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28 LOLADAS

A consciencialização ambiental 
está, mais do que nunca, na ordem 
do dia. E isso tem uma razão de 
s e r :  a  s a ú d e  d o  p l a n e ta  e  a 
estabilidade das nossas vidas. 
Aprende com os especialistas o 
que podes fazer para preser-
var o nosso bem mais precioso!

TORNA-TE AMIGO DO AMBIENTE

TARABYTES

Profissão do Mês

"Keep it Real" é o lema e modo de 
estar de quem veste Venny’s. 
O que signi�ca esta frase para ti? 
Preenche o formulário existente 
na notícia referente a este 
passatempo em 
www.maiseducativa.com (secção 
Passatempos) e dá-nos a tua 
resposta até dia 25 de março. 
A mais original recebe a camisola 
da marca. Boa sorte!

Desta vez, a tua revista associou-se à Slue para te oferecer este casaco.

“Why? Just because. Don’t let anyone rule you. They say, you decide. It’s time to re-en-
light this world. Let them think, let them talk. You’re you, not a copy. Be spontaneous, 
be crazy, be stupid, be happy! Who cares? Don’t let anyone demand you. Say what you 
think, do what you want, eat what you like and, of course… wear what you love.
Slue Clothing Company – One Way Trip."

A Slue tem um 
presente para ti:

Queres desfilar como um 'pro' 

Sempre quiseste subir a uma passerelle? Queres ser modelo e adoravas ter um 
'book'? Como a Mais Educativa sabe que a moda e a beleza também te interes-
sam, pusemos mãos à obra em conjunto com a Space Milan Models, a Poko 
Pano e Amazonas para te oferecer esta oportunidade única. Se gostas de moda 
e o teu sonho é ser modelo, este passatempo é para ti.

O concurso vai decorrer em várias fases:
1º Vai a www.maiseducativa.com (secção Passatempos) envia-nos duas 
fotos tuas: uma de cara e outra de corpo inteiro, até dia 11 de março.
2º São escolhidos 15 �nalistas (10 raparigas e 5 rapazes) para cada 
local (Quali�ca e Futurália).
3º Estes �nalistas irão des�lar nas respetivas feiras de ensino, sendo que a 
Space Milan Models, a Poko Pano e a Mais Educativa vão escolher dois grandes 
vencedores (um rapaz e uma rapariga) para cada uma.
4º Os 2 primeiros lugares vão receber os seguintes prémios: roupa de banho 
da Poko Pano (bikini/sunga), chinelos Amazonas, agenciamento na Space Milan 
Models e a oportunidade de fazer um 'book' pro�ssional!

na Qualifica ou na Futurália?

Ganha esta camisola

Venny’s!
Aqui na Mais Educativa sabemos que o 
estilo é importante para ti. A Venny's é 
uma marca de origem angolana criada 
em 2012, que actua preferencialmente 
na área de vestuário jovem. O nome 
é uma abreviatura do nome Venâncio 
Silva, avô dos fundadores da marca, que 
resolveram homenageá-lo desta forma.

Apesar de ter origem angolana, a 
marca está sediada em Portugal 
(Lisboa) e com �liais em Miami 
(USA) e Luanda (Angola).

PVP: 50 euros
Inform

ação cedida pelo 
departam

ento com
ercial.

FO
TO

: Venny’s

Achas que tens a personalidade certa para usares a marca Slue? Mostra atitude 
e diz-nos porque é que este casaco deve ser teu! Preenche o formulário ex-
istente na notícia referente a este passatempo em www.maiseducativa.com 
(secção Passatempos) e dá-nos a tua resposta até dia 20 de março. Boa sorte!

PVP: 44,90 euros
Informação cedida pelo departamento comercial.

FOTO: Slue

Este passatempo é a tua cara? Vai praticando os teus dotes de passerelle 
em frente ao espelho. Boa sorte!

1. O passatempo “Queres des�lar como um ‘pro’ na Quali�ca?” inicia a 27 de fevereiro de 2014 e termina às 12:00h de 11 de março de 2014. 
O passatempo “Queres des�lar como um ‘pro’ na Futurália?” inicia a 28 de fevereiro de 2014 e termina às 12:00h de 21 de março de 2014. O 
passatempo “Ganha esta camisola da Venny’s!” inicia a 3 de março de 2014 e termina às 12:00h de 25 de março de 2014. O passatempo “A Slue 
tem um presente para ti” inicia a 6 de março de 2014 e termina às 12:00h de 20 de março de 2014. Qualquer participação fora desta data irá ser 
recusada. | 2. Os vencedores serão anunciados no dia útil seguinte à data 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 noti�cados via e-mail ou telefone, pelo que os participantes 
deverão facultar sempre os seus contatos corretos e atuais. | 8. Todas as demais dúvidas e questões podem ser endereçadas para o e-mail 
passatempos@maiseducativa.com. | 9. Só são permitidas participações de residentes em Portugal Continental.

A consciencialização ambiental 
está, mais do que nunca, na ordem 
do dia. E isso tem uma razão de 
s e r :  a  s a ú d e  d o  p l a n e ta  e  a 
estabilidade das nossas vidas. 
Aprende com os especialistas o 

-
var o nosso bem mais precioso!

TORNA-TE AMIGO DO AMBIENTE

FOTOS: Poko Pano e Amazonas

30 mais games
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LOL&POP
Durante alguns minutos, vem fazer parte 
do mundo POP e saber tudo o que de mais 
importante aconteceu nos últimos dias. A 
cantora que está a bater todos os recordes 
de vendas, o ator que está a fazer suces-
so além-fronteiras, a modelo portuguesa 
que é já uma das mais reconhecidas a nível 
mundial... Tudo isto e muito mais num ma-
gazine despretensioso e que é puro entre-
tenimento para os teus sentidos!

Máquina do 
Tempo
Porque é que a Estátua da Liberdade é uma 
mulher e não um homem? Sabias que a 
Alice do País das Maravilhas era morena e 
não loira e que Luís de Camões era um na-
moradeiro? Estas e outras perguntas vão ter 
resposta neste programa que, ao contrário 
de quase tudo o que fala sobre História, te 
ajuda a aprender de forma divertida, com 
imagens e muita interatividade. Porque se 
é importante, não faz sentido fugir, mas sim 
arranjar maneiras de captar a tua atenção.

WOOOW
E quando estás a ter um daqueles dias im-
possíveis de aturar, em que a paciência é 
algo que não te assiste? Nada como teres 
algo que te anime, como aqueles vídeos di-
vertidos que te deixam agarrado à barriga 
durante o intervalo inteiro. E que tal multi-
plicar isso por dez, com uma pitada de hu-
mor extra vinda diretamente dos apresenta-
dores do programa?

CulTUra
Se para os teus colegas és o/a “hipster” lá 
da turma, e gostas é de estar a par do que se 
passa no mundo da cultura, este segmento 
foi feito a pensar em ti. Exposições, teatro, 
museus, festivais de música... tudo levado 
diretamente à tua escola. E fica atento, por-
que vão existir passatempos muito especiais 
para ti!

Look At Me
Qual é a diferença entre a mochila dos ra-
pazes e a mala das raparigas? Será que o 
nosso estilo mostra quem nós realmente 
somos? A nossa cor radical de cabelo é 
uma questão de tendência de moda ou é 
uma afirmação contra o sistema?
Estas e outras perguntas vão ser respondi-
das não por nós, mas por ti, no programa 
Look At Me.

Playlist
Os videoclips de que tu e os teus amigos 
andam a falar, as músicas que toda a gente 
anda a ouvir, e a entrevista àquela banda ou 
artista que anseias conhecer: é esta a maté-
ria-prima do Playlist. E porque suspeitamos 
que vais querer ver e rever, este programa 
também estará disponível nos nossos ca-
nais de vídeo.
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Imagina um ano de 2014 
perfeito, com tudo o que 
poderias sonhar… e mais! Uma 
escola mais interativa, intervalos 
ma is  in teress antes  e  uma
televisão só para ti! A revista 

que é a tua cara já começou 
a “invadir” o ecrã lá da 
escola, com conteúdos que 
têm apenas uma coisa 
em mente: dar-te o que 
tu queres ver! 
Dá as boas-vindas à     

Mais Educativa TV!

VoxPop
Aqui é a tua opinião 
que conta! Durante 60 
segundos, vamos ficar 
a saber o que tu e o os 
teus colegas pensam 
sobre diversas maté-
rias. A pergunta lança-
mos nós, a resposta é 
toda tua!

Toque de Saída
É o programa de reportagem da Mais Educa-
tiva TV. Todos os eventos e acontecimentos 
da tua e das outras escolas, ou de entidades 
relacionadas, que sejam importantes e dignos 
de registo serão captados pela nossa lente e 
relatados com muito dinamismo e espírito jo-
vem da nossa equipa.

UpGrade
É bom falar-se de tudo o que diga respeito à tua escola. Mas e quando che-
gar o dia de dares o passo seguinte e entrares na Universidade? Como te 
dissemos, queremos ser o teu canal de televisão, e por isso vamos mais além, 
mostrando-te a dinâmica de uma universidade, o seu ambiente, os seus es-
paços, a sua oferta formativa...Tudo pela voz de quem conhece estas institui-
ções melhor que ninguém. Qual é a universidade que está melhor equipada 
para o ensino do Jornalismo? Qual é a que oferece uma experiência de es-
tudo no estrangeiro em grande? E na área da Economia, qual é aquela que 
tem melhores professores? Se estás a um passo de dar o salto para o Ensino 
Superior, ou se ainda não sabes se queres prosseguir os estudos, está na 
altura de começares a pensar nestas coisas. E este é o programa ideal para ti!

