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Temos 14 músicas que
te vão fazer derreter
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Entrevista aos autores do livro
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Veste e siga
Em época de Carnaval, fomos à procura de profissionais que andam
todos os dias 'mascarados', conforme exige a sua profissão.
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ÍNDICE | passatempo
Exames bem preparados!
Parece que ainda falta muito tempo, mas a verdade é que a data
dos Exames Nacionais não está assim tão longínqua... Assim sendo, a Mais Educativa e a Raiz Editora estão ansiosas por ver como
pões em prática o teu estudo com recurso aos 2 packs “Preparar
o Exame 2013 | Matemática A | 12.º ano” “Preparar o Exame
2013 | Português | 12.º ano” que temos para te oferecer.

+

As duas mais originais ganham um pack “Preparar o
Exame 2013 | Matemática A | 12.º ano” + “Preparar o
Exame 2013 | Português | 12.º ano”.

Elabora uma frase que inclua as palavras “Raiz
Editora”, “Mais Educativa” e “Exames Nacionais”.

PVP: 24,40 euros (cada livro)
Foto: Raiz Editora

Ambos livros (o de Matemática e o de Português) incluem
Provas de Exame de anos anteriores, com propostas de resolução,
para que possas avaliar o teu desempenho, melhorar a gestão do
tempo e familiarizares-te com o tipo de questões colocadas no
Exame. Por isso não percas mais tempo, entra em www.maiseducativa.com, procura o texto referente a este passatempo e envia a
tua participação através do formulário existente. Boa sorte!
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Fardados para trabalhar
Se é privilégio dum jornalista ou dum designer poder escolher o modelito
de roupa que mais lhes aprouver para usar no seu dia-a-dia de trabalho, o
mesmo não se passa na rotina dum bancário, dum polícia ou dum juiz. Há
proﬁssionais que obedecem a um código de conduta aplicado ao vestuário.
Seja por questões de aparência, segurança, tipo de atividade proﬁssional
ou tradição, a verdade é uma: uma
vez ganho o gosto pelo trabalho,
a farda passa a ser uma espécie
de segunda pele para estes trabaProprietário/Editor: Young Direct Media, Lda
lhadores, como nos conﬁrmam os
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O bom tempo exige mochilas de cortar a respiração, verdade?
A Mais Educativa e a Ericeira Surf Shop sabem o quanto gostas de
andar na moda e têm, por isso, uma Mochila Ericeira Surf Shop Trip
para oferecer.
Para seres o grande vencedor deste passatempo, apenas terás de:
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mais romântica que co
Se a fotografia que obtiver mais likes for a tua, levas a mochila
para casa! Portanto, agora a criatividade e o romantismo estão do
teu lado. Participa.
PVP: 24,90 euros
Foto: EriceiraSurfShop

1. O passatempo “Raiz Editora” tem como data de início a 5 de fevereiro de 2013 e termina a às 23:59h de 5 de março de 2013. O passatempo “EriceiraSurfShop” tem
como data de início a 5 de fevereiro de 2013 e termina às 17:00h de 5 de março de 2013. Qualquer participação fora destas datas serão recusadas. | 2. Das respostas
recebidas, apenas serão consideradas válidas as que preencherem devidamente os campos solicitados no formulário de resposta. | 3. Só é aceite uma resposta
válida por endereço de e-mail e por concorrente. | 4. Do conjunto de respostas válidas recebidas, os premiados serão selecionados de acordo com o método de
seleção e o número de prémios comunicados no respetivo passatempo. | 5. No caso do número de participações ser inferior ao número de prémios disponíveis,
serão contemplados todos os participantes que responderem acertadamente. | 6. A lista dos premiados será publicada online, na área de Passatempos, sendo os
vencedores ainda notificados via e-mail ou telefone, pelo que os participantes deverão facultar sempre os seus contactos corretos e atuais. | 7. Todas as demais
dúvidas e questões podem ser endereçadas para o e-mail passatempos@maissuperior.com. | 8. Caso os prémios não sejam levantados após 3 meses de serem
anunciados os vencedores, esse vencedor perderá o direito a esse prémio.
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Mochila Ericeira Surf Shop Trip
O que vais meter lá dentro?
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TOQUE DE ENTRADA

Leiria brinda à

Medicina
Tradicional
Lisboa primeiro, Braga e Porto depois, e agora Leiria. O Instituto de Medicina Tradicional
(IMT) abriu mais uma escola e mostrou por que
é que esta área continua a crescer. Entre Massoterapia, Acupunctura, Naturopatia ou Medicina
Ayurvédica, há um mundo por descobrir.
Texto: João Diogo Correia

Não tens o 12º ano? A porta está aberta!
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No IMT, para além de sessões para experimentar algumas técnicas
da Medicina Tradicional, seminários e workshops, encontras cursos
de curta, média e longa duração, abertos tanto a proﬁssionais como
a quem nunca se cruzou com esta área.
A ideia é que os mais longos sejam semelhantes a um curso superior, mas o IMT não fecha as portas a quem ainda não fez o 12º ano.
Frederico Carvalho explica: “fazemos um acordo com o aluno. Ele
faz a prova de acesso, para ver se tem condições, entra na escola e
garante-nos que, durante o tempo do curso, termina o 12º ano”. Se
não o ﬁzer, “pode ter problemas para receber o diploma”, acrescenta
o diretor de formação.
A grande vantagem? “Aqui damos uma formação muito pragmática e virada para o mercado de trabalho”. Há empregabilidade, porque há mais procura por parte da população.
Mário Rodrigues conclui: “deu-se muita ênfase ao Ensino Superior
e a bolha rebentou – isto é um sinal à população de que esta área
está em crescimento, esta alternativa é válida”.

Tudo começou na capital, há 15 anos. O ensino na área da Medicina Tradicional, a que assenta em métodos naturais e não recorre a fármacos ou
cirurgias, era “incipiente e, de alguma forma, disperso”. Quem o diz é Mário
Rodrigues, diretor do IMT, que acrescenta que o percurso da instituição tem
sido “uma luta”.
A aposta foi ganha, “a juventude começou a aderir” e o IMT sentiu necessidade de crescer. Depois da sede em Lisboa, abriu escolas em Braga e no
Porto, e agora fixa-se em Leiria, para responder à procura dos alunos da zona
centro, que até aqui eram ‘obrigados’ a ir para Lisboa, segundo Frederico Carvalho, diretor de formação da instituição.
A abertura oficial da escola na cidade do Lis deu-se no passado sábado (19
de janeiro) e contou com a presença dos responsáveis do IMT e da vereadora
da Câmara Municipal de Leiria (CMLeiria) para a Promoção do Desenvolvimento, Isabel Gonçalves. Devido ao mau tempo que se fez sentir, o presidente da CMLeiria, Raul Castro, não pôde comparecer.

