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Editorial
Para quem começa agora o percurso no Ensino 
Superior, este é tudo menos um regresso às aulas 
igual aos demais… E até podes sofrer um bocadi-
nho, mas as praxes são sem dúvida dos melhores 
momentos académicos que podes ter! Nesta edi-
ção, fomos espreitar a caloirada em Aveiro, Lisboa 
e Porto, e preparámos para ti novos conteúdos 
acompanhados de uma imagem que tem tudo a 
ver contigo! Esperamos que gostes desta Mais 
Superior de cara lavada!

Tiago Belim, Diretor Editorial

Queres ganhar um destes prémios fantásticos? 
Vai a www.maissuperior.com, visita a secção Passatempos e vê o que temos guardado 
para ti. Só tens de entrar no artigo, preencher o formulário e enviar a melhor participação. 
Boa sorte!
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C o n d i ç õ e s  g e r a i s  d o s  p a s s a t e m p o s  d a  M a i s  S u p e r i o r 
1.  a) A pr imei ra  fase do passatempo “Passatempo “Dress  Up Your  Book” – ganha uma capa da DUB!”  in ic ia  a  5 de setembro de 2014 e termina às  12:00h de 3 de outubro.  Qua lquer  par t ic ipação fora  desta  data  i rá  ser  recusada.  b) O 
passatempo “Ganha es te  acessór io  mui to  “ fash ion””  in ic ia  a  2 de setembro de 2014 e termina às  12:00h de 26 de setembro.  c) O passatempo “Olh’ós  tén is  f resqu inhos!”  in ic ia  a  29 de agosto de 2014 e termina às  12:00h de 30 de setembro. 
d) O passatempo “Leva tecno log ia  no bo lso”  in ic ia  a  28 de agosto de 2014 e termina às  12:00h de 30 de setembro.  e) O passatempo “Ganha 25 euros em compras na Shop1one” in ic ia  a  15 de setembro de 2014 e termina às  12:00h de 13 
de outubro.  f)  O passatempo “Ganha 5 exemplares  do l i v ro  “Mar  Humano””  in ic ia  a  27 de agosto de 2014 e termina às  12:00h de 29 de setembro.  g) O passatempo “Ganha 5 l i v ros  “Seres  Mágicos em Por tuga l””  in ic ia  a  16 de setembro de 
2014 e termina às  12:00h de 30 de setembro |  2.  Os vencedores serão anunc iados a té  ao f ina l  do d ia  de fecho do passatempo.  |  3.  Das respostas  receb idas,  apenas serão cons ideradas vá l idas  as  que preencherem dev idamente os  campos 
so l ic i tados no formulár io  de par t ic ipação.  |  4.  Só é  ace i te  uma resposta  vá l ida por  endereço de e-mai l  e  por  concor rente.  |  5.  Do conjunto de respostas  vá l idas  receb idas,  os  premiados serão se lec ionados de acordo com o método de se leção 
e o número de prémios comunicados no respet i vo passatempo.  |  6.  No caso do número de par t ic ipações ser  in fer io r  ao número de prémios d ispon íve is,  serão contemplados todos os  par t ic ipantes  que responderem acentuadamente.  |  7.  A 
l i s ta  dos premiados será  pub l icada on l ine,  na área de Passatempos,  sendo os vencedores a inda not i f icados v ia  e-mai l  ou te le fone,  pe lo  que os par t ic ipantes  deverão facu l ta r  sempre os  seus contactos  cor re tos  e  a tua is.  |  8.  Todas as  demais 
dúv idas e  questões podem ser  endereçadas para o e-mai l  p a s s a t e m p o s @ m a i s s u p e r i o r. c o m . |  9.  Só são permi t idas  par t ic ipações de res identes  em Por tuga l  Cont inenta l .  |  10.  A Mais  Super ior  reser va-se o d i re i to  de exc lu i r  par t ic ipações 
que se jam cons ideradas f raudu lentas  ou ofens ivas.

“DRESS UP YOUR BOOK” – 
GANHA UMA CAPA DA DUB!
Adoras ler mas tens medo de estragar os teus livros e, por isso, deixa-los em 
casa quando vais à praia ou passear? Não te preocupes mais – a DUB tem a 
solução ideal para ti e quer oferecer-te 2 capas para livros. 

Até 3 de outubro.
PVP: 15 euros .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO:  DUB

GANHA ESTE ACESSÓRIO MUITO “FASHION”
Prometemos que depois de teres esta Touca Ananás da Undo, os teus mo-
mentos de banho nunca mais serão os mesmos. Desenha a tua própria touca 
e podes ser o vencedor!

Até 26 de setembro.

PVP: SOB CONSULTA .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO:  UNDO

OLH’ÓS TÉNIS FRESQUINHOS!
Porque o conforto é meio caminho andado para um bom ano, a Maz Brasil 
quer oferecer-te este par de ténis com muito estilo – para que o leves contigo 
onde quer que estejas. 

Até 30 de setembro.
PVP: 49,90 euros .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO:  MAZ  BRASIL

LEVA TECNOLOGIA NO BOLSO
Nenhum estudo está completo sem os teus pequenos gadgets… Por isso, a 
LifeTech tem para te oferecer 1 rato e 1 capa protetora para Notebook. Mostra 
a tua criatividade e leva este kit para casa!

Até 30 de setembro.

PVP:16,90 + 9,99 euros .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO:  LIFETECH

GANHA 25 EUROS EM COMPRAS NA SHOP1ONE
Se, para ti, o regresso às aulas é sinónimo de compras, este passatempo é 
tudo aquilo de que andavas à procura. Habilita-te a ganhar 2 vouchers (1 para 
mulher, outro para homem) no valor de 25 euros cada para ires às compras 
na Shop1one.

Até 13 de outubro.

PVP: 25 euros .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO:  SHOP1ONE

E m p r e s a  j o r n a l i s t i c a  i n s c r i t a  c o m  o  nº :  223852

Pr o p r i e t á r i o / E d i t o r :  Young D i rect  Media ,  Lda

N I P C  nº  510080723

B a n c o  d e  i m a g e n s :  Todas as  imagens u t i l i zadas nesta  pub l icação,  sa lvo as  que es tão 
cred i tadas,  são re t i radas do depos i tphotos.com.
ESTA PUBLICAÇÃO JÁ SE ENCONTRA ESCRITA AO ABRIGO DO NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO.

T i r a g e m :  20.000 exemplares

R e g i s t o  n a  E R C  nº  126168
D e p ó s i t o  l e g a l :  339820/12

Ti p o g r a f i a  e  M o r a d a :  L idergraf  - 
Rua do Ga lhano,  n.15
4480-089 Vi la  do Conde,  Por tuga l

D i s t r i b u i ç ã o :  Gratu i ta
Pe r i o d i c i d a d e :  Mensa l

Ficha Técnica

w w w. m a i s s u p e r i o r. c o m

A D M I N I S T R AÇÃO  E  D I R E ÇÃO  G E R A L  DA  E M P R E S A  G r a ç a  S a n t o s,  g r a c a s a n t o s @
y o u n g d i r e c t m e d i a . p t  |  D I R E T O R  A D J U N T O  DA  E M P R E S A  Pa u l o  F o r t u n a t o, 
p a u l o f o r t u n a t o @ y o u n g d i r e c t m e d i a . p t  |  S e d e  d e  r e d a ç ã o :  R u a  A n t ó n i o  F r a n ç a 
B o r g e s,  nº  4 A  l o j a  D t a .  2 6 2 5 - 1 8 7  Pó v o a  d e  S a n t a  I r i a  T l f :  2 1  1 5 5  4 7  9 1  F a x :  2 1 
1 5 5  4 7  9 2  E m a i l  g e r a l :  g e r a l @ y o u n g d i r e c t m e d i a . p t

D I R E T O R  E D I T O R I A L  T i a g o  B e l i m ,  t i a g o b e l i m @ y o u n g d i r e c t m e d i a . p t  |  D I R E T O R 
COMERC IAL  E  P U B L I C I DA D E  D u a r t e  F o r t u n a t o,  d u a r t e f o r t u n a t o @ y o u n g d i r e c t m e d i a .
p t  |  R E DAÇÃO  A n a  Te l e s  Te i x e i r a ,  a n a t e i x e i r a @ y o u n g d i r e c t m e d i a . p t  ;  T i a g o  B e l i m , 
t i a gobe l im@youngd i r e c tmed i a . p t  |  COLABORADORES  ED I TOR IA IS  Gu i l h e rme  F e r r e i r a 
da  Cos ta ,  Susana  A lbuque rque,  BGamer,  MEGA H ITS.  |  DES IGN Pa t r í c i a  Fe rnandes, 
p a t r i c i a f e r n a n d e s @ y o u n g d i r e c t m e d i a . p t  |  C O M U N I C A Ç Ã O  E  D I S T R I B U I Ç Ã O 
Joana  S i l v a ,  j o a n a s i l v a @ y o u n g d i r e c t m e d i a . p t  ;  R i c a r d o  C o r r e i a ,  r i c a r d o c o r r e i a @
y o u n g d i r e c t m e d i a . p t 

Ganha 5 exemplares do livro “Mar Humano”
A editora Marcador juntou-se à tua revista para te oferecer o livro “Mar Humano”, 
de Raquel Ochoa. Queres levar um exemplar para casa? 

Até 29 de setembro.

PVP: 17 euros .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO:  Marcador
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ENTREVISTA: Ana Teles Teixeira
FOTOS: MEDIAsounds

Porquê “Dealema”?
Dealema surge precisamente do dilema resul-

tante da habitual procura de um nome, porque 

existiam múltiplas sugestões e possibilidades.