E porque este canal é feito para ti mas também 
é feito por ti, dá-nos as tuas sugestões de pro-
gramas que gostavas de ver, de convidados sobre 
os quais gostavas de saber mais, convida-nos 
a visitar a tua escola e a conhecer aquele 
projecto de que fazes parte. Como? Envia-nos 
tudo para tv@maiseducativa.com .
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A cara da tua TV
“O que nós queremos com a Mais Educativa TV é estar mais 
próximos de ti, e ser um complemento à nossa revista e ao 
nosso site. Chegamos até ti todos os meses em papel, atuali-
zamos-te online diariamente, e agora podemos estar todos os 
dias na tua escola e na escola do lado, junto a ti e a todos os 
que nos acompanham, para saber o que fazem, que projetos 
estão a concretizar… É isso que queremos e é essa a nossa 
maior recompensa: estar (ainda mais) mais perto de ti!

Acredito que a Mais Educativa TV tem tudo para ser um sucesso, 
e se tu te identificares com ela e a trans ormares no teu canal, 
esse é o maior sucesso que poderíamos desejar!”

Pedro Amaro, 
apresentador e coordenador de conteúdos

Social Mente
Um programa de entrevistas inti-
mistas, sempre a alguém com algo 
para te dizer. Quer seja um ator, 
uma apresentadora de televisão 
ou um ‘youtuber’, é aqui que o 
mundo da televisão, do espetácu-
lo e das redes sociais vem cultivar 
a relação que tem contigo. Para 
te darmos um exemplo, uma das 
nossas primeiras convidadas é a 
Soraia, mais conhecida no univer-
so YouTube como “Djubsu”, e que 
te fala sobre este fenómeno cres-
cente dos ‘youtubers’ transforma-
dos em líderes de opinião, bem 
como das perspetivas de vida e 
de estudo que te dizem respeito. 
Este é um programa que vais 
querer ver e rever, e por isso 
também vai estar disponível em
maiseducativa.com/tv .

UpGrade
É bom falar-se de tudo o que diga respeito à tua escola. Mas e quando che-
gar o dia de dares o passo seguinte e entrares na Universidade? Como te 
dissemos, queremos ser o teu canal de televisão, e por isso vamos mais além, 
mostrando-te a dinâmica de uma universidade, o seu ambiente, os seus es-
paços, a sua oferta formativa...Tudo pela voz de quem conhece estas institui-
ções melhor que ninguém. Qual é a universidade que está melhor equipada 
para o ensino do Jornalismo? Qual é a que oferece uma experiência de es-
tudo no estrangeiro em grande? E na área da Economia, qual é aquela que 
tem melhores professores? Se estás a um passo de dar o salto para o Ensino 
Superior, ou se ainda não sabes se queres prosseguir os estudos, está na 
altura de começares a pensar nestas coisas. E este é o programa ideal para ti!

Um novo conceito para os teus intervalos
Sabemos que as tuas pausas antes, entre e no �nal das aulas são momentos 
importantes no teu dia de escola, pela descontração, pelo convívio, pelo tem-
po que tens para ti. Mas e se, para além dos teus colegas, pudesses dar uma 
espreitadela a um canal de televisão feito a pensar em ti, com conteúdos do 
teu interesse, reportagens em escolas, entrevistas aos teus artistas favoritos e 
passatempos onde pudesses ganhar prémios fantásticos?
Se já prendemos a tua atenção, então vais adorar a Mais Educativa TV. Por-
que ela é tudo isto e muito mais. É um novo conceito para os teus intervalos, 
onde a diversão se mistura com a informação e se transforma num comple-
mento perfeito para tudo o que até aqui tem ocupado aqueles momentos 
só teus.
E porque há tempo para tudo, na Mais Educativa TV a programação é varia-
da e totalmente ‘anti-secas’. Não acreditas? Vem daí conhecer as tuas novas 
rubricas de eleição!
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Nota 20
Que para teres um 20 é preciso seres muito bom tu já sabes... 
Mas e se pudessemos pôr de parte os testes e dar-te a conhe-
cer outras áreas onde alunos como tu são verdadeiros “cra-
ques”? Alguém que apanha ondas melhor que ninguém e já é 
um mestre do surf? Alguém que se ri da ideia de que bordados 
são coisa da avózinha, faz lenços brutais e ainda ganha dinhei-
ro com isso? Para estes e muitos outros está reservado o nosso 
carimbo com a Nota 20!
É aqui que vais conhecer muitos dos talentos espalhados pelas 
escolas do nosso país, como o Carlos Nsingi, que é aluno da 
Escola Secundária D. Luísa de Gusmão, e para quem o R&B, 
o Hip Hop e os ritmos africanos não são segredo. Já é uma 
promessa da música portuguesa, consegue conciliar a vida es-
colar com a vida artística, faz parte de um agrupamento que dá 
destaque à formação musical e participa nos vários projetos da 
escola relacionados com música.

ADN
Tudo o que corre no sangue da tua escola está aqui: os es-
paços dos la orat rios às oficinas, da i lioteca à cantina, 
da sala de convívio às salas de aula), a dinâmica, os projetos 
e as caras dos alunos e dos professores que estão por detrás 
deles: Todos têm lugar neste programa que quer funcionar, 
sobretudo, como uma partilha de experiências, ideias e pro-
jetos entre as escolas.

m
aiseducativa.com

/tv
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Começou a  escutar  as  primeiras  r imas 
com 11 anos,  na altura em Paris.  O 
R ap e  o  R&B eram os seus esti los  de 
eleiç ão e  a  escrita tomou forma cinco 
anos mais tarde, já  instalado no Por to. 
Foi  aí  que tudo começou e  o 
mundo conheceu o J immy P.

Com 19 anos, ainda a dar os 
primeiros passos na música, foi 
convidado a participar no álbum 
de estreia dos Expensive Soul.  O primeiro 
trabalho discográ�co foi em 2005, com o 
grupo de Hip-Hop Crewcial e o nome de “A 
Semente”. A partir daí, foi crescendo musi-
calmente: participou na coletânea “Rascun-
hos” (produzida por Conductor, dos Buraka 
Som Sistema) e compôs o tema “Melhores 
Anos” com Valete, tendo depois colaborado 
com artistas como Chullage ou Bezegol e 
pisado vários palcos, desde o Campo Peque-
no ao Coliseu dos Recreios e ao Hard Club. 
Pelo meio, ainda houve tempo para atuar 
em festivais do calibre de um Positive Vibes 
e de um Surf At Night. Ah, claro, e para esta 
entrevista com a Mais Educativa, onde te 
contamos tudo!

Quais são as tuas in�uências? 
Da mesma maneira que há miúdos que 
querem ser jogadores de futebol, médicos 
ou advogados, eu quis ser músico. Sou um 
miúdo que sonhou com isto. Assim sendo, 
a minha música reflete isso mesmo: os 
anseios, os sonhos, os desejos, as experiên-
cias que fazem de mim o que eu sou como 
homem. No fundo, abordo todos esses 
temas que são comuns a qualquer pessoa 
da minha geração.

Porquê o nome “#1”?
“#1”, ou primeiro, serve de facto para intitu-
lar este trabalho como o primeiro de uma 
série de vários que irão acontecer seguindo 
a mesma dinâmica: com muitos interveni-
entes (produtores, participantes, músicos).

Como surgiram as colaborações com Valete, 
Bezegol, Dengaz e os restantes?
Na generalidade, as colaborações que tenho 
em “#1” resultam de uma amizade de longa 
data que mantenho com esses músicos. São 
pessoas que me acompanharam ao longo 
da minha carreira e com quem partilhei o 
palco várias vezes. Quando idealizei este 
disco e preparei as linhas melódicas dos 
temas, percebi que eles tinham que fazer 
parte, porque não só o resultado �nal seria 
mais rico como embelezava o álbum.  Não 
queria que fosse mais um álbum de Rap 
em que se metem rimas em cima de instru-
mentais sempre com o mesmo ‘loop’, e essa 
contribuição deles foi ótima, bem como a 
dos músicos que compõem a banda que me 
acompanha.

O que podemos esperar deste teu álbum 
enquanto ouvintes?
Se olhares para a música como uma exten-
são daquilo que é o músico como indivíduo, 
consegues perceber o que vais encontrar 
neste disco. Sou uma pessoa extremamente 
positiva no dia-a-dia, tenho uma atitude 
positiva, vencedora, e empreendedora por 
natureza. Como ouvinte, gosto que a música 
seja uma fonte de energia poderosamente 
revigorante… E tento fazer a música que 
gosto de ouvir. Acho que o Hip-Hop 
português é um bom exemplo de como 
pode haver heterogeneidade num estilo. 
Há de tudo, e há espaço para tudo. O Rap é 
para mim sinónimo de liberdade, e é isso 
que é bonito neste estilo. Tu podes ser 
o gajo mais letrado e erudito e fazer 
um Rap super eloquente e informa-
tivo, como podes ser um gajo sem 
formação absolutamente nenhuma 
e fazer um Rap cru e duro, e mes-
mo assim não deixares de ser um 
grande Rapper.
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O Jimmy P está 
constantemente ligado 

às redes sociais para 
comunicar com 

os seus fãs!

-  Fala  com ele  no facebook em 
facebook.com/O�cialJimmyP

-  Segue - o no I nstagram em
instagram.com/officialjimmyp

Já conheces o  J immy P?
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TEXTO: revista Empire
FOTOS: cedidas pelos estúdios

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 

 

 
a 

a 

a 
c

 r

ço
T

çõco

Está a chegar a noite mais especial par todos

os amantes de cinema, e par quem tem a 

hipótese de levar par casa a mais obiçada 

das estatuetas. Os Óscares 2014 ealizam-se

no próximo dia 02 de mar  no Dolby heatre 

em Hollywood, e os nomeados já dividem os 

ra es da audiência. 