Novo rebento pronto a funcionar

A cerimónia foi informal e descontraída, com direito aos habituais discursos, a comida de outras paragens (com destaque para o sushi), champanhe
e bolo para assinalar a data e, ainda, a demonstrações gratuitas, para quem
quisesse sentir o toque a este tipo de medicina não convencional, cada vez
mais utilizada.
Foi por aí que começou Frederico Carvalho, revelando que “existem 2 milhões de utilizadores em Portugal”. O principal motivo é o facto de a Medicina
Tradicional “não ser invasiva” e permitir um contacto muito próximo entre
o doente e o terapeuta. Adaptada aos novos estilos de vida, ela pode ser
fundamental para curar doenças e lesões, largar vícios ou melhorar a alimentação.
O grande passo para que seja definitivamente aceite por todos é a regulamentação do setor, que já está a ser discutida no Parlamento. Apesar dos
preconceitos que ainda existem, as mentalidades foram-se alterando, muito
graças ao IMT: elas “mudam-se com trabalho”, diz Frederico Carvalho.
Numa das salas, depois do discurso da vereadora Isabel Gonçalves, que
confirmou “o total apoio da Câmara” à nova escola, o professor Luís Lavado aplicava uma técnica de origem chinesa a um voluntário, recorrendo a
uma ventosa que podia estar fixa num ponto ou movimentar-se ao longo
das costas: “as pessoas ficam surpreendidas com as marcas que aparecem no
corpo com o uso da ventosa, mas depois percebem que é relaxante”, afirma o
professor. “Esta técnica pode ser usada no início ou durante um tratamento,
especialmente quando a rigidez dos músculos é tão grande que a pessoa
não suporta o toque, a massagem”.
O voluntário, demasiado relaxado para falar, deixava aos presentes um
exemplo do que a Medicina Tradicional pode fazer pelo corpo e acenava com
a cabeça a confirmar o que dizia Luís Lavado: “isto não provoca qualquer tipo
de dor”.

A crise (quase) não passa aqui

Apesar da crise de que todos os dias ouves falar, o IMT continua em expansão e o diretor Mário Rodrigues não esconde os objetivos de alargar a
instituição para o sul: “há sempre planos para crescer. Vamos ver como corre
agora, mas queremos fazer a cobertura do território nacional e ilhas”.
Frederico Carvalho diz que, apesar das dificuldades que o país atravessa,
esta é uma área em crescimento e “uma clínica sem estes serviços já não é
competitiva”. O mesmo se aplica a um cabeleireiro ou a um ginásio, que sem
ofertas como o Shiatsu (ideal se procuras aliviar o stress e estimular o sistema
circulatório e imunitário) ficam para trás.
Por isso, e como parece estar aqui uma aposta de futuro, há mais uma escola do IMT para os que estão longe das grandes cidades.

+ Destaque

Mais novidades sobre esta e outras instituições
de ensino em www.maiseducativa.com

+ Destaque

Esta entrevista não acaba aqui!
Continua a ler em
www.maiseducativa.com
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A educação sexual
vai contigo às aulas
Crescer é inevitável, assim como inevitáveis são as transformações que o teu corpo vai sofrendo e os sentimentos que vais experimentando... Tudo isto enquanto
passas a maior parte da tua vida na escola. É por isso que os autores Ana Bezerra
e Rui Macário decidiram escrever “Educação sexual na escola”. O livro pode ser
uma boa leitura para ti e para os teus pais e professores, já que, reforçam os seus
autores, “o ditado ‘o saber não ocupa lugar’, também se aplica à sexualidade”.
Texto: Bruna Pereira
Fotos: Editora Educação Nacional

Todos podem
aprender mais
O despertar para a
sexualidade implica fazer
escolhas saudáveis e responsáveis que te aproximam cada vez mais o que
vai ser a tua vida adulta.
Este livro procura precisamente facultar a professores, pais, educadores e
mesmo alunos ferramentas
facilitadoras do tratamento deste tema. Além da
fundamentação teórica e
cientíﬁca que sustenta o
tema, “Educação sexual
na escola” aborda as áreas
temáticas propostas no
atual quadro legislativo e
apresenta várias sugestões
de atividades e propostas de avaliação para os
docentes.

A
Educação
sexual é um
tema inerente ao
crescimento de cada
ser humano. Qual o papel
da escola neste processo?

A escola desempenha um papel fulcral na formação
integral dos jovens. Desta forma, não se pode arredar
da temática da educação sexual - uma necessidade
e um direito dos jovens. A escola é um dos cenários
mais importantes para a implementação da educação sexual enquanto espaço relacional e emocional
criador de uma pedagogia do conhecimento do outro,
pelo tempo que os adolescentes passam na escola,
esta apresenta-se como um dos locais privilegiados
da relação dos adolescentes com os seus pares; pelo
seu papel educativo e formador, que como tal deve
possibilitar aos estudantes um incremento dos seus
conhecimentos nas áreas da sexualidade e a promoção
de atitudes e comportamentos sem risco.
A escola integra-se no percurso vivencial do aluno,
não como mero recetor de aprendizagens, mas na sua
dimensão de SER PESSOA: PESSOA que faz parte de
uma vasta teia relacional, PESSOA que se emociona
e carece de afetividade, PESSOA que estando ainda a
subir os degraus da vida, necessita de ser orientado,
informado, aconselhado, necessita de alguém que o
saiba escutar, aconselhar, apoiar… E esse alguém é
muitas vezes o professor. (...)

Com cada vez mais livros sobre esta temática a surgirem, será a educação sexual cada
vez menos tabu na sociedade?

O fato de haver mais livros, por si só, não faz com que
o tabu desapareça, mas dá um sinal de que a sociedade
está predisposta a ver a sexualidade de outra maneira
– natural, saudável e feliz, ao invés de oculta, ordinária
e negativa.
São evidentes os progressos e por certo que a
educação sexual nas escolas tem contribuído, contudo
ainda é muito frequente muitos setores da sociedade
olharem de lado para tudo o que envolva a palavra
‘sexo’. Importa referir que quando falamos de educação
sexual não estamos reportar à educação genital, mas a

Em que difere o vosso livro dos demais
existentes no mercado?

(…) Relativamente a outras publicações existentes
no mercado, o nosso manual tem algumas mais-valias: é elaborado por duas pessoas que trabalham
o mesmo assunto, mas de dois prismas diferentes - a
educação e a saúde; está construído tendo em conta
o que de melhor e mais eficaz se tem feito em termos
de projetos de educação sexual; tem como autores
duas pessoas que têm conhecimentos teóricos,
mas também experiência de trabalho no terreno;
está adaptado à realidade portuguesa; e reúne na
mesma publicação a teoria sobre a educação sexual,
a informação científica sobre sexualidade humana
e um conjunto de sugestões de atividades para que
educadores e professores possam implementar
a educação sexual e uma proposta avaliativa que
poderá funcionar como diagnóstico de necessidades
e/ou como avaliação final do projeto desenvolvido
com os alunos.