Optámos por Dealema escrito desta forma por 

ser o nosso negócio, como diz o próprio Expeão 

no nosso primeiro trabalho "Expresso do Sub-

mundo": "…este é o negócio de expansão de 

música extrema, Dealema, as rimas estão 

em bruto corta a cena…".

Que mensagens pretendem transmitir?
As mensagens que transmitimos são de paz, 

amor e união, fundamentos que aprendemos 

no nosso percurso. Fazemos música com sen-

timento que pretende provocar uma reação 

em quem a ouve, fazemos música com o ob-

jetivo de pôr quem nos ouve a pensar por si 

próprio, música que promove a liberdade de 

pensamento.

f/dealema    Y/dealemaoficial    T/DealemaOficial

ENTREVISTA: Ana Teles Teixeira
FOTOS: MEDIAsounds
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Esta rubrica é patrocinada por:

De 
1996 a 2014, 

Começaram com o grupo Factor X – Mundo 

Segundo, Mike e DJ Guze trabalharam nele 

juntos e a eles juntaram-se posteriormente 

Fuse e Expeão, que tinham na altura um outro 

projeto, Fullashit. O Maze integrou a formação 

pouco tempo depois, completando o “pentágo-

no” que há quase 20 anos se mantém no ativo.

– um regresso às origens, onde tudo come-

çou, à paixão pela música, desde o primeiro 

momento até ao que ela representa hoje. O 

deles nomes internacionais da cena hip-hop e 

outros vindos de universos musicais distintos. 

Agora, andam em tour e prometem continuar 

a levar o “Universo Dealemático” aos seus fãs.

um pouco sobre o nascimento da banda. 

os Dealema?
Antes de existirmos como Dealema já éramos 

amigos. O Fuse e o Expeão tinham o projeto 

Fullashit, enquanto que o Mundo e o Dj Guze 

formavam os Factor X (não confundir com o 

programa de novos talentos). O Maze conhe-

ce-os mais tarde através de amigos comuns, e 

houve um belo dia em que decidimos ensaiar 

e fazer música juntos no 2º Piso ou em Ra-

malde no Bloco 24, e dessas sessões surgiu 

a vontade de fazer um projeto a 5. Assim vi-

riam a nascer os Dealema, um pentágono de 

5 forças.

passam as músicas, etc.
Normalmente, antes de fazermos um disco 

reunimos alguns instrumentais que sejam 

consensuais e que formarão a espinha dorsal 

do disco; fazemos algumas sessões de brain-

storming para decidir os temas das músicas 

e o conceito do álbum, que é sugerido pelos 

ambientes dos beats.

Atualmente todos produzimos, mas a maior 

Mundo. A partir daí, começamos a escrever 

e cada um escreve os seus raps. Se alguém 

tiver uma ideia para um refrão ou um brid-

ge avança; caso ninguém apareça com uma 

ideia, reunimos e fazemos o refrão em con-

junto ou convidamos alguém para interpretar. 

Mal uma música está concluída começamos 

logo a gravar e quando temos um lote de mú-

sicas que contem a história que queremos 

para o disco começamos a selecionar quais 

Em 2014 celebram 18 anos de carreira. 
Que aspetos sentem que mudaram na 

relacionarem com o público?
A principal mudança chama-se maturidade, 

que vem da maioridade. Estes anos de vivên-

cias pessoais, de estúdio, de estrada, da par-

tilha com a enorme família Dealmática, enri-

queceram-nos quer como pessoas, quer como 

artistas. É uma bênção enorme todos estes 

anos de Dealema.

Sem dúvida, é a amizade que nos une. Mas 

também a energia que subir ao palco nos pro-

porciona a cada um de nós.

apenas o início de muito mais que ainda está 

por vir, o futuro é Dealmático.

transmitimos são de 

aprendemos 
no nosso percurso.”
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TEXTO: Tiago Belim 
FOTOS: David Carronha

Uma rádio onde a estrela é 

o ouvinte. Talvez seja esta 

a melhor forma de falar 

da MEGA HITS, a estação 

que já te habituaste a ver nos 

teus eventos favoritos. 

Mas como sabemos que 

também gostas da música, 

dos vídeos e das caras da 

MEGA, resolvemos espreitar 

os bastidores e mostrar-te 

o que acontece até ela te 

chegar aos ouvidos!

Como é ser animador da MEGA?
Filipa – Quando eu entrei para a MEGA, há 6 

anos, a única ligação que tínhamos aos nos-

sos ouvintes eram as SMS. Depois passámos 

a ter o blogue, onde já tínhamos algumas fo-

Finalmente surgiu o Facebook, e aí toda a 

dermos falar constantemente com as pessoas. 

Acho que isso mudou radicalmente a expo-

sição da rádio e de quem a faz, e o próprio 

locutor perdeu aquela mística de quem esta-

va na caixinha de som. Agora somos pessoas 

“normais” como tu!

Rui
levisão, sempre implicou muita interatividade 

com o meu público. Na MEGA, preciso de ser 

po, e alguém que tem sempre opinião. Preci-

so que me adorem, preciso que me odeiem, 

desde que não vos seja indiferente! Ainda há 

rádios onde o locutor não mostra a cara, mas 

na MEGA estamos sempre bem próximos de ti.

Como se preparam e como escolhem do 
que falar?
Filipa – Acordo, levanto-me, ligo-me ao Face-

book e a alguns sites e percebo logo o que é 

que está a acontecer. Depois trata-se de sele-

cionar o que achamos que te pode interessar: 

às vezes pode nem ser assim tão óbvio quanto 

comunicamos contigo faz toda a diferença. O 

nosso “feed”, por exemplo, é um ótimo indi-

cador: se toda a gente está a falar disso, é 

porque provavelmente interessa também aos 

ouvintes da MEGA. Depois também tem muito 

a ver, claro, com os nossos gostos pessoais.

Rui – Acho que tem muito a ver com o nosso 

faro, que está cada vez mais treinado, e com 

o facto de aqui na MEGA termos a capacida-

de de nos anteciparmos à próxima moda: por 

exemplo, já aderimos ao Hyperlapse, ainda 

antes de ele explodir completamente. Uma 

coisa é certa: ao ouvires esta rádio vais saber 

sempre o que está a acontecer.

As “karas” da MEGA HITS

como vais começar a ter notícias da MEGA HITS em cada Mais Superior que leres, vamos ter 

tempo para te pôr a par de tudo!

Numa altura em que regressas às aulas, a estação acaba de completar 16 anos, e achámos que 

fazia sentido levar-te a conhecer melhor algumas das vozes e das pessoas que trabalham (e se 

divertem) para levar até ti as melhores músicas novas, sempre com muita animação!

Contem-nos coisas divertidas que se 
passam nos bastidores...
Filipa & Rui – Quando não estamos no ar, 

às vezes fazemos o nosso lado B da rádio! 

ou imaginamos o que diríamos se não fos-

sem 4 da tarde, imitamos pessoas…

De resto, a parte mais original e onde pisa-

ali por alturas do “Web 10”, e que nós cha-

mamos de “hora dos ácidos”! Estamos no 

-nos e dizemos coisas mais disparatadas!

São vários os animadores que dão cor à tua experiência ao ouvires a MEGA, e nós vamos dar-te 

a oportunidade de conheceres melhor cada um deles. Desta vez, apanhámos o Rui Maria Pêgo e 

a Filipa Galrão, mesmo antes do programa da tarde!

5megahits.sapo.pt    f/MegaHits    T/megafmhits           /megahitstagram
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Quem são as MEGA ROOKIES?
A MEGA HITS é feita por malta jovem como tu. Mas há uns mais jovens do que outros... A Ana 

Pinheiro e a Catarina Palma são, desde maio, as “caloiras” da rádio e nós fomos saber como está 

a correr a aventura.

A cara por detrás da câmara
Tens curiosidade em descobrir quem faz os 

vídeos da MEGA? Ele é o David Carronha, ani-

mador, fotógrafo, câmara e ainda fala contigo 

nas redes sociais da rádio.

Diz ele que tem a função de “dar imagem à 

voz”: “Se antigamente, a magia da rádio pas-

sava por não sabermos quem estava por detrás 

da voz, agora tu queres saber quem está do 

outro lado!

Lembras-te da música “Barbara Streisand”, 

em que a malta da MEGA andou pela rua com 

uma cabeleira loira? “Tudo começou com um 

grande brainstorming, onde cada um de nós 

diz coisas completamente irreais, onde toda 

a gente diz 'não, nós não vamos fazer isto'. E 

depois fazemos!”

A maior 
festa de música 
eletrónica 
do ano! 
A MEGA HITS acaba de anunciar a maior festa 

de música eletrónica de 2014 a acontecer 

em Lisboa: a MEGA HITS KINGS FEST!  Martin 

Garrix, Dvbbs e Blasterjaxx são os cabeças de 

cartaz, e Jay Hardway e Kura fecham o alin-

hamento de uma noite que promete ser épica.

Começa a preparar-te para este evento único 

de EDM em Portugal, que vai acontecer no 

dia 22 de novembro, às 21 horas, na Meo 

Arena. Os bilhetes já estão disponíveis, sendo 

que o Bilhete VIP dá direito a assistir ao es-

petáculo a partir de uma bancada de acesso 

reservado, com visibilidade privilegiada para o 

palco, acesso por entrada exclusiva e oferta 

de 2 bebidas. Já o Bilhete Plateia Golden Cir-

cle garante a entrada por acesso exclusivo, e 

poderás assistir ao espetáculo junto ao palco, 

numa zona da plateia com lotação limitada.

