


AGORA É MAIS FÁCIL ENTRARES NO 
CURSO DE MEDICINA COM QUE SEMPRE SONHASTE!

A MULTIWAY E A UNIVERSIDADE PALACKÝ 
TORNAM ISSO POSSÍVEL!

FACULDADE DE MEDICINA E
MEDICINA DENTÁRIA

Cursos da área de Medicina com mais de 2500 estudantes

Aulas lecionadas em inglês frequentadas por mais de 
300 alunos de diversos países

Faculdade com 44 departamentos e mais de 750 professores

Diplomas reconhecidos pela União Europeia 
(European Community Course Credit Transfer System –ECTS)

HOSPITAL DA UNIVERSIDADE
Localizado dentro da Universidade, é o local ideal para o 
ensino de Medicina

1400 camas, 29 departamentos clínicos, 
16 clínicas de atendimento a doentes 

externos e mais de cinco locais de apoio médico

519 membros de staff dão apoio a 695 médicos

O Hospital ocupa uma área de 330.000 m² e 
recebe anualmente 650 doentes

UNIVERSIDADE 
PALACKÝ
A Universidade Palacky, localizada na cidade de 
Olomouc, é uma instituição de educação de 
excelência, que alia a tradição de uma das mais 
antigas cidades universitárias da República 
Checa, à exigência e qualidade de ensino 
moderno.
Com cerca de 22 mil estudantes distribuídos 
pelas oito faculdades do campus, a Universidade 
Palack dispõem de uma diversificada oferta 
formativa:

ESTUDAR NA 
UNIVERSIDADE PALACKÝ
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Estudar no estrangeiro ou aproveitar 
o melhor do nosso ensino? Pode 
parecer fácil responder, mas não 
há nada como uma decisão bem 
fundamentada. Entre os dados 
que comprovam as mais-valias de 
fazer Erasmus e as razões que 
podem levar-te a permanecer em 
Portugal, o importante é mesmo 
pensares bem se deves ir ou ficar!
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tarabytes

1. a) A primeira fase do passatempo “Ganha 10 passes para o MEO Marés Vivas!” inicia a 27 de maio 
de 2014 e termina às 12:00h de 19 de junho. Qualquer participação fora desta data irá ser recusada. 
A segunda fase do passatempo termina às 12:59:59h de 9 de julho. Quaisquer likes recebidos depois 
deste momento não serão contabilizados. b) O passatempo “Ganha uns auscultadores Urban Style 
da Metronic” inicia a 26 de maio de 2014 e termina às 12:00h de 7 de julho de 2014. c) O passatempo 
“Ganha o jogo “The Amazing Spiderman 2” para a PS4!” inicia a 20 de maio de 2014 e termina às 12:00h 
de 30 de junho de 2014. d)  “O passatempo “A Pampa Mia dá um mimo à tua mãe” inicia a 27 de maio 
de 2014 e termina às 12:00h de 1 de julho de 2014 | 2. Os vencedores serão anunciados até ao � nal do 
dia de fecho do passatempo. | 3. Das respostas recebidas, apenas serão consideradas válidas as que 
preencherem devidamente os campos solicitados no formulário de participação. | 4. Só é aceite uma 
resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente. | 5. Do conjunto de respostas válidas recebidas, 
os premiados serão selecionados de acordo com o método de seleção e o número de prémios comu-
nicados 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 contactos 
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. | 10. A Mais Superior reserva-se o direito de excluir participações que sejam consideradas 
fraudulentas ou ofensivas.

Estudar no estrangeiro ou aproveitar 
o melhor do nosso ensino? Pode 
parecer fácil responder, mas não 
há nada como uma decisão bem 
fundamentada. Entre os dados 

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

1 2

3 4

Ganha 10 passes para o MEO 
Marés Vivas!

Ganha uns auscultadores 
Urban Style da Metronic

Ganha o jogo “The Amazing 
Spiderman 2” para a PS4

Dá um mimo à tua professora

Este verão, queremos dar-te um presente especial: até dia 
19 de junho, tira uma selfie que mostre o teu lado 
festivaleiro e podes passar à segunda fase no facebook. 
Dias 17, 18 e 19 de julho, a festa faz-se em Vila Nova de 
Gaia. Vais?

Queres levar estes auscultadores para casa? Participa 
até dia 7 de julho com uma quadra na qual incluas as 
palavras “Metronic” e “Verão” e podes ser o vencedor..

Depois não digas que a Mais Educativa e a Ecoplay não são 
teus amigos… Se a tua PS4 está mesmo a pedir deste jogo 
só tens de enviar uma imagem que mostre que és fã 
incondicional do Homem Aranha até dia 30 de junho  – e 
podes ganhar um dos 2 jogos que temos para oferecer.

Se tens uma professora especial que por algum 
motivo te marcou ao longo deste ano, aproveita 
para lhe ofereceres um presente. Participa até 
1 de julho, porque é que a tua professora merece 
este mimo especial e ganha uma das 4 pulseiras 
“Querida Professora” que temos para oferecer.

PVP: 60 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: Meo PVP: 14,90 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: metronic

PVP: 69,99 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: pS4 PVP individual: 17 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: Pampa mia

20 loladas

22 consultório Escolar
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Nota 20 em 

Talentos há 
muitos...

Qual "adeus, até
para o ano", 
qual quê?!

A sala transformou-se – tal como nas 
aulas de Fotogra� a – em estúdio com di-
reito a ciclorama, cabeças de � ash, � ltros 
e tudo e mais alguma coisa. Mas, desta 
vez, a Débora não � cou atrás da câmara. 
Foi a protagonista! Não da fotogra� a, 
mas do programa da Mais Educativa TV 
que premeia o talento. Só para te deixar 
em pulgas, falamos-te assim em jeito de 
quem aguça o apetite… A Débora Durão 
viu no Curso Pro� ssional de Fotogra� a 
da Escola Secundária Alves Redol (so-
bre o qual já � zemos uma reportagem 
que, se ainda não viste é porque andas 
pouco atento) a resposta para o seu 
sonho – aprender mais sobre a área que 
a fascina há muito. Esta jovem promessa 
da Fotogra� a é uma aluna que, segundo 
palavras dos professores, “desde logo se 
fez notar”. Pronto, está feito! Não adian-
tamos mais. Para saberes tudo e para 
dares uma espreitadela nos trabalhos 
dela não podes perder este Nota 20!

