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A Queima das Fitas é, todos 
os anos, a mais importante 
festa académica para os 
milhares de alunos em vias 
de terminar a licenciatura. 
Como poderás ver no nosso 
Especial, seja em Lisboa, 
no Porto, em Coimbra 
ou em Beja, há alegria e 
felicidade ao longo de uma 
semana de atividades e de 
muita comemoração!

A Queima das Fitas é, todos 

1. a) A primeira fase do passatempo “Ganha 10 passes duplos para o Super Bock Super Rock 2014!” 
inicia a 26 de maio de 2014 e termina às 12:00h de 19 de junho. Qualquer participação fora desta 
data irá ser recusada. A segunda fase do passatempo termina às 12:59:59h de 9 de julho. Quaisquer 
likes recebidos depois deste momento não serão contabilizados. b) O passatempo “Memo Frigo – 
leva um para casa” inicia a 21 de maio de 2014 e termina às 12:00h de 3 de julho. c) O passatempo 
“Ganha o jogo “The Amazing Spiderman 2� para a PS4!” inicia a 20 de maio de 2014 e termina às 
12:00h de 30 de junho de 2014. d) O passatempo “Queres um passe para o Festival Bons Sons?”
 inicia a 28 de maio de 2014 e termina às 12:00h de 2 de julho. | 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 contemplados todos os 
participantes que responderem acertadamente. | 7. A lista dos premiados será publicada online, 
na área de Passatempos, sendo os vencedores ainda notificados via e-mail ou telefone, pelo que 
os participantes deverão facultar sempre os seus contactos corretos e atuais. | 8. 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 direito de excluir participações que sejam consideradas fraudulentas ou ofensivas.

2 Queres um passe para
o festival bons sons?

Música portuguesa é a especialidade do 
festival Bons Sons. Na aldeia de cem soldos, 
em Tomar, a festa está marcada para 
entre os dias 14 e 17 de agosto e o ambiente e 
a música vão ser do melhor e mais jovem que 
há. Participa até dia 2 de julho e leva um dos 
10 passes que temos para ti!

PVP: 30 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  
 FOTO: bons sons

1 ganha 5 passes duplos para 
o super bock super bock 2014!

O SBSR faz 20 anos  e quer dar-te um 
presente especial: até dia 19 de junho, 
tira uma selfie que mostre o teu lado 
ROCK e habilita-te a ganhar um dos 
passes duplos completos com campismo 
que temos para te oferecer. 
Dias 17, 18 e 19 de julho, a festa faz-se 
no Meco! Vais?

PVP: 90 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  
 FOTO: super bock
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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!
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PVP “Pack”: 47,98 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: metronic

3 memo frigo - Leva um para casa

Deixar post-its no frigorífico é coisa 
do passado. 
O que está a dar é o Memo Frigo 
da Metronic, que te permite deixar 
mensagens áudio e vídeo com estilo. 
Sorte a tua, temos um para te oferecer! 
Participa até 3 de julho.

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

4 ganha o jogo “The amazing  spiderman“
para a ps4

Depois não digas que a Mais Superior e a 
Ecoplay não são teus amigos… Se a tua PS4 
está mesmo a pedir deste jogo só tens de 
enviar uma imagem que mostre que és fã 
incondicional do Homem Aranha até dia 
30 de junho  – e podes ganhar um dos 2 
jogos que temos para oferecer.PVP “Pack”: 47,98 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: metronic

PVP: 69,99 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: ps4

PVP: 29,90 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: metronic
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CRÍTICAS 

“Godzilla“ 

Texto: Revista Empire

Fotos: Cedidas pelos estúdios

notícias

“má vizinhanca“ 

Nesta comédia, Seth Rogen é Mac Radner, casado com Kelly 
(Rose Byrne) e a viver calmamente com um bebé. Essa calmaria 
é interrompida quando uma fraternidade, liderada por Teddy 
(Zac Efron), se muda para a casa do lado, decidida a dar a maior 
festa universitária da História. E então começa a guerra.
Há muitas coisas agradáveis e louváveis neste � lme. Primeiro, 
Byrne tem um papel importante quando os Radner imaginam 
planos cada vez mais loucos para que os estudantes sejam ex-
pulsos do bairro. E há sequências que são extremamente di-
vertidas, como uma partida que envolve airbags e a criação de 
vibradores caseiros. O que o � lme não tem é progressão. É so-
bretudo uma seleção de sketches, na qual uma cena raramente 
tem efeito na cena seguinte. Isto signi� ca que não sabemos 
de facto quem são estas personagens, o que leva a um � nal 
insatisfatório. O � lme é tão bom como as piadas que mostra 
na altura; felizmente, muitas vezes essas piadas são, de facto, 
bastante boas, mas o � lme tinha os ingredientes certos para 
ser ainda mais memorável.

Quando um novo � lme se dispõe a contar, uma vez mais, a história 
do famoso lagarto gigante, instala-se algum receio, principalmente 
devido às memórias do “Godzilla” de 1998. No entanto, este começa 
com um raro e completo genérico inicial, que se apresenta como um 
bom prenúncio, e � nda a primeira meia hora do � lme é grande o alívio 
em perceber que, mesmo sendo uma história conhecida, ainda pode 
haver espaço para inovar e entreter. Há várias sequências de drama e 
tensão marcantes, e apesar do � lme se perder um pouco em realismos 
desmedidos e na introdução de outras criaturas – os MUTO, que rou-
bam alguma atenção ao monstro principal – a nível visual “Godzilla” 
está melhor do que nunca. O realizador Gareth Edwards conseguiu 
criar a atmosfera e o caos certos, transmitindo ao � lme o fascínio e 
interesse que tem pela icónica criatura japonesa, presenteando os es-
petadores com um � lme interessante que levanta algumas questões 
morais e cujo elemento de conspiração é bem trabalhado.

breakers: viagem 

Estreou no ano passado um � lme alucinante carregado de loucuras 
que contava a história de quatro estudantes que decidiram viajar nas 
férias, acabando por fazer coisas que não deviam. Conhecido como 
“Spring Breakers: Viagem de Finalistas”, ninguém esperava que fosse 
gerar uma sequela. No entanto, a produtora Wild Bunch anunciou o 
desenvolvimento de “Spring Breakers: The Second Coming”.
“Não é uma sequela direta, embora existam algumas alusões a certas 
personagens do � lme original”, referiu Vincent Maraval, um dos di-
rigentes da Wild Bunch. Ou seja, haverá uma junção de membros do 
elenco do primeiro � lme com os novos atores. Quanto à história, sabe-se 
que as jovens protagonistas irão lutar contra militantes cristãos que 
tentarão convertê-las.
Desta vez, a realização � ca a cargo do sueco Jonas Akerlund, e o argu-
mento será escrito por Irvine Welsh, o autor de “Trainspotting”.

Apesar de cinematograficamente reformado desde “O Caça 
Polícias III”, de 1994, Axel Foley namorou várias vezes a ideia de re-
gressar ao ativo, com a Paramount a tentar levar de novo o polícia 
de Eddie Murphy ao grande ecrã. Agora, já tem uma data de es-
treia internacional para o regresso de Foley: 25 de março de 2016.
Brett Ratner, envolvido há anos num novo � lme para a personagem 
de Murphy, mantém-se no cargo de realizador, na companhia dos 
argumentistas de “Missão Impossível: Operação Fantasma” 
Andre Nemec e Josh Applebaum. Axel esteve perto de chegar ao 
pequeno ecrã no ano passado, quando Shawn Ryan (“The Shield: 
O Protetor”) criou um episódio piloto para uma série de TV, mas 
a CBS não levou o projeto avante. Será que o objetivo é o � lme 
servir para Murphy passar o testemunho a um ator mais jovem? 
Saberemos a resposta daqui a dois anos.

“Spring 
sequela confirmada

com

“o caca polícias” regressa em 2016

de finalistas”
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Esta rubrica é patrocinada por:

Estes meninos � zeram mais do que criar uma banda. Em 2009, decidiram 
fazer música de forma diferente, pegaram em duas baterias e mesmo 
sem vocalista encontraram a sua voz. 
A Mais Superior traz-te em primeira mão uma entrevista com os PAUS, a 
propósito do seu novo álbum: “Clarão”.

TEXTO: Ana Teles Teixeira
FOTOS: cedidas pelo entrevistado

A cada um o seu engano. 
A cada um o seu clarão.

Fizemos um disco

“

”
É isto que se lê na página de Facebook o� cial da banda lisboeta, acerca 
deste novo álbum que promete ofuscar tudo à sua volta. “O disco chama-se 
‘Clarão’, tem 10 canções e re� ete o trabalho com novos amigos. Por 
isso, juntámos esforços com a família da Universal Music Portugal.”

Os PAUS são o Makoto Yagyu, o Hélio Morais, o Fábio Jevelim e o Quim Al-
bergaria. Quem responde às nossas perguntas é o último dos quatro, que 
fala pela banda que em 2011, com o homónimo “Paus”, se dava a conhecer como 
uma banda teimosa e inquieta que teimava em surpreender o público.

Em primeiro lugar, e para quem não vos conhece, falem-nos um 
pouco do vosso nascimento enquanto banda. Como surgiram e 
quem são os PAUS?
Começámos a fazer música em 2009 a partir de uma pergunta: a que soaria 
uma banda com duas baterias, a tocar ritmos diferentes uma da outra, 
estando ligada pelo mesmo bombo, com um baixo e teclados e sem um 
vocalista? Pronto, já vamos no segundo LP e ainda � zemos dois EPs. Está 
a correr bem.