O preço dos bilhetes varia entre os 41 euros 

para o 1º balcão, os 45 euros para a plateia 

em pé, os 59 euros para o Golden Circle e os 

65 euros para os ingressos VIP.

Ana Pinheiro
Vai agora iniciar o Mestrado em Media e Jor-

nalismo, e fez questão de trazer com ela para 

a MEGA… a Catarina: “Éramos da mesma tur-

ma na faculdade, fui eu que a convenci a vir e 

Sempre foi mais virada para a televisão do 

que para a rádio, mas a MEGA fê-la mudar de 

ideias: “É muito giro ter de fazer tudo com a 

voz, criar imagens visuais e fazer as pessoas 

sentir o cheiro das coisas. A rádio tem um po-

der de sugestão incrível!”

Em relação à MEGA, uma das coisas que mais 

gosta é sentir que “apesar de ser das mais 

novas por cá, participo em tudo o que a equi-

pa faz. Por isso, se por alguma razão tiver de 

sair daqui vou deprimir certamente, porque 

acho impossível encontrar este ambiente de 

trabalho noutro lado qualquer! Somos todos 

amigos, brincamos uns com os outros e isso 

é fantástico.”

Catarina Palma
Terminou agora a Licenciatura em Comunica-

ção Social e Cultural e diz que a cabeça dela 

é “um caos” e que pensa “em demasiadas coi-

sas ao mesmo tempo”. Quer ser atriz mas está 

a adorar fazer rádio e nem pensa em deixar 

a antena da MEGA, onde faz o programa da 

noite. “A experiência está a ser ótima e super 

cansativa, sobretudo para quem vinha de uma 

vidinha onde tinha uma cadeira de faculdade 

-

-de-semana tenho, sobretudo agora no verão, 

mas não me importo nada, está a ser a melhor 

experiência da minha vida”, diz-nos.

Descobrimos também que tanto a Catarina 

como a Ana tiveram a sua “praxe” bem cedo: 

“Lembro-me que só trabalhei durante duas 

semanas, antes de me levarem para o Rock 

in Rio! E quando me deram o microfone para 

a mão e me disseram 'agora vais entrevistar 

aqueles' senti vontade de fugir! Mas depois 

tudo correu bem!”

Para o David, a alegria no trabalho está no 

contacto que tem contigo: “Saber como estás, 

se gostas da MEGA, e esse feedback é o resul-

tado do nosso trabalho. Trata-se de desmisti-

isso, tu queres ver-nos!”

Ouve a MEGA HITS em 
LISBOA 92.4 FM | PORTO 90.6 FM | COIMBRA 90.0 FM
SINTRA 88.0 FM | AVEIRO 96.5 FM | BRAGA 92.9 FM

5megahits.sapo.pt    f/MegaHits    T/megafmhits           /megahitstagram
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TEXTO: Tiago Belim 
FOTOS: Projeto Lá Tinha

Um olhar sobre o mundo através de um pedaço de lixo. O projeto do Diego Cunha 

e do Bob Ferraz mostra-nos que de facto é precisa muita lata para pedir aos jovens 

mais que se lhe diga. A Mais Superior foi visitar a exposição no espaço Sol e 

Pesca para perceber melhor o que “Lá Tinha”.

Encorajar os jovens a fugir da formatação so-

cial e a expressar-se criativa e artisticamente. 

Com esta missão em mente, dois brasileiros 

radicados em Portugal pegaram numa lata de 

sardinhas, levaram-na a crianças e pediram-

lhes que a transformassem numa máquina 

o olhar delas sobre o mundo, e conserva em 

forma de arte o que “Lá Tinha”.

Como é que dois brasileiros tiveram esta 
ideia em Portugal?
O Bob já vivia cá há seis anos, e eu estou cá 

há pouco mais de um. Na altura, senti vonta-

comecei este projeto com uma amiga minha, 

que me encantou com a criação de máquinas 

Ofereci uma ao Bob e pedi-lhe opinião acerca 

da funcionalidade e da viabilidade de avançar-

mos com um projeto cá em Portugal. Depois 

ser bem melhor.”

-

ceber se seria simples para as crianças cons-

num projeto que quer levar os jovens a olhar o 

mundo sob uma perspetiva diferente.

-
volverem um projeto para as crianças e 

-

te de um grande movimento que estamos a 

tentar criar, onde as crianças possam ter um 

é um meio de expressão fantástico para con-

-

mos um dia extrapolar para o cinema ou para 

a interpretação. E claro, se conseguirmos um 

dia que pelo menos uma destas crianças se 

um valor incalculável.

Moura. Foi fácil entrar lá?
Foi uma daquelas coisas que acontecem por 

acaso. Numa conversa absolutamente normal 

foi-nos dada a conhecer uma associação na 

Cova da Moura, e percebemos logo que era lá 

porque os jovens acabam por dar mais valor 

ao que lhes vamos proporcionar, e porque po-

demos passar a nossa mensagem de inversão 

dos valores na sociedade atual.

-

mática, não achámos isso, sinceramente. É 

têm, mas pela nossa parte fomos muito bem 

recebidos e com muito interesse, sobretudo 

Mas o vosso trabalho não está circunscrito 

Não, tão depressa vamos lá como a uma es-

cola secundária em Cascais. Tal como centros 

mesmo lares de idosos, porque eles têm a pa-

ciência necessária para a construção da lati-

nha. Cada pessoa ganha um tutorial e a partir 

o contacto com as pessoas, o dar aquela aten-

Normalmente somos 4 instrutores, para que 

-

4 horas as latinhas estão montadas. Depois 

quando já está tarde voltamos no dia seguinte 

e deixamos rolos novos para que as crianças 

possam continuar a praticar, que no fundo é o 

grande objetivo do projeto.

E que tipo de associações procuram?
Normalmente espaços de tempos livres, por-

que dá para ter mais tempo para explicar 

tudo, construir as latinhas e depois brincar 

um pouco com os jovens. Estamos a começar 

a ter também monitores de tempos livres a 

entrar no projeto, e vamos agora começar a 

escolher alguns locais que queremos visitar, 

-

até já tivemos contactos de Ponte de Lima e 

de Coimbra. Mas estamos abertos a convites, 

é também uma associação ao olhar dos 
jovens...

é um lado poético que tentamos incorporar 

na nossa linguagem, porque no olhar de cada 

“Esta é a época da

smartphone e da 
imagem descartável. 
Aqui o objetivo é levar 
os jovens a ter carinho 

pela sua câmara e 
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TEXTO NOTÍCIAS: BGamer
TEXTO CRÍTICA: Rui Parreira

FOTOS: BGamer

Notícias

CRÍTICA

Microsoft COMPRA 
a Mojang
A Microsoft acaba de adquirir a Mojang, a 

companhia responsável pelo jogo Minecraft. 

Segundo o The Wall Street Journal, a Micro-

soft comprou o estúdio indie por um valor que 

ronda os 2 mil milhões de dólares.

para o futuro de Minecraft, especialmente no 

que respeita à disponibilidade do jogo noutras 

plataformas, como é o caso da PS Vita, cujo 

lançamento está agendado para novembro. 

Apesar disso, a Mojang já tinha vindo a es-

tabelecer uma relação com a Microsoft: a 

chegada de Minecraft às consolas foi, numa 

primeira fase, exclusiva da Xbox 360, e foi 

lançado recentemente um pacote de Halo 

para o jogo.

Minecraft

em 2010 e hoje, no total das várias plata-

formas, já ultrapassou as 54 milhões de có-

pias vendidas.

Assassin’s Creed The 
Americas Collection 
revelado

Assassin’s 

Creed: Birth of a New World – The American 

Saga, um bundle que inclui os três jogos mais 

recentes da série histórica em mundo aberto.

PS3 e Xbox 360, inclui Assassin’s Creed III, 

Assassin’s Creed Liberation HD e Assassin’s 

Creed IV: Black Flag. A novidade deverá che-

gar ao território europeu a 2 de outubro.

-

les que quiserem entrar na história antes do 

lançamento de Assassin’s Creed Rogue (PS3 

e Xbox 360) e Assassin’s Creed Unity (PS4, 

-

petivamente.

Não foram revelados preços ou se o bundle 

Destiny
Lançamento: 9 de setembro 2014

Disponível para: PlayStation 3, Xbox 360, 

PlayStation 4, Xbox One

Editora: Activision

Realização: Bungie

Género: FPS

Destiny pega nos melhores elementos FPS de 

Halo e adiciona-lhe noções típicas de um RPG, 

e um sistema de “End Game” semelhante aos 

MMO. Embora não seja brilhante no seu todo, 

é competente ao que se proporciona.

Produzido pelos responsáveis por Halo, Desti-

ny não esconde o seu ADN ao apresentar todo 

os Guardiões são os protagonistas desta nova 

saga. O pano de fundo da aventura é riquís-

-

cado para segundo plano. A estrutura aberta e 

pouco linear das missões torna a história con-

fusa e vaga de seguir, denunciando os planos 

de expansão no futuro – já foram revelados 

Na essência, Destiny é um FPS, mas tem di-

versos elementos típicos de RPG e até MMO. 

Embora a mistura não seja brilhante no geral, 

o resultado é bastante positivo, numa espécie 

de fusão entre Halo e Diablo,

do jogo da Blizzard a dever-se não só a com-

ponente evolutiva da personagem, mas sobr-

etudo à necessidade – e vício – de procurar 

Bungie inspirou-se igualmente no género MMO 

ao introduzir dungeons (aqui denominadas de 

Strikes) e Raids.