De que forma pode servir este livro para
ajudar também os pais no processo de
dúvidas?

(…) Não há receitas para abordar esta temática,
cada família tem a sua especificidade, caraterísticas
próprias e únicas. Devem estar atentos aos pequenos
sinais que os filhos vão deixando transparecer. Por
vezes fico com a sensação que pais e alunos estão a
remar em sentidos opostos, que há uma certa alienação parental face às dúvidas e curiosidades dos próprios filhos… Há o medo de alguma pergunta mais
virada para o ‘sexo’, mas como vou responder? Dicas
como sermos sempre verdadeiros, dizer que não sei,
quando realmente não se sabe sobre o assunto (não
sabemos tudo), devolver uma pergunta para sabermos exatamente o que ele quer saber, ou se já ouviu
falar sobre esse assunto e o que ouviu, são pequenos
truques que podemos utilizar. Estar disponível para
ouvir os filhos, o que nem sempre acontece nas famílias alvo de grande tensão e stress nos dias de hoje,
é a base para melhorar a comunicação, devendo ser
evitadas as críticas e juízos de valor. (...)
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Educação sexual na escola
Rui Macário e Ana Bezerra
Edição: 2012
Editor: Editora Educação
Nacional
PVP:12,90 euros

uma educação
que contempla a dimensão biológica, psicológica,
emocional, afetiva, social, espiritual que permitam
aos jovens escolhas construtivas na relação com o
outro.
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O amor esta´ no palco
Aniversários, casamentos, karaokes ou o afamado Dia de São Valentim: há músicas que foram feitas para espalhar
o amor e aparecer de rompante em dias como estes. Muitas delas tomam a forma de dueto, porque é aos pares que
a paixão mais se faz sentir. No mês dos namorados, apresentamos-te 14 músicas a puxar ao sentimento e criamos o
nosso próprio ranking da lamechice musical. Qual seria o teu?
Imagina que eras o DJ de serviço e tinhas de preencher uma noite só com as chamadas ‘love songs’ (em inglês até
soa melhor). É um mundo ao teu dispor. Há para todos os gostos, dos anos 60 aos nossos dias.
Daí que escolher 14 se torne uma tarefa difícil.
A Mais Educativa não se deixa intimidar e junta nomes como PJ Harvey e Thom Yorke a outros como Beyoncé e Jay-Z:
Texto: João Diogo Correia

1

Lionel Richie e Diana Ross, “Endless Love”
- É assim que começa grande parte das listas
de melhores músicas românticas de todos os
tempos. Considerado por muitos como o grande
hit no que ao amor diz respeito, este tema junta
uma bonita letra a duas enormes vozes. Editada
em 1981, é uma história de amor eterno.

2

Jay-Z e Beyoncé, “03 Bonnie and Clyde” Em 2002 circulavam os boatos acerca de uma
possível relação entre a estrela pop e o rapper,
suspeitas levantadas depois da participação de
Beyoncé neste “03 Bonnie and Clyde”. A letra põe
o gingão Jay-Z a falar do quanto depende da
amada e explica que afinal o amor entre duas
superstars não vive só de carros de gama alta,
limusines ou avionetas.

3

Frank e Nancy Sinatra, “Somethin’ Stupid”
- Não é o tipo de dueto que queres imaginar
para o São Valentim, mas pai e filha conseguem
um single que de estúpido não tem nada. Frank
Sinatra é um dos artistas com mais colaborações
a dois na história da música, mas esta, em 1966, é
uma das melhores. E a prova de que a simplicidade é uma virtude.

4

Justin Timberlake, “My Love” - 2006 foi o ano
da despedida temporária de Justin Timberlake,
altura em que lançou “Future Sex/Love Sounds”. É
nesse álbum que está incluído este “My Love”, um
tema que nos mostra um Justin romântico, a sonhar com mãos dadas e passeios na praia, numa
outra faceta do galã de “Sexy Back”. O arranjo
futurista de Timbaland, companheiro de armas
de Justin, faz o resto.
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5

Extreme, “More than Words” - Um clássico do
amor (incluído num álbum chamado “Pornograffiti”), assente na guitarra acústica de um
português, Nuno Bettencourt, lembra-nos que é
preciso ter cuidado com a expressão ‘‘I love you’
(‘amo-te’) - não uses e abuses, senão tira-lhes o
significado. O amor é muito mais do que palavras, dizem eles.

“Saying I love you/ Is not the words I want to hear
from you/ It’s not that I want you/ Not to say, but
if you only knew/ How easy it would be to show
me how you feel” [“Dizer ‘eu amo-te’, não são as
palavras que quero ouvir de ti/ Não é que não
queira que digas/ Mas se soubesses quão fácil
seria mostrares-me o que sentes”]. Está dito.

6

Oasis, “Wonderwall” – Um momento de inspiração, e um hino adolescente, de Noel Gallagher.
Como não podia deixar de ser, o vocalista e guitarrista dos Oasis lança a controvérsia acerca da
origem da música. Primeiro disse que foi escrita
para a namorada, Meg Matthews (estávamos em
1995). Mais tarde, separou-se e disse que foi a
pensar num amigo imaginário. O que interessa é
que “Wonderwall” foi apropriada por milhões de
corações em sobressalto e nos deixa um sinal de
esperança que não queremos perder.

7

PJ Harvey e Thom Yorke, “This Mess We’re
In” (2000) - A ‘mulher-camaleão’ PJ Harvey
convida Thom Yorke para uma canção que parece
ter sido feita a pedir a voz do frontman dos
Radiohead. Yorke leva-nos, como habitualmente,
para outra dimensão, enquanto Harvey o acompanha no refrão, falando mais do que cantando.
“This Mess We’re In” é uma das faixas incluídas em
“Stories From the City, Stories From the Sea”, álbum
da britânica. E é também, desde que o sol se põe até
que volta a nascer, uma arrepiante canção de amor.

8

Iron & Wine, “Naked as We Came” - A mais
crua, mais profunda e talvez mais macabra
proposta que te damos. A doce melodia de Iron &
Wine é intercalada com uma ode ao amor devoto,
antes e depois da morte. Na calma da voz de
Samuel Beam, diz-se qualquer coisa como “um de
nós vai espalhar as nossas cinzas à volta do quintal”.

9

The Cure, “Friday I’m in Love” - A música mais
universal da banda de Robert Smith tem data
para amar. Às segundas, terças, quartas e quintas
ele não quer saber. Às sextas-feiras, está apaixonado. A saída noturna que antecede o fim de semana é o momento de entrega absoluta. Tudo o
resto é paisagem. Uma história de amor absurda,
numa canção pop com conta, peso e medida.