Já agora, expliquem aos mais curiosos a origem do vosso nome.
O nosso nome surge de uma longa e dolorosa lista de nomes da qual 
não conseguíamos escolher um. Já tínhamos gravado o “É uma água”, o 
primeiro EP que saiu depois na Enchufada, e íamos tocar pela primeira 
vez, mas não tínhamos nome. Foi uma escolha por deadline, e as costas 
encostadas à parede foram as melhores conselheiras. Optámos por este 
nome por ser uma palavra com um signi� cado simples e honesto, que em 
repetição rapidamente o perde. Uma palavra, um som. Esse lado desafe-
tado e universal é uma coisa que fez com que PAUS se destacasse da lista.

 São capazes de nos de� nir os PAUS numa frase?
Não. Mas num disco sim: o “Clarão” saiu no dia 28 de abril e está aí para 
quem o quiser ouvir.
 
Como foi crescer como banda no panorama musical português?
As principais di� culdades são conseguir manter um � uxo criativo e de 
produção genuíno. Tentar não nos repetirmos ou soarmos a algo descaradamente 
familiar. Sermos nós através dos nossos instrumentos, acho que isso é o 
mais complicado. O resto resolve-se.
 
O que podem os fãs esperar deste novo álbum, em contraste com 
os vossos trabalhos anteriores?
Um álbum mais intenso – de estímulos, de ritmo, de dinâmicas. Um ál-
bum mais próximo do que realmente estamos a viver, do que a nossa 
vontade de ouvir canções para esquecer.
 
Quais foram as inspirações para este novo trabalho?
Nós os quatro e o tempo que cada vez mais passamos juntos. O que cada 
um trouxe da sua vida para dentro do estúdio, da carrinha e para cima do 
palco. Cada vez que tocamos estamos a conversar.
 
Que projetos têm na manga?
Depois do lançamento do disco em Portugal e no resto do Mundo, o que 
queremos é tocar. A tour começa dia 6 de maio em França, e seguimos 
depois para a Holanda, Bélgica, Espanha e Reino Unido. E ainda faltam 
muitas mais datas.
 
Há mais alguma coisa que não queiram deixar de dizer?
É mais fácil se cuidarmos uns dos outros. Custa menos se formos mais.

“Clarão”
PAUS
10 faixas, 39 min

2014
Universal Music Portugal
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Como poderão os jovens escolher os melhores imóveis? Vocês 
dão aconselhamento? Existe um sistema de comentários / feedback?

Os jovens podem encontrar na Uniplaces todo o tipo de soluções 
de alojamento e preços? (Casas, quartos, estúdios…)

Em que consiste a Uniplaces?

Já existem várias plataformas deste género pela Internet fora. 
O que distingue a vossa das restantes?

Arrendar
à tua 
medida
Arrendar
à tua 
medida

ENTREVISTA: Tiago Belim
FOTOS: Uniplaces

Uma plataforma online de alojamento para encontrares onde dormir, 
onde quer que seja. É esta a ideia que deu origem ao projeto Uniplaces, 
vencedor da 4ª edição do Prémio Nacional Indústrias Criativas Super 
Bock / Serralves. A Mais Superior foi entrevistar estes empreendedores 
e saber mais sobre uma invenção dedicada aos estudantes.

O Prémio Nacional Indústrias Criativas Super Bock / Serralves apoia, pro-
move e ajuda a implementar projetos inovadores que combinem criativi-
dade e empreendedorismo. E foi precisamente através desta iniciativa que 
Ben Grech, Mariano Kostelec e Miguel Amaro obtiveram, em 2012, o im-
pulso de que necessitavam para fazer crescer uma ideia que depressa pas-
sou a negócio.

Dois anos depois, esta startup já tem cerca de 6 mil anúncios listados em 
Lisboa e em Londres, e perto de 20 mil se contarmos com a sua implemen-
tação no Chile. Já obteve reservas de utilizadores espalhados por cerca de 
40 países, e não pára de crescer. O conceito é simples: proporcionar aos 
estudantes universitários uma ferramenta exclusiva para encontrarem o 
quarto ou o apartamento de que precisam. Apesar disso, nada como perce-
ber na primeira pessoa como tudo funciona.

Em que consiste a Uniplaces?
A Uniplaces é uma plataforma online de alojamento onde estudantes de 
qualquer parte do mundo podem reservar um apartamento ou quarto de 
uma forma fácil e segura. Eliminamos a insegurança de qualquer estudante 
internacional e facilitamos o processo de procura e reserva de casa. Acom-
panhamos os estudantes internacionais melhorando a sua experiência e 
tornando-a memorável. Ao mesmo tempo, ajudamos os senhorios no ar-
rendamento das suas propriedades, em menos tempo e de uma forma mais 
rentável.

Já existem várias plataformas deste género pela Internet fora. 
O que distingue a vossa das restantes?
Existem centenas de portais de arrendamento imobiliário em Portugal. No 
entanto, muitos dos websites disponíveis são muito segmentados ou de-
masiado abrangentes, anunciando também imóveis que não se dirigem ao 
mercado universitário. A Uniplaces é a única plataforma global de reservas 
online para estudantes, distinguindo-se neste segmento único.
Connosco, qualquer estudante pode reservar o alojamento com meses 
de antecedência, de uma forma fácil e segura. A Uniplaces veri� ca todas 
as propriedades que tem publicadas online, para garantir a qualidade dos 
alojamentos. Há uma equipa de fotógrafos pro� ssionais que tiram todas as 
fotogra� as das propriedades, e uma equipa de copywriters que escreve to-
dos os anúncios.
Queremos que os estudantes que hoje reservam connosco saibam exata-
mente onde vão viver. Por isso é tão importante para nós termos os anún-
cios o mais � dedignos possível.

Os jovens podem encontrar na Uniplaces todo o tipo de soluções 
de alojamento e preços? (Casas, quartos, estúdios…)
Sim, na Uniplaces temos todo o tipo de alojamento e preços. Desde quartos 
em residências universitárias, a estúdios e apartamentos para estudantes. O 
preço de um quarto em Lisboa, por exemplo, varia entre os 300 e 350 euros.

Como poderão os jovens escolher os melhores imóveis? Vocês 
dão aconselhamento? Existe um sistema de comentários / feedback?
Atualmente, ainda não temos um sistema de reviews na plataforma mas 
pretendemos ter no futuro. No entanto, temos uma equipa de apoio ao 
cliente que é excecional e que aconselha os estudantes sobre as melhores 
propriedades. Temos também um blogue – blog.uniplaces.com – que inclui 
algumas dicas sobre como procurar alojamento e como aproveitar o melhor 
que a cidade em que vivem tem para oferecer. 

Com que universidades já estabeleceram protocolos? E quais os 
objetivos para os próximos tempos?
A Uniplaces tem desenvolvido um conjunto de parcerias com várias univer-
sidades, instituições de ensino e organizações de estudantes, assegurando 
desta forma a credibilidade da plataforma. Em Lisboa, a Uniplaces conta 
já com parcerias com as principais universidades, tais como: Universidade 
Nova, Instituto Superior Técnico, Universidade Católica, ISCTE, Universidade 
Lusófona e Universidade de Lisboa. Tem também parcerias com outras or-
ganizações de estudantes internacionais, como por exemplo a ESN (Eras-
mus Student Network), e trabalha com a Camâra de Lisboa no mais recente 
projeto “Lisboa, Cidade Erasmus”.

O que acham que distinguiu o vosso projeto de entre as centenas 
de candidaturas ao Prémio Nacional Indústrias Criativas?
O nosso projeto é inovador e veio revolucionar o mercado de alojamento 
para estudantes. Nós vimos uma oportunidade que queríamos aproveitar 
e decidimos executar. O facto de termos já uma plataforma desenvolvida e 
implementada fez também toda a diferença. A Uniplaces não era apenas 
uma ideia, mas uma plataforma que queria crescer.
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É mais do que uma loja de skates – é a primeira loja em 
Lisboa especializada em longboard. Tanto a loja 
online como o espaço físico abriram em abril de 2013, e 
aí poderás encontrar tudo o que precisas para a prática 
do longboarding, com a possibilidade de compores, peça 
a peça, o teu próprio skate!

Se não estás familiarizado com o longboard, � cas a saber que se trata 
de uma versão mais longa de um skate tradicional, disponível em vários 
formatos e tamanhos. É uma modalidade � exível que tem vindo a ganhar 
adeptos: para muitos um estilo de vida, é um desporto pouco conven-
cional que se pratica ao ar livre, em qualquer altura, em qualquer lugar, 
sozinho ou na companhia de amigos. 
Um mix de liberdade e adrenalina!

Cada design tem as suas vantagens e adapta-se a diferentes estilos: 
cruising, downhill racing, slalom racing, sliding… Na Loboska podes 
saber mais sobre as modalidades, ver, experimentar e escolher o equi-
pamento que mais gostas e que melhor se adequa aos teus objetivos e 
preferências.

Quem são os responsáveis pela loja?
Sou eu (João Faria), a minha esposa (Susana Almeida) e o meu � lhote 
(Daniel Faria).

Como e quando surgiu a ideia de criar a Loboska?
Em meados de 2012. Praticava esta modalidade e comecei a aperceber-
me de que os praticantes, quando necessitavam de comprar material 
técnico longboard, tinham que o fazer recorrendo a lojas online (Europa 
e EUA), o que nem sempre era vantajoso, uma vez que era preciso pagar 
portes e taxas alfandegárias, e não conseguiam ter nenhum aconselha-
mento técnico. Era um nicho que valia a pena explorar.