Para aqueles que gostam sobretudo da com-

uma experiência muito próxima de Halo. A 

meia dúzia de modos de jogo variam entre os 

habituais Skirmish, a solo ou por equipas, a 

e o modo Salvage que utiliza os Ghosts para 

recuperar relíquias.

Apesar do lançamento simultâneo nas duas 

gerações de consolas, Destiny é um jogo 

tentou captar a atmosfera de cada planeta e a 

Lua, com cenários de suster a respiração, pela 

sua vasta linha do horizonte, mas sobretudo 

um céu riquíssimo de detalhe, numa experiên-

cia acompanhada por melodias épicas.

No geral, Destiny é um dos mais importantes 

lançamentos do ano, diria mesmo obrigatório 

para os fãs do género. Existem experiências 

para todos os gostos, mas destacaríamos so-

bretudo a diversão que é jogar com amigos, 

seja qual o modo que optarem.

EPIC: 

qualidade; tom épico do universo; FPS sólido 

e intenso; condução de veículos; vertente co-

operativa com emparelhamento invisível; 

vasto leque de conteúdos e eventos dinâmi-

cos, especialmente de “End Game”; excelente 

componente PvP; quantidade de equipamento 

para caraterização das personagens; inte-

gração exemplar da rede social Bungie.net no 

jogo.

FAIL: Repetição de conteúdo a médio/longo 

prazo; ausência de um mapa geral de ex-

ploração; aborto de missão por inatividade; 

alguns ecrãs de carregamento mais longos 

entre as missões; narrativa um pouco vaga; 

-

sejar.

VEREDITO

86

Lê a crítica completa em bgamer.sapo.pt



NO INSTITUTOPTICO, QUANDO CHEGA A HORA DE ESTUDAR,
CUIDAMOS DA SAÚDE OCULAR.

, QUANDO CHEGA A HORA DE ESTUDAR,

E, aInDa, na cOmPra
de ÓcUlOs cOmPlEtos:
(lEnTes + ArmaÇÕes)rEgResso

Às aUlAs?
Onde? Para

os Teus Pais

50
vOuCher*em óculos completos (lentes+armação)

Para ti
Saco de Desporto

limitado ao Stock
existenteexistente

Vai à ótica

mais próxima para uma

Avaliação Visual (Rastreio)

 GRATUITA. À DISTÂNCIA DE UM OLHAR

*Voucher válido até 31 de Dezembro de 2014 para compra de lentes + armações
de valor igual ou superior a 250€ e não acumulável com outros descontos e protocolos. 

The most valuable English

Cambridge English:

   Key (Key English Test), nível A2
  Preliminary (Preliminary English Test), nível B1
  First , nível B2
  Advanced , 
nível C1

 
English), nível C2

key to 
in English

www.cambridgeenglish.org/pt



MAIS GAMES

SETEMBRO’14
maissuperior.com

- 12 -

TEXTO: Ana Teles Teixeira
FOTOS: We Came From Mars

Quem quer ser 
Cosmonauta?
Escuridão absoluta, espaços apertados, o vácuo, estares 

totalmente sozinho num ambiente hostil e saberes que 

tens poucos minutos de vida... Rui Guedes é developer 

na We Came From Mars e conta-te tudo sobre esta luta 

pela sobrevivência que junta o melhor de dois mundos 

num só videojogo: o teu PC e o Oculus Rift.

Como surgiu a ideia de criar 
o Cosmonaut?
O conceito surgiu-me durante o desenvolvi-

mento de outro jogo mais simples, e que tam-

bém se passa no espaço. No fundo, tratou-se 

de juntar várias coisas que normalmente as-

sustam ou stressam a maioria das pessoas. 

Ao colocar o Cosmonauta sozinho no espaço, 

num vazio negro, ora em corredores e locais 

bastante claustrofóbicos, criou-se toda uma 

dinâmica de sobrevivência e imersividade no 

jogo.

Porquê com o Oculus Rift?
O Oculus Rift é o complemento ideal para este 

jogo. É um meio de visualização altamente 

imersivo, que usa o bloqueio visual (por ser 

uma máscara), o 3D estereoscópico e a cap-

tação do movimento da cabeça do jogador 

para transmitir um ponto de vista muito pes-

soal sobre um mundo virtual. Nós queremos 

uma experiência imersiva e intensa e faz todo 

o sentido utilizar o Rift para potenciar essa ex-

periência e trazer mais algumas dinâmicas à 

interação.

Fala-nos um pouco sobre o jogo em si. 
Como funcionará? 
Como será o gameplay? A história?
A história completa ainda está em desenvol-

vimento, mas é uma luta pela sobrevivência 

no espaço, onde o jogador terá de realizar di-

versas ações e atividades, quer para sobrevi-

ver, quer para encontrar um meio para voltar 

à terra. 

Não vai haver mapas, luzinhas ou setas para 

orientar o jogador, que terá de se valer das 

suas perceções, aplicar algum bom senso e 

ter sentido prático.

A par do Oculus Rift, adicionámos também um 

Microsoft Kinect e um par de controladores 

Razor Hydra. Como nem todos os jogadores 

poderão ter estes dispositivos disponíveis, o 

jogo suporta os mais tradicionais (rato+tecla-

do, comando ou joystick) e funciona num mo-

nitor sem o Oculus.

Por que fases passa a criação de um jogo 
como este?
Um projeto como este exige planeamento e 

equilíbrio entre executar a melhor experiência 

possível e o tempo que demora essa execu-

ção. Atualmente, a equipa do Cosmonaut tem 

6 pessoas permanentes e mais 2 “on-de-

mand”, que cobrem todo o âmbito do desen-

volvimento de software, game design, arte, 

áudio e parte comercial.

Dentro de mais alguns meses, o Cosmonaut 

poderá estar apto a ser comercializado, mas 

a execução do storytelling irá demorar mais 

6 a 9 meses. 

5 wecamefrommars.com    8 info@wecamefrommars.com   
T twitter.com/wecamefrommars

Lê a versão completa desta entrevista 
em www.maissuperior.com

O que é o Oculus Rift?
É um equipamento de realidade virtual 

para videojogos, com um sensor de mo-

vimentos e um ecrã LCD embutido, e 

apresenta imagens em 3D que se movem 

quando o utilizador mexe a cabeça.

We Came From Mars
A We Came From Mars é um estúdio indie 

baseado no Porto, do qual fazem parte Pedro 

Marques (JumpWilly, Audio/SFX), José 

Teixeira (AIM, GFX/VFX), José Fernandes 

(AIM, GFX/VFX), Maria João Neves (Jum-

pWilly, GFX/VFX), Rui Guedes (WCFM, 

Development) e Filipe Abrantes (WCFM, 

Development).
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ENTREVISTA: Tiago Belim 
FOTO: Esfera dos Livros

O que têm em comum as fadas e as ninfas, os duendes 

e os gigantes? Fazem parte da cultura popular portuguesa 

e estão agora compilados num livro que promete fazer 

a tua imaginação fervilhar. A Mais Superior falou com a 

autora e jornalista Vanessa Fidalgo, e percebeu que os 

“Seres Mágicos em Portugal” escondem muito do povo 

que somos.

Tudo começou numa reportagem sobre lo-

cais assombrados para a revista do Correio 

da Manhã, que despertou o interesse da edi-

tora... e da própria jornalista. Vanessa Fidalgo 

fez um levantamento do espólio nacional de 

seres mágicos, movida pela curiosidade em 

perceber o rumo que o livro iria tomar. Entre 

lendas e mitos urbanos, ganhou interesse em 

pesquisar e analisar o património oral, através 

de muitas entrevistas a quem ainda transpor-

ta a crença.

Depois de um primeiro livro com a palavra 
“assombrada” no título, e de um segundo 
com o termo “medo”, este terceiro parece 
ter uma abordagem mais suave...
Sim, sem dúvida. Neste livro não estou pro-

a morte, e nem sequer procuro fazer pensar 

se estes seres mágicos realmente existem. É 

mais um recuperar de certas crenças, muitas 

delas perdidas no tempo. E, no fundo, é tam-

bém um universo mais juvenil, que remete 

para o tempo em que acreditávamos nestes 

contos.

Quem são então estes seres mágicos?
Estamos a falar de seres mitológicos, não da-

queles que existem na Grécia ou na cultura 

celta, que muitos de nós conhecemos, mas 

dos que fazem parte do nosso património. 

Desde fadas a ninfas, de duendes a labregos, 

passando pelos gigantes que têm uma pre-

sença muito curiosa nas lendas portuguesas, 

sempre muito ligados à paisagem.

E ligados também à melancolia e à tristeza 
muito próprias do povo português...
Completamente. Os amores proibidos, o poder 

versus os oprimidos... Uma forma de estar 

muito portuguesa. É curioso porque lá fora 

encontras mais facilmente histórias onde os 

oprimidos vencem o poder pela força, pela 

guerra. Cá não, é Deus que fulmina o gigante 

com um raio. Este nosso conformismo já não 

é de agora...

E como foi falar com as pessoas sobre 
estas lendas? Sentiu recetividade? 
Custou-lhes tocar nestes temas?
Depende muito das pessoas e do tema. Se 

estiver relacionado com alguma alma penada 

custa-lhes, sobretudo quando se trata de uma 

testemunha. Quando são histórias mais fan-

tásticas, é mais fácil.

A Vanessa é jornalista. Ao ouvir contar 
estas histórias foi fácil cumprir as regras 

distanciamento?
Não tive problemas a esse nível. Mas confesso 

que o poder de sugestão de certos lugares é 

muito forte – mais do que podemos imaginar! 

Cheguei ao ponto de precisar de, por vezes, 

controlar o medo. Mas eu também sou muito 

pragmática por natureza.