10

Alicia Keys, “Fallin” – Voltamos ao século XXI,
mais propriamente a 2002. A voz de Alicia Keys
conhecia um período áureo e esta música lembrava-nos que o amor também custa, também
faz cair. “Fallin” tem muita tristeza à mistura, mas
não desiste. Porque o amor é isso mesmo.

11

No Doubt, “Underneath it All” – Depois de
muito falarem sobre o travo amargo da paixão,
com traições e amores perdidos à mistura, em
“Underneath it All” os No Doubt rendem-se ao romantismo e Gwen Stefani soa-nos mais afetuosa
que nunca, por cima da batida reggae.

12

Simon and Garfunkel, “The Sound of Silence” – Até nem começa nada animadora: “Hello
darkness, my old friend/ I’ve come to talk with you
again” [“Olá escuridão, minha velha amiga, vim
para falar contigo outra vez”], a fazer lembrar
os momentos de desespero que o amor sabe
trazer. Mas, neste clássico de Paul Simon e Art
Garfunkel, é impossível ficar por aí, porque as
vozes que se abraçam como uma só, o calor que
delas sai, só nos podem deixar consolados. E não
te esqueças: partilhar o ‘som do silêncio’ a dois
não é para todos. Esta música é de 1965, mas
resistiu ao tempo.

13

Drake, “Best I Ever Had” – Aqui, Drake faz o
estranho papel de MC coração-mole. Habituámo-nos a ouvir MC’s cantar os prazeres do dinheiro,
do sexo ou as acrobacias dos gangs. Drake
não: assume o amor que sente e fala sobre ele.
“Best I Ever Had” tem um toque de atrevimento
que não a deixaria entrar em compilações de
baladas românticas, mas mostra um Drake puro,
até quando diz que é sem maquilhagem que a
amada fica mais bonita.

14

Erykah Badu e Stephen Marley, “In Love
With You” – A voz de Erykah Badu chegaria
para tornar esta música um verdadeiro hino ao
amor. Mas a participação de um dos filhos de Bob
Marley, Stephen, acrescenta-lhe sensualidade. E
fecha a nossa lista em beleza.

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

notícia

notícia

Série de televisão baseada
em “Guerra das Estrelas”

Novas figuras de ação
de “Iron Man 3”

A Marvel e a Hasbro têm já preparada uma
série de 16 figuras de ação de “Iron Man 3”,
prontas para serem lançadas aquando a estreia do filme a nível internacional. As novas
figuras retratam as novas armaduras de Tony
Stark, juntamente com a de Iron Patriot. Elas
são da Hasbro’s Assemblers, que permite personalizar cada figura com diversas peças e partes.
O filme, claro está, mostra Robert Downey Jr como o
bilionário playboy e filantropo que encontra o seu mundo
reduzido a destroços pelo inimigo e tem de usar o seu engenho
e instinto para proteger os que lhe são mais próximos, enquanto luta
para destruir o Mandarin e os seus aliados.
“Iron Man” estreia a 25 de abril.

antevisão

O canal ABC está a mostrar interesse na realização de uma série de TV baseada no universo de
“Guerra das Estrelas”. “Adoraríamos fazer alguma
coisa com a Lucasfilm, mas não sabemos ainda
o quê”, disse Paul Lee, presidente da ABC, numa
entrevista à EW. “Vai depender do que a Lucasfilm
quiser”. Da última vez que ouvimos falar dela, a série
de “Guerra das Estrelas” estava com dificuldades devido
à falta de orçamento, embora há mais ou menos um ano
tenhamos ouvido o produtor Rick McCallum dizer que a série se
chamaria “Star Wars: Underworld” e “teria lugar entre os Episódios III
e IV”. Não podemos dizer que tal ideia permanecerá, podendo a Lucasfilm querer reformular as ideias ou a Disney usar as suas. O universo de
George Lucas vai muito além dos filmes e, até haver confirmação, todas
as hipóteses permanecem em aberto.

Uma adolescência com “Criaturas Maravilhosas”

take 1

Texto: Revista Empire
Fotos: Cedidas pelos estúdios

Adaptado pelo realizador Richard LaGravenese do romance de Kami
Garcia e Margaret Stohl, “Criaturas Maravilhosas” conta a história de
Ethan Wate (Alden Ehrenreich), um jovem desejoso de fugir da sua pequena cidade na Carolina do Sul. A este mundo chega Lena Duchannes
(Alice Englert), uma rapariga misteriosa que vem de uma família de mágicos conhecida como Casters. Lena está a meses de fazer 16 anos e tem
de decidir se segue o caminho da luz ou da escuridão. Os típicos problemas de adolescentes, portanto. “Um livro de jovens adultos, só por si,
não me interessaria”, disse o produtor Erwin Stoff, “mas o Richard usou
esta história como uma parábola entre o conflito de crescer e decidir
quem queres ser, e tornou-a interessante”.
“Criaturas Maravilhosas” estreia a 28 de fevereiro.

“Epic - O Reino Secreto”

Largamente baseado em “The Leaf Men” de William Joyce, “Epic - O Reino Secreto” toma lugar numa floresta onde pequenos “samurais do tamanho de gafanhotos” protegem a natureza de horríveis diabretes chamados Boggans. Um problema que fará com que o sucessor da rainha
destes pequenos seres caia nas mãos de um humano que encolheu para
o mundo deles e se junta à batalha contra os Boggans para assegurar
o futuro da floresta. Chris Wedge, o realizador, mostrou à Empire uma
série de sequências parcialmente completas que nos fizeram lembrar
“Apocalypto” de Mel Gibson, mas com Aziz Ansari e Chris O’Dowd como
lesmas cómicas. A qualidade de “Epic - O Reino Secreto” é, sem dúvida,
visível. “O título era suposto ser um pouco irónico. É um mundo minúsculo, mas uma aventura grandiosa”, ri-se Wedge.
“Epic - O Reino Secreto” estreia a 30 de maio.
PUB
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Em forma

Cautela na ponta da agulha
Uma tribal no braço, um dragão nas pernas, uma ﬂor nos pés, uma borboleta na nuca, uma estrela no pescoço,
um anjo nas costas… As opções não acabam. Fazer tatuagens é, provavelmente, uma prática corrente entre os
teus amigos, mas os riscos mantêm-se um mistério para alguns. Normalmente, os avós não gostam e os pais
desconﬁam. Explicamos-te porquê.
Texto: João Diogo Correia

O que pode, afinal, acontecer?
Se há decisões que duram uma vida, esta é uma
delas. As tatuagens dão ao teu corpo uma imagem irrepetível e, apesar de algumas modas, elas
ainda são uma marca de originalidade e autenticidade.

