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Portugal não é só Algarve, e por 
isso as tuas férias de verão não 
dependem dele para se tornarem 
inesquecíveis. Para que não te 
restem dúvidas, preparámos 
uma agenda cultural com várias 
propostas para que tu e os 
teus amigos vivam momentos 
especiais, de norte a sul do 
país!

página a página

ler para crer

Condições gerais dos passatempos da Mais Superior 
1. a) O passatempo “Vem ao FUSING Culture Experience à borla” inicia a 12 de junho de 2014 e termina 
às 12:00h de 11 de agosto; b) O passatempo “Queres vir connosco para a Ilha dos Sons?” inicia a 12 de 
junho de 2014 e termina às 12:00h de 22 de agosto; c) O passatempo “Passatempo leitura de verão – 
“Paixão sem limites”!” inicia a 30 de junho de 2014 e termina às 12:00h de 29 de agosto de 2014; d) O 
passatempo “Ganha 2 noites para 2 pessoas no Zmar” inicia a 4 de julho de 2014 e termina às 12:00h 
de 1 de setembro de 2014; e) O passatempo “Ganha um Cabaz cheio de prémios de verão!” inicia a 5 de 
julho de 2014 e termina às 12:00h de 28 de agosto de 2014. Qualquer participação fora desta data irá 
ser recusada. | 2. Os vencedores serão anunciados até ao � nal do dia de fecho do passatempo.  | 3. Das 
respostas recebidas, apenas serão consideradas válidas as que preencherem devidamente os campos 
solicitados no formulário de participação.  | 4. Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail 
e por concorrente.  | 5. Do conjunto de respostas válidas recebidas os premiados serão selecionados de 
acordo com o método de seleção e o número de prémios comunicados no respetivo passatempo. | 6. 
No caso do número de participações ser inferior ao número de prémios disponíveis serão contempla-
dos todos os participantes que responderem acertadamente. | 7. 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. | 8. Todas as demais dúvidas 
e questões podem ser endereçadas para o e-mail passatempos@maissuperior.com. | 9. Só são permitidas 
participações de residentes em Portugal Continental.  | 10. A Mais Superior reserva-se o dirrito de 
excluir participações que sejam consideradas fraudulentas ou ofensivas.

Portugal não é só Algarve, e por 
isso as tuas férias de verão não 
dependem dele para se tornarem 
inesquecíveis. Para que não te 
restem dúvidas, preparámos 

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

1 2Vem ao FUSING Culture 
Experience à borla!

Queres vir connosco para a

De 14 a 16 de agosto, este festival que junta música, arte, 
desporto e gastronomia. Até dia 11 de agosto, escreve 
uma frase que descreva este fantástico festival e ganha 
2 passes de 3 dias.

Se és amante da música portuguesa e de reggae, este 
passatempo é a tua cara. Até dia 22 de agosto, diz-nos 
que música eras capaz de ouvir em “loop” numa ilha 
deserta e ganha 20 bilhetes diários.

PVP: 39 euros .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO:  fusing PVP: 12,50 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: Staff for you
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33 Leitura de verão - 
“Paixão sem Limites”
Temos 5 exemplares para ti. 
Sabe como ganhar na página 7!

Joana Silva, joanasilva@youngdirectmedia.pt
Ricardo Correia, ricardocorreia@youngdirectmedia.pt

44 Ganha 2 noites para 
2 pessoas no Zmar!

O Zmar juntou-se à Mais Superior com uma oferta 
que não vais querer perder. Até dia 1 de setembro, 
habilita-te a ganhar 2 noites em Zmóvel para 2 
pessoas com pequeno almoço incluído.

Ilha dos Sons?

55 Ganha um Cabaz cheio de 
prémios de verão!

Preparámos um presente muito especial para o/a fã que 
nos enviar a foto mais especial que mostre como a Mais 
Educativa está com ele/ela este verão! Jogos, música, 
perfume, protetor, moda e tecnologia... Participa até 
dia 28 de agosto!
1 Jogo Mancala do Papagaio Sem Penas; 1 Perfume Custo 
Barcelona; 1 Protetor Solar Anne MÖller; 1 Livro “É 
preciso amar devagar” da Raiz Editora; 1 Auscultadores 
Metronic; 1 CD Katy Perry; 1 Boné + saco Choose Clothing

14 take1

PVP: 17,74 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  
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Falem-nos do sonho em que vos surgiram 
as Pixel Panties. Como nasceram?
Sebastião – Ao acordar lembro-me sempre, ainda 
que vagamente, de passagens dos sonhos. Nesse dia 
lembrava-me de raparigas a usar as cuecas pixel. Tive 
logo de apontar a ideia. A história é verdadeira e foi 
assim que se chegou a este produto, mas andava já 
com a cabeça a pensar em fazer qualquer coisa 
com esta 
estética. Dou crédito ao meu inconsciente por me ter 
levado para ali e sobretudo até à Cesária, que percebeu 
de imediato a viabilidade do projeto.

De que material são feitas as Pixel Panties?
Cesária – As cuecas pixel são feitas de licra de alta 
qualidade e cortadas a laser. Isso dá-lhes o contorno 
“pixelizado” único e também um conforto excecional, 
já que não têm quaisquer tipo de costuras.

O que pretendem para o seu futuro? 
Será que vamos ver nascer toda uma linha 
de lingerie pixelizada?
S – Neste momento, já conseguimos a angariação dos 
fundos que pedimos em crowdfunding. Isso vai dar-
nos condições para lançar este modelo em 8 cores, 
comercializá-lo na nossa loja online e em algumas 
lojas um pouco por todo o mundo. Há bastantes 
ideias para novos produtos que vão complementar as 
cuecas. Vamos lançá-los assim que possível.
C – Podemos dizer também que este processo validou 
a marca Pixel Panties, e queremos que ela cresça no 
mercado da lingerie.