E como é que uma jornalista valida as 
suas fontes neste tipo de histórias?
Eu trabalho com base na recolha oral mas 

dignas. Depois, cabe-me perceber se aquela 

lenda deixou realmente uma marca cultural 

naquela terra, se tocou muita gente... só as-

sim é que é uma crença. Se encontrar um tex-

to sem essas referências, ou consigo investi-

gá-lo melhor ou acabo por descartá-lo.

E os jovens de hoje? Estão dissociados 
destes fenómenos?
Não, de todo. E isto tem o seu contrasenso, 

porque mesmo na geração mais informada 

brenatural continuam a ocupar um espaço na 

mente das pessoas que tecnologia alguma 

pode substituir. A capacidade de imaginar e de 

extrapolar é algo de que o ser humano precisa, 

daí as sagas do Senhor dos Anéis ou da Guer-

ra dos Tronos, e daí também que as livrarias 

Faz parte da nossa maneira de viver e desen-

volver a nossa criatividade.

De todas as lendas que ouviu contar, qual 
é aquela que, ainda hoje, não lhe sai da 
cabeça?

tário sobre uma casa assombrada, a Quinta do 

aí senti o grande poder de sugestão daquele 

sítio. A casa já não está habitada mas a pro-

priedade ainda é explorada por caseiros, que 

me contaram a história do Barão, que tomado 

pelos ciúmes terá morto a mulher, arrastan-

do-a pelos cabelos. E apesar de estar morto 

há séculos, a imagem deste barão ainda surge 

isto é a pessoa que entrevistei ter sido detida 

por suspeita de assassinato...

“Seres Mágicos em Portugal”

Vanessa Fidalgo
Editora: Esfera dos Livros
Páginas: 280
Edição: 2014
PVP: 16 euros

Ganha 5 exemplares do livro 
“Mar Humano”
A editora Esfera dos Livros juntou-se à tua revista para te 
oferecer o livro “Seres Mágicos em Portugal”, de Vanessa 
Fidalgo. 
Queres levar um exemplar para casa? Sabe como em 
www.maissuperior.com.

Até 30 de setembro.
PVP: 16 euros .  Informação cedida pelo departamento comercial 



Próximos cursos:
Janeiro 2015

  
       



LIMITE DE VELOCIDADE

SETEMBRO’14
maissuperior.com

- 16 -

TEXTO: Guilherme Ferreira da Costa 
FOTOS: Peugeot

Longe vão os tempos em que os carros eram 

todos iguais. Hoje, as opções são tantas que o 

teu carro pode ser único, assim como tu.

É hábito dizer-se que “não há duas pessoas 

iguais”. É verdade, de facto não há duas pes-

soas iguais – a menos que sejam gémeos mo-

assim, não são iguais. Principalmente onde 

mais importa: no carácter. Cada pessoa tem 

a sua maneira de ser, de estar e de pensar. 

Nenhuma é igual, quando tanto, no máximo 

são semelhantes.

Se há uns anos atrás este princípio apenas se 

aplicava às pessoas, hoje também é extensível 

aos automóveis. Há automóveis para todos os 

gostos. O tempo do branco, preto e cinzento 

já era.

As marcas de automóveis perceberam que os 

consumidores – principalmente as camadas 

mais jovens – da mesma forma que gostam 

mes que veem, também gostam de estender 

esse cunho pessoal ao automóvel.

jeito a grande exposição social, tal como por 

exemplo – com as devidas adaptações é claro 

– o quarto. Da mesma forma que achamos 

que o nosso quarto deve ter o nosso cunho 

pessoal, por que carga de água o automóvel 

devia ser diferente? Já pensaram quantas 

horas passamos dentro do carro? Durante as 

semanas académicas, quantas vezes o carro 

não faz mais vezes de quarto do que o próprio 

quarto? Fiquem com a resposta para vocês…

A indústria automóvel faz anualmente milha-

res de inquéritos aos consumidores, e tem re-

gistado com frequência que há um interesse 

crescente dos potenciais compradores na per-

sonalização dos automóveis.

A resposta das marcas não tardou, e no início 

do novo milénio começau a surgir timidamen-

te a primeira grande avalanche de modelos to-

talmente personalizáveis. Hoje há automóveis 

para todos os gostos.

Na altura da aquisição, a personalização co-

estende-se à carroçaria. As combinações pos-

síveis num só modelo chegam às 30 mil.

Podemos escolher a cor da carroçaria, dos 

espelhos e dos estofos, autocolantes para o 

interior e para o exterior, cromados, peças em 

ções que torna quase impossível haver dois 

carros iguais.

Uma multiplicidade de escolhas que nos per-

mite escolher um carro à nossa medida e 

brio, alegre ou excêntrico, és tu que escolhes. 

Dentro do mesmo modelo podem existir todas 

estas possibilidades.

O melhor disto tudo? Não tens de gastar rios 

de dinheiro para personalizar o teu “eu-mobile”. 

Hoje os carros são pensados de raiz para te-

rem em consideração os aspetos da persona-

lização quando estão na linha de montagem. 

Por isso, teres um carro feito à tua medida não 

te vai custar os olhos da cara.

Todo o processo de montagem dos automó-

veis modernos está pensado para suportar a 

multiplicidade de escolhas que cada um faz 

na hora de escolher um carro novo.

Longe vão os tempos de Henry Ford – o pai 

da indústria automóvel moderna – em que os 

clientes podiam escolher todas as cores que 

quisessem para o Ford T, desde que fosse… 

preto!

pintar os carros todos de preto. Em primeiro 

em segundo lugar porque secava mais de-

pressa. Felizmente, hoje já não é assim. Esco-

lham a cor que quiserem, pode até ser amarelo 

ou cor-de-rosa. Estou certo que seja qual for 

o carro que escolherem essas cores vão estar 

disponíveis. Não só as cores, mas também um 

com que se destaquem no trânsito. Se quise-

rem seguir o meu conselho, espreitem o NOVO 

PEUGEOT 108, que tem 7 personalizações à 

vossa escolha!

Quem é Guilherme Ferreira da Costa?

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

“O automóvel é 
um objeto 
sujeito a 
grande 

exposição 
social”
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CAPOTA EM LONA RETRÁTIL

DIFERENTES TEMAS!

UM PORTA-CHAVES AO TEU 
GOSTO!

A MÚSICA DO TEU TELEMÓVEL,

NO TEU CARRO. 

PORMENORES PENSADOS PARA TI!

INTERIORES PERSONALIZÁVEIS!

UMA BAGAGEIRA À TUA MEDIDA!

“PALETES“ DE CORES!

SEM CAPOTA!

ESTA RUBRICA TEVE O PATROCINIO DA PEUGEOT
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TEXTO: Tiago Belim 
FOTOS: David González | Tiago Belim

São os elementos que pertencem ao 

lugar mais baixo da hierarquia, mas 

são eles quem mais importa este mês 

e a quem são dedicadas todas as tradi-

ções académicas. A praxe continua a 

ser uma verdadeira instituição univer-

sitária, e pelo que vimos em Lisboa, 

Porto e Aveiro, a caloirada agradece!

A praxe é tradição. É história. Faz parte da co-

munidade universitária desde o século XVII, 

onde em Coimbra os mais velhos davam ca-

neladas naqueles que acabavam de chegar. 

Os excessos também existiram desde sempre, 

e com isso a polémica e as opiniões divididas. 

Mas a praxe resistiu e continua a ser o mo-

mento de integração por excelência dos novos 

alunos, nuns casos mais “agressivas” noutros 

mais tranquilas, mas onde os costumes aca-

démicos e o espírito de camaradagem são a 

regra.

No mês em que regressam as aulas e em que 

milhares de alunos se convertem em caloiros, 

visitámos as cidades de Lisboa, Porto e Aveiro 

para tomar o pulso às atividades e às brinca-

deiras que hoje em dia compõem a praxe.

PUB
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A Universidade Fernando Pessoa e o Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração do 

Porto foram as nossas paragens na cidade do 

Porto, duas instituições que abordam a praxe 

de forma bastante diferente, sendo que é na 

segunda que se nota mais o “dedo” dos douto-

res nas atividades dos caloiros, graças a uma 

comunidade académica muito extensa.

Na Universidade Fernando Pessoa, começá-

mos por consultar o lado mais institucional da 

receção dada aos alunos. Carla Sousa, coor-

denadora das bibliotecas e do acolhimento 

aos caloiros, referiu que a relação com os no-

vos alunos “começa logo em julho, com um 

conjunto de informações sobre a Universi-

dade. Quando aqui chegam, estamos ao dis-

por para tudo o que precisarem, inclusive 

para fazer visitas guiadas às instalações.”

E em relação à praxe, qual é a posição da ins-

tituição? “Nesta altura, o trabalho é feito em 

conjunto com a Comissão de Praxe, e ten-

tamos dinamizar estes dias com a presença 

do Comandante do campus, com os teste-

munhos de antigos alunos e com a atuação 

da Tuna. Os caloiros vão também poder vi-

sitar o centro histórico da cidade do Porto e 

visitar o nosso Hospital-Escola, no meio das 

atividades lúdicas próprias da praxe, claro!”

A Comissão de Praxe explicou-nos 
depois o que por aqui se faz para 
divertir a caloirada:

“Preparámos esta semana para os caloiros, 

com jogos e visitas aos espaços da universi-

dade, sobretudo com atividades para que eles 

se conheçam e nos conheçam. Estes dias são 

deles, não há praxes agressivas, é só mesmo 

para a brincadeira!