O que torna a loja diferente das outras no ramo?
Além de ser a única loja especializada em material técnico de long-
board em toda a zona centro-sul (existe apenas uma outra no Porto), 
para nós o mais importante é que os clientes tenham o melhor atendimento 
possível e que possam ter aconselhamento sério e honesto – de que nos 
orgulhamos – aquando da compra dos nossos produtos.
Temos sempre a preocupação de ter material com a máxima qualidade 
e estamos atentos à evolução tecnológica, apresentando as novidades 
que vão aparecendo no mercado. 
Promovemos também encontros e workshops para que a comunidade 
de longboarders continue a crescer em Portugal.

O que podem os clientes encontrar na vossa loja?
Longskates completos, todo o tipo de componentes para construção 
de longskates à medida ou para upgrades, material de proteção (capa-
cetes, joelheiras, cotoveleiras, etc.) e também algum material de street 
skate e apparel. Para além disto, oferecemos apoio técnico (montagem 
e reparação), aluguer de longskates, workshops e, muito em breve, uma 
escola dedicada à aprendizagem do longboarding.

E os preços?
Temos os preços mais competitivos do mercado e, além disso, uma 
política de oferta ou subsidiação dos custos de envio (quando se trata 
de clientes da loja online fora da Grande Lisboa ou da Europa).

LOngBOardSKAte

[  ]  Atendimento de topo

[  ]  Material de qualidade

[  ]  Preços competitivos

[  ]  Manutenção e reparação

[  ]  Aluguer de longskates

[  ]  Encontros e workshops

 Ride your way
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em forma De comer e chorar 
por mais !

Com a chegada do tempo de verão, há duas coisas que não podem faltar: os bons petiscos 
e uma imperial fresquinha a acompanhar. É por isso que, das travessas de caracóis aos 
enchidos, passando pelo pica-pau e pelas amêijoas, te trazemos as receitas (e algumas 
curiosidades) das melhores iguarias de esplanada que podes comer.

Ingredientes:
1 kg de caracóis pequenos
1 colher de sopa de azeite
1 folha de louro
1 dente de alho
½ cebola
sal e pimenta q.b.
orégãos q.b.
piri-piri q.b.

Opcional: para um sabor mais 
forte, podes utilizar também 
bacon e/ou chouriço.

Caracóis

Comer caracóis é algo que divide as pessoas. Para 

muitos, são lesmas com casca. Para outros, um 

verdadeiro petisco.

Em Portugal, há quatro espécies comestíveis, por 

ordem descendente de tamanho: a caracoleta, a 

caracoleta moura, o caracol riscado (ou caracol-das-

canas) e o caracol pequeno.

Deixamos-te a receita mais comum para cozinhar 

estes pequenos e viscosos inquilinos de jardim: 

Caracóis à portuguesa!

Amêi joas à

Bulhão Pato
Ingredientes:
1 kg de amêijoas
6 dentes de alho
1 cálice de vinho branco
sumo de limão
coentros q.b.
azeite q.b.
sal e pimenta q.b.

Há quem diga que o nome deste petisco é um tributo ao poeta português Raimundo António de Bulhão Pato, que terá falado dele nos seus escritos. Qualquer que seja a origem do nome, a verdade é que é um prato tão apreciado que foi um dos can-didatos � nalistas às 7 Maravilhas da gastronomia portuguesa!

TEXTO: Ana Teles Teixeira
FOTOS: Patrícia Fernandes

Modo de preparação:
Corta os dentes de alho e leva-os a alourar 
numa frigideira larga com um � o de 
azeite. Entretanto, pica metade dos 
coentros e junta-os ao alho. Rega com 1 
cálice de vinho branco e deixa cozinhar 
até o álcool evaporar.
Finalmente, tempera com sal e pimenta, 
e adiciona as amêijoas bem lavadas. Pica 
a outra metade dos coentros e junta-os 
à frigideira assim que as amêijoas es-
tiverem abertas.
Mexe novamente, espera 1 a 2 minutos, 
e rega com sumo de limão antes de levares 
à mesa!

Modo de preparação:
Depois de muito bem lavados, coloca 
os caracóis num tacho, cobre com água 
e leva ao lume na temperatura mínima, 
aquecendo muito lentamente para obri-
gar os caracóis a sair da casca. Quando 
parar de criar espuma à superfície (tens 
de a ir retirando), adiciona todos os in-
gredientes, com exceção do sal e dos 
orégãos, que devem ser adicionados 
cerca de 20 minutos depois.
Deixa ferver durante cerca de 45 minu-
tos para apurar. Boa caracolada!

Fim de tarde, copo fresquinho e boa companhia. O que é que 
falta? Uma bela travessa de enchidos assados. Linguiça, chouriço, 
morcela... Têm cada um o seu encanto e sabor característico, mas 
é certo e sabido que conseguimos senti-los à distância quando 
estão a ser assados... E � camos de água na boca!

Os belos enchidos
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em formaDe comer e chorar Moelas

Ingredientes:
150 gr de moelas
1 cerveja com ou sem álcool
1 cebola
1 dente de alho
2 folhas de louro
2 colheres de sopa de azeite
molho de tomate q.b.
vinho branco q.b.
maizena q.b.
sal q.b.

Ou se amam, ou se odeiam. A moela faz 

parte do sistema digestivo das aves e é 

um compartimento muito musculado 

onde, com a ajuda de areia e pequenas 

pedras, os alimentos são esmagados. No 

que à gastronomia diz respeito, são um 

prato muito popular por todo o mundo.

Modo de preparação:
Coze as moelas sem sal durante cerca de 
30 minutos. Depois, corta-as em pedacinhos e 
leva-as ao lume num tacho, juntamente 
com cebola, alho, azeite e louro. Quando 
começarem a alourar, junta a cerveja e 
deixa ferver. Deita o molho de tomate 
na quantidade que preferires, junta o 
vinho branco (2 ou 3 colheres de sopa) 
e sal q.b. Quando o sabor estiver no 
ponto, junta um pouco de maizena (aos 
poucos) para engrossar o molho, mas 
não abuses!

TEXTO: Ana Teles Teixeira
FOTOS: Patrícia Fernandes

Rissóis
camarãode 

Mas sabias que os tremoços que 
compras vêm carregadinhos de 
sal? Para que não te façam mal à 
saúde, o melhor é demolhares os 
ditos várias vezes antes de comeres. 
Acompanhados de uma impe-
rial fresquinha, estas pequenas 
leguminosas têm muita proteína 
e muito fósforo, cálcio, vitaminas, 
ferro e � bras. Queres mais descul-
pas para atacar o tremoço?

Tremoço 
p u x a  t r e m o ç o . . .

Os melhores rissóis são aqueles que são feitos de raiz, massa e recheio incluídos. Mas se não te estiver a apetecer ter tanto trabalho, compra àquela senhora que os prepara em casa... O resultado é um petisco crocante, cheio de sabor e sem todos aqueles aditivos péssimos para a saúde.

Pica-pau

Modo de preparação:
Começa por cortar as bifanas de porco 
em pedaços. Faz uma marinada com sal, 
alho picado, malagueta, louro e cerveja. 
Leva a frigideira ao lume com azeite e 
manteiga e coloca a carne a fritar. Quando 
começar a ganhar cor, acrescenta mos-
tarda e o molho da marinada da carne. 
Deixa cozinhar durante 5 minutos para 
reduzir o molho e torná-lo mais espesso. 
No � nal, acrescenta pickles e azeitonas 
et voilá!, está pronto para ser apreciado 
na companhia de um bom pão.

Há de porco, de vaca, do que quiseres. 
O pica-pau é receita para gente 
que gosta de descomplicar e quer 
passar uma boa tarde de impe-
rial numa mão e garfo na outra, a 
petiscar com os amigos.

Os melhores rissóis são aqueles que são feitos de raiz, massa e recheio incluídos. Mas se não te estiver a apetecer ter tanto trabalho, compra àquela senhora que os prepara em casa... O resultado é um petisco crocante, cheio de sabor e sem todos aqueles aditivos péssimos para a saúde.

Ingredientes:
500 gr de bifanas de porco
4 dentes de alho
2 folhas de louro
1 malagueta fresca
2 dl de cerveja
2 colheres de sopa de manteiga
2 colheres de sopa de mostarda
pickles q.b.
azeitonas q.b.
azeite q.b.
sal q.b.
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VAMO QUE VAMO 
BRASIL!BRASIL!

A expressão pertence ao “calão” brasileiro e signi� ca 
que, independentemente das di� culdades, a ambição 
é seguir em frente. É este o espírito de cada uma das 32 
seleções que este verão disputam no país do futebol a 
maior das competições: a Copa do Mundo! Mas como há 
sempre umas mais favoritas que outras, deixamos-te 
aqui os nossos prognósticos para a competição.

Os favoritos
ALEMANHA
Crónica candidata a vencer qualquer torneio que 
dispute, a Alemanha chega a este Mundial com 
mais uma super-equipa, com todos os setores bem 
preenchidos e sem um ponto fraco digno desse 
nome. Talvez falte um ponta-de-lança ao nível de 
outros tempos, mas Müller acabou por ser o Bota 
de Ouro na África do Sul. E atrás dele há Özil, Götze, 
Reus, Draxler, Schürrle...

