao mundo da música eletrónica 
e atraíram a minha curiosidade. No entanto, 
acho que este não é um álbum dos anos 90, 
como é óbvio, tem um toque bastante atual, 
mas revisita também estas minhas primeiras 
in� uências.

No próximo dia 8 de fevereiro vamos 
poder ver-te ao vivo no Musicbox, em 
Lisboa... Há surpresas?

Ao vivo, além de mim (o que por si só não 
é mau), levo um par de asas volumétricas 
e estilizadas em cima das quais ocorre um 
projeto de video mapping reativo, o que quer 
dizer que a projeção encaixa perfeitamente 
em todas as arestas das asas e reage ao som. 
Há coisas que vão reagindo à medida que eu 
vou preparando determinado tipo de som. 
Achei que a componente visual era muito 
importante, naquilo que é o espetáculo 
propriamente dito, e decidi que poderia levar 
um bocadinho mais além a performance ao 
vivo - e para quem vê também isso torna-se 
mais interessante. 

Tens alguma faixa que te toque mais 
do álbum “Wings”?

Há uma música, a mais tecnoide delas todas, 
a “Lost and found”, que tem uma história 
engraçada... Fui uma semana para o estúdio, 
onde gravei com o Beat Laden, no Ground 
Zero, e levei as minhas duas gatas: a Maria e 

Chama às purpurinas 
“piolhos cintilan-
tes”, vai apresentar 
o seu primeiro álbum 
“Wings” no próximo dia 
8 de fevereiro, no Music-
-box de Lisboa, e revela 
até uma curiosa história 
em torno da faixa “Lost and 
found”. Yellow (Patrícia Gon-
çalves) deixa ainda, em forma 
de entrevista, uma mensagem 
para o Dia de São Valentim – 
tenhas namorado ou não.
Texto: Bruna Pereira
Foto: Carlos Ramos

É eletrónica .
É portuguesa .

É Yellow .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Wings
Não te esqueças de fazer 
download de “Wings”, em  
www.yellow-music.net, e de 
continuar a ler esta entrevis-
ta em www.maissuperior.com. 
Descobre já qual a mensa-
gem de Yellow para o teu 
Dia de São Valentim!

A pergunta da praxe: porquê o nome 
artístico Yellow?

A música e a cor têm uma coisa em comum, 
que é o comprimento de onda, e eu achei 
que era um bom paralelismo utilizar a cor 
como analogia à música. O facto de ser 
amarelo prende-se com eu achar que a minha 
profundidade musical é bastante histriónica... 
Daí achar que o amarelo combina.

E agora sobre as “Wings” que dão 
nome ao teu álbum de estreia...

Este álbum é um álbum de música eletrónica, 
em primeiro lugar. Chama-se “Wings” porque 
por alturas da quinta música, enquanto 
produzia o álbum, comecei a perceber que 
as músicas eram muito distintas entre si, 
em termos de géneros dentro da música 
eletrónica: umas eram mais breakbit, outras 
eram mais tipo house e outras eram mais 
techno. Existe ainda o elemento da voz, que 
dá um caráter mais pop e um formato mais 
canção às músicas... Mas não deixa de ser um 
álbum de música eletrónica.

Tendo eu percebido que cada música 
disparara num voo diferente, comecei a gostar 
desse registo, cada música ganhou as suas 
próprias asas e eu resolvi pegar nesse conceito 
das asas.

Quais as principais in� uências 
contidas neste trabalho?

Este álbum é muito in� uenciado por todas as 
coisas que eu ouvia quando eu comecei a ouvir 

a Miu, que elas não estão muito habituadas 
ao resto do planeta.  O que aconteceu é que a 
Maria resolveu fugir e foi o maior sufoco... Eu 
estava completamente perturbada e prometi 
que se encontrasse a Maria, a próxima música 
em que estivesse a trabalhar ia ser sobre ela. 

Assim foi, a música chama-se “Lost and 
Found”, e é uma história na qual qualquer 
pessoa se pode identi� car, porque qualquer 
pessoa já passou por momentos de perdas e 
de encontros... Mas penso que di� cilmente 
vão perceber que estou a falar da minha gata 
(risos). 

É bom referirmos que toda a gente 
pode descarregar o “Wings”, através 
do teu site o� cial (yellow-music.net), 
verdade?