… Mas nós damos destaque àqueles 
que são dignos de Nota 20. Sabes surfar 
como ninguém? O teu colega tem mão 
para o gra�  ti e já expôs o seu trabalho 
em tudo quanto é lado? Então, o vosso 
lugar é no Nota 20! Como é que chegas 
até nós? Envia-nos um email para 
tv@maiseducativa.com e nós tratamos 
do resto!

Tu vais de férias grandes mas a Mais Edu-
cativa TV continua a bombar à grande! 
Vamos a banhos, fazemos a festa e tudo 
a que temos direito (pensavas que eras 
só tu, não?) O melhor é que podes acom-
panhar tudo no nosso canal YouTube ou 
na nossa página de Facebook. 
Vá lá, não nos digas que entre as saídas 
com os amigos e as tardes de praia com 
a ‘famelga’ não vais ter tempo de dar 
uma espreitadela na TV que já é a tua 
cara... Fica atento!

Instagram.com/maiseducativatv
Espreita os bastidores da tua TV! 

Pára tudo! Não penses mais! 
Não guardes para mais logo o que 
podes fazer… agora! Este QR Code 
leva-te diretamente para o nosso 
canal YouTube. Porque isto de códigos 
entre nós, só mesmo este!

Nota 20 em 
A sala transformou-se – tal como nas 
aulas de Fotogra� a – em estúdio com di-
reito a ciclorama, cabeças de � ash, � ltros 
e tudo e mais alguma coisa. Mas, desta 
vez, a Débora não � cou atrás da câmara. 
Foi a protagonista! Não da fotogra� a, 
mas do programa da Mais Educativa TV 
que premeia o talento. Só para te deixar 
em pulgas, falamos-te assim em jeito de 
quem aguça o apetite… A Débora Durão 
viu no Curso Pro� ssional de Fotogra� a 
da Escola Secundária Alves Redol (so-
bre o qual já � zemos uma reportagem 
que, se ainda não viste é porque andas 
pouco atento) a resposta para o seu 
sonho – aprender mais sobre a área que 
a fascina há muito. Esta jovem promessa 
da Fotogra� a é uma aluna que, segundo 
palavras dos professores, “desde logo se 
fez notar”. Pronto, está feito! Não adian-
tamos mais. Para saberes tudo e para 
dares uma espreitadela nos trabalhos 
dela não podes perder este Nota 20!

TEXTO: Pedro Amaro Fernandes, Diretor de Conteúdos da Mais Educativa TV
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Desde que começou a 
brincar com a música aos 
13 anos que tem vindo a rechear 
o seu estúdio e a colecionar 
equipamento. A junção destes 
fatores tem ajudado a criar sucesso 
após sucesso, e isso levou-nos a 
falar  com este talentoso jovem para 
descobrir, a� nal, porque lhe chamam 
o cinturão negro da arte das misturas.

TEXTO: Ana Teles Teixeira
FOTOS: cedidas pelo entrevistado
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O nome artístico nasceu um pouco 
“às três pancadas”, por volta dos 
14 anos, mas pegou. Hoje, aos 23, 
não tem dúvidas que a música é o 
seu futuro.

Deejay SlimCutz

O dubstep e o drum n’ bass são os dois 

estilos principais em que se move o 

jovem Luís Azevedo, ou Slimcutz para 

os amigos. Entre o seu trabalho a solo, a 

agenda com os Mind da Gap – banda da 

qual é DJ o� cial – e a vida com os Bigger 

Banger Theory, já conseguiu ganhar quatro 

prémios nacionais e marcar presença em 

alguns dos festivais de referência do nosso 

país e nas principais Queimas das Fitas e 

demais eventos do género a nível nacional.

Mas não penses que se � cou por aqui, porque 

depois de conquistar o panorama musical por-

tuguês, o nosso entrevistado decidiu adicionar à 

sua curta mas promissora carreira umas pitadas 

de internacionalização, com atuações nos EUA, 

Reino Unido, Espanha, Polónia e Andorra.

Para mim, a � gura do DJ é um dos principais respon-

sáveis por uma boa noite ou um bom momento. Um DJ 

é capaz de criar diferentes tipos de sensações através 

da sua seleção musical e da sua técnica. Honestamente, 

acredito que um mau DJ vai fazer sempre com que uma 

noite seja pior. Para mim, não há nada melhor do que 

estar no palco e sentir a reação das pessoas quando 

estou a tocar. É um momento muito partilhado com o 

público, e onde as suas reações me vão in� uenciar na 

escolha da próxima música.

Na sua essência, um DJ pode ser só alguém que passa música. 

Mas um verdadeiro DJ torna essa “passagem de música” numa 

experiência única que só ele pode recriar. Há centenas de elemen-

tos que tornam um DJ tão individual como qualquer músico ou 

instrumentalista.

Desde muito cedo. Lembro-me de ter sempre 

tido um interesse especial pela música, principal-

mente pela � gura do DJ e do Vinyl. Aos 13 anos 

comprei os meus primeiros gira-discos e desde 

então as coisas foram acontecendo.

Desde que comprei os gira-discos que 

nunca parei de treinar. Por isso, até hoje 

vou sempre desenvolvendo as minhas 

capacidades. Quando ganhei pela primeira 

vez o campeonato nacional de scratch 

chamei a atenção de algumas pessoas, e os 

convites começaram a surgir.