Pontos fortes: Solidez coletiva; Guarda-redes de top, 
defesa a condizer e meio-campo com muitas opções
Pontos fracos: Menos soluções no ataque; Alguns joga-
dores condicionados (Neuer, Khedira)
Previsão: Final

BRASIL
Sob pressão. É assim que o escrete vai entrar em cam-
po em cada partida, com a obrigação de conquistar 
o “hexa”. Parece-nos perigosa a expetativa criada em 
torno de uma seleção que, embora sempre forte, � ca 
longe dos melhores “onzes” de sempre do Brasil. Prova 
disso é a excessiva dependência de Neymar: sem ele a 
top, não vemos quem possa carregar a equipa às costas.

Pontos fortes: Fator motivacional e agregador de Scolari; 
Dupla de centrais do melhor que há; Neymar joga 
quase sempre bem na seleção
Pontos fracos: Na baliza estará um jovem aspirante 
(Je� erson) ou um craque em � nal de carreira (Júlio 
César); Falta um líder a pautar o jogo no meio-campo; 
Menos criatividade do que o normal
Previsão: Meias-� nais

ESPANHA
Podíamos pegar em onze jogadores de fora da convocatória, e ainda 
assim a equipa poderia ombrear com os melhores. O futebol 
espanhol continua a des� lar o seu rol de talentos, e embora a base 
de La Roja seja idêntica à do último Europeu, há quem a possa 
tornar ainda mais forte (Diego Costa). Caso não esteja bem � sica-
mente, a Espanha poderá ter problemas no ataque. E como se 
comportará o já menos fulgurante Xavi?

Pontos fortes: Muita competitividade, com 23 jogadores de top; 
Meio-campo fabuloso, com soluções para qualquer momento do 
jogo
Pontos fracos: Xavi já não tem rotação para 90 minutos, e acompanha 
pouco os movimentos ofensivos; No ataque, Del Bosque só leva 
Diego Costa e os “velhinhos” Villa e Torres
Previsão: Final

TEXTO: Tiago Belim

Os outsiders
ARGENTINA
Higuaín, Agüero e claro, Messi. É por estes três jogadores que 
podem passar as esperanças da albiceleste em fazer uma boa 
competição, sendo que nos parece muito pouco provável que 
levantem o caneco. Com exceção destes e de mais um ou outro 
elemento de classe mundial, não nos lembramos de uma Argentina 
tão fraquinha, em especial no meio-campo e na baliza.

Pontos fortes: O poder de desequilibrar um jogo, com Messi; 
Ataque com “La Pulga”, Higuaín e Agüero é talvez o mais forte 
do Mundial
Pontos fracos: Falta um guarda-redes de grande nível; O meio-
campo é fraco quando comparado ao das melhores seleções
Previsão: Quartos-de-� nal

BÉLGICA
Ao contrário do que é habitual, parece-nos que a melhor equipa 
vinda dos Países Baixos é esta. Já muito se falou na Bélgica, cuja 
aposta na formação começa neste Mundial a dar os primeiros 
frutos. O Brasil será um importante passo para que estes joga-
dores ganhem experiência nos grandes palcos, e talvez possam 
disputar o título europeu daqui por dois anos. Sim, porque o 
� lão de craques belgas só agora começa a ser explorado.

Pontos fortes: Guarda-redes fantástico; Defesa sólida e experimen-
tada; Meio-campo com misto de classe e imprevisibilidade
Pontos fracos: Seleção maioritariamente jovem, sem experiência 
nas grandes competições de seleções; Com a lesão de Benteke, 
o ataque está entregue apenas a Lukaku
Previsão: Quartos-de-� nal
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COLÔMBIA
Uma das seleções mais entusiasmantes da atualidade, a Colômbia 
ganhou, desde já, o prémio do azar, com a lesão grave de 
Radamel Falcao, estrela da equipa e grande esperança para um 
Mundial histórico. Mas ainda que os cafeteros percam o killer 
instinct capaz de resolver um jogo, há jogadores de sobra para 
acreditar numa boa campanha: Cuadrado, James, Jackson e Bacca 
são bons exemplos disso.

Pontos fortes: A maioria dos jogadores atuam nos principais 
campeonatos europeus; Abundância de soluções ofensivas
Pontos fracos: A estrela da equipa � ca de fora por lesão; Defesa 
algo permeável
Previsão: Quartos-de-� nal

FRANÇA
Desde a geração de Zidane, Henry e companhia que a França 
não se consegue apresentar nas grandes competições em 
condições de discutir o título. Com Deschamps agora na pele 
de selecionador, voltam a ter qualidade em todas as zonas do 
campo para discutir cada jogo. O meio-campo combina a força 
de Pogba e Matuidi com a visão de jogo de Cabaye e a técnica 
de Ribéry.

Pontos fortes: Defesa sólida com jogadores rápidos; Meio-campo 
de grande qualidade; Ribéry e Benzema são do melhor que há
Pontos fracos: Se Ribéry não recuperar da lesão, a França perde o 
seu elemento mais desequilibrador; Falta um verdadeiro líder 
dentro de campo
Previsão: Quartos-de-� nal

INGLATERRA
Esta é uma das grandes incógnitas da competição. Não é uma 
grande seleção, tem um meio-campo depauperado – Gerrard e 
Lampard estão no � nal da carreira, Carrick eclipsou-se e Walcott 
lesionou-se – e apresenta-se com Rooney em mau momento, 
depois de uma temporada para esquecer. Mas há aqui jovens 
valores que prometem entusiasmar, como Sterling, Sturridge, 
Lallana ou Barkley.

Pontos fortes: A vaga de promissores jovens jogadores, rápidos e 
capazes de desequilibrar; Mais criatividade nas ações ofensivas, 
sob a batuta de Wilshere 
Pontos fracos: É uma seleção nivelada pela mediania, sem um cen-
tral de classe mundial, meio-campo com pouca dinâmica e um 
ataque refém de um dia bom de Rooney; Está inserida no grupo 
da morte, com Itália e Uruguai
Previsão: Fase de grupos

ITÁLIA
São vários os exemplos onde a Itália, sem que lhe atribuíssem 
muitas hipóteses, surpreendeu: como caso mais gritante, o Mun-
dial de 2006. De volta ao estatuto de outsider, a squadra azzurra 
chega ao Brasil com um misto de experiência e de juventude 
que formam, mais uma vez, uma equipa sólida e difícil de con-
trariar taticamente. E quando se consegue alvejar a baliza itali-
ana, há sempre Bu� on.

Pontos fortes: Na baliza, há três guarda-redes de top; A defesa é, à 
boa maneira italiana, muito segura; A batuta de Pirlo continua a 
pautar o jogo italiano, servindo extremos rápidos e a magia de 
Balotelli
Pontos fracos: As lesões de Montolivo e de Rossi retiram qualidade 
à equipa; A mentalidade de Balotelli: num dia mau, é um jogador 
a menos
Previsão: Meias-� nais

HOLANDA
Em período de clara transição, esta laranja tem uma mecânica 
própria mas a sua capacidade de espremer os adversários parece 
longe do fulgor de outros tempos. Há Sneijder, Robben e van 
Persie, mas falta autoridade na baliza, solidez na defesa e classe 
no meio-campo. Poderá ser uma boa oportunidade para dar ex-
periência internacional a uma equipa maioritariamente jovem.

Pontos fortes: Frente de ataque capaz de causar estragos a 
qualquer equipa, com Sneijder, Robben, van Persie e Huntelaar
Pontos fracos: O coletivo está distante das melhores equipas da 
Holanda, com jogadores jovens e pouco experimentados; 
Ausência de Rafael van der Vaart por lesão, uma das estrelas da 
companhia
Previsão: Oitavos-de-� nal

PORTUGAL
Há uma seleção com Cristiano Ronaldo, e há outra totalmente 
diferente sem ele. Tudo gira, portanto, em torno da recuperação 
do melhor jogador do mundo, que poderá carregar Portugal às 
costas rumo às eliminatórias. Se, para lá de CR7, Fábio Coentrão, 
Pepe, João Moutinho, Nani e o estreante William Carvalho 
estiverem a top, os nossos Conquistadores poderão ser uma boa 
surpresa.

Pontos fortes: Excelente dupla de centrais; Dinâmica e experiência 
do meio-campo; A criatividade e capacidade de remate de Nani 
e, sobretudo, de Cristiano Ronaldo
Pontos fracos: Falta de alternativas para os corredores laterais; 
Ausência de um ponta-de-lança à altura; A lesão preocupante 
de Cristiano Ronaldo
Previsão: Quartos-de-� nal

URUGUAI
No único Mundial disputado no Brasil – em 1950 – o Uruguai causou ao povo brasileiro um dos maiores amargos 
de boca da sua história, batendo a canarinha na � nal. Hoje em dia, é uma seleção experiente, com muitos joga-
dores em equipas europeias de primeiro plano, e um ataque demolidor, graças à dupla Cavani-Suárez, e ao último 
fôlego de Forlán.

Pontos fortes: O ataque, entregue às estrelas Cavani e ao Bota de Ouro 2014, Suárez; A coesão da equipa, com vários 
jogadores nucleares habituados a jogar juntos; O selecionador Óscar Tabarez é um mestre da tática
Pontos fracos: A veterania de alguns jogadores e a falta de soluções para os substituir: Lugano, Gargano, Forlán; A 
lesão de Suárez pode colocar em causa o seu bom momento de forma
Previsão: Quartos-de-� nal
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COM A MAIS SUPERIOR, 
AS TUAS NOITES DE 
QUEIMA SÃO SUPER!

com o patrocínio
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Momentos memoráveis

Para uma Queima das Fitas ser bem 

sucedida, tem de cumprir um requisito 

fundamental: proporcionar momentos 

verdadeiramente memoráveis. E mais 

uma vez, entre � tas e � ores, cartolas e 

bengalas, música e cerveja, nada faltou 

para que a semana mais importante do 

ano para os estudantes do Porto se tor-

nasse num grande sucesso!