Deixem uma mensagem aos nossos leitores 
que gostavam de arrancar com o seu 
próprio projeto.
C – O crowdfunding é uma ferramenta incrível porque 
nos aproxima diretamente do consumidor. Desta forma, 
conseguem validar a ideia e, se ela tiver espaço no 
mercado, gerar imediatamente compras que vão 
� nanciar o projeto.
S  – É extremamente fácil encontrar na Internet 
informação com dicas sobre como gerir projetos e 
submeter ideias. Como com toda a informação, depois 
é necessário � ltrá-la de acordo com as características 
do vosso produto, mas é a melhor ferramenta dis-
ponível. Possivelmente, o maior conselho que absor-
vemos foi que as ideias devem ver a luz do dia, mas ao 
mesmo tempo é preciso não sermos apressados para 
não correr o risco de as lançar sem condições.

Depois de uma noite intensa de videojogos, Cesária Martins 
e Sebastião Teixeira acordaram de um sonho muito agradável... 
que trataram logo de pôr em prática. Lingerie pixelizada 
pode parecer um conceito surreal para muita gente, mas os 
dois designers portugueses não pensaram duas vezes – e 
assim nasceram as Pixel Panties.

Texto: Ana Teles Teixeira
Fotos: Pixel Panties

Nasceram ambos em 1980: ela no Porto e ele em Lisboa. Cesária é licenciada em 
Design Grá� co pela Faculdade de Belas Artes do Porto. Sebastião de� ne-se a si 
mesmo como um “duplo desistente” dos cursos de Engenharia Civil e Design de 
Equipamento, tendo começado a trabalhar como autodidata em Design Grá� co.

Para além do design, também o empreendedorismo lhes corre nas veias, e bastou 
uma conversa para os nossos entrevistados estarem de acordo: a fantasia das cue-
cas 8-bit ia mesmo tornar-se realidade. 

O crowdfunding é uma 
ferramenta incrível porque 

nos aproxima 
diretamente do consumidor.

f /pixel.underwear
indiegogo.com/projects/pixel-panties
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“Sereia Louca”
Capicua
16 faixas, 58 min

2014
Norte Sul

Mulher de
palavra

Entrevista: Tiago Belim
Fotos: Miguel Refresco

Uma senhora num mundo de 
homens, está a fazer furor 
com um disco onde revela a 
Ana por detrás da Capicua. 
Socióloga com doutoramento, 
define ‘MC’ por “Maria Capaz” 
e assume-se como um talento 
do hip-hop tuga que vai muito 
para lá dos beats: a palavra 
é a sua verdadeira arma.

Apresentas o disco “Sereia Louca” como um 
loop autobiográ� co. Achas que é isso - aliado à tua 
predisposição para positivar as coisas - que está a 
levar a toda esta aceitação?
Acho que o facto de falar de mim e da minha história, de 
forma despretensiosa e sincera, acaba por criar uma certa 
identi� cação da parte de quem ouve, mas acho que a música 
e, sobretudo, a música mais emocional, tem esse efeito 
normalmente... Na verdade, não sou a melhor pessoa para 
dizer o que leva à aceitação do meu trabalho, mas uma boa 
dose de otimismo, de facto, nunca fez a ninguém!

Ao mesmo tempo, como é que um músico com 
consciência social e política - também re� etida nas 
letras - convive o facto de estar “na moda”? 
É uma hipótese de fazer passar a mensagem a mais 
gente, ou a tendência é acabar por escrever algo 
mais “amigo” do mainstream?
Eu escrevo sozinha e em introspeção e no momento da escrita, 
acredites ou não, nunca penso no que os outros vão 
achar quando ouvirem o resultado � nal! Portanto, escrevo 
em liberdade e sobretudo em convicção, o que signi� ca 
que, estando “na moda” ou não, a minha escrita é muito 
“blindada” à expetativa externa! Se não for assim não faz 
sentido continuar. Quanto à minha convivência com o 
crescimento de visibilidade e de público... Tenho aprendido 
progressivamente a falar para mais gente, mantendo a 
minha identidade e agendas intactas. É bom poder levar 
a minha música a mais gente e não sofro de “snobismos 
intelectuais”.

A longo prazo, preocupa-te a franja de interesse na 
Capicua pelo exotismo e por seres mulher? 
São fatores “novidade” e a “novidade” passa…
Para ser muito objetiva, eu acho que esses fatores só 
interessam nos primeiros 5 minutos, ou seja, as pessoas 
até podem ir ouvir a minha música por acharem exótico 
ser uma mulher a rappar, mas se a música for má não vão 
� car a ouvir, não vão repetir, não vão partilhar, não vão ao 
concerto e não vão comprar o disco. No � m de contas o 
que interessa é a qualidade do trabalho e esse mérito eu 
não tiro a mim própria, mesmo concordando que para os 
media esse suposto exotismo foi um motivo de curiosi-
dade inicial, que ajudou a dar visibilidade à minha música 
num primeiro momento. Além disso, este é o meu segundo 
LP e, em relação ao primeiro, senti um aumento de interesse...

Mais que rap ou hip-hop, a Capicua é palavra. 
Onde é que ela te poderá levar, musicalmente?
Não sei responder a essa pergunta... Acho que pode levar 
a muitas coisas diferentes e ainda estou por descobrir qual 
será o rumo que quero explorar num próximo trabalho!

Tu foste mais uma jovem que começou desde cedo 
a compor e a participar em projetos musicais, e ao 
mesmo tempo és Doutorada em Sociologia. O que 
consideras ser fundamental para alcançar o sonho 
de ser músico enquanto se estuda?
Para fazer música é preciso muito empenho, muita dedicação 
e disciplina! Não é nada fácil evoluir musicalmente tendo 
a música apenas como um hobby. Mas ao mesmo tempo é 
um ótimo escape para descontrair do trabalho ou da vida 
académica e a mim ajudou-me muito, durante o doutora-
mento, ter essa “segunda vida” para servir de catarse e de 
recompensa!