“Uma das coisas que eles adoram é o peddy 

paper que fazemos pela cidade, onde eles têm 

de andar à procura de pistas e criam desde 

logo laços entre si. Outra são os Jogos sem 

Fronteiras, pequenas aventuras que desen-

volvemos aqui no campus, com o que nos 

lembrarmos e tivermos à mão!”

Restava saber o que estavam a 
pensar os novos alunos...

Filipa Dinis, 
caloira do curso de Fisioterapia

brincadeira, a cantar e a saltar, sem me faze-

rem grandes maldades. É uma excelente for-

ma de nos integrarmos na universidade, e já 

conheci imensa gente só no dia de hoje.

“Já aprendi também umas coisas sobre o que 

é ser caloiro. Já sei que tenho de fazer o “Avé 

Doutor” e olhar para o chão enquanto falo 

com eles... Mas é muito giro, e temos de levar 

as coisas na boa, não é?”

Jérémy Trindade, 
caloiro do curso de Fisioterapia 
“Estou a gostar muito da experiência, e tenho 

pena de perder o resto da semana. Ser caloiro 

é algo muito interessante, na minha opinião, 

porque é uma ferramenta de integração fan-

tástica. É sobretudo extremamente útil para 

quem tem mais medo de falar e de socializar.”

E no Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração do 
Porto, como se praxam os novos 
alunos? 

Estivemos à conversa com o Nuno Nunes, 
doutor do curso de Contabilidade e membro 
da Comissão de Praxe: 

Como são recebidos os caloiros no ISCAP?
“Aqui no ISCAP temos uma comunidade aca-

démica muito extensa, com Grupos de Praxe 

responsável por um grupo de caloiros, em ati-

vidades mais lúdicas, que servem muito para 

lhes explicar o que devem fazer e como se 

devem comportar.”

Eles têm andado a conhecer os cantos à 
casa?
“Sim, a segunda semana de praxe já é mais 

relaxada e mais virada para a diversão. Come-

çamos com o Cascos Paper, um rally paper 

para os caloiros e os seus cascos superiores 

– as mãos – e os inferiores – os pés. Organi-

zamos também uma visita às caves do Vinho 

-

ciência, uma coisa um pouco mais séria e que 

lhes permite dar apoio algumas instituições. 

É também a nossa forma de contactar com 

as pessoas e lhes mostrar que a praxe não 

também pode servir para ajudar.”

E tu caloiro, o que estás a achar 
da praxe?
Pedro Henriques, 
caloiro do curso de Comércio Internacional
“Já me maltrataram um bocado hoje, mas 

não é nada como algumas pessoas querem 

fazer crer. Está a ser divertido, ainda por cima 

sempre lidei bem com hierarquias.

Houve um episódio engraçado hoje, em que 

um caloiro se enganou várias vezes a ler os 

nossos mandamentos, e quem pagou fomos 

Ana Catarina Silva, doutora do curso de Criminologia
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Estivemos também em Aveiro, uma cidade di-

ferente de todas as outras e onde se vive mui-

to o espírito universitário. Na Universidade de 

Aveiro, a presença da Mais Superior coincidiu 

com as atividades de acolhimento aos novos 

alunos e com a visita guiada aos caloiros pelo 

campus. Por isso foi com alguma calma ines-

perada que pudemos saber o que esperavam... 

das horas e dias seguintes.

Miguel Castro Silva, 
caloiro do curso de Engenharia Mecânica
“Este é um dia de apresentação da Universi-

dade em geral, e amanhã vão dedicar mais 

atenção ao meu curso”, começou por dizer-

-nos. Então e a praxe? “Ainda não sofri mui-

to, escreveram-me o nome e o número de 

ingresso na testa, e sujeitaram-me a algu-

mas brincadeiras, como pôr-me de quatro, 

cantar, bater palmas... Foi calminho.”

O Miguel disse-nos também que apesar de 

“ainda não ter vivido a verdadeira expe-

riência de ser caloiro, até agora está a ser 

divertido, há pessoas novas e uma boa in-

tegração”.

Joana Melo, 
caloira do curso de Enfermagem 
Inês Fernandes, 
caloira do curso de Gerontologia 

Já a Joana não se deixou iludir: “Na quarta-

-feira vai ser um dia sujo! Vamos ter aulas 

de manhã e à tarde será a praxe a sério. Es-

tou à espera de chegar a casa bem suja!”

e falou-nos do “bar da Associação de Estu-

dantes, que à quinta-feira costuma estar no 

auge... E depois há a sexta-feira do estudan-

te!

“Eu acho que a malta aqui da Universidade 

de Aveiro é bastante civilizada, mas acho 

que é só hoje que estamos a habituar-nos 

ao campus e às pessoas.”

Miguel Teixeira,
caloiro do curso de Engenharia Química
Continuando num registo mais calmo, encon-

trámos o Miguel, que com um ar algo assus-

tado nos dizia que “estava a pensar que ia 

haver farinha por todo o lado...”

Cíntia Viegas, 
caloira do curso de Ciências Biomédicas 

(FOTO CÍNTIA)

A Cíntia estava na dúvida em relação à praxe, 

e fez questão de pôr os pontos nos is: “Não 

me cortem o cabelo nem me façam praxe 

psicológica! Ainda não decidi se vou aderir, 

porque acho que não é preciso ser-se praxa-

do para se fazer parte de uma comunidade 

universitária. Depois depende da praxe, há 

coisas que não representam de todo inte-

gração...”

Outra das coisas que tivemos 
curiosidade em perceber foi quem 
seria, afinal, o “Mestre do Salga-
do”...

Paulo Pintor, 
Mestre do Salgado
Como está estruturada a praxe na UA?
“Eu pertenço à Salgadíssima Trindade, um 

grupo composto por 3 pessoas cuja função 

cada curso existe a Comissão de Faina – a 

Comissão de Praxe cá do sítio – que trata das 

O que espera os caloiros deste ano?
“Este ano, à semelhança dos anteriores, va-

mos sobretudo tentar que eles conheçam a 

cidade de Aveiro, que é especial e diferente 

importância às ações de voluntariado e de so-

lidariedade, e sempre que encontramos asso-

ciações que precisam de ajuda nós vamos lá!”

E relativamente à “palhaçada”?
“Quanto à diversão propriamente dita, temos 

a Sapatada – que acontece no batismo geral 

– onde eles atiram os ténis para um monte, 

nós juntamos água e sal, e depois eles têm 

praxe geral, onde fazemos grupos distintos e 

os sujeitamos à praxe de outros veteranos de 

outros cursos.”

Em excursão pela universidade, 
sentimos os caloiros meio 
desconfiados com tanta calmaria...
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Mariana Tavares,
caloira do curso de Estudos Gerais 
“Está a correr bem, pensava que fosse pior! 

algumas dores no corpo mas isto é muito bom!

Vera Afonso,
caloira do curso de Estudos Artísticos

-

res respeitam imenso se não quisermos ser 

riscados ou se formos alérgicos, como é o 

e sinceramente, apesar da polémica que tem 

de responsabilidade dos doutores é o mesmo, 

apesar de se ver que são alvos de muitas crí-

-

vir algumas pessoas que não reagem bem à 

-

-

no parquímetro para voltarmos e vermos toda 

Achámos boa altura para perguntar 
aos doutores o que mais estava 
para acontecer...
Inês Cândido,
veterana do curso de Tradução 

O que prepararam para os vossos caloiros?
“Estamos a juntá-los por grupos para que co-

além disso, vamos aproveitar para os pôr a 

cantar, criando uma música e uma letra para 

o seu curso. Eles costumam gostar imenso 

porque depois podem entrar em competição 

-

Quando os novos alunos chegam à FLUL, 
já fazem ideia do que significa ser 
caloiro?

ideia do que esperar. Apesar disso, todos vêm 

na esperança de se divertir, e isso é o mais 

Algumas flexões e riscos depois, 
fomos tentar perceber o ponto de 
vista de alguns dos caloiros:

Nuno Beleja e Cláudia Amaral,
caloiros do curso de Tradução 

“Não há nada de muito violento nestas 

praxes o pior 

é mesmo o exercício!

de burra também!

O NOVO PEUGEOT 108

LEVOU-NOS AO ENCONTRO 

DOS CALOIROS!



Um Clube 
que é 
Super!
Não seria ótimo se pudesses obter ofertas 

exclusivas enquanto saboreias uma Super 

Bock bem fresca? Se isto te parece um sonho, 

é porque ainda não conheces o Super Clube, 

a nova plataforma da tua cerveja favorita que 

vai dar-te muitos e bons prémios!

A Super Bock já não é só a cerveja de que 

gostas de desfrutar na companhia dos teus 

amigos. O Super Clube promete levar a tua 

relação com a marca a outro nível, com um 

website que te permite adicionar à experiência 

de beberes a tua cerveja favorita a possibili-

dade de obteres descontos e vantagens 

exclusivas nas tuas áreas de interesse, seja 

na música, no desporto, no cinema ou no 

turismo. Para isso, só precisas de te registar 

em www.superclube.pt e começar a juntar 

códigos!

COMO FUNCIONA?
1 | Regista-te ou faz login no Clube

2 | Encontra os códigos nas várias embala-

gens Super Bock ou ao encomendares o Party 

Service.

Onde?
Nas gargantilhas das garrafas Super Bock de 

tara retornável, que encontras em snacks, cafés 

e restaurantes;

Nos packs e nas caixas (neste caso, as 

gargantilhas das garrafas não têm código) 

que encontras principalmente em lojas de 

conveniência, minimercados, supermercados 

e hipermercados;

também recebes um código.