Quais são os teus favoritos?

Melhor Atriz Principal

Esta é a categoria que menos dúvidas suscita. Amy Adams, por 

“Golpada Americana”, pode até dividir os votos da Academia, mas 

é quase certo que será Cate Blanchett, que já ganhou o prémio se-

cundário por “O Aviador” a levar o Óscar para casa, graças à sua in-

terpretação em “Blue Jasmine”, de Woody Allen.

As restantes nomeadas são Sandra Bullock, pelo � lme de � cção 

cientí� ca “Gravidade”, a veterana Judi Dench por “Filomena”, e Meryl 

Streep por “Um Quente Agosto”.

Melhor Ator Principal

Ao contrário do principal prémio feminino, 2013 foi um ano muito 

forte para interpretações masculinas. A própria lista de nomeados 

poderia ser muito diferente, mas com Robert Redford, Tom Hanks, 

Oscar Isaac, Forest Whitaker e Joaquin Phoenix de fora da corrida, 

o ‘roster’ � nal inclui Christian Bale por “Golpada Americana”, Bruce 

Dern por “Nebraska”, Leonardo DiCaprio por “O Lobo de Wall Street”, 

o britânico Chiwetel Ejiofor por “12 Anos Escravo”, e Matthew Mc-

Conaughey, num papel diferente daquilo a que nos habituou, por 

“O Clube de Dallas”.

Apesar dos muitos pedidos do público para que este seja o ano da 

vitória para DiCaprio – que, com esta, conta já cinco nomeações – é 

mais provável que seja McConaughey, a grande surpresa do ano, a 

estrear-se como vencedor, sendo que Ejiofor pode também ter uma 

hipótese, caso “12 Anos Escravo” seja bem recebido.

Melhor Música

Apesar de muita gente conhecer a música “Happy”, que Pharrell Wil-

liams compôs para “Gru O Maldisposto 2”, é mais provável que seja 

“Let It Go” de “Frozen – O Reino do Gelo” ou “Ordinary Love” de “Man-

dela: Longo Caminho para a Liberdade” (interpretada pelos U2) a 

vencedora da noite. A lista de nomeados � ca completa com “The 

Moon Song” de “Her – Uma História de Amor”.

Melhor Filme Animado

Todas as apostas estão centradas no � lme da Disney “Frozen – O 

Reino do Gelo”, mas a animação japonesa “The Wind Rises” pode 

surpreender. Apesar do elevado número de receitas, “Gru o Mald-

isposto 2” deve terminar a noite de mãos a abanar, tal como “Os 

Croods”  e “Ernest & Célestine”.

Melhor Filme

Por último, o Óscar mais cobiçado da noite será disputado entre “12 

Anos Escravo”, “Her – Uma História de Amor”, “Golpada Americana”, 

“Nebraska”, “Capitão Philips”, “O Clube de Dallas”, “Gravidade”, “Filom-

ena” e “O Lobo de Wall Street”.

Apesar das vitórias nos Globos de Ouro de “12 Anos Escravo” e “A 

Golpada Americana”, para melhor � lme de drama e comédia, respe-

tivamente, “Gravidade” ou até “Her – Uma História de Amor” ainda 

podem surpreender, caso a Academia decida ser mais ousada nas 

suas escolhas.

Resta dizer-te que a cerimónia será apresentada por Ellen 

DeGeneres, e terá transmissão em direto na TVI. Não percas!
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A escola

Os 'fones'

A
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Uma das grandes inovações dos últimos tempos tem assinatura portuguesa e aplicação 
dentro de água e em cima das ondas. Sim, é uma prancha de surf, que é construída 
apenas com materiais reciclados e que tem a cortiça como principal matéria prima. 
Idealizada por um designer e um engenheiro civil, ex-alunos da Universidade de Aveiro, 
é uma prancha única no mundo, onde a arte e a hidrodinâmica dão as mãos à ecologia.

Como? Para lá da cortiça, um material completamente natural, renovável e biode-
gradável, a prancha utiliza resinas ecológicas e bambu para as quilhas. Tudo isto torna-a 
100% ecológica, ao mesmo tempo que, quando falamos do surf propriamente dito, 
se revela inovadora no seu desempenho graças à superfície de sobreiro, que permite 
absorver melhor a trepidação causada pelas ondas e dá maior conforto e equilíbrio no 
contacto com os pés.

Pode ser feita por encomenda, à tua medida e gosto. Se queres uma prancha 'fashion' 
e personalizada, tens aqui uma boa alternativa!

Ouvires a tua música favorita em auscultadores feitos com material reciclado pode 
até não parecer uma ideia muito sedutora, mas se te dissermos que estes 'fones' da 
Marley são construídos tendo em conta a amplitude de sons, e que tanto os graves 
como os agudos são a�nados para te dar a melhor experiência de som possível, 
talvez mudes de ideias.

Com forma e funcionalidade combinados de forma perfeita, estes auscultadores são 
fabricados por um mundo melhor, com materiais amigos do ambiente como 
algodão, plásticos reciclados, metais recicláveis, bambu e madeiras certi�cadas. Para 
além disso, a Marley tem uma organização de solidariedade social à escola global, 
que se dedica a ajudar os jovens e a promover a paz e o bem-estar do planeta.

Auscultadores de qualidade superior, feitos com materiais recicláveis e cujas vendas 
revertem para ações de caridade. Nós queremos um par!

Sabes se estudas numa Eco-Escola? Desde 1996 que o Programa Eco-Escolas aposta 
na educação ambiental, promovido a nível nacional pela Associação Bandeira 
Azul da Europa (ABAE) e apoiado localmente pelos Municípios. Este projeto de 
educação ambiental pretende encorajar ações e reconhecer e premiar o trabalho 
desenvolvido pelas escolas na melhoria do seu desempenho ambiental.

Para que a tua escola seja reconhecida com a Bandeira Verde Eco-Escolas terá de 
seguir a metodologia proposta dos sete passos: O Conselho Eco-Escolas, uma 
auditoria ambiental, um plano de ação, um trabalho curricular, monitorização e 
avaliação, e o envolvimento da comunidade e o eco-código. Depois de concretizar 
pelo menos dois terços do seu plano de ação e realizado atividades relacionadas
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TEXTO: Tiago Belim

O 

tele

móvel

 A casa

A 
impressora

A era dos 'touchscreens' já nos trouxe variadíssimas
inovações no que aos telemóveis diz respeito. Uma 
delas, da responsabilidade da LG no seu modelo 
GD510 – mais comumente designado por “Pop” - colocou 
no mercado um telefone alimentado a energia solar, 
provando que também estes dispositivos podem ser 
amigos do ambiente.
Com um grande painel fotovoltaico instalado na parte 
traseira, este telemóvel é único pelo facto de ser capaz 
de carregar a bateria de forma automática e inde-
pendente de onde estejas e do que estejas a fazer.

A nosso ver, é fantástico: dá imenso jeito porque 
torna mais difícil o episódio recorrente de �carmos 
sem bateria a meio do dia – donos de iPhones, estão 
a ouvir? - e porque poupa eletricidade lá em casa!

Mais normais já começam a ser os exemplos de habitações com formas 
de energia alternativas. Muita gente já tem painéis solares lá em casa, 
que aproveitam para alimentar parte da casa, ou até para vender 
eletricidade à EDP. Mas também já existem casas que são verdadeiras 
“Energy Boxes”, como aquela que foi construída em Itália, na sequência do 
sismo que devastou a localidade de L'Aquila, e que inclui várias tecnolo-
gias que ajudam a reduzir de forma substancial a sua pegada energética.

Sistemas de ventilação passiva, painéis fotovoltaicos, construção em 
gesso, pedra e aço, pouco recurso à rede elétrica e baixas emissões de 
CO2: é assim esta “Energy Box” 'made in Italy', e serão assim provavelmente 
as casas do futuro, mais sustentáveis e com baixo consumo energético. 
Amigas do ambiente e amigas da nossa carteira, melhor é impossível: 
Se os teus pais estiverem a pensar em fazer obras lá em casa, fala-lhes 
nestas soluções energéticas.

Esquece a tinta e usa... água! Há coisa mais amiga do ambiente do que isto? 
Foi essa a ideia de uma equipa de investigadores da Universidade de Jilin, na 
China, que desenvolveu uma impressora capaz de fazer impressões utilizando 
água em vez de tinta. Para além de ser fantástico para o planeta, a impressão 
dura apenas 22 horas, o que pode parecer uma má notícia se não pensares que, 
passado esse tempo, a água desaparece, a folha volta a �car em branco e torna-se 
reutilizável!

O segredo para esta impressão está na própria folha de papel, que requer um 
pré-tratamento à base de oxazolidina, uma substância também conhecida por 
"tinta invisível" e que reage à água da impressora, criando uma impressão 
de�nida que dura praticamente um dia.

Há muitos documentos que são precisos apenas para um determinado 
momento, e que depois �cam apenas a criar volume e a contribuir para a nossa 
pegada ambiental. Imagina se um dia todas as empresas usarem este mecanismo!

com a água, os resíduos e a energia, e de pelo menos mais um tema: biodiversidade, �orestas ou mar. 
Se gostavas de colaborar e ajudar a fazer da tua escola uma instituição mais ecológica, convence os teus colegas, reúne com o teu 
Diretor de Turma, e começa desde já a trabalhar! Ganhas tu em conhecimento e em contactos, ganha a tua escola em consciencialização 
ambiental, e ganha o planeta!