5 www.capicua.pt
f /capicuarap
Y /capicuarap 
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TEXTO: Ana Teles Teixeira
FOTOS: Zomato

UM ALMOÇO DE NEGÓCIOS, UM JANTAR ROMÂNTICO À 
BEIRA-MAR, LOCAIS PARA SE ENCONTRAREM COM OS 
AMIGOS E SAIR À NOITE OU ATÉ PARA ENCOMENDAR 

COMIDA – NA ZOMATO ENCONTRAM 
EXATAMENTE O QUE PROCURAM.

“
”

5 www.zomato.com
1 211519 969
f /zomato

A rota dos 
comes e 
bebes

Criada na Índia, a Zomato começou 
em 2008 a sua viagem pelo mundo, 

com paragem obrigatória em 
Portugal. A� nal, estamos a falar de 
uma plataforma que coloca na ponta 

dos teus dedos os melhores sítios 
para comer.

Vem conhecer melhor este projeto 
– em Portugal desde abril – numa 

entrevista ao seu responsável, 
Miguel Alves Ribeiro.

Como nasceu o projeto Zomato em Portugal?
Sendo Portugal um país com uma cultura gastronómica 
vibrante e uma indústria de restauração muito forte, tor-
nou-se um mercado desejado pela Zomato. Para além 
disso, a taxa de utilização de Internet e de smartphones 
é muito alta, com pessoas que adoram partilhar o que 
experienciam com os seus amigos, o que faz com que 
Portugal seja um país muito promissor.
Em fevereiro de 2014 iniciámos a nossa operação em Lisboa 
e contámos com uma equipa que esteve no terreno a re-
colher informação em todos os restaurantes, cafés, bares 
e nightlife... Esta equipa está agora diariamente nas ruas 
para garantir que recolhe os dados atualizados e em pri-
meira mão.
Atualmente, disponibilizamos informação detalhada e 
atualizada sobre mais de 10 mil restaurantes na zona da 
Grande Lisboa (que inclui Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintra, 
Odivelas, Loures e Amadora).

Porquê “Zomato”?
Zomato é, simplesmente, “Tomato” (tomate em Inglês) 
com um Z. É fácil de lembrar, simples e faz com que as 
pessoas associem o nome à comida. Queríamos um 
nome com força e que se adequasse aos vários mercados 
onde estamos presentes.

Qual é o objetivo desta plataforma?
O objetivo da Zomato é fazer com que os utilizadores 
descubram à sua volta sítios fantásticos para comer. Tanto 
em Portugal como em todos os países onde estamos pre-
sentes, pretendemos transformar a Zomato numa plata-
forma de descoberta de restaurantes no top-of-mind dos 
portugueses.

Que conselhos dão aos jovens portugueses que 
queiram avançar com um projeto seu e não 
saibam bem como começar?
Uma regra muito básica é nunca começar um negócio 
só porque se quer “ter um negócio próprio” ou “ser o seu 
próprio chefe”. Isso nunca resulta. Começar uma empresa 
deve resultar da con� ança de que há uma oportunidade 
para fazer algo bem.

1. Acede à plataforma através do site ou da aplicação 
(iOS, Android, Windows e Blackberry)
2. Regista-te através do email ou da tua conta Google ou 
Facebook
3. Constrói a tua rede de amigos e seguidores e � ca a par do 
que andam a fazer, com o teu FoodFeed
4. Descobre novos restaurantes, partilha experiências através 
de opiniões, avaliações e fotos, e sobe no ranking de “foodies” 
da cidade

Como usar a Zomato:
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“Paixão sem limites” é mais um 
exemplo disso. O bad boy Rush, de 
24 anos, não resiste aos encantos 
da jovem e inocente Blaire, de 19 e, 
apesar de saberem que a relação 
está condenada, nada os impede de 
se perderem um no outro.
Desta vez, para além de entrevis-
tarmos a autora do livro, fomos falar 
com a Maria João – a “Blaire” da 
capa do livro portuguesa.

Texto: Ana Teles Teixeira
Foto: Saída de Emergência

Maria João Gomes Correia, de 21 
anos, terminou agora a Licenciatura em 
Jornalismo na Universidade Autónoma de Lis-
boa. “Daqui para a frente vai ser procurar 
trabalho. Acabou-se a boa vida!”, brinca. 
Ser capa de um livro é muito diferente de 
tudo o que já tinha feito, uma oportunidade 
que, confessa, nunca lhe passou pela cabeça 
conseguir. Entre mil e um agradecimentos 
a quem a apoiou e seguiu, Maria João res-
ponde às nossas perguntas de forma bem 
disposta e classi�ca a experiência de “muito 
divertida”.

Como foste escolhida para seres a 
capa do livro? Achavas que ias ser 

Primeiro tive de concorrer num passatempo 
que decorreu na minha faculdade, e foi só 
tirar uma foto! Fiquei surpreendida logo no 
início quando me ligaram a dizer que tinha 
passado e estava no top 10. Concorri na 
brincadeira e sempre que passava as etapas 
era apanhada de surpresa. Através das fotos 
que tivessem mais likes, eram escolhidos os 
melhores 10, que depois passaram a 3. Por 
�m, escolheram-me com a ajuda da So�a 
Novais de Paula (do blogue Diário de um Batom), 
da editora Saída de Emergência e da equipa 
de comunicação Guess What.

para a capa?
Correu muito bem, muito tranquila. Vesti 
algumas roupas, sempre brancas ou o mais 
suave possíveis, o mesmo com a maquilha-
gem. Fui acompanhada pelos editores do 
livro e pelo fotógrafo, que queriam poses 
descontraídas, porque a rapariga do livro é 
assim. Simples. Não podia fazer caras muito 
fortes, mas sim caras de “menina pura” (risos). 
Foi rápido e divertido.