(Risos)  Infelizmente não há nenhuma 

história por detrás do meu nome, embora 

confesse que adorava ter, porque esta per-

gunta é recorrente e julgo que as pessoas 

estão à espera de uma história hilariante 

quando na realidade não há. Ainda tinha 

eu cerca de 14/15 anos quando fui tocar a 

uma festa, e como ainda não tinha nome 

de DJ tive de inventar alguma coisa à pressa. 

Olha, saiu Slimcutz! :)

Acho que, hoje em dia, estamos 

constantemente a ser in� uen-

ciados por tudo. Tudo o que 

ouço in� uencia-me de alguma 

maneira.  A nível de DJs,  as 

minhas duas maiores in� uências 

ou “DJs preferidos”, digamos 

assim, são o A-Trak e o DJ Craze.

A carreira de DJ é sem dúvida o foco 

principal na minha vida. Posso vir a fazer 

outras coisas no futuro, mas penso que 

terão sempre a ver com música. É onde 

me sinto bem e só assim é que me posso 

sentir realizado.

Obrigada ao público que me 
tem seguido e que tem partido 

a loiça em todos os bares,
festivais e festas académicas 

por onde tenho tocado!

Alguma história em especial por detrás 
do nome artístico?

Como surgiu a oportunidade de começares 
a desenvolver as tuas capacidades 
enquanto DJ?

Quais são as tuas maiores 
in� uências no trabalho
 que fazes?

A carreira de DJ é o foco principal 
da tua vida ou tens outras 
perspetivas de futuro?

Em primeiro lugar, o que é, para ti, ser DJ? 
O que sentes quando “dás música” às 
pessoas que te vão ouvir?

Quando percebeste que gostavas de 
enveredar por este ramo?

O que dirias a quem argumenta que 
ser DJ é só “passar música”?
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A expressão pertence ao “calão” 
brasileiro e signi� ca que, 
independentemente das di� culdades, 
a ambição é seguir em frente. É este o 
espírito de cada uma das 32 seleções 
que este verão disputam no país do 
futebol a maior das competições: a 
Copa do Mundo! Se fores, como nós, 
um apaixonado pelo desporto-rei, 
diverte-te a descobrir as dez 
curiosidades sobre o Mundial que 
aqui te trazemos.

17
As músicas que compõem o álbum o� cial do 
Campeonato do Mundo Brasil 2014. 
Pitbull, Jennifer Lopez, Shakira, Avicii, Sérgio 
Mendes ou Carlinhos Brown são alguns dos 
nomes que participam nesta festa musical 
do futebol.

140
O valor de mercado, em milhões de euros, de 
Lionel Messi. O argentino é o jogador mais 
valioso do Mundial, seguido do nosso Cristiano 
Ronaldo, valorizado em cerca de 104 milhões 
de euros, e do brasileiro Neymar (67 milhões 
de euros).

145
Os golos marcados durante o último Campe-
onato do Mundo, em 2010 e na África do Sul, 
o que perfaz uma média de quase 2,3 golos 
por jogo.

Os Mundiais de Futebol que, até hoje, adota-
ram a tecnologia da linha de golo. No Brasil, 
todos os estádios terão 7 câmaras dedicadas 
exclusivamente a cada uma das balizas, que 
através de um computador central vão avisar 
o árbitro sempre que a bola ultrapasse total-
mente a linha de golo.

0

2
O número de vezes que o Brasil terá organi-
zado a Copa, no � nal desta edição. A primeira 
foi em 1950, num campeonato de má 
memória para o povo brasileiro: em pleno 
M a ra c a n ã  –  o  m a i o r  e s t á d i o  d o  p a í s, 
construído propositadamente para a ocasião 
– 200.000 pessoas viram a “canarinha” 
perder na � nal com o Uruguai por 2-1.

15
Os golos marcados pelo brasileiro Ronaldo 
(o Fenómeno) em Mundiais, que fazem dele 
o terror absoluto dos guarda-redes na com-
petição. Atrás dele está o alemão Miroslav 
Klose que, com 14 golos, pode este verão 
pulverizar a marca. E logo no Brasil.

12
O número de vezes que a Alemanha atingiu 
as meias-� nais de Campeonatos do Mundo. É 
a recordista da competição em longevidade e 
consistência, e em 3 ocasiões acabou mesmo 
por levantar o troféu.

11
O número de golos marcados por Luis Suaréz 
(Uruguai) e Robin van Persie (Holanda) na 
fase de quali� cação para o Mundial.

4
Os recordes da super-estrela brasileira Pelé 
na história dos Mundiais: jogador mais novo 
de sempre a marcar um golo, a marcar um 
hat-trick e a jogar uma � nal. Para além disso, 
é o único jogador a ter vencido 3 Mundiais 
(1958, 1962, 1970).

3.200.000.000
As pessoas que assistiram ao último Campe-
onato do Mundo, na África do Sul. Um número 
que corresponde a 46,4% da população 
mundial!23 

OS NOSSOS 
CONQUISTADORES
OS NOSSOS 
CONQUISTADORES

Guarda-redes
Beto (Sevilla FC)
Eduardo (SC Braga)
Rui Patrício (Sporting CP)

Defesas
André Almeida (SL Ben� ca)
Bruno Alves (Fenerbahçe SK)
Fábio Coentrão (Real Madrid CF)
João Pereira (Valencia CF)
Neto (Zenit)
Pepe (Real Madrid CF)
Ricardo Costa (Valencia CF)

Médios
João Moutinho (AS Monaco)
Miguel Veloso (FC Dínamo Kiev)
Raúl Meireles (Fenerbahçe SK)
Rúben Amorim (SL Ben� ca)
William Carvalho (Sporting CP)
Rafa (SC Braga)

Avançados
Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF)
Éder (SC Braga)
Hélder Postiga (SS Lazio)
Hugo Almeida (Besiktas JK)
Nani (Manchester United FC)
Varela (FC Porto)
Vieirinha (VfL Wolfsburg)