3 | Insere códigos e ganha pontos
Podes inserir códigos no website, no Facebook 

ou através do teu telemóvel ou tablet. Os 

de 8 dígitos e caracteres aleatórios. Exemplo: 

SCA65GSUCM. Os códigos são únicos e 

intransmissíveis.

4 | Vantagens extra dos códigos

tomaticamente no nível MEMBRO. Depois é 

sempre a crescer, em função dos códigos que 

inserires. Podes evoluir para PRATA, OURO ou 

SUPER, de acordo com a quantidade de pontos 

que acumulares.

superclube.superbock.pt
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O QUE GANHAS?
Os prémios e os descontos são variados 

e dependem das campanhas que estejam a 

decorrer no momento. Mas podemos dizer-te 

que há de tudo:

| Passes para festivais de música
| Entradas para os eventos mais apetecíveis
| Bilhetes para os jogos da Liga de futebol
| Descontos em alojamento ou em compras
| Packs de produtos Super Bock

Ao fazeres parte do Super Clube podes ainda 

conquistar Pins e ter acesso a passatempos e 

prémios exclusivos.

O QUE É UM PIN?
Os Pins são a tua recompensa por fazeres 

ou simplesmente por participares em passa-

tempos.

Há vários tipos de Pins que vais poder colecionar, 

e com eles ganhar acesso a passatempos 

exclusivos.

Tipos de Pins

Pins Imediatos | Ganhas quando completas 

passatempo

Pins Progressivos | Só consegues completar 

estes Pins se completares uma sequência de 

Pins Especiais | 
sem aviso e podem dar-te preciosas vantagens

VANTAGENS
À medida que inseres códigos vais ganhando 

mais pontos e evoluis no teu status de Membro.

COMO PARTICIPAR NOS 
PASSATEMPOS?
O Super Clube tem à tua espera passatempos 

de acesso livre e outros com diversos critérios 

Membro
Registo no Super Clube

Prata
Ganhar 100 pontos

Ouro
Ganhar 300 pontos

1 | Gastar pontos 2 | Status de membro
Como por exemplo, teres de ser Ouro

3 | Conquistar Pins
Há passatempos que só podes jogar se 

tiveres certos Pins

Super 
Quando chegares a Super, estás no topo. Mesmo 

que depois disso gastes os teus pontos, o teu 

status Membro mantém-se inalterado e é válido 

até à data indicada. Para usufruíres destas 

vantagens basta apresentares o teu cartão 

virtual de membro, que será enviado para o 

teu email. Sempre que mudares de status, 

será enviado um novo cartão.
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FOTOS: David González |  Graça Santos | Tiago Belim

ESTA RUBRICA TEM O PATROCÍNIO DA SUPER BOCK

O Super Clube 
na receção aos 
caloiros
Aproveitámos a nossa reportagem sobre a 

caloirada para perguntar aos universitários 

muitos podiam não saber, todos se mostraram 

“O que gostavas mais de ganhar? Um pas-

se para um festival de música? Um bilhete 

para o próximo jogo do teu clube? Uma en-

trada para uma festa universitária?

pregar a seguir, os doutores e os veteranos 
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ESTA RUBRICA TEM O PATROCÍNIO DA SUPER BOCK

E como é que 
isso se faz?
Fomos à procura da resposta, e o Luís Filipe 

Machado – aluno da Universidade de Aveiro – 

chegou-se à frente para falar (e bem) desta nova 

iniciativa da Super Bock: 

“O Super Clube é um site com várias promo-

ções. É preciso juntar os códigos que vêm nas 

garrafas, e se se juntar os amigos ainda melhor! 

Já eu, como não consigo beber muita cerveja, 

tenho de andar aí a pedir códigos nos cafés!”

“Adoro Super Bock, por 
isso o Super Clube só 
pode ser bom”
Em Lisboa, andámos pela Cidade Universitária à procura de caloiros que nos con-

tassem o que já ganharam com o Super Clube. O problema é que os doutores e os 

“Adoro Super Bock, por isso o Super Clube só pode ser bom”, “tudo o que seja 

para oferecer coisas à malta é bem-vindo” ou “já fui ao Super Bock Super Rock 

à pala do Super Clube

batinas negras, enquanto se agarravam à “carica” que levámos connosco.

para a próxima, vejam lá se trazem Super 

Bock convosco!”

OS PINS QUE 
SÃO A TUA CARA 

Super Caloiro
Se acabaste de entrar na faculdade e já só 

pensas em estar trajado com a capa cheia de 

No kit caloiro que vais receber, encontrarás 

te dará direito a este pin e que te permitirá 

participar num passatempo exclusivo. Super Universitário
lhores, se defendes a tua faculdade com tudo 

o que tens, e se lembras com saudade os pri-

meiros dias como caloiro, este é o emblema 

indicado para ti.

Super Universitário, ou se estiveres presente 

num dos eventos universitários da Super Bock.

Super Music

para quem é estudante:

Super Rocker
o Super Bock Super Rock e ganha automati-

Adepto da Bola 

vel enquanto está a dar a bola. Se participares 

em 3 passatempos que testem os teus conhe-

poderás ter acesso exclusivo a passatempos 

Super Universitário
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TEXTO: Ana Teles Teixeira
FOTOS: Qranio

Aqui o que nos interessa é a destreza da 

tua massa cinzenta, que te pode valer 

prémios. Estás pronto para pôr os teus 

conhecimentos à prova e responder às 

perguntas que o Qranio tem para ti? 

O jovem André Oliveira, de 19 anos, é 

Country Manager da empresa em 

Portugal, respondeu às nossas e 

passou no teste.

O funcionamento é simples – em qualquer 

das plataformas online e móveis, crias a tua 

conta e vais respondendo a questões em várias 

categorias (algumas gratuitas e outras dispo-

níveis apenas na versão premium). Se acerta-

res, acumulas a moeda virtual QI$, que pode 

depois ser trocada por prémios ou descontos 

em várias marcas. 

Na versão portuguesa do Qranio, é possível 

encontrar perguntas focadas no povo e na cul-

tura do nosso país, e também...vários prémios! 

O jogo conta neste momento com cerca de 40 

associados, entre os quais se encontram em-

presas e entidades como a Câmara Municipal 

de Lisboa, a Science4you, a Pedralua Portugal 

e a BodyConcept.

“Making Learning Fun” é o slogan do 

projeto, que começou no Brasil e já conquistou 

mais de 70 países desde que foi criado em 

2011 em Juiz de Fora, no estado de Minas 

Gerais.

Agora, esta forma descontraída e divertida de 

aprenderes e testares os teus conhecimentos 

está disponível também em Portugal, pela 

mão do jovem André Oliveira, com quem fomos 

falar acerca do Qranio.

Acumula 

QI$ 
e troca-os

por prémios

5 www.qranio.com   f facebook.com/qranio
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Como nasceu o projeto Qranio e como/
quando foi trazido para Portugal?
A história do Qranio começa com um pequeno 

rapaz que adorava aprender mas nunca gostou 

de estudar. Ele acreditava que estudar era um 

desperdício de tempo mas que a aprendiza-

gem podia ser divertida. Considerava a escola 

aborrecida e nunca lhe viu utilidade. Enquanto 

isso, passava as suas tardes na carpintaria a 

construir carrinhos de madeira para competir 

com os seus amigos. Os anos passaram e ele 

va mas não tirava apontamentos – ele nem 

sequer tinha um caderno. Este rapaz, Samir, 

acreditava que ouvir e escrever tudo o que era 

dito era incompatível: ou copiava o diálogo do 

professor ou ouvia e entendia a matéria. Este 

era o seu método de trabalho.

Passados vinte anos, ele percebeu que a sua 

também não gostava de estudar mas adorava 

aprender sobre novos temas! Muitas pessoas 

de sangue. Este é um problema comum para 

a maioria das pessoas. É muito fácil aprender 

mas é preciso sermos incentivados. Foi assim 

Fun”! Para tornar esta ideia realidade, Samir 

juntou-se com dois amigos: Gian Menezes, o 

programador, e o Flávio, focado em Web 

Design e User Experience. Este é um dos prin-

cipais segredos do sucesso do Qranio.

Em janeiro de 2014, e já consolidada no Brasil 

como uma das startups de maior sucesso 

no país, o Qranio assinou um acordo com a 

Portugal Telecom garantindo a sua entrada 

no programa BlueStart. Desta forma, o Qranio 

não só marcará presença em Portugal, como 

levará as suas operações à Europa, tendo o 

nosso país como porta de entrada e rampa de 

lançamento para o restante continente.

Dê-nos um pequeno "tutorial", para quem 
nunca contactou com o Qranio...
O conceito prende-se com a nossa missão: 

tornar a aprendizagem algo divertido. O Qranio 

é um quiz game (jogo em formato de pergun-

ta/resposta), onde os membros registados 

respondem a várias perguntas sobre diversos 

ratura, entre outros), acumulam Qi$ (moeda 

virtual) por cada resposta correta e trocam-nos 

por diversos prémios.

Para que plataformas está disponível?
Atualmente, em Portugal, estamos disponíveis 

em 8 plataformas: iOS, Android, Windows 8, 

BlackBerry, Web, Web Mobile, Firefox OS e 

Facebook. Brevemente estaremos também 

em formato SMS e Windows Phone.

O que nos pode dizer sobre o Qranio em 
termos de números? Que dados estatís-
ticos já têm para Portugal? (número de 
utilizadores, etc.)
Em fevereiro de 2014 atingimos 1 milhão de 

membros. Ao mesmo tempo, já foram entre-

gues mais de 5 mil prémios e já foram res-

pondidas mais de 15 milhões de perguntas. 