Já leste o livro? 

com a personagem principal?
Sim, mal o tive li-o em três dias. Sim, identi�-
quei-me com a personagem. A Blaire saiu da 
sua cidade para ir viver para outra. Eu �z o 
mesmo, vim de Braga para Lisboa. Senti com 
ela o que custa não conhecer ninguém e ter 
que se desenrascar sozinha. O livro é viciante, 
a paixão dela e do Rush é muito querida e 
acho que qualquer pessoa se revê nessa paixão.

Temos 5 exemplares do 
“Paixão sem limites” 

para ti! 

Até 29 de agosto, diz-nos como se 
chama a estudante portuguesa que é 

capa do livro de Abbi Glines e 
podes ganhar um dos livros.
Consulta o regulamento e as 

condições de participação em 
maissuperior.com/passatempos.

“Paixão sem limites”
Abbi Glines

Editora: Saída de Emergência
Páginas: 

208
Edição: 

2014
PVP: 

17,74 euros

Sinopse:

“Após a morte da mãe, Blaire deixou a 
pequena quinta no Alabama para ir viver 
com o pai e nova família dele numa lu-
xuosa casa de praia na Flórida. (...) Para 
piorar a situação, o pai de Blaire viajou 
para Paris com a nova mulher, deixando-
-a sozinha o verão inteiro com Rush, que 
não parece nada satisfeito com a chega-

Rush é tão mimado quanto irresistível 
e sensual. E isso começa a afetar Blaire. 
Mas ela sabe que ele é tudo menos o ho-
mem certo. Atormentado e misterioso, 
Rush tem um segredo que pode mudar a 
vida de ambos para sempre… E, apesar de 
tudo isto, a paixão proibida cresce, sem 
limites…”

Sobre a autora:

Abbi Glines é viciada no Twitter e em re-
des sociais. Quando não está trancada no 
seu escritório no Alabama (EUA) a escrever, 
está cuidar dos �lhos e a levá-los às mil e 
uma atividades em que participam - “é quase 
como um segundo emprego!”

Como e quando surgiu a ideia de 
escrever este livro?
Estava de férias em Rosemary Beach, Flórida, 
e a ideia foi surgindo aos poucos. Em outu-
bro desse ano comecei a escrever e criei a 
personagem  Rush Finlay.

Que conselhos daria a jovens que 
gostem de escrever e aspiram a 
tornar-se, eles próprios, escritores?
Escrevam todos os dias, mesmo que não vos 
apeteça. A escrita é um músculo e torna-se 
mais forte com o uso. Para além disso, não 
escrevam para os outros. Escrevam para vocês 
mesmos. Se adorarem uma história, os ou-
tros também vão gostar dela. Se escreverem 
para agradar aos outros, a vossa paixão e a 
vossa voz perdem-se pelo caminho.
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Se pensas que tens de sair do país 
ou de ir para o Algarve para teres 
um verão inesquecível, então estás 
a precisar de ver tudo o que o nosso 
país tem para te oferecer, de nor-
te a sul. Nas próximas páginas en-
contras uma agenda cultural com 
várias propostas para as próximas 
semanas, para que estas sejam as 
melhores férias de sempre!

Texto: Tiago Belim

Se pertences ao grupo de pessoas 
que acha que para férias cá dentro 
só conta o Algarve, este artigo foi 
escrito a pensar em ti. Cada vez 
mais, Portugal está recheado de 
iniciativas interessantes, diverti-
das e que podem oferecer-te mo-
mentos inesquecíveis junto dos 
teus amigos ou da tua família. Ao 
mesmo tempo, são oportunidades 
para conheceres melhor o teu país, 
e dares de caras com aquele recanto 
que ganha um lugar especial no teu 
coração.

No meio de tanta coisa boa a acontecer 
de norte a sul, seria impossível darmos-te a 
conhecer tudo. Por isso �zemos uma seleção de 
eventos que têm lugar entre meados de julho – a 
altura em que te chegamos às mãos – e o mês de ago-
sto, divididos por temas – a música que nunca pode 
faltar, os eventos culturais para todos os gostos, os 
workshops e formações que ensinam e estimulam, e 
outras iniciativas onde podes passar um bom bocado.

Por �m, e como seria impossível marcar presença 
em todos eles, traçamos-te um possível roteiro para 
as tuas férias de verão. Podes aproveitá-los integral-
mente, usá-los para tirar ideias, ou até acrescentar 
outras atividades. O importante mesmo é que depois 
uses as nossas plataformas para nos mostrar o que 
andaste a fazer!

Música

MEO Marés VivasVila Nova de Gaia | 17 a 19 de julho |  30 

a 150 eurosPortishead, The Prodigy, James, Skrillex, 

entre muitos outros. Na sua 12ª edição, 

o festival MEO Marés Vivas está melhor 

do que nunca, com um cartaz muito ali-

ciante e a sempre fantástica paisagem 

portuense como fundo. Ah, e não te es-

queças de visitar o espaço da tua Mais 

Superior!

Festival Músicas do Mundo

Sines | 18 a 26 de julho

Preço: Gratuito; 10 a 35 euros (para con-

certos no castelo)

Um dos conceitos mais interessantes 

no que a festivais de verão diz respeito, 

o FMM é um sucesso que regressa ao 

litoral alentejano com muito mais para 

dar do que apenas atuações musicais. 

Animação de rua, exposições, conversas 

com músicos e escritores, cinema, feiras 

do livro e do disco, ateliês de impressão 

e aulas de dança são as atividades que 

se juntam aos concertos em Porto Côvo 

e em Sines.