TEXTO: Tiago Belim FOTOS: FIFA e Federação Portuguesa de Futebol
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Texto: Revista Empire
Fotos: Cedidas pelos estúdiosFotos: Cedidas pelos estúdios

Sabotagem

NoTÍCIAS 

Power Rangers 
voltam ao cinema

Novo filme no universo 
de Harry potter

X-Men: 
Dias de um Futuro Esquecido
O novo X-Men é um � lme sobre os paradoxos e mecânicas das 
viagens no tempo. Embora o enredo tenha sido criado no início 
dos anos 1980 para uma edição em dois volumes da BD “Uncanny 
X-Men”, parece imaginado para resolver o problema que a Fox en-
frentou após “X-Men: O Início”, de 2011: o que fazer com um fran-
chise que foi dividido em duas linhas temporais, com dois enor-
mes elencos? A solução foi colocar tudo num pote e agitar. E assim 
nasceu este blockbuster gigantesco que salta entre décadas, e que 
inclui tudo e todos.
O � lme está repleto de grandes sequências, desde o arranque que 
coloca frente a frente os heróis e os robots Sentinelas, à fuga de 
Magneto da prisão, passando por uma série de momentos com 
Mystique. O enredo é profundo, saltando entre o futuro e o passa-
do, e concentra-se em Wolverine e nas versões jovens de Xavier e 
Magneto. Com tanto a acontecer e com um ritmo tão voraz, várias 
partes da história parecem subalimentadas, mas o que temos 
aqui é maioritariamente fantástico, voltando não só a dar energia 
a personagens antigas, mas também introduzindo outras novas e 
intrigantes.

Breacher (Schwarzenegger) é a figura paterna de um grupo de agentes 
especiais que é apresentado com um assalto bombástico ao esconderijo de 
um cartel. Quando os milhões que aí encontram e roubam desaparecem, a 
equipa de Breacher é liquidada membro a membro. A certa altura, o gangue 
suspeita de um trabalho interno. 
Gostamos de ver este novo, velho Arnold: a parte do astuto anti-herói grisalho 
e fisicamente imponente é uma adaptação imediatamente convincente. 
Olivia Williams causa uma impressão melindrosa como uma polícia tenaz, 
mas com um diálogo tão agressivo, o grupo de Breacher é tão bronco e antipático 
que as mortes não poderiam chegar cedo demais. É, no mínimo, um � lme 
com falta de caos. Consegue ver-se o que o realizador está a tentar fazer: 
prestar homenagem à ação de Arnie numa dinâmica moderna agitada, mas 
simplesmente não cola. Certamente contribui para explicar porque é que 
“Sabotagem” tem dois � nais: um que conclui o enredo e outro que parece 
servir apenas para ver Schwarzenegger abrir fogo sobre um  bar cheio de 
vilões. Parece um nível de bónus, injusti� cado de forma inacreditável.

Com muitas marcas do passado a quererem regressar ao cinema, 
acaba por fazer algum sentido os Power Rangers também 
quererem seguir o exemplo. Assim, não é de admirar que 
tenham sido anunciados planos para a produção de um novo 
� lme live-action dos Power Rangers.
Como esperado, a história foca-se num grupo de jovens ado-
lescentes que, quando pressentem perigo, transformam-se 
em super-heróis com poderes especí� cos. Com eles, os heróis 
irão enfrentar os mais variados vilões e monstros. Lançada 
em 1993, a série Power Rangers não demorou muito tempo a 
tornar-se o programa de TV infantil mais assistido e continua 
a ser uma das séries live-action para TV com melhor classi� -
cação e maior duração na história. Resta saber se o enredo irá 
optar por uma nova forma de contar a história, ou se simples-
mente irá mostrar a equipa numa missão típica. Desconhece-se 
também quais os envolvidos no projeto. Bryan Cranston, o 
famoso Walter White da série “Breaking Bad”, dobrou as vozes 
de dois monstros da série “Power Rangers” em 1993. Será que 
o conseguem convencer a participar neste � lme?

A Warner Bros. quer regressar ao mundo de Harry Potter, desta vez com o livro 
“Fantastic Beasts and Where to Find Them”. Com o anúncio de que esta prequela 
(ou para sermos mais corretos, o primeiro � lme de uma trilogia) irá chegar aos 
cinemas em 2016, o estúdio já procura um realizador para o projeto. Ao que 
tudo indica, Alfonso Cuarón (Gravidade) – que deu uma nova vida e energia à 
série Harry Potter, “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” – está já em conver-
sações para dirigir a película.
Este spin-o�  em forma de prequela irá seguir as aventuras de Newt Scamander 
pelos quatro cantos do mundo em busca de criaturas mágicas, passando-se 70 
anos antes da chegada de Potter à escola. “Fantastic Beasts and Where to Find 
Them” tem estreia internacional agendada para novembro de 2016.
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Aventura na ponta 
dos teus dedos
Aventura na ponta Aventura na ponta Aventura na ponta 
dos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedosdos teus dedos

Um grupo de amigos apaixonados pelo mundo dos videojogos 
e a ambição de criar um título de sucesso. Foram estes os dois 
ingredientes que levaram os jovens criativos da Bica Studios a 
desenvolver um jogo muito especial: 
ingredientes que levaram os jovens criativos da Bica Studios a 
desenvolver um jogo muito especial:

Em Smash IT! Adventures, vais viver na pele 
de Agnes, uma bruxinha com poderes muito 
especiais que te vai pedir ajuda. A ideia é que, 
juntos, possam resgatar o gato Bica, que foi 
apanhado pelos malé� cos Blarghinis – estra-
nhas criaturas que andam a absorver todos os 
animais do planeta, e que terás de esborrachar 
com os dedos.