A concretização do programa pressupõe que sejam trabalhados os 3 temas-base: Água, Resíduos e Energia e ainda o tema-complementar 
que é lançado todos os anos pela ABAE, não obstante poderem ser trabalhados outros temas considerados pertinentes. A metodologia 
geral do Programa Eco-Escolas contempla essencialmente 4 fases distintas: inscrição da escola no programa; implementação do 
programa; candidatura ao galardão e atribuição do galardão. O cronograma seguinte apresenta as principais ações/momentos 
subjacentes ao desenvolvimento do Programa Eco-Escolas ao longo do ano letivo. Para mais informações sobre o Programa 
Eco-Escolas consulte a página www.abae.pt.  

IMAGEM Depositphotos/andresr 
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Fazer teatro é 
   um privilégio

Quem  é  o  Tomás?

“Sou o Tomás Alves, tenho 24 anos e 

sou de Lisboa. Tirei o curso de teatro na 

Escola Profissional de Teatro de Cascais 

(2004-2007) e sou ator profissional e 

amante de música.”

TEXTO Ana Teles Teixeira

FOTOS: cedidas pelo entrevistado

Tomás Alves diz que a sua carreira de representação foi um “feliz acaso” que 

lhe aconteceu na adolescência. Hoje, aos 24 anos, o teatro tornou-se a sua vida 

e,  juntamente com a música, forma tudo aquilo que o faz sentir vivo.

Como muita coisa na sua vida, o teatro foi algo que aconteceu 

por acaso. No 9º ano, quando foi necessário perceber que 

área deveria seguir, as artes chamavam-no sem qualquer 

espaço para dúvidas. Um curso de teatro na escola onde a 

mãe dava aulas, lecionado por alunos �nalistas da Escola 

Pro�ssional de Teatro de Cascais (EPTC), foi o primeiro passo 

no seu caminho para a representação. Depois desse 

curso extracurricular, a entrada na EPTC foi uma “sequência 

natural”.

Mas o Tomás não é rapaz para ficar quieto e trabalha em 

Cinema, Televisão e Teatro. Os seus dias passam-se entre os 

palcos, as câmaras, as dobragens, a publicidade e algumas 

locuções, numa carreira que apelida de “ainda curta”, e  

ainda abre espaço para um regresso aos estudos, se possível 

fora do país, conforme nos conta em entrevista.

O que é o teatro para ti?

É um privilégio, principalmente por poder trabalhar 

em várias realidades, por poder ser pessoas diferentes 

em mundos inventados que ganham vida em palco. É 

contar histórias na primeira pessoa, escritas por uma 

segunda pessoa, sobre terceiros. É dar voz às palavras e 

dar corpo e vida à imaginação. Em inglês dizem “play” 

e, de facto, a minha pro�ssão é brincar às realidades, é 

brincar às pessoas e brincar à vida. É mesmo um privilégio!

O que sentes quando estás em palco?

É um pouco difícil descrever a sensação de estar 

em palco. Mas há muita adrenalina a percorrer-nos 

o corpo. Para mim são raros os momentos em que 

eu me sinto, de verdade, a acreditar na ilusão 

dramática, mas quando acontece parece que não 

sou eu que estou ali. Ou melhor, parece que o meu 

corpo cedeu para dar lugar à personagem, para 

criar a apresentação (a representação). É quase 

magia. Eu tenho de convencer o público dessa 

ilusão. Ter esse poder é aliciante, mas a autocrítica 

está sempre presente para me fazer acreditar nessa 

ilusão. A adrenalina de que falo é a sensação de 

estar quase sem rede, de depender de mim e do 

resto das pessoas que contribuem para o espetáculo 

acontecer. Essa responsabilidade de estar em 

"direto", ao vivo e a cores, faz-me sentir vivo.

Há quem diga que o teatro é uma arte 

que está a ‘morrer’… O que tens a dizer em 

relação a isto?

Para existir Teatro só são necessários ator e 

público. O problema do teatro em Portugal, a 

meu ver, prende-se com a escassez de 

público. Não existe a cultura do teatro em 

Portugal. Maioritariamente, o público é 

constituído pelos próprios profissionais 

do espetáculo, o que faz dele um círculo 

pequeno, selecionado e, de algum modo, 

fechado. Creio que a resposta a esta crise 

estará, cada vez mais, no aumento de 

movimentos independentes que criem a 

produção de mais espetáculos. 

Qual foi o papel que mais gostaste de fazer 

até hoje? Porquê?

Não consigo escolher o papel que mais prazer me 

deu a fazer. Depende sempre da fase da vida em 

que me encontro e o que ontem foi muito bom, 

hoje, com a continuação do trabalho e com 

novas experiências e ambições, pode deixar de 

o ser. Mas talvez o Simão Botelho de Um 

Amor de Perdição me tenha dado muito prazer, 

por ter sido o primeiro trabalho em cinema de 

maior relevo. Foi especial, também, pelo facto 

de ter começado a �lmar exatamente no dia a 

seguir a ter terminado o curso, o que marcou 

para mim o início da minha carreira pro�ssional.

Vives para a tua pro�ssão? 

Que outros interesses/ocupações tens?

Não seria capaz de viver sem a música. Aos 7 

anos recebi a minha primeira guitarra; com 

15 formei uma banda de músicas do mundo 

com o meu irmão - os Katharsis - que durou 9 

anos. Sinto a necessidade de explorar novos 

instrumentos - nos Katharsis tocava guitarra, 

baixo, acordeão, trombone e 'timple'. Com ou 

sem projetos musicais, com muito ou pouco 

trabalho enquanto ator, desejo que a música 

esteja sempre presente na minha vida.

Que conselhos darias aos jovens 

leitores que querem ser atores? 

Esforcem-se para isso. É claro que é 

preciso ter algum talento inato, dis-

ponibilidade e vontade, mas a for-

mação é um fator muito importante, 

porque nos fornece as bases e ferra-

mentas de palco. Apesar de sentir que 

m u i t a s  v e z e s  t r a b a l h o  q u a s e 

exclusivamente com a intuição e o 

instinto, as várias linguagens e regis-

tos de representação exigem trabalho 

e estudo para serem incorporadas e 

a fo r m a ç ã o  a j u d a  a  c r i a r  e s s a s 

capacidades. Hoje em dia, e cada vez 

mais, existem muitas escolas e cursos 

de formação de atores, portanto não 

faltam as ofertas para transformar e 

concretizar o desejo. Viva o Teatro!



Agora os estudantes portugueses 
têm mais hipóteses de entrar para 
o curso de medicina com que 
sempre sonharam. Uma nova 
parceria entre a Universidade 
Palacký e a MultiWay tornam isso 
possível.

UNIVERSIDADE PALACKÝ
Olomouc é uma cidade universitária desde o século 
XVI, sendo a sua universidade a segunda mais antiga 
na República Checa. Muitos nomes conhecidos na 
ciência estão ligados à universidade. Hoje em dia a 
Universidade Palacký conta com cerca de 22.000 

Medicina e Medicina Dentária, Ciências da Saúde, 
Ciências, Direito, Educação, Teologia e Educação 
Física).

O HOSPITAL DA UNIVERSIDADE
O atual Hospital da Universidade começou a ser 
construído em 1894 e foi sendo alargado e atual-
izado até hoje. O Hospital conta neste momento 
com 1.400 camas, 29 departamentos clínicos, 16 
clínicas de atendimento a doentes externos e mais 
cinco locais de apoio médico. 519 membros de 

uma área de 330.000 m2 e trata anualmente à 
volta de 650.000 pessoas.
É o local ideal para o ensino de Medicina.

FACULDADE DE MEDICINA E MEDICINA 
DENTÁRIA
O ensino da medicina tem atraído estudantes de 
todo o mundo nas últimas décadas. O ensino em 
Inglês foi introduzido em 1993. Neste momento 
perto de trezentos estrangeiros frequentam o 
curso neste idioma. 
A Faculdade consiste em 44 departamentos com 
mais de 750 professores, que tornam os cursos de 
elevado nível académico acessíveis a cerca de 2.500 
estudantes na área da medicina.
A Faculdade participa no European Community 
Course Credit Transfer System (ECTS) o que 
permite aos estudantes da União Europeia terem 
os seus diplomas reconhecidos.

Avenida dos Estados Unidos da América, 
100 - 13º fte. 1700-179 Lisboa

Tel: 218 132 535 | Fax: 218 154 688
Email: multiway@multiway.org | www.multiway.org
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Então qual é a razão que nos leva a contribuir 
diariamente para que o ar respirado na Terra 
esteja cada vez mais poluído? Está na hora de 
todos nós ativarmos o plano de emergência e 
começar a cuidar de um planeta que é 
resistente, mas que não dura para sempre.

TEXTO: Tiago Belim

Sim, hoje em dia fala-se muito no ambiente. 
E parece que, qualquer que seja o tema, há sempre 
algum perigo ambiental associado, que chega para 
nos estragar a brincadeira. O problema é que, 
muitos anos depois da Revolução Industrial, da 
utilização dos combustíveis fósseis, das emissões de 
CO2 em larga escala e de muitos outros malefícios 
para o nosso planeta, ele começa a dar verdadeiros 
sinais de desgaste.
Por isso, a consciencialização generalizada de que 
é preciso pôr um tampão no aumento da camada 
de ozono leva a muitas notícias, muitas iniciativas 
e muito 'chinfrim' para que tu, nós e toda a gente 
diminua a sua pegada ecológica e contribua para re-
vitalizar a saúde do planeta. Caso contrário, a Terra 
tornar-se-á um sítio cada vez mais instável para se 
viver. Vem descobrir connosco o que deves fazer.

ou nacionais e da época, poupar água nas suas diferentes vert-
entes, não deixar os aparelhos eléctricos em 'stand-by', usar lâm-
padas economizadoras e preferir madeira certi�cada.”