Milhões de Festa

Barcelos | 24 a 27 de julho | 30 a 60 euros

Mais um exemplo de bom festival de ve-

rão no norte do país, o Milhões de Festa 

regressa a Barcelos e leva de novo à ci-

dade a diversidade musical, com artistas 

mais alternativos como The Vicious Five, 

Earthless e High on Fire, para além de 

várias curadorias internacionais, onde se 

destaca o Red Bull City Gang.
Jazz em

 Agosto

Lisboa | 1 a 10 de agosto | 15 a 20 euros

As sonoridades do jazz têm sido outra 

das apostas para o verão, e 2014 não 

será exceção. À margem de outros even-

tos do género, a Fundação Calouste 

Gulbenkian vai proporcionar-te 10 dias 

de boa música jazz no seu an�teatro 

ao ar liv
re, onde a guitarra terá o papel 

principal. Para além disso, poderás ainda 

visionar documentários sobre este estilo 

de música.

Vagos Open Air
Vagos (Aveiro) | 8 a 10 de agosto | 25 a 
65 euros
Se a tua onda for mais virada para o rock 
pesado, encontras no Vagos Open Air o 
sucessor espiritual do Vilar de Mouros, 
com um cartaz totalmente virado para 
o metal. Opeth, Kreator ou Paradise Lost 
são alguns dos nomes fortes que fazem 
deste festival uma das referências inter-
nacionais dentro do género.

Neopop

Viana do Castelo | 14 a 16 de agosto | 40 

a 150 euros

No extremo oposto das praias algarvias, 

a cidade de Viana do Castelo recebe o 

melhor festival de música eletrónica em 

Portugal. Num evento onde boa parte 

dos festivaleiros vêm de países estran-

geiros, Laurent Garnier, Carl Cox e Je� 

Mills, entre outros, também aterram no 

norte do país para três dias de muita 

“pedrada”.

Festival Bons SonsCem Soldos (Tomar) | 14 a 17 de agosto 
| 15 a 30 eurosTransformar largos e espaços devolutos 

em 8 palcos para mais de 50 concertos. 
Foi esta a premissa para o Festival Bons 
Sons, uma verdadeira celebração da 
música portuguesa, com nomes como 
Sérgio Godinho, Samuel Úria, Noiserv, 
Gisela João, entre tantos outros. Ah, e as 
receitas geradas pelo festival são para 
ajudar a melhorar a qualidade de vida 
na aldeia de Cem Soldos.
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“Eu sei que tu sabes que eu sei”
Centro de Espetáculos do Tróia Design 
Hotel, Tróia | 26 de julho | 10 euros
Este é um espetáculo de teatro de João 
Blümel com humor, ilusão e jogos men-
tais, onde a linguagem corporal é rainha. 
Há participação de vários convidados: 
Fernando Alvim, José Carlos Malato, 
Henrique Feist, Miguel Ângelo, Pedro 
Fernandes, entre outros.

Cultura

5ª Mostra-TEatroCentro Cultural da Malaposta, Lisboa 1 a 26 de julho | 3 a 6 eurosUm espaço para trabalhos de alunos �nalistas das Escolas de Artes de Pal-co, a Mostra-TEatro integra mais de duas dezenas de peças que vão dar--te a conhecer projetos emergentes e novos criadores na área do teatro.

15º Festival Noites na Nora
Serpa | 11 a 26 de julho | 2 euros a 3 euros

Há música, dança, teatro, o�cinas e apre-

sentações de livros em mais uma edi-

ção deste evento cultural de Serpa, que 

combina uma programação interessan-

te com os encantos da pitoresca cidade 

de Serpa. Samuel Úria e Herman José 

são os grandes nomes do festival.

Fusing Culture Experience
Figueira da Foz | 14 a 16 de agosto | 17 a 39 euros
“Não somos um mero festival de verão, somos um evento, uma experiência, no nosso próprio 
‘campeonato’”. Quem o diz é Carlos Martins, da organização do Fusing Culture Experience, que 
considera que os amantes da música do Fusing estão também atentos às últimas tendências 
gastronómicas, ao desporto e ao surf, e ao mesmo tempo apreciar arte urbana. Isso cria, na 
sua opinião, “uma atmosfera eclética e diversi�cada, com público de todas as idades, géneros 
e estilos”.
A música é portuguesa: The Legendary Tigerman, Dead Combo, Primitive Reason, Paus, Capi-
tão Fausto, Octa Push e For Pete Sake são alguns dos bons exemplos, no meio de atividades 
que vão das exposições à arte urbana, passando pelos workshops, showcooking, cooking lou-
nge, e acabando na água do mar ou do rio, com surf, wakeboard ou jet sky.
O Fusing surgiu da vontade de amigos em convergir as suas capacidades em áreas como o 
Marketing, o Design, a Arquitetura e a Produção, e criar algo fresco e genuíno. A Figueira da Foz 
foi o cenário natural, dado que a equipa é natural de lá, e a cidade é um ponto turístico com 
muito potencial e procura. E há praia, mar, rio, todos os condimentos necessários para umas 
férias em grande.

Participa no nosso passatempo para ganhares um dos dois passes de três dias que temos para 
te oferecer! Consulta já a página 3 da tua Mais Superior.

PortVcale II

Casino de Chaves | 24 de julho a 23 de 

agosto | 15 a 25 euros

Este é um espetáculo de dança que quer 

prestar homenagem à música, à arte e às 

tradições portuguesas. Para isso, aposta 

numa abordagem moderna que acres-

centa o funk, os sons brasileiros aponta-

mentos de dança urbana (“bboying”) e 

um “medley” de fado.