Ainda só está disponível nas lojas App Store e 
Google Play de Portugal, Espanha e Nova Zelândia, 
mas este é apenas o primeiro passo para a 
jovem empresa portuguesa, que pretende con-
tinuar a crescer. “Ainda faltam alguns ajustes”, 
explicou-nos Nuno Folhadela, CEO, Produtor e 
Game Designer da Bica Studios. “Daí esta fase 
de lançamento de teste em Portugal, Nova 
Zelândia, e agora em Espanha. Isto é o inicio 
da Aventura”, garante o nosso entrevistado, 
prometendo muitas surpresas, novas experiências 
todos os meses e mais personagens e desa� os. 
“Smash IT! Adventures está pensado para 
ser um jogo em constante expansão.”

Como surgiu a ideia de criar este jogo?
De uma enorme vontade de fazer um jogo sim-
ples de jogar, e ao mesmo tempo divertido para 
todo o tipo de jogadores. A ideia base já existia 
há algum tempo mas, ao vermos o género de 
sucesso que são os smashers indevidamente 
representado nas plataformas móveis, deci-
dimos apostar no Smash IT! Adventures, com o 
objetivo de ser o melhor nessa categoria.

Como foi o processo de criação? 
Primeiro foi a troca de ideias entre muitas Bicas 
e depois, é claro, o trabalho árduo mas sempre 
divertido. Criámos um documento com as 
mecânicas base, desenvolvemos um protótipo 
e começámos logo a mostrar o jogo, a começar 
pela família, amigos e pessoas em nosso redor, 

para ver as reações e a� nar aquilo que sentimos 
que deveria ser melhorado. Houve mais de uma 
dezena de pessoas envolvidas na produção e, 
até chegar às lojas, o jogou demorou 6 meses a 
ser feito, apesar de ainda faltarem alguns ajustes. 

Falem-nos do gameplay de Smash IT! Adventures.
Enorme simplicidade de controlos. Qualquer 
pessoa pode agarrar no jogo e começar a es-
magar. No entanto, para não ser um jogo 
monótono, criámos algumas reviravoltas. Por 
exemplo, é preciso ter cuidado quando os inimi-
gos abrem a boca, pois se os esmagarmos nessa 
altura...“SPLASH!” lá vêm eles contra o ecrã, reti-
rando visibilidade ao jogador. Os inimigos podem 
ainda apanhar a heroína e, nessas alturas, ao 
invés de esmagar desenfreadamente, o jogador 
deve afastá-los rapidamente.

E em relação à Bica Studios? 
Como foi o processo de criação da empresa?
De� nimos um plano de produção e traçámos 
uma série de objetivos. Até ao momento estão 
todos a ser alcançados, como a nossa entrada 
na Startup Lisboa, garantir um distribuidor para 
uma maior visibilidade do jogo por esse mundo 
fora, e claro, ter um jogo que apele aos joga-
dores. Claro que nem tudo corre à velocidade 
desejada e os percalços são mais que muitos, 
mas também é esse o gozo em criar uma empresa.

E mais surpresas na manga, há?
Até ao momento só temos o Smash IT! Adventures. 
Mas além das suas atualizações mensais, há 
outro jogo que já está a caminho e estamos 
con� antes que irá dar que falar.

O Smash IT! Adventures está disponível 
para smartphones e tablets equipados com 
sistema operativo iOS ou Android.

Apple Store – 0,89 euros (sem publicidade)

Google Play – Gratuito (com publicidade) ou     
0,89 euros (sem)

Versão para Windows Phone disponível 
brevemente

Hoje em dia é imensamente fácil fazer jogos – é escolher uma das muitas ferramentas disponíveis e começar a brincar, meter pessoas a jogar, recolher feedback e melhorar continuamente. Ter um jogo é o melhor CV que podem ter para uma empresa!

Põe mãos à obra

TEXTO: Ana Teles Teixeira FOTOS: Bica Studios
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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.

Diz-se que a imaginação das crianças não tem limites e que a fantasia serve como um elo escapatório para a 
incompreensão da realidade dos adultos. Tudo o que as rodeia pode ter um toque mágico, desde a casinha de 
bonecas que é transformada num castelo de princesas, ao quintal das traseiras que se converte numa � oresta 
encantada. Mas na mente de uma criança nem tudo pode parecer fantástico e cheio de cores, porque sendo a 
imaginação um estímulo que é também produzido pelo medo, geram-se imagens adulteradas e escuras.
Murasaki Baby vem demonstrar isso mesmo. O jogo conta a história de uma menina que acorda num estranho 
mundo populado pelas fantasias e medos das crianças. E, como qualquer criança, quer estar nos braços da 
mamã. É um mundo desenhado à mão com um toque de imaginário ao estilo Tim Burton: paisagens escuras, 
objetos hilariantes e criaturas utópicas. A mecânica baseia-se em modi� car os fundos para ajudar, guiar e proteger 
uma bebé que não larga o seu balão em forma de coração.
Murasaki Baby é um exclusivo PS Vita e foi apresentado durante a Gamescom 2013, ganhando alguns prémios, 
entre os quais “melhor jogo indie” e “melhor direção de arte”.