• Infeções bacterianas, fungos, alergias, doenças e irritação da pele, urticária e, em casos mais graves, hepatite B, hepatite C e HIV são algumas das consequências que um desenho na pele pode
ter. A fixação dos pigmentos vai obrigar necessariamente a um processo inflamatório local, que
provoca um vermelhão e inchaço, durante aproximadamente três dias. Se não tiveres alguns
cuidados básicos, o problema será maior do que esse.

Nos últimos anos, aumentaram os locais onde
as podes fazer, o que não significa que os riscos
tenham desaparecido totalmente. No caso particular de Portugal, acresce o facto de não haver
legislação, o que faz com que seja responsabilidade dos tatuadores prevenir e alertar quem quer
marcar definitivamente o corpo.

• Se sofres de algum problema de saúde, uma tattoo pode ser bastante desaconselhável - ir ao médico de família verificar é essencial.
• O tatuador, que deve ter experiência, precisa de usar luvas, máscara e agulhas
descartáveis. A limpeza do local é também importante, exigindo que a sala,
para além do caixote de lixo, tenha um lavatório acionado por pedal, para
evitar contaminações.
• Inevitável só mesmo a dor, mas claro que varia consoante o local do
corpo e de pessoa para pessoa. Zonas como o peito, o tornozelo, os pés, as
mãos, o interior das coxas ou a cabeça e o rosto têm mais tendência a fazer-te suar de dor. Mas recorrer a anestesias não é solução.
• O ‘após’ não pode ser esquecido e não é porque a tatuagem te parece bem feita e bonita, que a ‘saga’ acabou. Apanhar sol ou banhos de mar está fora de questão
durante um mês, até porque os raios solares têm a capacidade de estender a tinta e
dar ao desenho um aspeto de ‘borrão’ e pouca nitidez.
• É preciso cuidar do local tatuado como se de um bebé recém-nascido se tratasse - uma
pomada de reconstituição do tecido e um plástico para a proteger, no caso de sofrer muita
pressão da roupa ou do calçado. Esquece tudo o que inclua produtos químicos, como álcool
ou água oxigenada.
• Nos banhos habituais, opta por lavar o corpo com um sabonete neutro, sem recorrer a esponjas
ou fazer do duche uma autêntica sauna.
• Nada de depilar uma zona com tatuagem ainda não totalmente cicatrizada.

Em 2011, a DECO fez um estudo sobre o fenómeno das tatuagens no nosso país e garantiu que,
em 24 visitas a estabelecimentos do género nas
áreas de Lisboa e Porto, todos tiveram avaliação
negativa no que diz respeito à preocupação com
o estado de saúde do cliente. Nos riscos pós-tatuagem, ninguém conseguiu ter mais do que um
“médio” e apenas nos cuidados a ter com a cicatrização os resultados melhoraram, com três centros
de tatuagem a conseguirem um “muito bom”. No
entanto, 10 ficaram-se também pelo “médio”.

O que ter em atenção?

Para mais tarde recordar...
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Apesar de tudo, traça
limites: tatuar o nome de
amigos ou namorados é
coisa que nunca faria e já
pensou deixar as pernas
a salvo desta arte antiga,
que continua a propagar-se nos tempos modernos.

Soraia Silva, aluna do 11º ano da Escola
Secundária de São João do Estoril, sabe que são
precisos cuidados, mas também sabe que “uma
tatuagem marca um momento, uma história ou
um sonho” que não se quer apagar. Por isso,
apesar de não ter tatuagens, aprecia-as “não só
pela beleza, como pelo simbolismo”, porque
“poder ter um momento gravado no nosso corpo e vê-lo todos os dias é uma coisa magníﬁca”.
Tatuar o corpo está nos planos de Soraia,
apagar a marca nem por isso: “se fazemos uma
tatuagem é porque é realmente importante e
mesmo tendo 50, 60 ou 90 anos temos que a ter
sempre connosco e relembrá-la todos os dias”.

PUB
PUB
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dá que falar

Fardados para

TRABALHAR

Jorge Manuel Gonçalves Pedro

Militar

É uma
honra
usar um uniforme militar e um
motivo de orgulho mantê-lo
impecável

O Tenente-Coronel Jorge Manuel (assim é
a designação correta) faz parte do quadro
permanente de oficiais do Exército Português, desempenhando atividades tão variadas que se dividem em dois grandes grupos: administrativas e operacionais.
Quanto ao vestuário necessário para o
desempenho dessas mesmas funções, este
pode ser de vários tipos, utilizados conforme as diferentes situações e ocasiões
de serviço que caraterizam os militares do
Exército. Assim, “existe o grande uniforme, usado em grandes
solenidades; o uniforme da jaqueta, usado em jantares, concertos e bailes
oficiais, onde não está previsto o uso do grande uniforme; o uniforme de
cerimónia para Banda do Exército, em exibição em festivais militares; o
uniforme nº 1, usado em receção e/ou apresentação de cumprimentos ou cerimónias militares;
o uniforme nº 2, usado no serviço diário interno
das unidades ou como uniforme de saída para os
militares contratados; o uniforme nº 3, usado no
serviço diário interno das unidades, vulgarmente designado como ‘camuflado’; o uniforme de
Educação Física, usado nas sessões de educação
física (ginástica); e o uniformes especial, usado em
condições específicas, como por exemplo pelas
guarnições (tripulações) dos carros de combate
(vulgarmente designados por Tanques)”.
Para este militar, “os uniformes (fardas) podem
ser facilmente comparados ao equipamento que
os jogadores de futebol utilizam quando jogam
contra outra equipa e que servem basicamente
para identificar quem somos e o que estamos a
fazer”.
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Exército vestido de verde
O Exército, por defeito, assumiu o verde como a sua cor base, explica Jorge
Manuel, referindo que a Marinha adotou o branco e a Força Aérea o azul.
“Julgo que o verde está ligado à faceta terrestre do Exército (cor da vegetação/paisagem). O uniforme nº 3, usado pela componente operacional,
é camuflado para auxiliar à dissimulação do militar no meio circundante,
quando em combate (no caso português, corresponde ao terreno com
vegetação). Se o teatro de operações for, por exemplo, no deserto, o uniforme é em tons de castanho e se for em locais com neve/gelo é em tons
de branco e cinza. A finalidade é sempre ajudar na camuflagem do militar, confundindo-se assim com o ambiente que o circunda e aumentando
dessa forma a sua taxa de sobrevivência e aproveitando o ‘factor surpresa’
junto do oponente”.
Existe também um simbolismo associado à cor das boinas usadas. No Exército existem cinco boinas de cor diferente: “a boina castanha, utilizada por
todos os militares de uma forma geral; a boina vermelha, usada pelos militares com a especialidade ‘Comando’; a boina verde, usada pelos militares
com a especialidade ‘Paraquedista’, a boina verde-seco, usada pelos militares com a especialidade de ‘Operações Especiais’; e a boina preta, usada
pelos militares da Arma de Cavalaria”, refere este militar.