Sim, e além de achar que toda a gente deve 
fazer download do meu álbum (risos), que 
é gratuito e legal, este é mais um exemplo 
que leva as pessoas a reagir a estes novos 
comportamentos, porque o que é melhor: eu 
disponibilizar em free download um trabalho 
no qual eu acredito ou estar in� nitamente à 
espera duma oportunidade certa que pode 
nunca chegar? Hoje em dia passa-se tudo 
ao nível online, sendo que todas as rádios 
estão presentes na net, por exemplo, e acho 
que é importante o público receber essa 
prenda de vários artistas que, neste momento, 
disponibilizam os seus álbuns na internet.

playlist
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Pela primeira vez, Tarantino faz as coisas de forma linear e des-
creve a viagem de uma única personagem. Não há mudanças 
de perspetiva, nenhum golpe na cronologia, nenhuma sepa-
ração por capítulos. É, essencialmente, uma missão direta de 
salvamento da princesa, intensi� cada por decorrer no sistema 
feudal da aristocracia sulista, e Django tem aqui o seu próprio 
fogo e dragão para combater. Tem também um lugar honroso 
na galeria de Tarantino, tornando-se desagradável quando 

� nge que está numa posição superior 
aos escravos e gerando simpatia nas 
cenas relacionadas com a esposa. A 
queda de Tarantino para a comédia 
negra e para a violência hiper-realista 
é quase cartoonesca e choca contra 
a sua decisão ousada de retratar os 
horrores da escravatura. Mas, depois 
de “Django Libertado”, sabemos que 
o western nunca mais será o mesmo. 

Foram con� rmados novos nomes para a sequela de Robert 
Rodriguez, “Sin City: A Dame To Kill For”. Ray Liotta, Juno Temple 
e Jeremy Piven estão agora no elenco. Estarão também de re-
gresso Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba, Rosario Dawson 
e Jaime King, que serão acompanhados por várias novas caras, 
nomeadamente Joseph Gordon-Levitt, que interpretará uma 
personagem completamente nova (nem sequer presente nas 
bandas desenhadas) chamada Johnny. Disse o realizador que a 
personagem seria “um apostador arrogante que tenta vencer o 
maior vilão de Sin City no seu próprio jogo. A história chama-
-se The Long, Bad Night.” Esta será a uma das três histórias 
interligadas, sendo duas delas completamente originais, criadas 
também por Frank Miller, mas diretamente para o cinema. “Sin 
City: A Dame To Kill For” chega aos cinemas americanos a 4 de 
outubro, mas não tem ainda uma data de estreia em Portugal.

Numa América onde subsistem apenas metrópoles, tão 
gigantescas quanto caóticas, a segurança está a cargo de uma 
força policial denominada Juízes. Um dos seus mais emblemá-
ticos agentes é o Juiz Dredd. Em mãos tem não só uma agente 
novata, como também uma missão que culminará numa 
impiedosa batalha pela sobrevivência de ambos. Sombrio, 
violento, implacável e sem grandes ambições narrativas, é um 
� lme executado com uma perfeita noção dos seus objetivos 
e prioridades face ao seu material de origem. Por tudo isto, os 
fãs agradecem, e os a� cionados de � lmes de ação também. 
Filme de produção avultada – mas distante da típica linha de 
montagem de Hollywood – e com um espírito genuíno de série 
B, “Dredd” é um dos melhores e mais puros � lmes de género 
que cruzou as salas em 2012.

A saga de videojogos “Assassin’s Creed” está bem encaminha-
da para o grande ecrã, com os nomes do elenco e da equipa 
responsável a serem revelados aos poucos.

O último anúncio diz-nos que Michael Lesslie será o argu-
mentista. Pode não ser o nome mais conhecido, mas trabalhou 
em curtas como “Skirt” e “Heavy Metal Drummer”, tendo sido 
nomeado para um BAFTA pela última. Lesslie será responsável 
por escrever os diálogos de Michael Fassbender, que está a 
produzir e a representar no projeto como Desmond Miles, um 
barman que descobre pertencer a uma linhagem de assassinos 
e que vai reviver os feitos históricos dos seus antepassados. 
A New Regency e a Ubisoft, que fez questão de ter a sua mão 
bem � rme sob o � lme, estão agora à procura de realizador e 
restante elenco, e tencionam começar a produção do � lme 
ainda este verão.

Elenco de “Sin City:A Dame To Kill” 
foi revelado

O western nunca mais será o mesmo 
DEPOIS DE Django 

“Dredd”: para aficionados 
de filmes de ação

“Assassin’s Creed” em escalada 
para o cinema

Django Unchained

Quentin Tarantino

Quentin Tarantino

Jamie Foxx,
Christopher Waltz e 
Leonardo DiCaprio

Título Original

Realização

Argumento

Elenco

Cr
íti

ca
 C

in
em

a

Cr
íti

ca
 D

VD

N
ot

íc
ia

s
Fi

ch
a 

Té
cn

ic
a

take 1

Texto: Revista Empire
Fotos: Cedidas pelos estúdios 
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 ingre-
dientes que todos os meses vais poder encontrar nas bancas,  em 
facebook.com/RevistaEmpirePortugal e www.empire.com.pt
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Inscreva-se já:

www.EF.com/globalintern

Inscrições até 31/03/2013

Concorra a um estágio de 6 meses que o levará a 

algumas das grandes cidades da Europa e à sua 

escolha de um dos 50 destinos EF no mundo todo. 
Lance a sua carreira internacional com  

o estágio mais desejado do mundo!