“O melhor ingrediente da Queima das Fitas 
do Porto, e das festas académicas em 
geral, é o ambiente de comemoração criado.” 

Esta é a frase que Rúben Alves, Presidente da Direção da 
Federação Académica do Porto, escolheu para resumir 
mais uma edição que, como sempre, contou com muitas 
atividades onde os estudantes � nalistas estão no centro 
das atenções. A Bênção das Pastas, a Monumental Sere-
nata, o Cortejo Académico, o Sarau Cultural, o Rally Paper, 
o Chá Dançante e a Garraiada, com as Noites de música 
no Queimódromo pelo meio, garantem sempre momentos 
muito bem passados entre amigos.

Uma festa que dá gozo organizar!
As Noites da Queima das Fitas têm, no Porto, uma dimensão bastante signi� cativa. A a� uência, 
nas palavras de Rúben Alves, Presidente da Direção da Federação Académica do Porto, 
“situa-se numa média de 27.000 espetadores por dia a aceder ao Queimódromo”. E se, em 
termos de logística, isso pode colocar vários desa� os, por outro lado “a aprendizagem para 
a organização é enorme,  e todo o esforço é claramente compensado pelo gozo de assistir 
à festa gerada à volta de cada concerto, de cada tenda ou de cada barraquinha”.

Uma Queima com muitos motivos de interesse, 
também a nível musical. Foi assim no 
Parque da Cidade, de 4 a 11 de maio, com 
nomes como The Bloody Beetroots, Souls 
of Fire, Alborosie, Mind da Gap, Marcelo D2 
e Linda Martini, entre muitos outros!

Mais um ano em que, ao longo de uma semana, a Queima do Porto significou 
para milhares de estudantes a celebração conjunta de um percurso no 
Ensino Superior que para muitos chega agora ao fim. Mas sejas finalista ou 
caloiro, as noites são sempre inesquecíveis!

Êxtase coletivo!



LEr para crer

| 18 | MaisSuperior . junho 2014| 18 | 

SEJA RESPONSÁVEL. BEBA COM MODERAÇÃO.

Até chegarem ao Cortejo, os estudantes de 
Coimbra já viveram vários dias e noites de 
muita animação. No Queimódromo, a festa 
fez-se ao som de artistas como Capicua, 
Mind da Gap, Nelson Freitas, 2manydjs, 
The Legendary Tiger Man ou o indispensável 
Quim Barreiros!

Dizer que os estudantes trazem vida à cidade de Coimbra é, em Domingo de 
Cortejo Académico, pouco mais que um “understatement”. As ruas parecem 
ser poucas para tanta gente, tanta emoção, tanta cerveja a voar na nossa 
direção. Quem por cá vive e estuda diz que é o melhor dia do ano, e nós 
assinamos por baixo!

O faroeste na         

A crítica social e política é condição essencial de 

qualquer Latada ou Queima das Fitas. Este ano, as 

circunstâncias puxaram pela criatividade dos es-

tudantes, quase sempre com o mesmo destinatário: 

o Governo e aqueles que, da Europa, decidem o fu-

turo do nosso país. O curso de Gestão da Faculdade 

de Economia foi um bom exemplo disso, com um dos 

carros a ter o sugestivo nome de “Ménage à Troika”: “O 
conceito do nosso carro é um Ménage à Troika, em 
que temos na parte da frente a Merkel e o Passos 
a... se é que entendes... o Zé Povinho”, contou-nos 

João Vaz, � nalista deste curso e responsável pelo pro-

jeto. “Basicamente temos que organizar a recolha do 
dinheiro para todos, reservar o camião, comprar as 
flores, as bebidas, no fundo tratar de toda a logística”, 

esclarece-nos.

E a� nal, como é a sensação de estares em cima do 

carro e veres os teus pais a aplaudirem-te, João? “Este 
dia significa o culminar de três anos de estudo, e é 
essencialmente um motivo de orgulho para os nossos 
pais, depois de uma vida inteira a cuidar de nós. Em 
relação ao nosso estado de embriaguez, acho que 
é mesmo para isto que eles nos dão o dinheiro: é 
a bebedeira mais cara das nossas vidas, e é um dia 
para aproveitar!”

Laços para a vida
Um pouco mais ao lado, no seio da comunidade de alunos de 
Psicologia, encontrámos a � nalista Mónica Baltazar, que nos 
referiu os “muitos esforços e dificuldades” que conheceu no 
caminho que percorreu ao longo do curso. Mas mais impor-
tante que isso são as pessoas que “acabamos por conhecer, 
com quem se calhar não nos dávamos tanto ao início, mas 
com as quais criamos laços que ficam para sempre”.

Quanto ao conceito do carro propriamente dito, remete para 
uma ideia simples: “Chama-se “Upside Down”, e reflete o 
facto de atualmente sermos governados ao contrário. Não 
se percebe nada do que fazem”, refere a aluna de Psicologia, 
antes de nos dizer que ambiciona “entrar nesta área, fazer 
investigação, e a partir daí encontrar emprego”.

Ménage à Troika
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No meio dos festejos e da algazarra, houve também quem quisesse falar um 

pouco mais a sério. Joana Monteiro, � nalista do curso de Relações Internacionais, 

estava contente pelo “fim de uma etapa e o dia mais importante para qualquer 

estudante da Universidade de Coimbra”, apesar de � car ainda a estudar durante 

mais um ano. Segundo esta estudante, “as perspetivas não são as melhores, 

infelizmente. O meu curso não é muito específico, por isso resta-nos prosseguir 

estudos, especializarmo-nos numa área, tirar mestrado... Ao mesmo tempo, 

continuar a estudar tem vários custos, e é algo que tem de ser ponderado”, 

acrescenta.

Resolvemos perguntar à Joana sobre as razões para vermos Angela Merkel 

caricaturada na maioria das muitas dezenas de carros preparados para o Cortejo: 

“Eu acho que isto espelha a realidade atual dos estudantes, que é cada vez 

mais problemática. As dificuldades estão a aumentar, as desistências também, 

por causa da falta de dinheiro. A nossa Associação Académica tenta lutar por 

nós, mas há coisas em relação às quais pouco ou nada se pode fazer”.

Antes dos carros começarem a descer o Pólo das Universidades, há 
quem aproveite para passar mais alguns momentos com a família. 
Encontrámos Cátia Fernandes, � nalista do curso de Farmácia, um 
pouco mais calma do que a maioria dos colegas, e resolvemos in-
vestigar: “Este é um dia especial, mas como já me encontro a esta-
giar vai ser um pouco diferente para mim. Amanhã às 9 da manhã 
já tenho de estar a trabalhar!”

Ao lado estava a mãe Margarida Fernandes, que no meio de alguma 
vergonha nos con� denciou que este é “um dia de felicidade, porque 
tanto ela como nós ambicionávamos muito este momento”.

O Cortejo Académico de Coimbra teve, este ano, uma particularidade: da to-talidade dos carros e cursos presentes, um contingente maior que o normal pertenceu ao curso de Medicina. Conforme nos contaram João Barradas e Lúcia Moleiro, alunos do 6º ano da área, este foi o ano letivo de transição após uma mudança curricular na estrutura do curso, o que fez com que tanto os alunos do 4º ano como os do 5º participassem no Cortejo, num total de 19 carros afetos apenas ao curso de Medicina. A partir de 2014/2015, serão apenas os alunos do 4º ano a poder fazer parte do carro.

Quanto às emoções propriamente ditas, o João descreveu-as em tom poético: “a Serenata é o início da emoção, e o Cortejo é o concretizar de um sonho. Aqui em Coimbra, e mais especificamente em Medicina, apenas um determinado conjunto de pessoas pode fazer, neste ano, estas coisas. Por isso, chegar ao último ano e poder participar nisto tudo é muito especial”.Já de olhos postos no horizonte, estes alunos vêem o futuro com moderada es-perança: “Para o ano, se tudo correr bem, começamos o nosso árduo trabalho na Função Pública. Vamos lá a ver como é que corre!”

O melhor dia da Queima“O Cortejo bate qualquer noite de recinto!” Quem o diz são 

os alunos do 4º ano de Direito, Sara Dias e Nélson Teixeira. E 

perante uma a� rmação tão taxativa, quem somos nós para 

contradizer?

Viramo-nos para o lado e encontramos So� a Moreira, Rita 

Rodrigues, Catarina Loureiro e Maria João Vieira, todas alunas 

� nalistas do curso de Ciências Farmacêuticas, e dos grupos 

mais animados da tarde. A culpa, dizem elas, é do Cortejo: “É 

o dia mais especial e simbólico da Queima! Para o ano não 

sabemos onde estaremos, mas queremos voltar a estar aqui 

todas juntas!”

Uma Associação Académica 

que luta pelos alunos

Felicidade para filhos... e pais

Um sonho tornado realidade

Vê a nossa reportagem no 
cortejo acadèmico
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Depois da Serenata e do Arraial Universitário, 
seguiram-se três noites de muita festa 
ao sabor da Super Bock e ao ritmo de 
Nelly, Vengaboys, Bob Sinclar, Regula e 
Rudimental. Para o ano há mais, algures 
em maio, no Pólo Universitário da Ajuda!