Murasaki baby: 
o imaginário

Se a Universidade Católica � zesse uma sondagem sobre 
as razões que levam relações de amizade (de longa 
data ou com pouco tempo) a terminarem, decerto que 
a resposta “deu-me com uma carapaça azul no Mario 
Kart” estaria no topo da lista, logo à frente de “� cou a 
dever-me o dinheiro do lanche” e “diz que gosta de 
One Direction”. Mario Kart é um dos emblemas da 
Nintendo, um jogo que tem � rmado o espírito com-
petitivo de milhares de grupos de amigos e que tem, 
pela força das circunstâncias, conduzido muitos deles 
à ruína.
O primeiro e o maior passo dado neste Mario Kart foi o 
equilíbrio conseguido entre o fator sorte e a destreza 
de condução. Regra geral, o jogo está balanceado de 
forma a premiar a boa condução, a capacidade de cada 
condutor para fazer curvas perfeitas, e os seus re� exos 
e sentido de escolha perante os obstáculos presentes 
na pista. Acaba também por ser menos simpático para 
os novos jogadores face àqueles mais ambientados à 
série, uma vez que uma dose de sorte nos power ups 
e aquele dedo certeiro que outrora podiam facilmente 
atirar o nosso adversário do primeiro para o último lugar 
deixaram de existir. Especialmente se a infame cara-
paça azul entrasse em jogo, esse malfadado objeto, 
penalizador de bons jogadores.
Mario Kart 8 é um jogo obrigatório para juntarmos os 
amigos em casa e para acelerarmos pista fora a toda 
a velocidade. Aliás, a velocidade é um dos grandes 
elementos que distingue este jogo dos anteriores, e 
o Mario é claramente o Vin Diesel dos videojogos de 
condução!

Mario Kart 8: a fazer
ou a desfazer amigos



Encontra
o teu
caminho.*  

Gestão e Sistemas
de Informação
Informática
Conservação
e Restauro
Turismo

Educação Social

Direito
 Solicitadoria

Economia
 Gestão

Cultura e 
Economia Criativa

Psicologia

* Bolsas para os melhores alunos e cursos 
em regime diurno e pós-laboral. 

www.upt.pt

A SORRIR 
TAMBÉM SE 

APRENDE
20 JUNHO   

COMUNICAR COM HUMOR E EFICÁCIA

INFLUÊNCIA DAS EMOÇÕES NA APRENDIZAGEM

REFLEXÕES HUMORÍSTICAS SOBRE A EDUCAÇÃO

HUMOR: INIBIDOR DE CONFLITOS, CONQUISTADOR DE RELAÇÕES

(NEURO)EDUCAR COM ALEGRIA | EFEITOS DO BEM-ESTAR NA APRENDIZAGEM

HUMOR NA 
EDUCAÇÃO

WWW.CLINICADAEDUCACAO.COM
AUDITÓRIO MONTEPIO



dá
 q

ue
 fa

la
r

| 1
4 

| M
ai

sE
du

ca
tiv

a 
. j

un
ho

 2
01

4

TEXTO: Tiago BelimTEXTO: Tiago Belim
DADOS: Agência ERASMUS+ Educação e FormaçãoDADOS: Agência ERASMUS+ Educação e Formação



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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Vou estudar para foraUm conhecimento e uma vivência que 
não é possível encontrar “cá dentro”. 
Muito resumidos, são estes os grandes 
aliciantes de estudar no estrangeiro. 
Naquela que, muito possivelmente, 
será a primeira grande viagem da tua 
vida, vais mergulhar numa atmosfera 
multicultural, fazer novas amizades 
com pessoas de várias nacionalidades, 
adquirir novas competências e bene� ciar 
de uma experiência de aprendizagem 
completa num país diferente do teu, a 
nível educacional, linguístico e cultural.

Como as 
empresas 
olham para ti
Cada vez mais, a experiência de estudar 

no estrangeiro é vista como uma 

importante forma de aquisição e de 

reforço de competências técnicas, 

sociais e relacionais, que impactam 

também na tua autoestima e autocon-

� ança. Para as empresas, integrares um 

programa de estudos lá fora reforça 

a tua empregabilidade, uma vez que 

a disponibilidade que revelaste para 

o fazer aumenta os teus índices de 

responsabilidade social, de aprendi-

zagem e de inovação.

E  depois?
Uma das perguntas que certamente colocas tem a ver com a importância que estudar no es-trangeiro terá no teu futuro pessoal e pro� ssional. 94% dos estudantes que viveram uma experiên-cia Erasmus considera que o programa terá um impacto positivo na sua carreira pro� ssional, e 81% admite que poderá proporcionar oportu-nidades de trabalho noutro país europeu. Para além disso, 89% destes alunos dizem que têm agora maior predisposição para trabalhar num país estrangeiro.

E em relação a quem fez Erasmus e já está in-serido no mercado de trabalho? Aí a avaliação é também ela positiva: 30,9% a� rmam que a experiência de estágio lá fora foi decisiva para encontrar emprego, e 18,6% indica que teve mesmo a oportunidade de ficar a trabalhar na instituição de acolhimento em regime de Erasmus.

Quem foi...
 gostou!
Recorremos a dados da Agência Nacional 

ERASMUS+ Educação e Formação, para te 

mostrar o que dizem os alunos que já par-

ticiparam neste programa de aprendizagem 

formal. E aí, é difícil encontrar quem não 

tenha gostado: 96,3% dos estudantes avaliam 

como “positiva” ou “muito positiva” a dimensão 

pessoal da experiência, ou seja, indicadores 

como a autonomia, a autossu� ciência, a 

subsistência e a autocon� ança.

Outra das variáveis passa pela dimensão 

sociocultural – integração, vivências, 

relações interpessoais, intercâmbio cultural 

e experiência europeia – e, mais uma vez, 

95,4% das respostas foram positivas.

Por último, na dimensão académica – 

aprendizagem, diversidade curricular, conhe-

cimentos/competências adquiridos/as – 

houve 78,4% de estudantes satisfeitos com 

a sua participação.

Porque deves Porque deves Porque deves 
estudar no estudar no estudar no 
Porque deves 
estudar no 
Porque deves Porque deves Porque deves 
estudar no 
Porque deves 
estudar no 
Porque deves 
estudar no 
Porque deves Porque deves Porque deves 
estudar no 
Porque deves 
estrangeiro?estrangeiro?estrangeiro?estrangeiro?estrangeiro?estrangeiro?
estudar no 
estrangeiro?
estudar no estudar no estudar no 
estrangeiro?
estudar no 
estrangeiro?
estudar no 
estrangeiro?
estudar no estudar no estudar no 
estrangeiro?
estudar no 
Seguramente que sabes bem quais as motivações que te levam a querer viver uma experiência fora do país. Mas também é im-portante que tenhas presente o que dizem os vários milhares de alunos que já por lá passaram, para que as tuas expetativas estejam alinhadas com o que vais encontrar, e para que vás, desde logo, mais desperto para as oportunidades que se te vão deparar.