Global Intern 2013

Centros Internacionais de Idiomas

Não sejas cabeça de abóbora!
Ouve a tua rádio em

www.maissuperior.com



| 8 | MaisSuperior . fevereiro 2013

Ler para crer

Chegar a casa, cozinhar, jantar, ver um 
�lme, passear ou, simplesmente, aterrar 
no sofá... Tudo por conta própria. Num 
mês em que te habituaste a ver o mundo 
aos pares, fomos tentar perceber a beleza 
de viver só. E garantimos-te que a porta 
está sempre aberta, menos para a solidão.
Texto: João Diogo Correia
Fotogra�a: Ângela Miguel

Maria (nome �ctício, a pedido da entrevistada) 
tem 26 anos e vive sozinha há dois. Pertence a 

uma geração que não sai de casa dos 
pais no dia do casamento. Sai antes (e 
muitos nem chegam a casar) por von-
tade de ter a própria independência. 
Às vezes, falta só um empurrão.

“Já tinha vontade de viver sozinha. 
No entanto (ponderada como sou), 
não tinha forma de alterar o resultado 
dos meus ensaios em Excel com 
o budget que tinha disponível… 
Basicamente, havia alento para dar 
o passo, mas não havia condições”, 
lembra. A�nal foi um casamento, o 
do irmão, que fez com que Maria 
pudesse adotar uma casa como sua e 
o passo deu-se.

SOZINHO ?
Hoje sabe que tem autonomia a sério, “de horá-

rios, de vontades, de costumes”. Tem um espaço 
em que é “verdadeiramente livre”. Mas também 
olha para esta fase como transitória e, por isso, 
quer aproveitá-la, porque, lembra, este tipo de 
independência “é uma vantagem que nunca mais 
na vida se pode vir a ter, ou, pelo menos, não tão 
óbvia”.

Diz quem sabe que esta é a 
fórmula certa. “A vida é cíclica, 
por vezes a nossa vida está 
mais povoada de pessoas, famí-
lia, amigos, por outras, estamos 
menos acompanhados”, explica 
Fabiana Andrade. Daí que a 
solução seja “saber olhar para 
estes ciclos e retirar deles o que 
é mais proveitoso”.

Para a especialista da O�cina de Psicologia “es-
tar num ciclo desejando o que é essencialmente 
do outro só nos faz sentir como na música, ‘só 
estou bem aonde eu não estou’ [“Estou Além” de 
António Variações], ou seja, nunca estou bem”. 
Usar o que de melhor existe em cada momento 
“depende de nós”, conclui.

A tendência é clara: segundo dados provisórios 
dos Censos de 2011, o número de pessoas a viver 
sozinhas em Portugal aumentou 37,3% na última 
década. E se em 1960, em cada 100 famílias, 11 
eram de uma só pessoa, hoje essa estatística 
sobe para as 21 em 100.

Fabiana Andrade, psicóloga 
clínica da O�cina de Psicologia 
(clínica de psicoterapia espalhada 
um pouco por todo o país), apon-
ta uma das possíveis explicações: 
“o que capto na minha realidade 
diária e no consultório é que 
está a ser difícil para as pessoas, 
de modo geral, relacionarem-se 
umas com as outras em moldes 
saudáveis, contribuindo para a 
solidão, divórcios, depressão, 
entre outras questões”.

A crise não está a ajudar, mas 
Fabiana Andrade deixa claro que 

O caso de Aurélio Martins é diferente. Não �cou 
sozinho, não foi obrigado a sair de casa, mas 
também não viu grandes alternativas: “tendo 
nascido e estudado na ilha de São Miguel, nos 
Açores, a reduzida oferta de cursos aliada à fraca 

Fabiana Andrade

viver sozinho não signi�ca passar uma má fase. 
Por isso, distingue as decisões que são ponde-
radas e desejadas - uma pessoa que quer estar 
por conta própria por um tempo “poderá estar a 
fazer o luto de uma relação anterior, poderá estar 
numa fase em que pretende dedicar o seu tempo 
a um projeto especí�co, poderá querer estar mais 
em contacto consigo mesma, cortar o cordão 
umbilical com os pais, conhecer-se melhor, entrar 
em contacto com os seus con�itos e necessida-
des de forma a resolvê-los”. “Esse tipo de decisão 
é saudável na medida em que a pessoa está a 
cuidar de si”, defende a psicóloga.

Escolha “que foi fazendo sentido”

O meu projeto sou eu

“Já
tinha

vontade
de viver

sozinha”



fevereiro 2013 . MaisSuperior | 9 |

Ler para crer

Cá como lá…
Não é só em Portugal que este fenóme-

no ganha terreno.
Um estudo apoiado pela Joseph 

Rowntree Foundation, uma organização 
britânica de luta pela erradicação da 
pobreza e da desigualdade, mostra que o 
aumento das famílias de uma só pessoa 
tem sido a grande mudança demográ-
� ca das últimas décadas. E aponta uma 
vantagem para as comunidades: quem 
está por conta própria tem maior predis-
posição para fazer voluntariado e para se 
envolver civicamente.