Estarão aqui todas as iniciativas que podemos tomar para mel-
horar o ambiente? A Quercus diz que não: “Existem centenas ou 
milhares de pequenos gestos que podemos empreender! O fun-
damental é termos noção que todos nós podemos fazer mais um 
bocadinho, e se melhorarmos esse bocadinho todos os dias, jun-
tos iremos fazer a diferença.”
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Há muita gente a dizer muita coisa sobre o ambiente e so-
bre os efeitos dos nossos comportamentos. Mas certamente 
que, melhor que ninguém, são as pessoas que trabalham 
diariamente com o tema a poder dizer-nos quais as melhores 
práticas para começarmos de�nitivamente a reduzir a nossa 
pegada ecológica. Por essa razão, procurámos as mais recon-
hecidas organizações ambientais do país e chegámos à fala 
com Nuno Matos Sequeira, Presidente da Direção Nacional da 
Quercus.

Este especialista é da opinião que existem inúmeros hábitos 
e gestos que poderemos todos ter, de forma a contribuir para 
um futuro mais sustentável para o nosso planeta: “Em relação 
à reciclagem é obviamente importante manter e aumentar 
esse hábito, mas é fundamental não esquecer que, seguindo 
a “regra dos R's”, a reciclagem é a última das ações a 
realizar. Antes disso, devemos sempre tentar “reduzir”, isto 
é, diminuir o consumo dos vários materiais, depois “reuti-
lizar”, ou seja, voltar sempre que possível a usar os materi-
ais, e só depois então “reciclar”, começa por explicar.

“Depois disso”, refere, “existem inúmeras outras ideias que 
poderão ser encontradas em sites e publicações de referên-
cia, como por exemplo podermos sempre usar o papel dos 
dois lados e preferir papel reciclado, usar transportes públicos, 
fazer compostagem doméstica, plantar árvores e arbustos 
autóctones, levar sacos reutilizáveis para as compras, tentar 
reparar os electrodomésticos antes de os substituir, preferir 
alimentos de agricultura biológica, comer produtos locais 

Não optes por ocupar 
muitos dos teus tempos 

livres com passatempos 
que impliquem grandes 
consumos energéticos, 

de materiais ou de água. 
Importa sobretudo 

perceber que existem 
alternativas, e que não 
tendo de abdicar de 

tudo, muitas vezes com 
um pequeno esforço 

podemos fazer a 
diferença, tornando a 
vida de todos bem mais saudável.

Não sejas demasiado consumista (adquirindo mais produtos do que deves);

Não uses em demasia o transporte 

individual (o carro ou a mota);

Não uses acessórios, 
roupas e sapatos poucas vezes para deitar fora;

Não consumas muitos alimentos e 

produtos oriundos de outros pontos 
do planeta;

Não consumas demasiados produtos alimentares processados;

Não abuses dos aparelhos 
de climatização 

(ar condicionado sobretudo);

Não deixes luzes e outros 
electrodomésticos ligados 

quando não os estás a utilizar;

É ponto assente que a presença dos seres 

humanos no planeta tem vindo a desenvolver-se 

de forma cada vez mais insustentável, devido à 

exploração e esgotamento crescente 

dos nossos recursos naturais. 

É essencial que também tu tomes consciência 

disso e, sobretudo, que faças algo para mudar a 

realidade atual, alterando alguns dos hábitos do 

teu dia-a-dia para que todos possamos ajudar 

nesta mudança global de comportamentos. 

A Quercus deixa-te alguns exemplos:
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dá que falar

Não optes por ocupar 
muitos dos teus tempos 

livres com passatempos 
que impliquem grandes 
consumos energéticos, 

de materiais ou de água. 
Importa sobretudo 

perceber que existem 
alternativas, e que não 
tendo de abdicar de 

tudo, muitas vezes com 
um pequeno esforço 

podemos fazer a 
diferença, tornando a 
vida de todos bem mais saudável.Não uses acessórios, 

roupas e sapatos poucas vezes para deitar fora;

Não consumas demasiados produtos alimentares processados;

Não deixes luzes e outros 
electrodomésticos ligados 

quando não os estás a utilizar;

m
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É ponto assente que a presença dos seres 

humanos no planeta tem vindo a desenvolver-se 

de forma cada vez mais insustentável, devido à 

exploração e esgotamento crescente 

dos nossos recursos naturais. 

É essencial que também tu tomes consciência 

disso e, sobretudo, que faças algo para mudar a 

realidade atual, alterando alguns dos hábitos do 

teu dia-a-dia para que todos possamos ajudar 

nesta mudança global de comportamentos. 

A Quercus deixa-te alguns exemplos:

E como há quem leve o ambiente bem a sério, fomos perceber 
como pensa quem está a estudar o assunto. Rafaela Marques tem 
21 anos, é estudante de 4º ano do de Licenciatura em Saúde Ambiental 
da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, e leva-te ao 
interior da mente de uma verdadeira jovem ambientalista.

O que é que de mais se importante se aprende sobre o ambi-
ente num curso superior relacionado com a área?

Quando se fala em ambiente, a primeira ordem de ideias é pensar 
em �orestas ou em poluição atmosférica, mas o ambiente é muito 
mais do que isso. Num curso superior adquirimos uma perspetiva 
mais alargada: o ambiente é tudo o que nos rodeia. Existem vári-
as áreas de atuação ambiental e todas elas têm um objetivo co-
mum: promover a sustentabilidade do planeta e melhorar o nível 
de vida das pessoas, quer seja no trabalho, em casa ou em outras 
atividades. Esta é, aliás, uma questão diferenciadora no curso de 
Saúde Ambiental: a abordagem aos fatores ambientais pela sua in-
�uência na saúde dos indivíduos e dos grupos populacionais, em 
diferentes contextos.

Que conselhos podes deixar aos jovens mais despertos para 
as questões ambientais? Que iniciativas e hábitos podem eles 
desenvolver?

O ambiente é a nossa verdadeira casa e por isso nunca devemos 
deixar de o proteger, caso contrário, as repercussões serão con-
sideráveis. Existem milhares de ações que podemos tomar dia-
riamente e que nos fazem cuidar do ambiente da melhor forma, 
quer sejam pequenos hábitos em casa, tão simples como desligar 
os carregadores da tomada quando os equipamentos acabam de 
carregar, reutilizar sacos de compras e separar os resíduos para a 
reciclagem; ou ações no exterior como promover o ‘carpool’ e a uti-
lização dos transportes, não fumar e deitar sempre os resíduos nos 
contentores apropriados.

Quais os programas de voluntariado mais indicados para os 
jovens destas idades poderem contribuir para a causa ambi-
ental?

Um dos projetos de voluntariado mais bem conseguidos é o Lim-
par Portugal promovido pela AMO Portugal, que tem vindo a 
ser realizado todos os anos com o objetivo de limpar os espaços 
verdes em todo o território nacional, promovendo um melhor 
meio ambiente e alertando ainda para a importância da gestão 
dos resíduos. Existem também vários projetos de �orestação e re-
�orestação por todo o país, como é o caso do projeto FUTURO (na 
área metropolitana do Porto), que são muito importantes para a 
sustentabilidade do planeta.
A minha experiência pessoal tem passado também por desenvolv-
er atividades no âmbito do Programa Eco-Escolas, associado à sua 
implementação na instituição de ensino que frequento, a Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa. Esta é uma experiência 
que recomendo, porque devemos ser nós os principais agentes de 
mudança ao nível dos comportamentos ditos “amigos do ambi-
ente”, e nada melhor que dar o exemplo, contribuindo para que a 
nossa/vossa própria escola seja uma referência a este nível.

IMAGEM Depositphotos/ jukai5

IMAGEM Depositphotos/andresr 
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São várias as iniciativas que organizações como a Quercus promovem 

para te mobilizar em torno das diferentes temáticas ambientais. Para além de 

várias ações que pontualmente podem passar pela tua escola, há muitas outras 

em diversas Associações, em Clubes, Feiras e Exposições. Ao nível dos projetos, 

como te explica Nuno Matos Sequeira, “posso referir alguns tão abrangentes do 

ponto de vista geográfico e dirigidos aos jovens como as iniciativas “Projeto 

80” e “GreenCork Escolas”, mas também alguns outros que têm uma compo-

nente importante de trabalho com os jovens, tais como o projeto “Ecocasa”, 

as acções de voluntariado nos projetos “Criar Bosques” e “Floresta Comum”, 

as ações desenvolvidas na área da Conservação da Natureza e Biodiversi-

dade, como os “Centros de Recuperação de Animais Silvestres” e as 

“Microreservas Biológicas” e diversas outras acções descentralizadas, 

organizadas pelas diferentes estruturas da Quercus que decorrem 

um pouco por todo o país”.