BES Photo 2014

Museu Coleção Berardo, Lisboa | 28 de 

maio a 7 de setembro | Entrada Livre

Se estiveres pela capital e fores um apai-

xonado pela imagem, vale a pena dares 

um salto ao Museu Coleção Berardo para 

ver a exposição BES Photo, que todos os 

anos premeia os melhores exemplos da 

arte fotográ�ca, em Portugal, nos PALOP 

e agora também no Brasil.

Prémio Fotojornalismo 2014Centro Português de Fotogra�a, Porto | 21 de junho a 28 de setembro | Entrada Livre
Mais uma exposição para quem gosta de fotogra�a, desta vez na cidade do Porto. No Centro Português de Fotogra-�a do Porto já está patente a exposição “Prémio Fotojornalismo 2014 Estação Imagem | Mora”, onde o trabalho do fotojornalista da Lusa Mário Cruz sobre a vida num centro de reabilitação é o grande destaque deste ano.

Lendas da Competição

Museu do Caramulo | 14 de junho a 18 

de outubro | Entrada Livre

Quem gosta de carros sabe que o Museu 

do Caramulo é uma espécie de Santo 

Graal da mostra automóvel em Portugal. 

Mas este verão há uma exposição mui-

to especial, com quase duas dezenas de 

veículos de competição, desde os anos 

30 até ao mítico Lancia Delta HF Integra-

le, passando por carros veteranos das 24 

Horas de Le Mans.

“Pedro e Inês na Regaleira”

Quinta da Regaleira, Sintra | 2 de maio a 

27 de setembro | 15 euros

Toda a gente conhece a lenda da paixão 

entre Pedro e Inês, uma das mais dramá-

ticas da nossa história. Este amor com 

�m trágico é revivido agora no lugar 

mágico e misterioso da Quinta da Rega-

leira, num palco natural, pela noite e ao 

ar livre.
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workshops 

e formações

Workshop de Costura Maria 
Modista
Cascais | 26 de julho | 60 euros
A tua paixão é a moda e gostavas de pro-
duzir a tua própria roupa? Nada como 
começares por aprender com quem 
sabe, e o projeto Maria Modista desen-
volve workshops que ensinam a costu-
rar e a criar peças exclusivas. Em Lisboa, 
Porto e Cascais.

Curso Intensivo de Vela
Associação Naval de Lisboa | 28 de julho 

a 1 de agosto | 149 eurosPara os verdadeiros amantes do mar, há 

também a hipótese de fazer um curso 

intensivo de vela. A Associação Naval de 

Lisboa é uma das entidades que promo-

ve este tipo de iniciativas, várias vezes 

durante o verão, nos níveis de iniciação, 

aperfeiçoamento e pré-competição.

Curso Livre de Joalharia

Centro de Investigação em Belas-Artes 

da Faculdade de Belas-Artes da Universi-

dade de Lisboa | 21 de julho a 2 de agos-

to | 200 euros

Queres fazer joias à tua medida? A Facul-

dade de Belas-Artes da Universidade de 

Lisboa vai ajudar-te, com um curso com-

posto por 11 sessões e um total de 25 

horas, com todos os materiais incluídos.

Curso de EscaladaPenha Garcia, Idanha-a-Nova | 7 a 10 de agosto | 55 a 85 eurosSe gostavas de aprender a escalar, a zona da Serra da Estrela e da Penha Gar-cia é um dos melhores spots em Portu-gal para o efeito. Em agosto há cursos de iniciação em escalada desportiva, com guia, seguro e todo o equipamento de que vais precisar.

Cursos Intensivos de DançaEscola de Dança e Teatro Musical, Lisboa | 28 de julho a 14 de agosto | 30 a 60 eu-ros
Verão também pode ser tempo de aprender a dançar. Salsa, bachata, ki-zomba, street jazz, oryantal, cabaret e muito mais, nos cursos de dança de ve-rão da Escola de Dança e Teatro Musical. Podes frequentar as aulas no teu horário de almoço ou em regime pós-laboral.

Aulas de Surf
Nazaré Surf School, Praia da Nazaré | 
Todo o ano | 25 a 400 euros
Nenhum verão �ca completo sem uns 
belos mergulhos no mar. E porque não 
experimentar umas aulas de surf? Esco-
lhe as melhores ondas, em Peniche ou 
na Nazaré, por exemplo. Na Nazaré Surf 
School podes frequentar três níveis de 
aulas, que se tornam tão mais baratas 
quanto mais amigos levares contigo.

feiras,festas 

e atividades

Mercado Medieval
Vila de Óbidos | 10 de julho a 3 de agosto 
| 6 euros
A característica vila de Óbidos regressa 
ao ambiente de recriação da época me-
dieval, onde vais fazer uma viagem no 
tempo por entre tabernas, artesãos e 
mercadores oriundos dos quatro cantos 
de Portugal. Bobos, cuspidores de fogo, 
dançarinos, músicos e jograis especialis-
tas nas artes de divertir as gentes, entre 
outras atrações, é o que podes esperar 
de mais uma edição do melhor Mercado 
Medieval do país.

Happy Holi
Estádio Universitário do Porto | 20 de ju-
lho | 18 euros
O Happy Holi é um festival de música, 
dança e cor onde milhares de pessoas 
vestidas de branco se juntam e criam 
uma paleta humana de cores. Em 2014, 
este evento passa por Coimbra, Lisboa, 
Algarve e tem o Porto como o próximo 
destino.

Zmar Eco Campo
Herdade A de Mateus, Zambujeira do Mar
São 81 hectares de paisagem alentejana, rodeados por um parque natural. O conceito é simples: turismo 
sustentável, com consciência ambiental, e ao mesmo tempo com conforto e muitas atividades para o teu 
grupo de amigos. O alojamento está disponível em bungalows de madeira alimentados a energia solar, 
para 4 ou 6 pessoas, e em casas móveis para dois adultos.
Quanto às atividades, destaque para o parque aquático com 3 piscinas, o circuito de arvorismo com pon-
tes aéreas e slides. Há ainda bicicletas, uma pista de ciclismo com 450 metros, courts de padel e de ténis, 
um campo polidesportivo, tiro ao arco, um circuito pedestre, matraquilhos humanos e ginásio.
Para relaxar, o Zmar oferece um excelente spa, equipado com piscina de hidromassagem, jacuzzi, sauna e 
banho turco, salas para tratamentos de corpo e faciais e ainda um centro de estética.