Um outro estudo, “Going Solo”, de 
Eric Klinenberg, professor de Sociologia 
na New York University, mostra que é 
nos países mais desenvolvidos que esta 
tendência de crescimento das famílias 
unipessoais mais se nota. Na Suécia, um 
exemplo comum sempre que se fala de 
contemporaneidade, estão a ser criadas 
facilidades para quem quer viver sozi-
nho, como blocos de pequenos aparta-
mentos com zonas de convívio comuns.

Onde o número deste tipo de famílias 
aumenta mais rapidamente é nos países 
em grande crescimento económico – 
China, Brasil e Índia.

Nos EUA, são frequentes os grupos 
que lutam pela causa. Um dos mais 
emblemáticos é o “Alternatives To Mar-
riage Project”, que procura mostrar as 
vantagens de viver sozinho e defender os 
direitos de quem o decide fazer.

No Canadá, na cidade de Montreal, 
província do Quebec, dá-se o “Célibatai-
res en Fête” (“Festival de Solteiros”), que 
promove encontros de gastronomia e 
dança, sempre com enorme sucesso.

A ideia de uma pessoa enrolada em 
pelo de gato, incapaz de usar uma má-
quina de lavar roupa sem deixar marcas 
e alimentada à base de lasanha congelada 
é coisa do passado. Viver sozinho não é 
sinónimo de incapacidade ou falhanço 
social. Hoje, pode, pelo contrário, ser 
uma demonstração de independência e 
sucesso.

SOZINHO ?
É certo que estamos em pleno século XXI e que, 

pelo menos por cá, as formas de vida alternativas 
ao tradicional ‘casar e ter � lhos’ são mais facil-
mente aceites. Mas também é verdade que ainda 
há barreiras por quebrar.

Maria diz já ter sentido na pele o estigma de 
uma vida a solo: uma certa pressão “implícita 
quando, sem razão aparente, me sinto ‘descom-
pensada’ por começar a ver amigas e família a 
fazerem os seus ‘caminhos esperados’. Explícita 
porque, na realidade, a vida está pensada para 
ser vivida a dois”, até nas pequenas coisas. “É a 
manteiga que se estraga porque não existem 
embalagens ‘individuais’, as despesas correntes 
que pesam numa só conta, ou mesmo colocar 
uma capa de édredon… São coisas que � cam 
bem mais fáceis a dois”.

A experiência de Fabiana Andrade não desmen-
te o “sentimento de pressão familiar e social”, 
que pode aparecer subtilmente ou de forma 

“violenta, com depreciação 
da pessoa”, explica a psicó-
loga. “’Nunca mais arranjas 
ninguém, o que se passa 
contigo, não desencalhas?’” 
são comentários possíveis. 
Fabiana Andrade pede o 
caminho inverso, novas 
perguntas - “o que tens 
feito?; O que te dá prazer 
hoje em dia?; De que 
coisas gostas mais?”. 

“Esse tipo 
de decisao é 
saudável na 
medida em 

que a pessoa 
está a cuidar 

de si”

notoriedade � zeram-
-me vir fazer o ensino 
superior para Lisboa, 
onde quase sempre vivi 
sozinho”. Passaram nove 
anos.

“Foi algo que foi 
fazendo sentido na 
minha vida”, até porque 
“é confortável sabermos 
que existe um espaço só nosso, em que não 
precisamos de justi� car, explicar ou dividir”. Não 
se trata de egoísmo, garante, “mas quem não tem 
vontade de, por vezes, ter o comando da TV só 
para si?”.

Viver sozinho tem vantagens, diz por expe-
riência própria, mas “requer um exercício de 
equilíbrio emocional e social muito grande”. É 
preciso afastar essa inimiga chamada solidão: “a 
mim acontece-me algumas vezes sentir falta de 
alguém com quem desabafar quando chego a 
casa...”.

Maria tem a solução: “aquilo que mais gosto 
de partilhar são as minhas alegrias. E nesses dias 
não � co sozinha em casa”. Ter um espaço só seu 
é uma oportunidade “para programas imprevi-
síveis” e para “um dia-a-dia sem planeamentos a 
prazo”.

Aurélio também o sabe, habituou-se a que 
“sempre que se organiza um jantar de grupo ou 
um convívio para ver o clássico de futebol seja na 
casa que está disponível”. “O problema é sempre 
o dia a seguir…”, recorda, mesmo sabendo que o 
conforto de uma sala cheia vale o esforço.

sim, obrigado.

“requer um 
exercício de 

equilíbrio 
emocinal e 

social muito 
grande”

O mundo foi feito para casais?