A motivação mais mencionada pelos estudantes de Erasmus é a perspetiva de emprego e o futuro pro� ssional, seguida do desenvolvimento pessoal e sociocultural, e dos conhecimentos e competências académicas.

Portugal em Erasmus

O programa Erasmus foi estabelecido 

em 1987 e é o mais reconhecido 

apoio à mobilidade de estudantes e 

docentes do Ensino Superior entre 

estados membros da União Europeia, 

e que te permite estudar noutro país 

por um período de tempo entre 3 e 12 

meses.
Em Portugal, são cerca de 80 as insti-

tuições que participam no programa, 

colocando todos os anos cerca de 6000 

alunos em mobilidade internacional.
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dá que falar

Vou ficar em Portugal
São várias as motivações que 
podem levar-te a concluir os 
teus estudos dentro de portas, 
sejam elas voluntárias ou 
involuntárias.

Partir para o 
desconhecido
Abraçar uma experiência no estrangeiro 
implica pores os teus medos de lado, ou 
não fosse ela uma grande aventura. En-
trares num mundo novo – muitas vezes 
sozinho – implica teres ou desenvolveres 
a capacidade de encaixar num contexto 
diferente, lidar com pessoas novas, e 
adaptares-te à sua forma de vida. Apesar 
de poderes informar-te junto de quem já 
tenha vivido lá, a verdade é que nunca 
sabes o que vais encontrar, e sobretudo 
de que forma é que TU te vais ambientar. 
És daquelas pessoas que valoriza muito 
a estabilidade de viver num contexto 
familiar? Em Erasmus, cabe-te a ti criar 
essa estabilidade à tua volta, e isso 
poderá ser um entrave na hora de partir.

Os custos de viver longe
E são bastante elevados. Se tiveres a felicidade de 
te poderes apoiar nos teus pais, podes passar esta 
secção à frente. Se, pelo contrário, planeias fazer 
contas à vida, esta pode ser uma razão decisiva para 
� cares por cá. Da renda de casa aos transportes, 
passando pelas refeições e pelo material escolar, há 
um conjunto de despesas às quais não poderás fu-
gir. E depois, porque estás no estrangeiro e queres 
aproveitar cada momento ao máximo, vão existir 
muitas festas e jantares que não vais querer perder.
Podes, claro, tentar recorrer a uma bolsa, para a qual 
precisas de te candidatar. A bolsa média para um es-
tudante português no programa Erasmus é de 285 
euros mensais, acima da média europeia, que anda 
pelos 250 euros, mas ainda longe do que é pago 
noutros países. Nada como te ponderares bem os 
custos que vais ter versus o valor que poderás ter à 
tua disposição.

A hora da despedida
Outra das principais razões que podem levar-te a � car 
por cá é o amor. Aquele que tens à família, aos amigos, 
ao namorado(a). E em relação a isto não há muito a fazer: 
ou suportas, ou não. Claro que, caso tenham disponibi-
lidade, podem sempre visitar-te, ou podes tu organizar 
mais algumas vindas a casa, mas o afastamento no dia a 
dia é inevitável.
Se o cordão umbilical que te liga aos teus for muito 
forte, mas ainda assim penses em ir para fora, tenta per-
spetivar os seis meses (ou o ano) que vais estar fora e 
como poderás organizar as tuas viagens a Portugal, e so-
bretudo procura apoio junto de quem te é mais querido. 
Mas se a simples ideia de partir para longe deles te for 
insuportável, talvez � car seja mesmo o melhor para ti.

A arte de comunicar
Até que ponto estás na disposição de te esforçar para entender e ser 
entendido? Vais precisar de uma boa dose de � exibilidade e compreen-
são na tua aventura no estrangeiro, porque na grande maioria do tempo 
estarás a comunicar numa língua que não é a tua. Logicamente que, 
quanto mais estranha te for a língua, mais tempo demorarás a adaptar-
te. Provavelmente, a tua vizinha Espanha será mais tua amiga a este 
nível, mas se fores estudar para o Leste da Europa, talvez o Inglês seja a 
tua melhor companhia, partindo do princípio que encontras locais que 
a sabem falar, claro.
Serve tudo isto para te dizer que, caso sintas di� culdade natural com 
as línguas, ir de Erasmus pode transformar-se num desa� o agridoce.

Níveis de 
aprendizagem
Outra das variáveis à qual deves estar atento está relacio-
nada com o conteúdo propriamente dito das disciplinas 
do teu curso. Que universidades tens à tua disposição 
para uma experiência no estrangeiro? Que tipo de en-
sino promovem e que condições oferecem aos alunos 
de outros países? Uma escolha infundada pode resultar 
em metodologias de ensino de tal forma diferentes que 
te seja impossível adaptares-te. Para além disso, estarão 
os programas diretamente relacionados com aqueles que 
encontras na tua faculdade? Os níveis de exigência serão 
aqueles de que precisas para te motivares e sentires que 
estás a evoluir?
Esta continua a ser uma das matérias em que Portugal é 
mais forte quando comparado com o resto da Europa. Por 
isso, apostar numa experiência no estrangeiro sem uma 
qualidade de ensino equivalente pode significar uma 
estagnação ou mesmo um retrocesso na tua evolução 
enquanto futuro pro� ssional.
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De �o, de vara, de luva, fantoches... João Costa iniciou-se no “mundo 
dos bonecos” em 2011 e, desde então, seguiu sempre o seu grande 
objetivo: pôr a criatividade em prática e divertir miúdos e graúdos 
através das marionetas, mantendo viva uma tradição portuguesa com 
mais de 200 anos — os Robertos.