Chama-se “riocEAnos – Dos Rios aos Oceanos: percursos entre muitas histórias”, é concebido e desenvolvido 
pela ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental e promovido pela Comissão Europeia, e vem 
aproximar-te a ti e à tua escola das questões afetas ao ambiente.
São muitos os temas abordados por esta iniciativa: as alterações climáticas e a sustentabilidade energética, 
a biodiversidade e o equilíbrio ecológico dos meios aquáticos, o impacto da poluição dos rios, mares e 
oceanos, a redução, reutilização e reciclagem dos resíduos, os usos e costumes e as tradições, as manifes-
tações culturais e artísticas e o património cultural e ambiental, entre vários outros.
Mas então a�nal o que tens de fazer? Em primeiro lugar, propor à tua escola a participação no projeto. 
Depois, desenvolver atividades educativas relacionadas com o ambiente e com uma vertente cultural e artística, 
para que tu, os teus colegas e a população em redor se torne cada vez mais sensível à importância de preservar 
o planeta.

Entre as várias iniciativas previstas no 
“rioceEAnos” estão palestras e o�cinas sobre 
água, rios, mares e oceanos, que todas as 
escolas inscritas no projeto podem solicitar, 
de forma gratuita; atividades culturais e 
manifestações artísticas para a comunidade e 
formação para os teus professores.
Para além disso, o projeto prevê também 
alguns concursos que, com as tuas propostas, 
vão lançar alertas e contribuir com propostas 
para ajudar a resolver problemas ambientais 
e para preservar a biodiversidade, as culturas 
e as tradições.

Com o tema “Dos Rios aos Oceanos: per-
cursos entre muitas histórias”, pede-te que 
apresentes três fotogra�as que respondam 
às propostas temáticas do projeto, e que 
com elas construas uma história. Para con-
heceres mais acerca deste projeto “Dos Rios 
aos Oceanos: percursos entre muitas histórias” 
e para acompanhares toda a atividade consulta 
http://dosriosaosoceanos.altervista.org/ ou 
www.facebook.com/aspea.org.

Dirigido aos alunos do 3º ciclo do ensino 
básico, do ensino secundário e profis-
sional, agrupados dos 14 aos 16 anos e 
dos 17 aos 19 anos. Há um prémio aliciante 
à tua espera: a possibilidade de participar 
na Conferência Internacional da CEI –
 Caretakers of the Environment Internation-
al, em Taiwan, em julho, e de exibires a tua 
curta-metragem no CineEco 2014 – Festival 
Internacional de Cinema Ambiental da 
Serra da Estrela, para além de outros prémios.

A�nal, o programa de intercâmbio da União Europeia (UE)  já não é só para quem 
está na faculdade. “Qualidade, inovação e diferenciação” são as palavras-chave 
do novo programa de mobilidade que é “ambicioso” mas que pretende atingir 100 
mil jovens portugueses de todas as condições sociais e de todo o país, com especial 
enfoque nas zonas do interior do país, até 2020, e proporcionar-lhes a formação 
prática e direcionada para o mercado de trabalho de que necessitam.

O Erasmus+ terá um orçamento de 14,7 mil milhões de euros (ou seja mais 40% de �-
nanciamento do que tinha antes de aumentar o público). A partir de agora, vai passar a 
abranger mais pessoas, desde estudantes, docentes, estagiários, voluntários e líderes 
de organizações juvenis a pessoas que trabalham em organizações de desporto não 
pro�ssionais. 
Sabe mais em www.maissuperior.com ou acede ao Guia do Erasmus+ em www.
ec.europa.eu.

Estuda o Ambiente
com o Erasmus+ 
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Quer se elizr fo !
FOTOS: cedidas pela entrevistada

TEXTO: Ana Teles Teixeira

“ N u m a  n o i t e  d e  i n v e r n o ,  d u a s  b e b é s 

silenciosas foram deixadas à porta do orfana-

to...” Esta é a história da vida de duas irmãs 

gémeas obrigadas a deixar a sua família, os 

seus amigos de infância e os seus objetivos, 

para partir em busca da felicidade. Mais 

tarde, um reencontro com um amigo de 

infância vem alterar todos os planos, fazendo 

com que os sonhos que ficaram perdidos 

regressem ao presente.

A Mais Educativa esteve à conversa com a 

jovem autora: desde a escola primária, onde 

admirava os escritores que visitavam as aulas, 

às tardes passadas na biblioteca a folhear 

livros e a apreciar as ilustrações, contamos-te 

tudo sobre esta jovem que sempre sonhou 

escrever livros.

Qual foi o processo de publicação do 

“Quero ser feliz”?

Confesso que sempre tive um pouco de receio 

de ler o que escrevia às outras pessoas, mas 

sabia que para concretizar o sonho de publi-

car um livro teria de mostrar os textos. Ainda 

tinha uns 13 anos - era muito nova e não 

fazia a mínima ideia de como poderia 

editar um livro. Foi nesse verão que comecei a 

pesquisar na ‘net’ editoras às quais pudesse 

enviar um dos meus textos. Não contei a 

ninguém, nem mesmo a minha mãe sabia! 

Para o caso de correr mal, ninguém �cava a 

saber...
Foi um processo bastante trabalhoso, 

porque era preciso corrigir textos, revê-los 

várias vezes com prazos de entrega e todas 

as outras fases normais da publicação de um 

l i v r o .  F i n a l m e n t e ,  c h e g o u  o  d i a  d o 

lançamento da obra, a 13 de Julho de 2013 

na Biblioteca Municipal de São Domingos 

de Rana. 

O que significa para ti a paixão pela 

escrita?
A paixão pela leitura nasceu muito cedo, 

talvez devido à in�uência da minha mãe. 

A escrita surgiu pouco tempo depois. 

Nem que fosse para ir ao supermercado 

e mesmo sabendo que não teria tempo 

para continuar a escrever, levava sempre 

comigo o texto que estava a fazer. Era 

como se me sentisse mais segura quando 

o levava comigo. O mesmo acontecia e 

ainda acontece com os livros.

Q uais  são os  teus autores/l ivros 

preferidos? As tuas inspirações?

Atualmente, o meu autor de eleição é 

Carlos Ruiz Záfon. Quando era mais nova, 

era fã da coleção de “Uma Aventura” de 

Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, e 

faltavam-me poucos livros para concluir a 

coleção. Ainda hoje me recordo de como 

gostei de ler “A Lua de Joana” e “ Voa 

Comigo!”,  dois  l ivros  de Mar ia  Maia 

Gonzalez - este último, voltei a lê-lo umas 

três vezes!

Mais recentemente, amei o livro “Segredos 

do Passado”, de Deborah Smith.

Ser escritora é o teu projeto de vida?

A escrita faz parte do meu projeto de vida 

mas não é a única ambição que tenho. 

Pretendo seguir uma carreira na área do 

ensino.

Quem é a 

Marta Silva?

“Nasci em Lisboa, em 1997. Estudo na 
Escola Salesiana de Manique, no 10º ano, de 

Humanidades. Sempre tive uma grande paixão 

pela leitura e pela escrita, e um dos meus 

grandes sonhos era editar um livro. Consegui! 

Escrevi esta obra aos 14 anos e apoiaram-me 

bastante na sua publicação. Depois desta, espero 

que venham muitas outras.”

Que conselhos darias a jovens que, 

como tu, gostam de escrever?

Daria o mesmo conselho que eu segui: não 

tenham medo de arriscar, se for mesmo 

isso que gostam e desejam.

E aos que dizem que ‘ler é uma seca’?

Hoje em dia, os jovens leem pouco e cada 

vez leem menos, visto que as ofertas de 

outras distrações são muitas, incluindo as 

redes sociais. O preço dos livros também 

não ajuda e por isso não estão disponíveis 

para uma grande parte das pessoas.

“Quero ser feliz!”

Marta Silva

Editora: Chiado Editora

Páginas: 66

Edição: 2013

PVP: 11 euros
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ARTE MÁGICAARTE MÁGICAARTE MÁGICAARTE MÁGICAARTE MÁGICAARTEARTE MÁGICAARTEARTE MÁGICAARTEARTE MÁGICAARTE
“O cinema é uma invenção sem futuro.” Lumière foi o autor desta frase, e hoje 
todos sabemos como ele estava enganado. O cinema tornou-se uma das maiores 
indústrias mundiais, geradora de muitos milhões de euros e capaz de despertar 
emoções nos quatro cantos do mundo. Como celebração máxima deste fenómeno, 
existe há 86 anos a cerimónia dos Óscares, que exalta as maiores produções e as 
grandes ‘performances’ do mais reconhecido dos círculos cinematográficos: Hollywood. 
Em vésperas da edição 2014 desta grande festa, a tua Mais Educativa faz uma breve 
retrospetiva do percurso da arte que veio em número 7, mas que ocupa hoje um lugar 
muito especial no imaginário de todos nós.

TEXTO
: Tiago Belim

O cinema é daquelas invenções que se rami�cam em várias origens, inspirações, impul-
sionadores e criadores. Antes de existir cinema era o teatro que, na rua, atraía as pessoas 
para a arte de representar. Depois surgiu a lanterna mágica – o antecessor dos aparelhos 
de projeção – constituída por uma câmara escura com um jogo de lentes, e que criava a 
ilusão de movimento movendo um conjunto de vidros no seu interior. Foi o antecedente 

para um século XX onde o cinema virou espetáculo de massas.
Pelo meio, o aparecimento da fotogra�a foi o impulso decisivo para o primeiro dos ensaios cinematográ�cos. Nascida a preto 
e branco com formas como o daguerreótipo, a fotogra�a foi  sofrendo várias evoluções técnicas, até à exploração da cor já 
durante o século XX.