3
. Barbie e Ken: Este é um clássico que 
promete fazer-te voltar à infância, desta 
vez numa outra dimensão. Faz os bone-
cos mais famosos do mundo tornarem-se 

reais e não te vais arrepender. No entanto, esta 
ideia requer cuidado com a caracterização: para 
a Barbie, muito cor-de-rosa e muita maquilha-
gem (pestanas falsas dão o toque perfeito), uma 
peruca loira e uma boa dose de laca, para evitar 
um cabelo esvoaçante. Não esquecer os típicos 
acessórios da Barbie, como colares, brincos e 
saltos altos.

O Ken precisa de base escura, para dar um 
aspeto tão bronzeado quanto falso. Deve aplicar-
-se gel no cabelo, para � car estático e brilhante, 
e quanto à roupa, sugerimos algo aprumado, 
como um conjunto de jogador de golfe ou o 
mais tradicional smoking.

Se tu ou o teu par quiserem soltar a veia 
artística, podem acrescentar uma caixa para cada 
um, à vossa medida e com pinturas e recortes. 
O plástico na parte da frente torna a máscara 
inconfundível.

2
. Dente e fada dos dentes: Cal-
ma, não passes já para o próximo ponto 
e con� a em nós: pode parecer disparata-
do, mas vai arrancar muitos risos. E, além 

disso, que rapariga não gosta de ser uma fada? 
Para ela a preparação do fato é mais fácil porque 
as asas, coroa, varinha de condão e tutu são 
fáceis de encontrar em lojas de festa. O dente é a 
pior parte: é preciso um toque artístico para abrir 
buracos numa almofada, para a cabeça, braços e 
tronco e ainda deixar de� nidos os quatro cantos 
do dente.

4
. Trovão e chamuscada: Aqui os 
papéis podem inverter-se. Não é uma 
máscara fácil de elaborar, mas promete 
virar muitos pescoços na vossa direção. 

A rapariga tem de encontrar roupas velhas que 
já não goste e aí entrar na parte gira: rasgar, 
cortar, queimar, sujar o quanto quiser. Deve fazer 
o mesmo com a cara e o corpo, recorrendo a pó 
preto e sombras para os olhos. Com cera para 
cabelo, tentar moldá-lo de forma a que � que 
meio levantado, mas direito. O guarda-chuva 
destruído faz o resto.

O rapaz deve vestir-se de preto e empenhar-se 
na construção de um trovão, que pode ser feito 
de algodão ou esferovite, cosendo uma capa de 
pano amarelo por cima. Os óculos escuros, mes-
mo de noite, são um excelente acessório.

5
. Smurfs: Se não vias os desenhos 
animados na televisão, pelo menos já 
viste imagens destes pequenos seres. 
Prepara-te para muita algazarra com tin-

tas: o objetivo é seres o mais azul possível. Como 
sabemos que andar em tronco nu nem sempre 
é bem visto, deixamos fazer batota: usem antes 
uma camisola azul. O rapaz tem de ter umas cal-
ças brancas, tal como os sapatos/ténis. A rapariga 
leva um vestido branco com umas leggings azuis 
a combinar o mais possível com a camisola que 
� ca por baixo do vestido – não se esqueçam que 
o objetivo é que tudo pareça pele. O rapaz usa 
óculos de massa preta, a rapariga uma peruca 
loira. O resto é comum aos dois: luvas azuis, 
gorros brancos e tudo o que sobrar, pintado de 
azul – com tintas apropriadas para serem usadas 
na pele, claro. Boa sorte e tentem não se encostar 
muito às outras pessoas, para não lhes dar uma 
nova cor – já vocês têm uma ótima desculpa para 
andar sempre colados.

Não sugerimos que � quem longe de todas as 
celebrações, sentados numa mesa à luz das velas, 
mas queremos revolucionar a vossa noite de 
Carnaval. 

Apresentamos cinco ideias de máscaras, onde 
a festa começa na preparação e onde a única 
regra é convenceres a tua companhia preferida 
a alinhar: vai ser desa� ante e fazer-vos soltar gar-
galhadas – mas atenção, que algumas requerem 
tempo e paciência.

No dia da festa vão ter o melhor de dois 
mundos: estarão diferentes, originais e divertidos 
e ainda têm a desculpa de poder andar sempre 
lado a lado, sem que o resto do grupo vos chame 
chatos, melosos, lamechas ou qualquer outro 
adjetivo para casais que não descolam.