Foram três noites com muita gente jovem, muita música, boa disposição, 
e claro, muita Super Bock. O pólo Universitário da Ajuda foi, uma vez mais, 
um belo anfiteatro onde perto de 40 mil pessoas se juntaram para celebrar. 
Uns festejaram a conclusão do curso, outros a chegada ao Ensino Superior, 
mas todos sorriram à amizade e à oportunidade de desfrutarem destes 
momentos.

Festa em dose 
tripla

Como foi a Semana Académica de Lisboa de 2014, por 

comparação aos anos anteriores? A pergunta foi feita a 

muita gente, a resposta foi quase sempre a mesma: 

“É sempre diferente a cada ano”, naquele tom de quem 

quer dizer que, quaisquer que sejam os artistas e as 

atrações, vale sempre a pena estarmos cá a curtir. Em todo 

o caso, houve um nome que se destacou nesta edição 

da SAL: “Em termos de concertos, valeu sobretudo pelo 

Nelly!”, na opinião da Raquel Inês e da Liliana Campos, 

estudantes do curso de Serviço Social.

E se uma se vê, para já, apenas a “terminar o mestrado”, 

a outra tem um objetivo bem de� nido: “Quero acabar o 

meu curso, e depois eventualmente ir para o Exército, 

por ser uma área que sempre me fascinou e por oferecer 

outra segurança em termos de emprego”, refere a Liliana 

Campos.

Ainda há cursos que permitem olhar para o futuro 
com con� ança. Pelo menos a avaliar pelas palavras das 
alunas Ana Nascimento e Adriana Silva, no 1º ano de 
Ortóptica na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de 
Lisboa: “Viemos para Lisboa para tirar uma formação 
e ter emprego, o que no nosso curso nem está muito 
mau!”
Mas como o que interessa é mesmo a festa, estas alu-
nas não falharam um único dia da Semana Académica: 
“Estamos a gostar muito, é a primeira vez! Hoje vale 
sobretudo pelo Bob Sinclar!”

Curtição e 
pensamento positivo

Nelly para animar a malta
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Se tivéssemos de adivinhar, apostaríamos que, na altura em que falou con-

nosco, o Rodrigo Almeida já tinha bebido umas Super Bock... Este estudante 

do 1º ano de Engenharia de Telecomunicações e Informática no ISCTE-IUL não 

escondeu que estava a adorar a festa, e quando lhe perguntámos pelo futuro, 

foi rápido a responder: “O meu curso é muito complicado, sei que vou demorar 

muito a fazer aquilo porque não trabalho muito, mas vamos vivendo.”

Ao seu lado estava a Joana Rodrigues, estudante do 4º ano de Psicologia Clínica 

e com uma resposta bem mais politicamente correta debaixo da língua: “Se 

tudo correr bem vou terminar o curso no próximo ano, e depois quero exercer 

Psicologia Clínica, mas tudo vai depender das oportunidades que surgirem.”

Podemos não estar em Coimbra, mas festa académica que se preze pede sempre os indefetíveis do traje. Andavámos à procura de quem falasse connosco sobre ele, e demos de caras com Ana Carmo e Ana Gonçalves, estudantes do 2º ano de Ciências da Saúde na Universi-dade de Lisboa, e claro, vestidas a rigor. A Semana Académica deste ano foi, para elas, “um momento de celebração aos nossos caloiros. No ano passado foi diferente, tudo era novo para nós... Este ano estamos cá por eles, e claro que não podíamos faltar!”

E como este ano se comemoraram também as 30 edições da Semana Académica de Lisboa, falámos ainda com o Presidente da Associação Académica de Lisboa, Marcelo Fonseca. Na sua opinião, o balanço é “positivo, com três noites cheias de muito público. Fizemos uma grande aposta este ano na comunicação e imagem da SAL pelo facto de celebrarmos a 30ª edição, para além do facto de querermos oferecer melhores condições aos estudantes de Lisboa”.
Para isso, o recinto e as infraestruturas foram substancialmente melhorados, o que trouxe “um feedback muito bom. Nesta edição apostámos igualmente no cartaz e trouxemos pela primeira vez a Portugal Rudimental e o rapper norte americano Nelly. Acreditamos que o concerto do Regula foi um dos momentos altos do evento, não só pelo nome mas também pela interação com o público e os convidados de renome que atuaram com ele”, sustenta ainda.

Por último, quisemos saber o que dá, a� nal de contas, mais gozo a estes jovens, na altura de organizarem um evento destes. A resposta foi pronta: “A satisfação do público, desde a abertura de portas até ao fecho do recinto!”

30 anos cheios de SAL

O álcool torna-nos mais sinceros

Trajar tem sempre mais encanto
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De terça a sábado, a Semana Académica 
transformou Beja num dos epicentros 
da festa académica que se espalha um 
pouco por todo o país. Vários estilos 
d e  m ú s i c a ,  n o m e s  c o n h e c i d o s  d e 
todos, num evento que se juntou, pela 
primeira vez, à Bênção das Pastas, 
para grande satisfação dos alunos!

E porque o nosso Ensino Superior não vive só de Lisboa, Porto e Coimbra, 
descemos até ao Alentejo para espreitar o que passou na Semana Académica 
de Beja, com destaque especial para a Bênção das Pastas. No primeiro ano 
em que os dois eventos se juntaram, os alunos puderam desfrutar ainda 
mais do excelente convívio académico que esta zona reserva aos jovens!

Abençoado!

Uma das novidades da Semana Académica de Beja 2014 face aos anos anteriores 

esteve na integração da Bênção das Pastas, e que foi do agrado de muitos dos es-

tudantes que fazem desta cidade alentejana a sua casa durante o ano letivo. Para 

Andreia Guerreiro, aluna do 2º ano de Serviço Social, este ano foi melhor que os 

outros por esta razão, e também pela “melhor organização” e pelo “cartaz mais 
apelativo, com melhores cabeças de cartaz”.
André Santos, aluno do 3º ano de Educação e Comunicação Multimédia, optou 

por destacar “a forma como o espaço está agora distribuído. Gosto muito mais!” Esta é das Semanas Académicas mais bem referencia-

das pelos estudantes, no que à organização diz res-

peito. Cândida Correia é aluna do 3º ano de Educação 

e Comunicação Multimédia e achou o evento “muito 

bem organizado, desde os artistas à própria organi-

zação em si. É das melhores a que já fui. Como finalista, 

foi a “cereja” que faltava no topo do bolo!”

Em termos de expetativas para as noites da Semana 

Académica, a Cândida também não teve dúvidas: “As 

maiores vão para a noite de Mastiksoul, uma vez que 

é a nossa grande noite!”

Para o futuro, poucas certezas: “Tenho como objetivo 

chegar o mais longe possível. Assim que termine a 

licenciatura, quero entrar no mercado de trabalho 

para ter a noção das oportunidades. Caso não con-

siga ser bem sucedida aí poderá surgir a hipótese 

do mestrado.”É esta a de� nição de João Raposo, Presidente da Associação de Estudantes da Escola 

Superior de Educação de Beja e aluno do 3º ano do curso de Educação e Comunicação 

Multimédia, para a edição deste ano da Semana Académica de Beja. “Para além da 

junção com a Bênção das Pastas,  houve também uma grande aposta na divulgação 

do evento, com a criação de uma “hashtag” oficial Semana Académica de Beja 2014 

- #SAB14 - onde diariamente foram colocadas informações e notícias.”

O cartaz foi composto por vários estilos de música, desde a noite das tunas da cidade 

de Beja, à música popular com Rúben Baião e Quim Barreiros, à noite espanhola com 

Rafa e Beltran, passando por bandas como os HMB e grandes DJs como Diego Miranda 

e Mastiksoul.

Semana Académica com direito a Bênção

Mastiksoul a partir tudo!

Atual e irreverente

Alentejo



af press sbsr meco 2014 210x297 ms.indd   1 23/05/14   11:19



dá-te ao trabalho

| 24 | MaisSuperior . junho 2014

Drive O� cina

Se estás a ter um dia caótico e tens 
de levar o carro à revisão, à inspeção 
ou à o� cina, este serviço é para ti. 
Em 30 minutos, o motorista da Drive 
Gourmet está onde precisares, leva-te 
o carro onde for preciso e trá-lo de 
volta.

Drive Chauffeur

Estás em Lisboa, com o teu próprio 
carro, mas não te sentes à vontade 
para conduzir na capital?
Nada temas: da condução à hora de 
estacionar, podes ter um chau� eur 
particular que te guie na confusão 
da cidade. Se não tens carro, a Drive 
Gourmet também tem veículos 
disponíveis.

Drive Aeroporto

De malas feitas a caminho do aero-
porto, mas não sabes o que fazer ao 
carro depois de apanhares o avião? 
Não tens quem to leve para casa e 
sabes que deixá-lo no estaciona-
mento do aeroporto vai sair caro? 
Liga para a Drive Gourmet e, no es-
paço de 30 minutos, tens o problema 
resolvido.

Encontrar um lugar para estacionar, voltar para 
casa depois de uma noitada, ir à oficina ou à 
inspeção... Se é verdade que ter um carro é 
sinónimo de mobilidade e independência, o facto 
é que, muitas vezes, preferias não ter de te sentar 
ao volante. É aqui que a Drive Gourmet promete 
ser a tua salvação! TEXTO:: Ana Teles Teixeira

FOTOS: Drive Gourmet

Ainda só tem 2 anos, mas já é um sucesso indiscutível. A Drive Gourmet nasceu da junção das cabecinhas pensa-
doras de Filipe Bernardo, de 31 anos, e Rafael Martinho, de 32. Um é aluno de Gestão do Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão, com carreira pro� ssional na área da banca de investimento e mercados � nanceiros; o outro estuda 
Gestão de Marketing no IPAM e tem uma década de experiência na indústria farmacêutica na área de Marketing e 
Vendas. “Tivemos um início de percurso académico em comum e somos grandes amigos desde então”, conta 
Rafael, que respondeu às nossas perguntas. 