Se é privilégio dum jornalista ou dum designer poder escolher o modelito de roupa que mais lhes aprouver para usar
no seu dia-a-dia de trabalho, o mesmo não se passa na rotina
dum bancário, dum polícia ou dum juiz. Há proﬁssionais que
obedecem a um código de conduta aplicado ao vestuário.
Seja por questões de aparência, segurança, tipo de atividade
proﬁssional ou tradição, a verdade é uma: uma vez ganho
o gosto pelo trabalho, a farda passa a ser uma espécie de
segunda pele para estes trabalhadores, como nos conﬁrmam
os entrevistados deste mês.
Texto: Bruna Pereira
Fotos: Cedidas pelos entrevistados

O cansaço
pelo uso
de uniforme é algo que
não preocupa os
militares

“Primeiro, pelas vantagens anteriormente apresentadas e pelo facto de representar uma honra usar
um uniforme militar e um motivo
de orgulho mantê-lo impecável”,
refere o Tenente-Coronel Jorge Manuel. “Segundo, por já estamos habituados a tal facto, e terceiro porque não temos aquele problema
de ter que decidir o que temos que
vestir amanhã ou o que vamos vestir hoje, por exemplo para ir para a
sessão de treino físico. É simples,
pois está perfeitamente definido
em termos regulamentares”.

Joana Moreira

Assistente de Bordo
Foi esta a profissão que escolheu e exerce-a há 11
anos, na TAP, muito por causa de influências familiares, explica Joana: “Desde pequena que tinha esta
profissão como sonho, acho que derivado a ser a
mesma do meu pai (Comissário de Bordo), pois
quando pequena acompanhava-o muitas vezes...”.
Quando à farda necessária para o desempenho das
suas funções, Joana Moreira esclarece que a mesma é
azul escura, tendo detalhes a verde e vermelho,
as cores de Portugal.
“Gosto de usar a farda, sinto-me bem com ela,
claro que depois de períodos de mais trabalho, sabe muito bem usar as nossas roupas...”,
diz Joana, referindo ainda que, a contrário do
que possa parecer, “ser assistente de bordo,
não é viajar, mas sim levar passageiros a viajar em segurança”.

Muito mais do que usar farda
Para esta profissão é preciso ter o 12º ano,
saber línguas, ter uma aparência cuidada e simpatia. Depois de sermos escolhidos, passando
por uma entrevista, exames médicos, e temos
pela frente um curso profissional de Assistente/
Comissário de Bordo.

Gosto
de usar
farda,
sinto-me bem
com ela

Comandante Paulo Flor

Polícia

A farda tem
vantagens e
desvantagens

É o atual Diretor de Comunicação da Polícia de Segurança Pública (PSP), trabalha no
Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Direção Nacional, exercendo também
funções de porta-voz da PSP em serviços
noticiosos e programas de entretenimento.
“Na polícia temos uma quantidade enorme de fardas. Temos desde a farda normal
dos serviços administrativos internos da
PSP (camisas com gravatas e casacos com
os distintivos policiais e as braçadeiras
policiais que identificam os postos, porque nós estamos numa instituição hierarquizada), até às fardas de patrulhamento
exterior (os blusões de cabedal são agora
muito mais atuais, dotados de tirilene e
duma componente estufada interior, o que
os torna muito mais confortáveis e maleáveis em termos de utilização diária). Há
ainda outras fardas especiais, como as do
corpo de intervenção (um fato de ordem
pública, com joelheiras, cotoveleiras, o
próprio bastão, o escudo e o capacete) e as
utilizadas pelo grupo de relações especiais
da unidade especial (um fato integrado de
ordem pública todo preto, com as inscrições de ‘Polícia’ nas costas e com
capacetes de ordem pública e proteção balística)”.
Às senhoras está ainda permitida a utilização de saias e sapatos de salto
alto, mas associados a serviços protocolares, refere ainda o Comandante Paulo Flor: “As senhoras podem usar esse tipo de fardamento, porque
estão autorizadas a fazê-lo, em determinado tipo de serviços,
protocolares ou não, principalmente aqueles que
não implicam um trabalho diário no exterior, na
presença de calçada portuguesa, por exemplo”.

A
rotina
faz-nos olhar
para a farda
com outros
olhos

“Acaba por ser um bocado estranho tomarmos
banho, vestirmo-nos, chegarmos ao trabalho e
despirmo-nos para vestirmos uma farda para no
final do dia despirmos outra vez para vestirmos a
roupa para regressarmos a casa”, admite Paulo Flor.
No entanto, passada esta primeira fase, “a rotina faz-nos olhar para a farda com outros olhos”, passando a ser o nosso “cartão de visita”, acrescenta, até
porque é completamente diferente “eu chegar ao pé
dum polícia mal uniformizado, em bom rigor com
mau aspeto, e olhar para ele e sentir-me minimamente confortável em transparecer um problema
que passei ou que estou a passar do que o inverso,
um polícia que tem bom aspeto, tem a barba desfeita, tem o cabelo bem cuidado, a farda aprumada e as botas engraxadas... É claro que as pessoas
sentem isto. Isso é uma questão de princípio e de
realidade da nossa missão”

“A polícia está intimamente ligada ao azul”

GO CAMPUS

AGORA TAMBÉM ACESSÍVEL AOS ESTUDANTES PORTUGUESES

UMA PORTA PARA O SISTEMA DE EDUCAÇÃO
AMERICANO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE
BOLSAS DE ESTUDO INOVADOR

GO CAMPUS é uma organização com sede nos EUA que
se especializa no recrutamento e colocação de
estudantes de todo o mundo em universidades norteamericanas. O objectivo de GO CAMPUS é ajudar jovens
de outros países a realizar o seu sonho de estudar na
América. GO CAMPUS é o elo mais eficaz entre os
estudantes do resto do mundo e as universidades
americanas.

INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPAM NO PROGRAMA
As universidades que participam neste programa estão
localizadas por todos os Estados Unidos e são consideradas, numa avaliação global, de nível bom ou excelente.

GO CAMPUS ACADEMIC PROGRAM

O Programa Académico dá acesso a Bolsas de Estudo
para universidades americanas que só são acessíveis
aos candidatos de GO CAMPUS. As Bolsas são atribuídas
a estudantes cujo potencial académico e disponibilidade para partilhar ideias e experiências com
estudantes de outras nacionalidades possa contribuir
para a diversidade cultural no campus.
Através deste programa as universidades americanas
promovem os contactos entre estudantes de todo o
mundo, no entendimento do valor acrescentado que
este intercâmbio multicultural representa.