1
. Ladrões: Tem a vantagem de ser muito 
fácil preparar - camisolas às riscas pretas 
e brancas, calças, luvas e gorros pretos, 
quaisquer sapatos, de preferência de cor 

escura. Todos estes itens são fáceis de encontrar 
e, com sorte, até tens muitos deles em casa, é 
puxar pela cabeça e procurar bem. Quanto às 
máscaras para os olhos, são bastante comuns 
nas lojas de fantasias. A parte mais complicada é 
encontrar sacos de pano claros onde possas es-
tampar os símbolos de dinheiro – tenta em lojas 
de cópias e estampagens, normalmente é barato.

de mãos
dadas

Se o São Valentim exige uma celebração 
aos pares, o Carnaval não precisa de 
fugir à regra. Para os mais românticos, 
elevamos o grau de lamechice (mas com 
humor, claro) e propomos cinco másca-
ras que vão ajudar alguns casais a passar 
o Entrudo bem juntinhos.
Texto: João Diogo Correia

de mãosde mãosde mãos
Carnaval Nota

Tendo em conta as temperaturas que se fazem 
sentir durante o Carnaval, aconselhamos a 
usar algumas destas máscaras em ambientes 
fechados. Aconselhamos também, para estas 
e outras notícias, sérias ou estapafúrdias, a 
consulta do site www.maissuperior.com

Look at me
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Prepara o carro
Certi� ca-te que tens o carro limpo 
por dentro e por fora. Limpar primei-
ro o interior e só depois o exterior. 
Não vais querer surpreender alguém 
no meio dos teus lenços de papel, 
pacotes vazios de bolachas e latas 
de sumo, por isso, toca a limpar e 
não perfumes o interior do carro ou 
uses um ambientador que provoque 
enjoos logo na primeira curva. Ve-
ri� ca a pressão dos pneus, nível do 
óleo, líquido limpa-vidros e o nível 
da água. Uma viagem romântica de 
colete re� etor na berma da estrada 
a olhar para o carro e à espera do 
reboque não é muito agradável, 
apesar de memorável!

Sê original sem 
gastar muito 
dinheiro
Prepara o almoço desse dia e leva-o 
contigo. Fica mais barato do que 
almoçar fora e podes aproveitar o 
dinheiro que vais poupar no almoço 
para outras coisas. Se cozinhar não 
é a tua praia, pede ajuda a alguém 

que saiba ou procura na web: há 
vídeos e imagens su� cientes para te 
tornares chef!

Planeia o teu 
destino com 
antecedência
Melhor do que ninguém, conheces 
a tua cidade e os seus pontos fortes. 
Procura fazer um itinerário que não 
te obrigue a fazer muitos quilóme-
tros, caso contrário, vais aumentar 
os custos e o cansaço desta pequena 
aventura a dois, acima de tudo tenta 
não complicar. Se vives no Porto ou 
em Lisboa, deixo-te duas sugestões 
que já deves conhecer bem: 

Vives em Lisboa? 
Sai de Lisboa, aponta o teu carro ao 
IC19 e acelera rumo a Sintra. Esta vila 
portuguesa, cuja Paisagem Cultural 
é Património Mundial da UNESCO, 
tem tanta coisa para ver e fazer que 
é bom que saias cedo de casa. De-
pois de passeares na zona histórica 
sai da Vila em direção ao Cabo da 
Roca e aproveita, dentro dos limites, 
a estrada desa� ante que tens pela 

É a segunda vez que vos escrevo 
e novamente cabe-me a mim 

a árdua tarefa de propor ideias 
que relacionem automóveis com 

as duas datas em que o consu-
mismo mais nos invade: Natal e 
Dia dos Namorados. É certo que 

este último não leva à loucura 
das � las à porta das grandes 

superfícies comerciais que 
anunciam grandes descontos, 
mas facilmente identi� camos 

que este dia se está a aproximar. 
Há montras decoradas com 
corações e tons avermelha-

dos, lojas de lingerie cheias de 
cuecas e soutiens vermelhos que 

podem levar o mais distraído a 
pensar que determinado clube 

terá ganho o campeonato... Mas 
o que pode proporcionar o teu 

automóvel à tua cara-metade 
que seja mais simples que tudo o 

resto e que para isso só precises 
de gastar algum combustível? 

Ir à bomba de gasolina sai caro 
nos dias que correm, mas vá lá, a 

tua cara-metade merece: leva-a 
num passeio romântico! Pega no 
teu carro ou no carro lá de casa e 

parte para um dia diferente.

frente. De volta a Lisboa, segue em 
direção a Cascais e o dia termina 
na Praia do Guincho, vais ver que o 
teu carro nunca te deixou tão feliz 
e imbuído no espírito do amor que 
paira por todo o lado. 

Vives no Porto? 
Desce a cidade em direção ao rio 
Douro e “da ribeira até à foz”, apro-
veita o cenário de cortar a respira-
ção que a Invicta te oferece. Dica 
para o cenário perfeito: de manhã 
segue em direção a Gaia e passeia 
na margem sul do rio, a paisagem 
é imperdível. Esta margem é a mais 
fria, uma das razões para lá encon-
trarmos as caves do vinho do porto. 
A seguir ao almoço, mete uma boa 
música no rádio do teu carro e faz o 
caminho inverso até à Foz.

Facto: 90% dos leitores vão 
achar que este artigo é dirigido aos 
homens, mas na verdade aplica-se 
aos dois, porque as mulheres tam-
bém gostam de conduzir. Decidir 
quem leva o carro � ca entre vocês, 
nessa discussão já não me apa-
nham! Sejam felizes e boas curvas!