Participa no nosso passatempo para ganhares 2 noites para 2 pessoas com pequeno-almoço incluído, 
onde �carás numa das unidades Zmóvel! Consulta já a página 3 da tua Mais Superior.



Próximos cursos:
Outubro 2014
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dá-te ao trabalhodá-te ao trabalho

Através da literatura e da ilustração infantil, o Instituto Politécnico de Beja quer ajudar a 
preservar os animais que pertencem ao Património Natural Nacional. O projeto 

“Bichos de Cá” foi desenvolvido a partir de seis contos e do tema Educação e Sensibilização 
Ambiental, e com a ajuda de alunos do curso de Artes Plásticas e Multimédia.

Texto: Tiago Belim Fotos: Instituto Politécnico de Beja

ENTREGUES À BICHARADA!

Os seis contos são protagonizados por animais 
pertencentes ao Património Natural Nacional – 
o lobo ibérico, o lince-ibérico, a cegonha preta, 
a foca-monge, o saramugo e o sapo-parteiro 
ibérico –  e pretendem sensibilizar para a con-
servação das espécies destes seres vivos que 
ajudam a fazer de Portugal um território tão 
rico em biodiversidade.

O objetivo do IPBeja passa por publicar e dis-
tribuir os seis livros ilustrados em todas as Escolas 
de Ensino Básico (1º ciclo) da Direção Geral 
de Estabelecimentos Escolares da Direção de 
Serviços Região Alentejo (DGEsTE), até ao Natal 
deste ano.

A produção deste projeto resultou de sinergias 
entre o trabalho de produção editorial do
Laboratório de Arte e Comunicação Multimédia 
e a ilustração realizada por alunos e professora 
do Curso de Licenciatura em Artes Plásticas e 
Multimédia do IPBeja.

OS ILUSTRADORES

Visita o Facebook do projeto em facebook.com/bichosdeca

Ana Lopes
O projeto “Bichos de Cá” tem como objetivo dar um livro a cada criança do Alentejo, e quando nos propuseram partici-
par, decidimos que cada um iria utilizar a linguagem com que mais se identi� ca. Para mim era a Ilustração Cientí� ca, 
e foi isso que � z, de cada uma das espécies. Foi muito interessante até porque na altura, enquanto estudante, ainda 
estava a experimentar muitas coisas novas. Acho que toda a gente deveria fazer um “Gosto” nesta causa. Quem não 
gosta de ajudar as crianças, neste caso não apenas a receber um livro, como também a ganharem sensibilidade para a 
questão dos animais em perigo de extinção? Estas são histórias reais, não são contos inventados, e estimulam a 

imaginação das crianças ao mesmo tempo que as educam.

João Machado
Trabalhei neste projeto com base na fotogra� a, em texturas orgânicas, na relva, nas paredes, em tudo o que me 
chamava a atenção e que entrava bem na minha ilustração, tudo muito à base do recorte digital. As pessoas lá em 
casa podem ajudar com “Gostos” e partilhas, porque acreditando, a pouco e pouco conseguimos alcançar os nossos 

sonhos.

João Pinto
Cheguei ao projeto a partir da disciplina de Ilustração. Acho que estes livros servem também para que os jovens se 
sintam motivados a lançar-se à aventura, a sair de casa. Utilizei a técnica da vetorização, numa componente mais 
digital. Fazia o desenho analógico no papel, primeiro a lápis e depois a caneta, antes de passar pelo scanner e iniciar a 
vetorização, pintura, até chegar à arte � nal. Apoiem esta causa e ajudem as crianças a envolverem-se na componente 

educativa dos livros!

João Santos
Para mim foi aliciante participar neste projeto, por ser algo de nível pro� ssional, e pelas histórias interessantes e im-
portantes ao nível da consciencialização para as espécies animais em perigo de extinção. Tive de desenvolver algumas 
metodologias que nunca tinha utilizado, e comecei por fazer um dossiê onde reuni imagens destes animais, antes de 

decidir fazer desenho e pintura exclusivamente digitais.

Pedro Grego
Participei neste projeto no âmbito do meu estágio, e foi com ele que comecei a misturar o desenho analógico com o 
digital. Desenhava as coisas num bloco A3, digitalizava e ilustrava depois em Photoshop. Acho que devemos valorizar 
este tipo de iniciativas, pela mais-valia e importância de cada uma das histórias, e todo o � nanciamento é pouco para 

levarmos estes livros não só ao máximo de crianças possível, como também a outras esferas da sociedade.
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Manual de instruções

PUB

Começa já a pensar no que mais 

Ganhar para

Já sabes o que vais fazer durante as férias? 
Provavelmente tens muitas atividades na 
tua agenda, e o mais certo é que não tenhas 
orçamento disponível para todas elas. Mas 
nada está perdido! Em vez de � cares à es-
pera que o dinheiro vá parar à tua conta, age!

Não tens de trabalhar todo o dia ou durante todo o período 
das tuas férias. Podes optar por um part-time ou até por tra-
balhar a tempo inteiro durante algum tempo. Há trabalhos 
como o babysitting, atividades em praias, monitor de colónias de 
férias, oportunidades em bares e restaurantes... Muita coisa 
que pode ser aproveitada para obteres um rendimento extra 
e, com isso, � nanciares umas férias de sonho.