ÁREAS DE ESTUDO

As Bolsas podem abranger as mais variadas áreas de
estudo.
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“Há aqui uma multiplicidade de fardamentos que permitem distinguir
que tipo de polícias é que são e que funções é que estão a desempenhar”,
explica o Comandante Paulo Flor, ao mesmo tempo que destaca a cor predominante envergada por estes profissionais: o azul. “A cor dominante em
termos de profissões nas polícias europeias e mundiais tem sido azul e nós
temos ido ao encontro desta realidade por estarmos numa comunidade
europeia. A alteração dalgumas peças de fardamento para um azul mais
escuro permite-nos aproximar daquilo que é a realidade por exemplo dum
patrulhamento da América do Norte, onde a cor predominante é o preto e
isso permite dalguma forma criar aqui uma ponte, porque aquilo que nós
queremos, ao fim e ao cabo, é transmitir a qualquer pessoa, português ou
estrangeiro, que em função daquele fardamento e daquela identificação,
as pessoas inequivocamente sabem que estão a lidar com um polícia”.

Bolsas de Estudo
para Universidades
nos Estados Unidos

Dá que falar
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“Não é cansativo vestir a farda de bombeiro”

Equipa do portal Bombeiros.

Bombeiro

As populações
tratam com
maior respeito
alguém que se
apresente
fardado

São eles bombeiros voluntários que,
diariamente, se dedicam ao socorro das
povoações em situações de perigo para a
vida humana e à prestação de serviços de
emergência pré-hospitalar. No que toca
ao vestuário próprio para executar convenientemente a sua missão, um Bombeiro
Voluntário precisa duma farda, conhecida
tecnicamente como Equipamento de
Proteção Individual. “Como temos muitas
missões e cada uma delas tem caraterísticas muito diferentes ao nível dos riscos que corremos, existem fardas diferentes para o combate a incêndios urbanos e industriais,
para o combate a incêndios florestais, para a emergência pré-hospitalar,
para a ajuda à resolução de inundações e para muitos outros serviços que
efetuamos para que a população se sinta segura”, refere a equipa do portal
Bombeiros.pt.
A nível de cores, “duma maneira geral, o nosso fardamento é azul-escuro,
porém, para algumas ocorrências, como é o caso dos incêndios florestais,
o dólman é de cor mais clara (vermelho) para que cada bombeiro possa
ser visto à distância, por exemplo por helicópteros que também combatem no Teatro de Operações”. A equipa do portal Bombeiros.pt refere ainda
que existe outra caraterística do fardamento que é muito importante: as faixas reflectoras. “Uma vez que há a necessidade de efetuar muitos serviços
durante a noite e em locais sem iluminação, é importantíssimo que possa
existir esse pormenor que nos destaca no meio da escuridão, permitindo
tornar-nos visíveis aos outros”.

“A farda transmite uma sensação de segurança”
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O vestuário caraterizado como farda serve para diferenciar o indivíduo
que exerce as funções de Vigilante dos demais colaboradores, para que seja
mais facilmente identificado como o elemento da vigilância, refere o nosso
entrevistado. “A farda também transmite em si mesma, uma sensação de
segurança. Existem várias fardas adequados às diversas funções exercidas pelos vigilantes e de acordo com os locais onde prestam serviço. Por
exemplo: nos centros comerciais o vigilante veste um fato e transmite
uma postura mais formal. Nas funções de portaria, ronda e vigilância a
farda é outra e transmite um misto de operacional/formal. Em outros tipos
de serviços de ronda/vigilância há espaços ou áreas ao ar livre (do tipo
parques urbanos, áreas florestais, instalações desportivas, etc.) onde é,
também necessária uma farda com aspeto mais operacional”, conclui.

Além do “seu papel como elemento de proteção individual”, a equipa
Bombeiros.pt destaca um estudo recente que revela que “a confiança da
pessoa que precisa de cuidados e de ajuda aumenta quando vê uma
pessoa fardada” e que essa mesma farda “permite ainda identificar uma
instituição ou organização, evitando perdas de tempo desnecessárias ao
socorro”.
Este grupo de bombeiros admite ainda que “não é cansativo vestir a farda
de Bombeiro”, é antes um motivo de orgulho: “o nosso lema é ‘Vida por
Vida’, porque muitas vezes, para ajudar os outros, sabemos que estamos a
colocar a nossa própria vida em perigo. Concluindo, é para nós uma honra
saber que envergamos a mesma farda que muitos heróis reais dignificaram até ao fim da sua vida”.

João Ribau

Vigilante
“O que carateriza um profissional
nesta área é a sua atitude vigilante
e atenta, a postura reta e educada
e um certo brio acima da média”,
começa por afirmar João Ribau, o
homem incumbido de funções tais
como o controlo de acessos e respetivos registos. Faz também parte das
funções do vigilante o atendimento
ao público, o apoio aos ‘clientes/visitantes’ das instituições onde presta
serviço e a dissuasão de pessoas que
tenham comportamentos menos
adequados ou impróprios (desacatos, vandalismo, furtos, etc.). “Na
vigilância controlamos constantemente e garantimos a segurança
de bens e pessoas”, explica ainda
João Ribau, acrescentando que “no
âmbito das funções de vigilante,
apoiamos e ajudamos as entidades
em que prestamos serviços a economizar e minimizar o desperdício
de energia gerindo e otimizando a
utilização das luzes, por exemplo”.

Garantimos
a segurança
de bens e
pessoas

“Integridade, Vigilância e Serviço”

“A cor vermelha presente nos três círculos do logotipo da Securitas representa os valores da Empresa: Integridade, Vigilância e Serviço”, sublinha João Ribau, sendo que “o colaborador da Securitas é uma pessoa
honesta e de confiança com capacidade para trabalhar autonomamente,
responsabilizando-se pelos bens existentes nas instalações do cliente” e
“está sempre alerta e frequentemente apercebe-se de situações que passam despercebidas a outras pessoas. A sua vigilância é necessária e é uma
forma de estar atento a potenciais riscos ou incidentes que podem ocorrer
nas instalações do cliente”. “Nas fardas além do logotipo existem Platinas,
que deverão ser colocadas nas peças do fardamento exterior, que tenham
presilha nos ombros. Estas são indicativas das seguintes funções: Chefe de
Brigada, Vigilante Chefe, Chefe de Grupo e Vigilante”, acrescenta.
Daí que para João Ribau seja um orgulho usar farda no seu dia-a-dia laboral: “quando se exerce a profissão que se gosta e se tem gosto pelas
funções desempenhadas, a roupa é uma ferramenta de trabalho e é com
muito orgulho que a visto diariamente. Quando estou fora de serviço uso
roupa civil, uma vez que estou mais à vontade”.
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Os melhores
cursos
sobre
rodas!
Ainda não conheces a extensa gama formativa da Education
First (EF)? Então sublinha o espaço da tua agenda entre os
dias 18 e 22 de fevereiro. Por esta altura, um magnífico auto
autocarro azul estilo britânico de dois andares vai circular pelo
país. Ao entrares, vais poder descobrir que é possível apren
aprenderes uma língua estrangeira em 41 destinos diferentes espa
espalhados por todo o mundo, ao mesmo tempo que vives a
experiência da tua vida. Aproveita ainda para fazer um teste
de inglês gratuito, fica a saber qual o destino que melhor se
adapta às tuas necessidades linguísticas, conhece ex-alunos
da EF e habilita-te ainda a fantásticos prémios e promoções!
Apanha o autocarro da EF numa cidade perto de ti:

ereiro
e 20 de fev
Lisboa: 18, 19
reiro
e 22 de feve
Coimbra: 21
o
de fevereir
Porto: 21 e 22
Sabe mais em
www.ef.edu.pt

Máquina do Tempo

~
Coracoes
'

bordados em linho

Mesmo que pertenças
à esmagadora maioria das
raparigas que não sabe bordar
hoje em dia, contamos-te como era
através da agulha que muitas jovens
mulheres minhotas abriam, no passado, o coração aos seus
apaixonados. Em cima dum branco pano de linho valia tudo
nos sentimentais lenços dos namorados: ﬂores, pássaros, barcos, pombas... E até muitos erros ortográﬁcos para manifestar
aquilo que todo o ser humano anseia sentir, pelo menos, uma
vez na vida: o amor.
Texto: Bruna Pereira

A singeleza dum erro ortográfico não se desculpa num teste de Português, é certo, mas perdoa-se com muito gosto, e até com uma lágrima cara
abaixo, na hora de ler versos como este: “Aqui tens meu curação e a chabe
pró abrir. Num tenho mais que te dar, nem tú mais que me pedir” e também
este: “Bai carta feliz buando no bico dum passarinho. Cando bires meu amor,
dale um abrasso e um veijinho”. É assim o encanto dos lenços dos namorados, uma peça de artesanato e vestuário típico do Minho, cuja origem
remonta aos lenços senhoris dos séculos XVII e XVIII, mas adaptados depois
pelas mulheres do povo, como refere a Cooperativa Aliança Artesanal de
Vila Verde, acrescentando que “eles faziam parte integrante do traje feminino
e tinham uma função fundamentalmente decorativa. Eram lenços geralmente
quadrados, de linho ou algodão, bordados segundo o gosto da bordadeira”.
Mas mais do que parte integrante do traje feminino, estes lenços tinham
uma outra função muito mais sentimental: a conquista do namorado. “Os
lenços são uma tradição do Minho, as moças bordavam-nos para conquistar
o rapaz ‘eleito’ do seu coração, e tal carta de amor bordada faziam chegar o
lenço ao rapaz que se o usasse publicamente no domingo, dobrado em triângulo, sobre o seu fato domingueiro era sinal de compromisso caso contrário
devolvia-o...”, explica ainda Paula Isaías, coordenadora da Cooperativa
Aliança Artesanal.
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Amor e erros ortograficos

Mas voltando aos erros ortográficos, desde já te explicamos que a sua
causa nos bordados dos lenços dos namorados não era a cegueira provocada pelo enamoramento... Antes a falta de formação académica que
tinham as raparigas na altura (que, ao contrário de ti, que lês este texto, não
tinham possibilidade de prosseguir estudos, sendo muitas vezes simples
analfabetas habituadas às lides da agricultura), como nos conta a Lojinha
da Avó Lurdes, em Viana do Castelo: “Nos lenços mais antigos, os erros
ortográficos eram comuns, dada a falta de instrução das raparigas que os
costuravam”. São assim comuns as grafias oralizadas à moda nortenha, tais
como ‘bapor’ (em vez de ‘vapor’), ‘cando’ (em vês de ‘quando’), ‘veijinho’ (em
vez de ‘beijinho’), ‘dale’ (em vez de ‘dá-lhe’) e ‘buando’ (em vez de ‘voando’),
por exemplo.

+ Destaque

Um lenço de namorados continua a ser um presente de amor sempre
único e precioso. E se quiseres oferecer um a alguém em especial,
A Vida Portuguesa aceita encomendas e ajuda-te nessa tarefa. Sabe
mais em www.avidaportuguesa.com.

^
Paciencia
de apaixonada...

Sabias que os lenços dos namorados eram originariamente bordados a
ponto de cruz? Devido ao pormenor e ao demorado do ponto, as raparigas
apaixonadas demoravam várias semanas e até meses seguidos para terminar um pequeno lenço... Mas quem ama por gosto não cansa!

CONSULTÓRIO ESCOLAR

AMA-TE

Fevereiro é o mês do romantismo, do dia de São
Valentim, dos presentes para o namorado ou a
namorada, de jantar num sitio requintado, de
beijos apaixonados e de muitas hormonas de prazer. Assim é caraterístico o segundo mês do ano.
Após o Natal em que muito nos lembramos dos
outros, em fevereiro voltamos a dedicar especial
atenção ao sempre “grande amor da vida”.
Texto: Renato Paiva

Já escolheste o que vais oferecer? Flores? Livros? Uma viagem? Um berlicoque
a imitar uma joia fina? Uma experiência relaxante? Um perfume? E para ti, não há
nada?
A adolescência marca as grandes paixões. Os amores desta altura são maravilhosamente mágicos e intensos. Fazem sentir bem. Mesmo que não seja um
amor correspondido, estar apaixonado é fascinante. O mundo é menos agressivo,
menos conflituoso, estamos mais recetivos, mais atenciosos, mais lamechas, mais
piegas e sentimentolas!
Os namorados fazem balanços, contas ao tempo que já namoram, projetam
o futuro a dois num horizonte longínquo e, muitas vezes, eterno. Numa casa de
sonho, com filhos maravilhosos e uma vida repleta. É bom e desejável sonhar,
projetar para fazer acontecer, mas não esquecer de algo tão importante como a
consolidação do eu antes do nós!
Amores eternos iniciados na adolescência, já não são tão frequentes de encontrar como antigamente e com o romper de algo que projetamos e sentimos como
eterno, deixa-nos frágeis. É por isso importante não deixar de pensar em projetos
pessoais, não se afastar dos amigos e da família que são pilares estruturantes
fundamentais para o nosso equilíbrio.
Cuida de ti, trata de ti, pensa em ti. Ama-te!
Aquele abraço,

Renato Paiva

+ Destaque

Aquece o teu coração com estas e outras dicas do
pedagogo Renato Paiva em www.maiseducativa.com
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