Carro + 
Dia dos Namorados…

Está a chegar o dia mais 
romântico do ano e o Ra-

zão Automóvel, juntamente 
com a Mais Superior, diz-te 

o que podes fazer com o 
teu carro e a tua cara-

-metade... Já sabes o que é?
Texto: Diogo Teixeira

Quem é o Diogo 
Teixeira?
Foi dirigente asso-
ciativo no Ensino Su-
perior durante dois 
anos. Atualmente 
trabalha na Socie-
dade Portuguesa 
de Autores (SPA), é 
editor do Razão Automóvel e � nalista 
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...

limite de velocidade

O que fazer?
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Flying Sharks é um nome curioso para uma empresa. 
A que se dedica?

A Flying Sharks nasceu no dia 1 de setembro de 2006 e dedica-se à captura 
e transporte de animais marinhos desde a nossa costa até aquários públicos 
espalhados pelo mundo inteiro. O nome surgiu porque os três fundadores 
(eu, o José Graça e o Morikawa Hirofumi) têm uma admiração especial 
por tubarões e aviões (eu tenho a licença de piloto particular e vou voar 
frequentemente, por exemplo)... Uma vez que a atividade iria envolver levar 
tubarões a voarem pelo mundo inteiro, o nome fez sentido. 

Com tantos peixes no mar... Qual a formação dos trabalhado-
res necessária para a captura e identi� cação das espécies certas?

A captura é feita preferencialmente por mergulho e, neste caso, é 100% 
manual, capturando-se apenas os exemplares encomendados pelos clientes 
- e nos tamanhos/sexos desejados! É, por isso, uma captura altamente 
sustentável e MUITO dirigida. Ocasionalmente trabalhamos com pescadores 
comerciais (nomeadamente uma armação de pesca que captura atum na 
costa algarvia ou com pescadores de anzol e/ou redes nos Açores), que nos 
cedem algum do seu ‘bycatch’. 

Os trabalhadores da Flying Sharks são biólogos marinhos, com graus 
académicos que vão da Licenciatura ao Doutoramento. Todos têm bastante 
experiência académica com as espécies com que trabalham mas alguns 
são verdadeiros ‘cromos’ na área. Eu tenho várias publicações em pescas 
de tubarões e captura/transporte de animais marinhos mas, por exemplo, 
um dos sócios da empresa, Telmo Morato Gomes, tem dezenas de artigos e 
livros publicados sobre a fauna marinha Açoriana, enquanto que o ‘Science 
o�  cer’ da empresa (Nuno Vasco Rodrigues, um dos meus antigos alunos) 
tem um livro publicado e ampla experiência na fauna das Berlengas. Todas 
estas publicações estão disponíveis na área ‘Literature’ do nosso website, em 
www.� yingsharks.eu. 

Quem são os vosso principais clientes?
Aquários públicos no mundo inteiro. A área ‘Clients’ do website www.

� yingsharks.eu tem uma lista exaustiva dos mesmos. Já agora, também 
podem ser nossos amig@s em  www.facebook.com/Flyingsharks.eu.

Como foi dar o salto para esta atividade pro� ssional? 
Na realidade o salto foi muito fácil... Entrei para o Oceanário de Lisboa 

ainda antes da abertura (no dia 1 de agosto de 1997) e rapidamente co-
mecei a trabalhar na área de captura, compra e troca de animais. Ao longo 
dos anos fui adquirindo bastante experiência nesta área, trocando ‘notas’ 
com pro� ssionais do mundo inteiro em congressos, por email, etc... E fui 
lentamente adquirindo uma vastíssima carteira de contactos. Em 2005, fui 
convidado para dar aulas na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do 
Mar, em Peniche, e passei a trabalhar no Oceanário como consultor exter-
no, para poder desenvolver ambas as atividades. Em setembro de 2006, 
falei com a administração do Oceanário e dei continuidade ao processo de 
venda/captura de animais vivos ao qual o Oceanário já se dedicava mas 
de uma forma secundária, sempre numa perspetiva de auxiliar colegas de 
outros aquários e nunca como ‘core business’. O Oceanário respondeu de 
forma extraordinariamente positiva (facto pelo qual lhes estarei eterna-
mente agradecido) e dotou-me dos meios necessários para dar continui-
dade a essa atividade por conta própria, nascendo a Flying Sharks que, 
inicialmente, era apenas um ‘nome’, porque a faturação era feita em meu 
nome, porque já era empresário em nome individual (operando uma loja 
de Lingerie Sensual online desde 1998). 