As primeiras exibições de �lmes ocorreram no ano de 1895, com o cinetoscópio de 
Thomas Edison. Enquanto isso, em França, os irmãos Lumière faziam uma 
apresentação pública que iria perdurar no tempo: o seu cinematógrafo. Era uma máquina de �lmar e um projetor de cinema 
com patente registada e que, na cave do Grand Café, em Paris, mostrou pela primeira vez publicamente a verdadeira arte 
do cinema.Uma série de dez �lmes, com uma duração de 40 a 50 segundos cada, constituiu a rampa de lançamento 
da nova arte do cinema, que depressa se expandiu por toda a França, pela Europa e pelos Estados Unidos da América, 
através do trabalho de captação de imagens que os irmãos Lumière encomendaram, um pouco por todo o mundo.

Na época dos irmãos Lumière, existia 
também um certo ilusionista de 
nome Georges Méliès, que passou 
a olhar para o cinema como uma 
forma de extensão do seu trabalho. 
E foi esta combinação entre o mundo 
da magia e o do cinema que deu 
origem ao que hoje todos conhec-
emos como o cinema de fantasia. 
É curioso que Méliès tentou comprar 
o aparelho dos irmãos Lumière, que 
lhe negaram o pedido. Apesar disso, 
conseguiu um aparelho semelhante 
e com ele usou efeitos especiais e 
narrativas sedutoras para se tornar 
no primeiro grande produtor e reali-
zador de �lmes de �cção, destinados 
ao grande público.

Com os primeiros anos do século XX surgem os �lmes de �cção, 
com narrativas simples através das imagens. Os �lmes passam a 
ser exibidos em Nickelodeons – as primeiras salas de cinema – e as 
companhias começam a ganhar força, começando a formar aquilo 
que se transformou na indústria do cinema.
A partir daí, o crescimento é exponencial: o número de produções 
cresce, os produtores americanos começam a melhorar as suas 
narrativas para atrair mais público, e as exibições dos �lmes 
começam a ter lugar em luxuosos palácios.
À medida que os anos foram passando, o cinema foi impulsionando 
boa parte das inovações tecnológicas e das novas formas de nar-
ração que acabaram por surgir.

Com a Primeira Guerra Mundial, o cinema europeu – até aí no seu auge – 
sofreu um abalo devastador, e quem aproveitou foi a indústria americana, 
que já era na altura conhecida por “Hollywood” por causa do seu centro 
geográ�co, situado na Califórnia. Era aqui que o cinema norte-americano 
ganhava o estatuto que não mais perderia: uma fábrica de �lmes para o 
mundo inteiro.

IMAGEM Depositphotos/ maystra



PELA PRIMEIRA VEZ NO NOSSO PAÍS ESTÁ DISPONÍVEL 

UMA LICENCIATURA EM OSTEOPATIA

LICENCIATURA EM OSTEOPATIA

Instituição colaboradora

O IMT – Instituto de Medicina Tradicional assinou um acordo com a 
BCOM – British College of Osteopathic Medicine que permite já a partir 
do ano lectivo 2013/2014 o acesso de diplomados do IMT ao grau de 
licenciatura em Osteopatia – BSc (Hons) in Osteopathy - através de um 
programa de conversão de diploma. Este grau académico britânico 
confere uma importante credibilidade internacional e é reconhecido 
pela comunidade osteopática como uma quali�cação académica. O 
detentor de um BSc (Hons) em Osteopatia está assim academicamente 
e pro�ssionalmente bem preparado para o mercado de trabalho. Além 
disto, este grau contribui para estabelecer uma sólida base académi-
ca, incluindo o reconhecimento de um curriculum robusto, de forma a 
sustentar a melhor preparação para as futuras exigências legislativas 
relativas ao exercício da Osteopatia em Portugal. 

I M T  I n s t i t u t o  d e  M e d i c i n a  T r a d i c i o n a l
L i s b o a   P o r t o   B r a g a   L e i r i a

MAIS CURSOS 

EM IMT.PT

Lisboa | Tel 213 304 965 Porto | Tel  222 010 276 Braga | Tel  253 109 969 Leiria | Tel 244 102 140  
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ARTE MÁGICAARTEARTE MÁGICAARTE

Foi já em 1927 que foi produzido o primeiro �lme 
sonoro da história do cinema. Ainda na sua maioria 
mudo, continha o primeiro diálogo (e as primeiras 
cantorias) sincronizados, e foi o grande impulsionador 
para o aperfeiçoamento da tecnologia de incorpo-
ração do som no �lme. No �nal de 1929, os �lmes 
‘made in’ Hollywood eram já quase todos falados, e 
o resto do cinema mundial seguir-lhes-ia os passos 
um pouco mais tarde, por razões de ordem �nanceira, 
e cultural, no caso da China e do Japão.
Com o advento do som nos �lmes, os estúdios mais 
modestos rapidamente perderam a capacidade de 
se manter na indústria, enquanto os maiores 
conseguiam atrair cada vez mais público graças à 
fantástica novidade do verdadeiro audiovisual. Há 
quem diga até que foi o som a salvar Hollywood na 
altura da Grande Depressão.
Começava assim o que agora se conhece por “A era 
dourada de Hollywood”, que durou até ao �nal dos 
anos 40 e onde o ‘glamour’ das estrelas de cinema 
mais se disseminou por todo o mundo, com atores 
como Clark Gable, Katharine Hepburn, Humphrey 
Bogart, Greta Garbo ou a menina Shirley Temple.

Com os anos 70 chegou uma pequena revolução no 
conteúdo dos �lmes. O sexo e a violência passaram a ser 
convencionais, ao mesmo que o próprio modo de contar 
histórias sofreu mudanças consideráveis. Os produtores 
passaram a adotar novos modelos de drama e de carac-
terização, com a introdução de reviravoltas na história, de 
ambiguidades nas personagens, e da aproximação entre o 
protagonista e o antagonista.
Os primórdios das novas narrativas apareceram nos anos 
40 e 50, com realizadores como Alfred Hitchcock. Já nos 
anos 70, �lmes controversos como “A Laranja Mecânica” de 
Stanley Kubrick ajudaram a adensar a tendência para a 
violência em Hollywood.
Esta foi também a época em que surgiram novos realizadores 
como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, George Lucas, 
Woody Allen e Terrence Malick, onde a visão pessoal e a 
criatividade do diretor do �lme passaram a ser mais populares 
do que nunca, com consequência num aumento do seu 
controlo sobre o projeto. Isto possibilitou o aparecimento 
de sucessos comerciais como “Taxi Driver”, “O Padrinho” ou 
“Guerra das Estrelas”.
É este o momento em que Hollywood se vira decidida-
mente para a produção de menos e maiores �lmes: os 
‘blockbusters’.

Muito antes de ser o fenómeno global que é hoje, a primeira cerimónia dos Prémios 
da Academia realizou-se longe dos olhares do público, numa sala de hotel com 270 
convidados. Aí, os vencedores tinham sido anunciados há três meses, e a expetativa era 
inexistente. Em 1941, a Academia decidiu selar os envelopes com os nomes dos vence-
dores, um sistema que ainda vigora nos dias de hoje.
Quanto ao interesse mediático, a primeira edição foi a única a passar relativamente des-
percebida. No segundo ano, o entusiasmo pelos prémios já era tal que uma rádio em 
Los Angeles fez um especial em direto de uma hora, totalmente dedicado ao evento. 
A partir daí, a transmissão fez-se todos os anos, e em 1953 – já a cerimónia se realizava 
numa grande sala de espetáculos – chegou a primeira emissão televisiva dos Óscares, 
na altura para os Estados Unidos e Canadá, e em 1969 para o resto do mundo.
Apenas por três vezes em mais de 80 anos a cerimónia dos Óscares não se realizou 
no dia agendado. A primeira foi em 1938, devido a cheias brutais em Los Angeles, a 
segunda e terceira em homenagem a grandes �guras do país que sofreram tentativas 
de assassinato: uma consumada a Martin Luther King em 1968, outra falhada a Ronald 
Reagan em 1981.
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Ecologistas, Os Verdes, Greenpeace, Minutos Verdes, Reciclagem, Extinção, Poluição, CFC, Aquecimento Global… 
Todos eles são termos já frequentes no nosso vocabulário diário, e o tema “ambiente” é já comum nos discursos de todos. 

Mas teremos mesmo de nos preocupar?
Todos parecemos ter preocupações ambientais: já compramos produtos amigos do ambiente. Já abdicamos de sacos 
plásticos nas compras, levando um sacão enorme que traga tudo junto. Já separamos o lixo para promover a reciclagem. 
Já começamos a trocar as luzes incandescentes lá de casa por luzes economizadoras e, mais recentemente por luzes de 
LED. E até colocamos redutores nas torneiras para gastar menos água! Mas entretanto, e apesar destes inegáveis 
avanços, o meio ambiente ainda carece de muitos cuidados.
Ele oferece aos seres vivos as condições essenciais para a sua sobrevivência e evolução. A sociedade humana não se 
sustenta sem água potável, ar puro, solo fértil e sem clima ameno. E não há economia sem um ambiente estável.

A Sensibilização Ambiental pretende predispor as pessoas para uma mudança de atitudes. No entanto, ela só se pode 
veri�car se a população for educada, ou seja, se depois de sensibilizada lhe forem apresentados os meios da mudança 
que levem a uma atitude mais correta para com o ambiente. Será que o estamos a conseguir? Não basta apenas fazê-lo 
na nossa pequena casa, na nossa pequena rua, na nossa pequena cidade, no nosso pequeno país, no nosso continente. 
Tem de ser global.
Se assim não for vamos continuar a assistir a exemplos como a China, onde há nuvens de poluição de tal forma 
preocupantes que levam a população local a adotar uma moda que não me parece nada apelativa: o uso de máscaras 
brancas! Há vezes que alternam e usam verdes para também não ser sempre igual. Mas não parece mesmo assim 
combinar nada com a roupa!