O conceito não é novo (a inspiração veio de Basileia, na Suíça), mas Filipe e Rafael foram os primeiros a pô-lo em 
prática por estes lados. Depois de muita pesquisa e análise dos modelos que já conheciam – da vizinha Espanha 
à longínqua Austrália – elaboraram um plano de negócio e de marketing, � zeram contas à vida e transformaram 
a ideia numa empresa.

Porquê “Drive Gourmet”?
O nome Drive Gourmet existe porque “Drive” é o que fazemos e explica igualmente a 
nossa força para “fazer acontecer”, a nossa motivação, o nosso drive. E “Gourmet” por 
apresentarmos um produto/serviço de valor e qualidade acrescida e diferenciada.

Qual é a vossa “missão”?
A nossa missão é a segurança rodoviária e a diminuição da sinistralidade, aliadas ao con-
forto dos nossos clientes.

O projeto cresceu bastante desde que começou… Até já têm um Clube Drive 
Gourmet! Estavam à espera de ter este sucesso todo?
Bom... A verdade é que cresceu mesmo bastante, desde o aumento do reconhecimento 
da marca até à criação de novos serviços, o salto foi considerável. Contudo, temos con-
sciência que ainda estamos a dar passos de bebé em direção ao que queremos alcançar. 
Este ano vai ser decisivo na implementação e crescimento da marca, pois estamos a pre-
parar a expansão para o resto do país.
Existe muito mercado para conquistar, quer no serviço Drive Noite, quer nos nossos 
novos serviços Drive O� cina e Drive Aeroporto.
O Clube Drive Gourmet surge, quer na ótica da interação/integração do cliente com mar-
ca, quer no facto de lhe facultar acesso aos nossos serviços a um preço mais convidativo.

Que conselhos dão a jovens que queiram começar um projeto seu?
O principal conselho que posso dar é o de arriscarem. Montes de excelentes ideias mor-
rem à nascença simplesmente porque não arriscamos. Nem sempre os projetos necessi-
tam de grande investimento económico, mas sim de espírito inventivo e capacidade de ir 
à luta. Se o conceito não pegar, arrisquem outra abordagem, se não der, arrisquem outro 
conceito. Aprendam com os erros e sigam em frente!

Levem-me a casa!
apenas 1,5€/km
de quarta a sábado
das 22horas às 05horas

1 213 887 082 / 915 099 904
F Rua de Campolide nº 166 I 1070-183 Lisboa
5 www.drivegourmet.com
f /DriveGourmet
8 geral@drivegourmet.com

“Arrisquem! 
Nem sempre é preciso 
grande investimento 
económico, mas sim 
espírito inventivo e 

capacidade de ir 
à luta.”

Drive Noite

Vais sair e levas o carro. Conversa 
puxa conversa, copo puxa copo e, 
quando dás por ti, sentes que já não 
estás em condições de conduzir.
Diverte-te com os teus amigos à 
vontade e não te preocupes – tens 
um chau� eur privado que te leva a 
casa em segurança, no teu carro e 
com a tua música.

| 24 | 
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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.razaoatomovel.com

Este mês alertamos-te para os perigos da condução 
sob o efeito do álcool. Já sabemos que os conheces, 
mas é sempre bom recordar. Àquele amigo que 
teima em beber e conduzir, mostra-lhe os nossos 
dois quadros (mais abaixo).

Este foi o mês das Queimas das Fitas. Para todos, é 
o � m de um ciclo repleto de sacrifícios, momentos 
inesquecíveis, amizades para a vida e começo de 
novas etapas. Por tudo isto, são momentos de festa 
e de celebração, e já se sabe: onde há festa há ál-
cool – há quem também lhe chame a “Queima dos 
Fígados”. Queimes o que queimares, se conduzires 
não bebas.

Durante o meu percurso académico, perdi a conta 
às vezes que ouvi a� rmações disparatadas como “eu 
sei quando devo parar de beber”, “se beber só X cer-
vejas não acuso álcool no balão”, “se for devagar não 
tem problema” ou “eu sei onde estão as operações 
STOP”.
Perdi também a conta às vezes que acabei por ir le-
var amigos a casa, a amigos que foram multados, e 
a tantos outros que � caram sem carta. Felizmente, 
nenhum pagou o derradeiro preço por conduzir 
com álcool no sangue: ter um acidente.

É sabido que o consumo de álcool diminui a 
coordenação motora e os re� exos, afectando as ap-
tidões perceptivas e cognitivas, e, inevitavelmente, 
as nossas capacidades de antecipação, previsão e 
decisão. Portanto, deixem-se de tretas, conduzir 
sob o efeito do álcool é perigoso.

O álcool tem também outro problema. Nem sempre a mesma quanti-
dade de bebida é assimilada pelo nosso organismo da mesma forma. 
Estados de humor, fadiga, hábitos alimentares e medicação alteram 
a forma como o teu organismo absorve o álcool. Todos estes fatores 
concorrem para que a ingestão de bebidas alcoólicas seja uma in-
cógnita.
De acordo com estudos expressos no Plano Nacional para a Redução 
dos Problemas ligados ao Álcool 2009-2012 (PNPA), do Instituto da 
Droga e Toxicodependência, considera-se que a condução sob o 
efeito de álcool continua a ser uma causa essencial de acidentes ro-
doviários em toda a União Europeia, contribuindo, de acordo com o 
mesmo relatório, para a morte de pelo menos 17.000 pessoas (sim, 
dezassete mil pessoas…).

De salientar que no caso dos motociclistas, uma taxa de alcoolemia 
superior a 0,50 g/l aumenta até 40 vezes o risco de acidente. Mais 
exemplos? Os condutores até aos 25 anos e sem grande experiência 
ao volante, ao conduzirem com uma taxa de alcoolemia de 0,50 g/l, 
correm um risco 2,5 vezes superior àquele a que estão expostos os 
condutores mais idosos e experientes. Sim, é isso mesmo. Passas a 
conduzir tão mal quanto aquele idoso teu vizinho.

Fica o alerta feito. Nas Queimas das Fitas ou em qualquer outra festa, 
coordenem-se com os vossos amigos e decidam quem leva o car-
ro. Não custa nada. Há tanto na vida por celebrar, não a estraguem 
numa noite.

Quanto custa ser apanhado 
com álcool no sangue
Se achas que as bebidas são caras, as coimas por conduzir 
com excesso de álcool ainda são mais. 
Aqui � ca a tabela de coimas. 
Depois não digas que não avisámos:
0,5 a 0,8 g/l – É uma infração grave, com coima cor-
respondente de 250 a 1250 euros, e sanção acessória de inibição de 
conduzir de 1 mês a 1 ano;

0,8 a 1,2 g/l – É uma infração muito grave, com 
coima correspondente de 500 a 2500 euros, e sanção acessória e 
inibição de conduzir de 2 meses a 2 anos;

Mais de 1,2 g/l – É crime, com pena de prisão até 1 ano ou 
pena de multa até 120 dias (a de� nir pelo tribunal) e proibição de 
conduzir de 3 meses a 3 anos.

O álcool e o risco de envolvimento em acidente mortal
O risco de envolvimento em acidente mortal aumenta rapidamente à 
medida que a concentração de álcool no sangue se torna mais elevada. 
Descobre como aqui:
0,50 g/l ............... o risco aumenta 2 vezes
0,80 g/l ............... o risco aumenta 4 vezes
0,90 g/l ............... o risco aumenta 5 vezes
1,20 g/l ............... o risco aumenta 16 vezes

Dados: ANSR
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TEXTO: Ana Teles Teixeira
FOTOS: Otherwai

Hoje em dia, os CVs já não são o que eram. O nome ‘Curriculum Vitae’ faz a 
maioria dos empregadores suspirar de aborrecimento e, segundo nos contam 
os especialistas da Otherwai, a solução é só uma: rasgar o teu currículo 
antigo e transformá-lo em algo novo - um passaporte para o emprego.

O teu currículo é igual aos outros todos? 
Sentes que não transmite o teu valor? 
Nós podemos ser a solução.

“
” É assim que se apresentam as seis cabecinhas pensadoras que estão 

por detrás da Otherwai Catch’a Job: Hugo Alexandre Trindade 
(Design de Multimédia & Comunicação, Gestão de Design & Em-
preendedorismo), Pedro Pereira (Artes Grá� cas, Ilustração), Mafalda 
Ferreira (Ciências da Comunicação - Jornalismo, Assessoria, Multimédia), 
Joana Teixeira (Marketing), Leonardo Ferreira (Design Grá� co e Artes 
Visuais) e André Pereira (Técnico especialista Multimédia). 

O seu objetivo? Pegar no teu CV e transformá-lo em algo que salte à 
vista do teu empregador. Os preços vão dos 30 euros para um 
currículo bonito em formato pdf (ou 40 cartões de visita) até aos 70 
euros pelo serviço de uma página pro� ssional online, ou até um CV 
em vídeo.

Fomos falar com a equipa da Otherwai para te darmos algumas dicas 
de apresentação, e para � carmos a conhecer mais sobre este projeto 
que, não te prometendo milagres, garante pelo menos ajudar-te a 
conseguir uma entrevista de emprego.