Dois anos mais tarde o ‘nome’ Flying Sharks tornou-se formalmente numa 
‘sociedade por quotas’, sendo criada, em conjunto com o supra-menciona-
do Telmo Morato Gomes, investigador no Departamento de Oceanogra� a 
e Pescas da Universidade dos Açores, a “Flying Sharks - consultoria e inova-
ção, Lda.”, com sede na Horta. Desde então, a Flying Sharks tem gozado de 
uma excelente reputação de boas práticas ambientais, ótimo ambiente de 
trabalho e uma relação privilegiada com múltiplas instituições e Organis-
mos Governamentais e particulares. 

 Que dicas pode dar a quem quer arriscar ser empreendedor? 
Quanto a ‘dicas’ e conselhos, tenho um: há que procurar continuamente 

a excelência e nunca comprometer a qualidade do trabalho desenvolvido. 
Por outras palavras: tem de se ser bom naquilo que se faz; ou não vale a 
pena fazer...

Se já visitaste o Oceanário de Lisboa, sabes o quão fascinante 
se pode revelar a vida marinha, com todas as suas espécies de 
peixes coloridos. Agora imagina ter como rotina de trabalho 

diária apanhar peixes em alto mar para depois os levar até aos 
mais variados aquários de todo o mundo. É isso que fazem os 

trabalhadores da Flying Sharks, como nos explica em entrevis-
ta um dos seus fundadores, João Pedro Correia.

Texto: Bruna Pereira | Foto: Flying Sharks

há tubarõesque voam!

Quem é João Pedro Correia?
Tem 40 anos, um lema de vida que resume à expressão latina ‘Carpe 
Diem’ e uma formação de fazer inveja: Licenciatura em Biologia 
Marinha e Pescas (Universidade do Algarve, 1994), Mestrado em 
Modelação de Recursos Marinhos (Instituto Superior Técnico - IST, 
1997) e Doutoramento em Pesca Comercial de Tubarões e Raias em 
Portugal (Universidade de Aveiro, 2009). 
Como citação favorita, um dos fundadores da Flying Sharks escolhe 
Emily Dickinson: � at it will never come again/ Is what makes life so 
sweet (...)” e Abraham Lincoln: “And in the end it’s not the years in 
your life that count. It’s the life in your years.”
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DÁ-TE AO TRABALHO

Cuidado,



Manual de Instruções

Quem é Susana Albuquerque?
É Secretária-Geral e coordenadora do programa de 
educação � nanceira da ASFAC – Associação 
de Instituições de Crédito Especializado. A também 
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.

O Dia dos Namorados faz de fevereiro um mês em que se 
celebra o amor. Muitos casais aproveitam para assinalar 
a data, tornando-a um momento especial. As empresas 
apelam cada vez mais às emoções, com campanhas de 
marketing que nos levam muitas vezes a acreditar que 
precisamos mesmo daquele produto ou serviço para fazer 
as delícias da nossa cara-metade. Mas não é bem assim... 
Podemos celebrar a data com muito pouco ou praticamen-
te sem investimento � nanceiro. Para isso, basta colocar a 
criatividade em ação. Abaixo tens algumas dicas para não 
desequilibrares o orçamento e surpreenderes o teu amor.
Texto: Susana Albuquerque

Para quem já vive com o seu parceiro, além das dicas para uma 
celebração da data económica, gostaria de aqui deixar um conselho 
que nunca é demais recordar, sobretudo nos tempos que correm: a 
poupança a dois. Analisa com o(a) teu(tua) companheiro(a) as vossas 
contas e vejam onde podem cortar uns euros. Constituam uma 
poupança para algum imprevisto e, depois, para algum objetivo que 
queiram atingir – uma viagem, equipamento para a casa, etc. Isto 
pode ser feito em conjunto, mesmo com contas separadas e com 
orçamentos distintos. Uma análise a dois poderá ser bené� ca para 
uma melhoria da gestão do orçamento pessoal, no sentido em que é 
mais fácil detetar rubricas cujos gastos sejam excessivos ou áreas em 
que não seja necessário haver uma duplicação de gastos. Esta análise 
funcionará ainda melhor para uma racionalização das contas que são 
pagas em conjunto. Mas atenção, não cruci� xes a tua cara-metade 
porque gasta mais do que o que consideras razoável numa ou noutra 
área. Há que haver tolerância e compreensão, pois a gestão do dinhei-
ro está associada aos valores pessoais que são únicos. O único objetivo 
deste exercício prático é melhorar a gestão � nanceira lá de casa e de 
cada um em particular. Por isso, nada de chatices!

Dicas Para Presentes Especiais A Baixo Custo
• Um jantar especial a dois: confecionado por ti e servido em casa, mas 
com muito requinte. Não te esqueças das velas!
• Uma massagem relaxante para a tua cara-metade.
• Compra uma moldura básica e decora-a a teu gosto. Por � m, coloca 
uma foto tua ou vossa.
• Recorrendo a fotos, faz um vídeo dos vossos melhores momentos. 
• Cria um per� l de Facebook dedicada à pessoa amada.
• Escreve um poema e declama-o ao teu amor.
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Apoupança
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