Já pensaste que podes encontrar 
um trabalho de verão e conseguir 
ganhar alguns euros para poderes 
fazer face às tuas despesas?

Podes procurar na tua junta de freguesia ou município, assim 
como nos bares, hotéis e restaurantes locais. E se estiveres junto 
a uma zona turística, certamente que as hipóteses de encontrares 
um emprego de verão são ainda maiores. Mas se não for esse o 
teu caso, não desistas porque o verão é uma das alturas do ano 
em que há mais procura de emprego temporário, já que grande 
parte dos colaboradores escolhe esta época do ano para descansar.

Independentemente do período de tempo 
que trabalhares, é importante que faças 
um plano de gastos, de modo a que não 
� ques sem ordenado mal o recebas. Se só 
trabalhares um mês, tem em atenção que 
o teu vencimento deve ser dividido por 
todo o período de férias. Será em função 
desse montante, e de outros que possas ter 
– como a tua mesada – que tens de de� nir 
quais as atividades que irás fazer durante 
o período de descanso e fazer o teu plano 
de gastos.
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CRÍTICAS 

“Agentes 

Texto: Revista Empire

Fotos: Cedidas pelos estúdios

notícias

“No Limite 

O tenente William Cage (Tom Cruise) é o principal RP de uma Força 
de Defesa Unida que combate uma invasão de alienígenas. Após 
ser despromovido e obrigado a voltar ao serviço, Cage é morto por 
um inimigo. Mas acorda, vivo outra vez, na manhã do seu penúlti-
mo dia, algo que vai acontecer inúmeras vezes até aprender a so-
breviver, a lutar e a derrotar o invasor.
Os argumentistas divertem-se com o conceito de morrer para pro-
gredir. É uma pena que as mortes não tenham mais impacto. No 
passado, este seria um � lme para maiores de 16 ou 18 anos que 
não se escusaria a mostrar as muitas e variadas mortes de Cage, 
com tripas de fora e tudo. Ainda assim, Cruise cumpre de forma 
brilhante. De facto, esta é a sua melhor performance desde há 
algum tempo e o ator diverte-se com o desenvolvimento da per-
sonagem que aos poucos se torna uma máquina de guerra.
Este é um furacão de � cção cientí� ca divertido e frenético que 
imita os melhores (Aliens, Matrix, Feitiço do Tempo) mas oferece 
algo novo e – mais importante – emocionante.

Após desmantelarem uma rede de trá� co de drogas num liceu, os polícias 
in� ltrados Schmidt (Jonah Hill) e Jenko (Channing Tatum) são enviados 
para a universidade para investigar um novo narcótico. “Agentes Univer-
sitários” é vertiginoso e durão. O novo � lme dos polícias inúteis é, como 
convém a uma sequela empolada e de maior orçamento, bem mais apara-
toso. Jogar pelo seguro já afundou muitas sequelas, mas Phil Lord e Chris 
Miller, as mentes por detrás do lunático “O Filme Lego”, sabem o que fazem, 
seguindo a fórmula do primeiro � lme tão aguerridamente e com � oreados 
tão inventivos que a piada � ca cada vez mais engraçada com a repetição.
Aqui há pouco desenvolvimento das personagens: Jenko continua um 
palerma e Schmidt continua a ser o sentimental neurótico. O enredo 
pouca menção merece, mas os protagonistas continuam a ser uma dupla 
inspirada e até adorável. É difícil levar-lhe a mal alguma preguiça dada a 
torrente frenética de piadas: há aqui uma exuberância e parvoíce que não 
diminuem durante as duas horas.

Washington pode

Antoine Fuqua, o realizador de “Dia de Treino” e “Assalto à Casa Branca”, está a ser cada 
vez mais solicitado. Entre os vários projetos que terá em desenvolvimento, conta-se um 
remake do � lme de 1960 “Os Sete Magní� cos”, com Denzel Washington como protago-
nista. A notícia não é muito surpreendente, já que os dois trabalharam juntos em “Dia 
de Treino” e, mais recentemente, em “The Equalizer – Sem Misericórdia”. Apesar de ainda 
não estar nada con� rmado, a possibilidade de voltarem a juntar-se e de Washington pro-
tagonizar um western é bastante tentadora.
“Os Sete Magní� cos” tinha Yul Brynner, Steve McQueen, James Coburn e Robert Vaughn 
a interpretarem um grupo de pistoleiros que se juntava para ajudar uma vila contra 
bandidos. O � lme era já um remake de “Os Sete Samurais”, de Akira Kurosawa. Tony 
Scott chegou a ser pensado para realizador do remake e Tom Cruise foi considerado 
para o papel principal. Em breve deverão ser divulgados mais pormenores. Por agora, 
a reunião entre Washington e Fuqua em “The Equalizer” vai estrear a 25 de setembro.

Houdini, o famoso mágico, faleceu em 1926, mas pode estar de volta para 
um truque grandioso. Falamos em regressar num estilo � gurativo, já que, 
por diversas vezes, muitos tentaram fazer um � lme sobre a vida do mági-
co… mas sempre sem sucesso. Desta vez, a hipótese de concretização de 
um � lme pode ser mais forte, com a notícia de que Johnny Depp está em 
negociações para encarnar Houdini em “The Secret Life of Houdini”.
Este é um � lme que tem vindo a ser pensado, pelo menos, desde 2009, 
quando a Summit comprou os direitos de um livro que alegava que o 
mágico era um agente secreto que não só terá trabalhado para os serviços 
secretos britânicos como também para os serviços secretos norte-ameri-
canos durante o século XX.
A versão em � lme, com argumento da autoria de Noah Oppenheim, de-
verá mostrar Houdini como uma espécie de Indiana Jones, partindo pela 
busca de objetos ocultos à volta do mundo. Dean Parisot (“Dick e Jane – 
Ladrões Sem Jeito”) será o realizador do � lme.
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