- Nunca coloques informações pessoais que 
no futuro possam jogar contra ti. Por exemplo, 
o facto de seres pontual ou empenhado não é 
para estar escrito – é para se provar no local 
de trabalho.

- Uma imagem vale mais que mil palavras – 
ou seja, cuidado com a fotogra� a que usas. 
Deve ter um ar pro� ssional, cuidado e coerente 
com a imagem que queres passar.

- O teu potencial empregador não está 
interessado na tua história de vida completa. 
Escolhe bem a informação que colocas no 
currículo e, claro, guarda alguns trunfos 
para a entrevista.

Os conselhos da ovelha
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Sabemos que praticamente fala por 
si, mas... Porquê ovelhas?
Toda a gente usa o CV para se divulgar. Nós vamos trans-
formar os currículos em algo único e envolvente. As 
ovelhas são todas iguais mas a nossa ovelha distancia-se das 
outras porque escolhe apresentar-se de maneira diferente 
(óculos de sol e laço) e, assim, prima pela originalidade.

Sentiram que havia a necessidade 
de algo como a Otherwai para os 
recém-licenciados portugueses?
Não só, mas também. Se, até então, ter um curso superior 
era quase garantia de emprego para a vida, hoje em 
dia, a realidade não é essa. A economia portuguesa não 
precisa de tanta gente para a mesma função, por isso 
é crucial que as pessoas se saibam adaptar a essa nova 
realidade. Sentimos que podíamos ajudar. Dar o nosso 
contributo. Os nossos serviços potenciam essa vertente 
mais dinâmica e versátil da procura de emprego. 
Obviamente que não fazemos milagres, longe disso, 
mas aumentamos a hipótese para os nossos clientes 
conseguirem uma entrevista de emprego. Isso acontece 
porque focamos, através de um trabalho pessoal, os
objetivos do cliente com as necessidades do mercado. 

Hoje em dia, um CV continua a ser 
indispensável para deixar uma boa 
primeira impressão?
Claro. O Curriculum Vitae é indispensável, mas deveria 
ter outro nome. A ideia de que deve albergar toda a 
informação já está ultrapassada. Deveria chamar-se Passa-
porte de Emprego. Um documento que permitisse uma 
rápida e fácil adaptação a qualquer emprego. É isso que 
fazemos. 

No meio de um mar de currículos 
na secretária do empregador, é 
possível sermos diferentes? Como?
Sim, claro que é. O importante é conseguir a entre-
vista. Existem várias fases para conquistar uma vaga 
de emprego e conseguir a entrevista é uma delas. Isso 
depende, obviamente, do currículo que possamos vir a 
apresentar, já que irá inevitavelmente falar por nós. Se 
for criativo, terá destaque. Se tiver destaque, poderá ser 
uma porta para uma entrevista de emprego. Depois a 
conversa é outra.

Há mais alguma pergunta que queiram 
ver colocada? Algo que não queiram 
deixar de dizer?
Não queremos deixar de dizer uma última coisa. Não re-
solvemos o problema do desemprego, ou melhor, da fal-
ta de emprego. Simplesmente criamos condições para 
que as oportunidades aumentem. O nosso trabalho, por 
si só, não resolve nada se as pessoas não tiverem um es-
pírito lutador. Nós tornamos tudo mais estimulante aos 
olhos de quem emprega, mas só quem for realmente 
estimulante irá conseguir conquistar o seu lugar. No 
fundo, nós não criamos currículos, desenvolvemos  passa-
portes para o emprego. 

A equipa

Portefólio

Hugo Alexandre Trindade 
Design de Multimédia & Comunicação
Gestão de Design & Empreendedorismo

Pedro Pereira
Artes Grá� cas 
Ilustração

Mafalda Ferreira 
Ciências da Comunicação: 
Jornalismo, Assessoria, Multimédia

Joana Teixeira
Marketing

Leonardo Ferreira
Design Grá� co
Artes Visuais

André Pereira
Técnico especialista Multimédia
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Num mundo onde a crise não é apenas 
económica, mas chega aos valores, 
à política e à justiça, é precisa inspiração 
para encontrar soluções. Dois especialistas 
em Economia e Gestão escreveram um 
livro que aborda o teu desenvolvimento 

vão  c r iar  em t i  um sent imento 
de  felicidade e de autorrealização. 

Fomos falar com Pascual Olmos, um dos 
autores, para te trazer a resposta.

ENTREVISTA: Tiago Belim
FOTOS: A Esfera dos Livros

A
vida

que
tu
mereces

Este vosso livro é uma manifestação de 
desejo que os nossos jovens herdem um 
mundo melhor?
É o seu objetivo fundamental. Penso que o 
mundo atual, apesar dos nossos progressos 
a nível material, está muito desequilibrado 
pelo facto de não termos atendido às 
necessidades do nosso “eu”, das pessoas, e 
da envolvente social.
Neste livro procurámos pensar nos nossos 
� lhos e em todos os jovens.

Quais são os grandes conselhos que 
podem dar aos jovens que estão prestes a 
iniciar o seu percurso pro� ssional?
Que escolham um trabalho com o qual se 
sintam realizados, porque só se poderão 
destacar em algo que realmente gostem de 
fazer. Para além disso, estarão a disfrutar do 
caminho que vão percorrer, dia após dia.
É essencial que o que façam seja muito bem 
feito e que os diferencie dos demais, e que 
no processo saibam utilizar a explosão 
tecnológica que vai mudar o mundo nos 
próximos 10 anos com a mesma intensidade 
que mudou os últimos 50.
E vão existir campos realmente inovadores, 
como a Bio/Telemedicina, a indústria do 
lazer, as Telecomunicações, para além de 
produtos novos como o grafeno.

Enquanto responsáveis de empresas, quais as vossas 
grandes preocupações em relação aos vossos recursos 
humanos?
Que o ambiente de trabalho seja excelente, que os colabora-
dores encontrem sentido para o seu trabalho diário, através de 
políticas de inovação social dentro da empresa (acordo mútuo, 
teletrabalho, integração das pessoas com de� ciência, mobilidade 
interna, igualdade de género e origem, saúde e bem-estar, etc.)
Para além disso, preocupamo-nos com a medição objetiva do 
acrescento de valor em cada um dos postos de trabalho.

Acham que os jovens de hoje estão preparados 
para ser o motor dessa mudança?
Sim. Os jovens têm hoje mais educação que 
qualquer outra geração, que com um pouco 
mais de critério – que vem com a experiên-
cia de vida – os vai projetar para altos voos 
no futuro. Ao mesmo tempo, devem exigir 
transparência, algo que as tecnologias de 
informação podem ajudar a conseguir, 
permitindo maior objetividade e menos 
manipulação.

“A vida que tu mereces”
Álex Rovira e Pascual Olmos

Editora: A Esfera dos Livros
Páginas: 192
Edição: 2014

PVP: 16 euros

Como é possível então vivermos a vida 
que nós merecemos?
“A vida que tu mereces” tenta harmonizar as 
necessidades do “ser” com o equilíbrio social 
e, em simultâneo, potenciar a competitividade.
Na pergunta anterior falei de educação e 
de transparência. Acrescentaria também 
uma democracia mais direta e participativa, 
porque de nada vale ir apenas votar de 
quatro em quatro anos. Quem é afetado 
pelas decisões das Câmaras Municipais e 
dos Governos deve ser consultado sobre 
esses mesmos temas, sejam os habitantes 
de um bairro ou uma classe pro� ssional. As 
empresas já o fazem com os vários segmentos 
dos seus clientes, e no Butão (país do sul 
da Ásia) até existem 72 indicadores para 
medir a felicidade da população. Já existe 
tecnologia para isso.
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Já acabaram as sempre aguardadas Queimas das Fitas, talvez os pontos mais altos do ano aca-
démico. Felizmente, não é só nesta altura que são mais que muitos os convites para participar em 
festas e iniciativas da tua faculdade. O único problema é mesmo gerir o orçamento e evitar que 
o mês tenha mais dias do que euros, como frequentemente ouvimos dizer. Por isso, aqui � cam 
algumas dicas:

Antes de decidires onde vais e de começares a responder aos convites dos teus amigos, vê qual é 
a folga que tens no orçamento para as saídas. Só depois de apurares esse montante é que deves 
começar a planear onde irás estar presente.

Se o número de espetáculos ou iniciativas a que pretendes ir for considerável, pondera a opção da 
compra do bilhete geral, que geralmente permite alguma poupança.

Em vez de ires sempre aos jantares, e depois aos arraiais ou aos bares, opta por jantar em casa – 
com amigos – para diminuíres os custos com as refeições. Se for em grupo, cada um pode levar 
uma coisa, de modo a repartirem as despesas.

Nos jantares fora, opta por aqueles que consideras imprescindíveis e escolhe as opções de menus 
pré-de� nidos, em que sabes sempre quanto vais pagar, evitando surpresas desagradáveis.

Escolhe espaços noturnos onde não tenhas consumo mínimo obrigatório e seleciona aqueles com 
preços mais baixos.

Não te decidas a ir a uma festa sem teres noção do valor da entrada que é cobrado. Os consumos, 
nos bares ou nos arraiais, devem ser feitos de acordo com o teu orçamento.

Antes de saíres de casa, é fundamental que de� nas o montante disponível para gastar. Sugiro 
mesmo que leves apenas esse dinheiro na carteira, evitando cair em tentações.

Se houver lugar a deslocações, evita ir sozinho de carro ou de táxi. Junta os amigos e divide os 
custos do transporte.

Diverte-te e aproveita ao máximo as tuas noites, mas sem excessos!

Susana Albuquerque
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