E tu, certamente que já foste à praia e usaste óculos para ver debaixo de água. Terás reparado que ela umas vezes está 
límpida e com o fundo de�nido, e noutras parece turva e com pouca visibilidade. Na China é assim em alguns momentos, 
mas não é na água do mar, é no ar, esse mesmo que respiramos para viver.
Há cientistas a procurar planetas habitáveis, enquanto os �lmes projetam um futuro em que nos sentimos forçados a 
abandonar a Terra.

Precisaremos de nos Precisaremos de nos 

preocuparpreocupar

Aquele abraço,

É com esta realidade que vivemos hoje. 

E amanhã como será? 
Vale a pena pensar nisso.

??

preocupar

?

preocuparpreocupar

?

preocupar
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A Multiway oferece uma grande variedade de cursos e programas noutros países

o mundo 
é a nossa escola

VISITA O NOSSO STAND NA Futurália
DE 26 A 29 DE março

Avenida dos Estados Unidos da América, 100 - 13º fte. 1700-179 lisboa
Tel: 218 132 535 | Fax: 218 154 688
Email: multiway@multiway.org | www.multiway.org

Um ano lectivo no estrangeiro 
para jovens no ensino secundário;

Cursos de línguas nos países onde 
são faladas, para todas as idades;

Colocação em Universidade 
nos Estados Unidos da América

Curso de Gestão Hoteleira na Suíça

Curso de Design, Artes Visuais, 
Comunicação e Moda em Itália e Espanha

Cursos de Cinema, Música, Artes 
Performativas e muitos outros.
Cursos de Medicina na República Checa *novo
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Março, o mês dos começos

Uma lição de História: sabias que, até 
ao século XV, o ano russo começava a 1 de 
março? Hoje em dia, a Rússia pode já ter 
adoptado o calendário gregoriano (o nosso), 
mas outras culturas e religiões continuam a 
celebrar o ano novo em março.

Datas a reter:
8 – Dia Internacional da Mulher
14 – Dia Nacional dos Animais
19 – Dia do Pai
22 – Dia Mundial da Água

Março no passado:
1781 – O planeta Urano é descoberto por 
William Herschel

1821 – A Inquisição é extinta em Portugal

1876 – O telefone é patenteado por 
Alexander Graham Bell

1895 – É feita a primeira exibição de cinema 
pelos irmãos Lumière

1911 – É fundada a Universidade do Porto

1976 – Einstein publica a teoria da relatividade

1995 – Entra em vigor o Acordo de Schengen so-
bre livre circulação de pessoas em 
alguns países da União Europeia

1998 – É inaugurada a Ponte Vasco da Gama 
– a maior da Europa

CuRIoSIDADESCuRIoSIDADES

A m b i e n t a - t e  à  c o i s a !
São 7 as diferenças que tens a 
descobrir entre estes dois planetas. 
Mas se, entretanto, conseguires 
pensar em 7 ações que possas 
l e v a r  a  c a b o  p a r a  a j u d a r  o 
ambiente, essas sim farão toda a 
diferença!
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Soluções online!
Não consegues resolver o Sudoku? Falta-te saber uma adivinha? 
Há uma das palavras cruzadas que está mesmo na ponta da língua 
mas de lá não sai? Não desesperes, porque o teu sofrimento 
termina no dia 28 de março, altura em que vamos publicar em 
www.maiseducativa.com todas as soluções.
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Uma lição de História: sabias que, até 
ao século XV, o ano russo começava a 1 de 
março? Hoje em dia, a Rússia pode já ter 
adoptado o calendário gregoriano (o nosso), 
mas outras culturas e religiões continuam a 
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William Herschel
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1876 – O telefone é patenteado por 
Alexander Graham Bell

1895 – É feita a primeira exibição de cinema 
pelos irmãos Lumière

1911 – É fundada a Universidade do Porto
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1995 – Entra em vigor o Acordo de Schengen so-
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alguns países da União Europeia

1998 – É inaugurada a Ponte Vasco da Gama 
– a maior da Europa

sopa de letRASsopa de letRAS

Encontra-as todas!
A sopa de letras é uma versão mais visual 
das palavras cruzadas: não tens de 
pensar tanto porque as letras estão lá 
todas! Em contrapartida, testas a tua 
capacidade de leitura, de trás para a 
frente e de frente para trás. Mas vê lá, 
não te troques todo!

Esta página também 
é tua!

Escreves poemas que não 
mostras a ninguém? Tens uma 
banda desenhada escondida na 
mesinha de cabeceira? 
A tua turma desmancha-se a 
rir com as tuas piadas? Só te 
acontecem coisas insólitas que, 
contadas, ninguém iria acreditar? 
Acabaste de ler um livro que 
gostavas de recomendar? Queres 
mostrar ao mundo quem são os 
teus melhores amigos na escola, 
através duma foto? 
Tens aqui uma página amiga para 
partilhar tudo o que quiseres, 
escreve-nos para: 
geral@maiseducativa.pt e aparece 
na tua revista!

PUB
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Sobre o Rubber Chicken
Sim, o nome é uma herança do “Chicken with a pulley in the middle”, um dos objetos mais memoráveis na história 
dos videojogos, graças ao velhinho título “The Secret of Monkey Island”, de 1990 (ok, ainda não tinhas nascido...).
À parte disso, o Rubber Chicken pretende ser um site (www.rubberchickengames.com) que junta miúdos e graúdos 
interessados sobre o que de mais insólito, emocionante, novo e irreverente se vai passando no mundo dos videojogos.

Os mediáticos VGX Awards, os prémios que 
distinguem algumas das melhores criações 
videojogáveis do ano, são conhecidos não só 
pelas estatuetas que atribuem mas também 
pelos trailers ou imagens que revelam, em 
primeira mão. Num espaço habitualmente 
dominado pelos gigantes da indústria e pelas 
séries de jogos mais conhecidas, a edição deste 
ano foi diferente porque, quando acabaram os 
prémios, a discussão nas redes sociais era quase 
exclusivamente sobre um jogo feito por apenas 
quatro pessoas.
“No Man’s Sky” é a próxima aposta de um 
pequeno estúdio independente chamado 
Hello Games – conhecido pela série de jogos 
Joe Danger – e já se tornou num dos jogos mais 
antecipados de 2014, ao apresentar-nos um 
universo gerado de forma processual, isto é, um 
mundo que nunca é igual duas vezes. Este é um 
jogo de naves num cenário de jogo gigantesco, 
recheado de planetas, sistemas e muitas formas 
de vida animal, onde a promessa é uma total 
liberdade de exploração como nunca existiu 
até hoje num jogo do género. Embora esta seja 
uma experiência para um jogador, o mundo de 
jogo é persistente e baseado em todas as 
pessoas que o estão a jogar. Ou seja, se alguém 
descobrir um novo planeta, essa descoberta 
passa a estar disponível no mapa e podemos 
viajar rapidamente até lá. Sozinhos, demoraríamos 
alguns anos a descobrir todos os elementos.
Processual não signi�ca, no entanto, aleatório 
como noutros jogos. Existe um conjunto muito 
rígido de regras no universo: quais os animais 
predadores, onde podem nascer árvores, ou 
quais as con�gurações e cores de pedras que 
podem existir. A partir deste conjunto de 
regras, são usados algoritmos matemáticos 
complexos para então gerar uma diversidade 
que é coerente. Para o estúdio, este tipo de 
criação de mundos num videojogo só agora 
foi possível, graças às impressionantes capaci-
dades dos PC’s e das consolas de última geração.
Esperemos que a equipa nos entregue a liberdade 
que promete e que possamos sentir-nos verda-
deiros exploradores espaciais de mundos 
fantásticos e distantes.

Começas a sentir o peso da responsabilidade quando começas a andar com um cartão multibanco na carteira. Há aquele peso acrescido de 
teres de gerir as tuas próprias contas, e vais percebendo o quão pouco elástico o dinheiro pode ser. Mas se jogas Pokémon há algum tempo, o 
que acharias se surgisse um banco para guardares as tuas criaturas favoritas? Como te sentirias se um dia pudesses entrar numa dependência 
bancária especial, com um funcionário vestido de Pikachu atrás do balcão, onde pudesses depositar as tuas mais recentes capturas pelos mapas 
criados pela Game Freak?
Apesar do exagero, é mais ao menos assim que funciona Pokémon Bank: ganhas acesso a um serviço de 'cloud' onde podes guardar até 3000 
Pokémon, e é também a única forma que tens de transferir as capturas que �zeste dos jogos da Nintendo DS para a nova geração da consola. 
O serviço é gratuito durante 30 dias para adesões até ao dia 14 de março, sendo que após esse período terá uma anuidade de 4,99 euros para 
despesas de manutenção e alimentação dos teus Pokémon. Até esta data, recebes também o Celebi por experimentares o serviço, o lendário da 
segunda geração que muitos julgavam perdidos.
Como uma espécie de Plano Poupança Reforma, podes começar a juntar os teus Pokémon para dares de herança aos teus filhos, netos e 
bisnetos, ou simplesmente a guardá-los para te divertires durante a reforma, enquanto brincas com o teus Charizard com 50 anos de idade, já 
desdentado da velhice (o Charizard, não tu!) e meio corcunda pelo peso de tantos anos a bater as asas.

Pokémon 
Bank: 

No Man’s 

Sky: 
o pequeno que 

ajoelhou os gigantes

pagar por multibanco ou com Poké-bolas
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Encontra
o teu
caminho.*  
* Na Qualifica 2014, Exponor, Pavilhão 5, no stand da Portucalense, de 13 a 16 de março.  
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