Em Portugal, temos aproximadamente 45 mil 

membros registados, representando, aproxi-

madamente, 4 prémios resgatados por semana.

Há mais alguma pergunta que gostava 
que tivéssemos feito? Algo que não queira 
deixar de dizer?
Parece-me oportuno acabar esta entrevista 

pensamos numa rede social, surge o Face-

book. Quando queremos partilhar uma foto-

um em todos os dispositivos na categoria de 

Ensino. Fica a promessa! ;)

“O nosso grande 
objetivo é ser o 

número 1 em todos 
os dispositivos, 

na categoria 
de Ensino”

André Oliveira

Desde cedo que se considera um 

empreendedor. Agora com 19 anos, assume 

o cargo de Country Manager do Qranio 

Portugal. No Ensino Secundário estudou 

Economia, mudando para o Curso Técnico 

de Multimédia. Fez um curso intensivo de 

Gestão e, no próximo ano letivo, iniciará a 

DISPONÍVEL PARA:  
iOS, Android, Windows 8, BlackBerry, Web, Web Mobile, Firefox OS e Facebook.

sonalidades marcantes e as melhores curiosidades relacionadas com o Sport 
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TEXTO: Tiago Belim 

FOTOS: Sport Lisboa e Benfica; Sporting Clube de Portugal;  Futebol Clube do Porto

O vencedor das três provas nacionais no ano 

passado está, nesta época, espalhado um 

pouco por essa Europa fora. Oblak, Siqueira, 

André Gomes e Rodrigo em Espanha, Marko-

vic em Inglaterra, Garay na Rússia, Cardozo 

na Turquia. Luisão, Enzo, Gaitán e Salvio ainda 

estão por cá, mas a manta parece estar, aos 

olhos de todos, bem mais curta.

A época que agora começou pode revelar-se 

seus adeptos não forem capazes de ajustar as 

suas expetativas à nova realidade, algo que o 

clube também não parece muito preocupado 

em promover. Será difícil voltar a ganhar tudo 

em Portugal, e mais ainda juntar-lhe a mão 

que colocou na taça da Liga Europa em maio 

passado.

Dito isto, aqueles que acham “fraquinho” o 

reservar-se um “amargo de boca”. É que a 

estrutura é mesma, o maestro também, e a 

equipa continua competitiva: Eliseu, Bebé, 

Júlio César, Samaris e Cristante são, teorica-

mente, as melhores adições a um plantel que 

vai lutar para manter na camisola o escudo de 

campeão. E pode bem consegui-lo.

mos anos: Jorge Jesus

| Continuam intocáveis como Enzo Pérez, Gai-

tán e o esteio Luisão

| Júlio César é um guarda-redes experiente e 

com qualidade

| Luisão continua sem um parceiro à altura de 

Garay

| Da temível dupla de avançados do ano pas-

sado, sobra apenas Lima

| Ausência, por parte da direção, de um dis-

curso mais realista para este ano

Enzo Pérez

este ano recaem na capacidade de número 

do forte assédio do Valencia – mérito para a 

resistência de Luís Filipe Vieira – e assume-

se para já como a melhor “contratação” do 

clube, pela preponderância que tem quer na 

recuperação de bola, quer na aceleração do 

jogo encarnado.

Entre dois “grandes” que mudaram muito, o 

Sporting é aquele que assume a aposta na 

continuidade, depois de uma época que su-

perou as melhores previsões. Não foi capaz 

de manter Leonardo Jardim, o responsável 

pela construção da equipa e da matriz de jogo, 

mas foi buscar Marco Silva ao Estoril, talvez a 

melhor solução tendo em conta o orçamento 

leonino – é jovem, tem qualidade e conhece 

bem o futebol português.

Dizia-se do Sporting que precisava de vários 

e bons reforços, que os jogadores que tinha 

chegavam para o campeonato mas eram 

“curtos” para uma campanha europeia. E se 

é verdade que o plantel tem mais soluções, 

olhamos para quem chegou e ninguém – com 

exceção de Nani – pega de estaca no onze 

titular. Com o extremo formado em Alcochete, 

a equipa pode ganhar a imprevisibilidade e o 

dinamismo que muitas vezes faltaram, mas 

continuam a não existir – ainda mais depois 

da saída de Rojo – centrais de nível “Cham-

pions”.

Com mais soluções e a manutenção de Wil-

liam Carvalho e de Slimani, o Sporting tem 

agora mais condições para se assumir como 

candidato ao título. O problema é que este 

ano há Europa, e a Liga dos Campeões é um 

salto enorme para a equipa. Vamos ver se tem 

“pedalada” para uma época que pouco tem a 

ver com a anterior.

| A gestão do Sporting continua a ser focada 

e rigorosa

| William, Adrien, Nani e Carrillo (entre outros) 

formam um meio-campo de grande nível

| A injeção de qualidade e de moral com a con-

tratação de Nani

| A defesa do Sporting não oferece garantias

| O plantel continua a parecer “curto” para 

| Incapacidade para contratar ao mesmo nível 

dos rivais

Nani
Num conjunto de jogadores de nível semel-

hante entre si, a chegada de Nani foi uma au-

têntica “pedrada no charco” leonino e a con-

tratação mais sonante do mercado português. 

Se o Sporting conseguir encaixar o ego de um 

jogador de classe mundial neste grupo de tra-

balho e conseguir extrair dele um rendimento 

próximo do seu potencial, então os adversári-

os que se cuidem.

Depois de uma época desastrosa, o Porto res-

surge sempre forte. A história assim o diz e 

parece que Pinto da Costa fez questão de, 

este ano, não deixar os créditos por mãos 

milhões de euros em reforços de qualidade 

comprovada, e um treinador que aposta na 

posse de bola e no futebol de ataque, este 

parece ser o candidato melhor apetrechado 

para conquistar o título.

tical das equipas do Porto deu lugar a um 

futebol mais apoiado, quase sempre a dois 

toques, e com muitos jogadores criativos: Bra-

himi, Tello, Óliver Torres e Adrián, a juntar a 

Quaresma e Quintero, transfornam a capaci-

dade ofensiva desta equipa em algo difícil de 

encontrar no resto da Europa. Lá atrás, a soli-

dez que o Dragão se habituou a ver, reforçada 

este ano com substitutos de qualidade para 

Alex Sandro e Danilo.

O Porto deste ano não pode dar-se ao luxo 

de perder. Por um lado, o que aconteceu na 

associativa não vai perdoar nova falha; por 

outro, a enorme aposta numa nova estrutura 

para o futebol implica retorno desportivo, caso 

ao desmantelamento deste fantástico plantel.

| Pelo menos dois jogadores de qualidade para 

cada posição

| Muita criatividade do meio-campo para a 

frente

| Ficou Jackson Martínez, um dos melhores 

pontas-de-lança do futebol europeu

| Com Helton lesionado, falta quem transporte 

para o campo a mística do clube

| Poderá ser difícil gerir os egos de tantos 

grandes jogadores

| Falta de experiência do treinador no futebol 

ao mais alto nível

Julen Lopetegui
Não joga à bola mas merece o nosso destaque. 

Porque é, provavelmente, o treinador com 

mais peso dentro da estrutura do Porto desde 

José Mourinho, e porque em pouco tempo já 

mostrou ter pulso para liderar o balneário, 

jogo espanhola, e a equipa pratica cada vez 

melhor futebol. Promissor.
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À venda nas livrarias, 
na LIDEL e em www.lidel.pt

As 11 melhores contratações do defeso
Como amantes do futebol, gostamos de ver tudo o que se 

passa nos principais campeonatos europeus. E este ano o 

defeso esteve bem animado! Fizemos um “onze” com aquelas 

que consideramos ser as melhores contratações para cada 

posição. E o teu, qual seria?

Foram três longos meses de espera, que este 

ano até custaram menos a passar graças a 

um Mundial inesquecível. Mas depois da cam-

(quase) todas guardadas para a nova tempora-

da do clube que nos mexe com o coração. Te-

mos para ti a análise aos “três grandes” versão 

2014/2015, e o nosso “onze ideal” das melhores 

contratações a nível europeu.
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TEXTO: Susana Alburqueque

É Secretária-Geral e coordenadora do Programa 
de Educação Financeira da ASDAC - Associação 
de Instituições de Crédito Especializado. 
A também autora do livro “Indepência Financeira 
para Mulheres“ colabora mensalmente na revista 
Mais Superior para te dar dicas práticas que 
poderás aplicar no teu dia-a-dia.

Quem é Susana Alburqueque?

As aulas estão de volta. Se este é o teu primeiro ano no 

Ensino Superior, as diferenças face ao Secundário são 

mais que muitas. O mesmo acontece com os gastos que 

inerentes (para alguns), transportes, materiais escolares 

saídas com os amigos que parecem irrecusáveis. Mas o 

dinheiro não estica! Por isso, tens de te organizar.

papel ou num documento excel todos os teus ganhos e 

os rendimentos. Neste caso, podes considerar a hipótese 

que permitam que os concilies os estudos. 

“vais rapidamente 
perceber que  

nem sempre é 
possível estar em 
todos os eventos 

sociais ou que nao 
tens de comprar toda a 
bibliografi a indicada 

pelos professores”

No que diz respeito à diminuição das despesas, vais 

em todos os eventos sociais ou que não tens de comprar 

No primeiro caso, opta pelas saídas mais importantes e 

ires para a livraria comprar todos os livros, fala com o 

tais e quais podes pedir emprestados ou requisitar na 

lidades está fora de questão. Além de não ser sustentável, 

que são totalmente evitáveis.

Bom regresso às aulas!
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