TEXTO: Ana Teles Teixeira
FOTOS: Marionetas João Costa

Também conhecidos pelo nome de Teatro Dom 
Roberto, estes curiosos “bonecos” são mais do que 
marionetas de luva ou fantoches, são uma tradição 
cultural portuguesa. Os Robertos têm caraterísticas 
muito próprias e uma particularidade que os 
distingue no mundo do teatro de marionetas: 
utilizam um instrumento que distorce e ampli�ca 
a voz, resultando num som bastante divertido em 
tudo o que sai da boca dos seus personagens.

Um verdadeiro apaixonado por teatro (e 
particularmente por bonecos e marionetas), 
João Costa esteve desde cedo ligado ao 
mundo das artes e o seu percurso aca-
démico definiu-se logo no curso de 
Design Grá�co. Mais tarde, aos 29 anos, 
decidiu dar mais um passo em direção 
ao desejo de dar aulas de desenho e artes e 
de trabalhar com crianças/jovens, com 
um Mestrado em Ensino das Artes Visuais.

Entre aulas, trabalhos no estrangeiro e 
vários meses de construção/montagem 
e ensaios de marionetas, as bases estavam 
lançadas para a sua aventura no “mundo 
dos bonecos”, e partiu de viagem para a 
América Central com os seus Robertos. 
Hoje, é diretor artístico da companhia 
Marionetas João Costa e garante que vai 
continuar a passar por cima de todas as 
di�culdades no mundo das artes para 
manter bem acesa esta paixão.

O que foi que o 
apaixonou nesta área?
O que me apaixonou desde logo foi po-
der divertir crianças e adultos e oferecer 
momentos de alegria. Acho que a vida 
está recheada de di�culdades e fazem 
falta mais momentos de sonho e de 
diversão. O teatro de Marionetas tem a 
capacidade de nos levar em "viagem" 
para um outro mundo: o do imaginário. 
E creio que todas as pessoas gostam de 
sonhar.

Como tudo na vida, esta atividade tem um lado bom e um mau. Eu procuro 
equilibrar e �car o máximo de tempo no meio... :) Ainda hoje tive uma pequena 
"discussão" com a minha família porque se queixavam de que nunca tenho 
tempo. A verdade é que tu, para (sobre)viveres do teatro ou das artes, tens de 
lutar muito. O lado bom inclui a parte criativa, os risos do público, os parabéns 
que recebes das pessoas que gostam do teu trabalho, etc... Tudo isso é apaixonante, 
mas deparas-te simultaneamente com a mesma di�culdade que toda a gente 
nesta área: conseguir colocar um “produto” no mercado. E o mercado das artes 
é particularmente difícil... Pessoalmente, aprendi a lutar pelas coisas que me 
apaixonam, e tem resultado. Por isso costumava dizer aos meus alunos que 
fossem sempre atrás do coração e do que os apaixonava. 

Como é a vida de quem se dedica a 
estas atividades?

Com que materiais se 
trabalha?

Depende da técnica e dos materiais que 
tu escolheres trabalhar: a madeira dá 
uma durabilidade às marionetas que por 
exemplo as marionetas de esponja não 
possuem. Cabe-te a ti escolher quais 
os materiais que se enquadram melhor 
naquilo que pretendes desenvolver. Nos 
teatro de Robertos ou Dom Roberto, as 
cabeças são de madeira pois eles (os 
Robertos) andam muitas vezes à pancada 
uns com os outros... Só aguentam se 
forem de madeira!
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O que torna esta tradição 
popular tão importante de 
preservar? 
Ou melhor, se a arte das 
marionetas e bonecos se 
perdesse, que outras coisas 
se perderiam com ela?
Creio ser importante preservar qualquer tradição portuguesa que tenha feito 
parte dos nossos antepassados e que, por consequência, também faz parte de 
nós. Para além disso, creio que é fundamental preservar todas os movimentos 
culturais ou artísticos que tenham contribuído para a nossa sociedade. Esta em 
particular divertiu muitas crianças que hoje são avós... 
Se a arte das marionetas e bonecos se perdesse, perderíamos uma ferramenta 
única que nos leva ao mundo imaginário dos bonecos, que nos faz sonhar e 
viajar. Todos nós tivemos bonecos quando éramos crianças, o que acontece é 
que hoje levamos uma vida que não nos deixa tempo para brincar.... Tenho a 
certeza que todos nós desejamos e necessitamos de vez em quando de brincar. 
O mundo das marionetas permite-nos isso.

Há alguma mensagem que 
queira deixar? Algo que 
não queira deixar de dizer?
Creio que hoje em dia temos de ser muito 
coerentes na �ltragem da demasiada 
informação que recebemos. Os jovens 
em especial têm de conseguir adquirir a 
capacidade de �ltrar informação e saber 
ir ao encontro (entre outras coisas) da 
cultura. As marionetas em Portugal são 
de uma qualidade e diversidade únicas, 
e fazem-se coisas muito boas por todo o 
país: temos diversos festivais de mario-
netas de Norte a Sul.

“Se a arte das
 marionetas e bonecos 

se perdesse, 
perderíamos uma 

ferramenta única que 
nos leva ao mundo 

imaginário dos bonecos, 
que nos faz sonhar e 

viajar.”

“Todos nós queremos e 
precisamos, de vez em 
quando, de brincar!”

Atualmente, a companhia Marionetas João Costa tem dois 
espetáculos da tradição portuguesa: “O Barbeiro” e “A Tourada”. 
Para breve, está um original da companhia: “O Caçador”!

O Barbeiro
“Roberto, no dia do seu casamento, 
vai ao barbeiro para se afeitar! Du-
rante o corte, começa-se a revelar 
bastante “malandro” e provoca 
algumas situações de correrias e 
“travessuras” com o Barbeiro. Este, 
quando lhe cobra 3 euros pelo 
serviço, apercebe-se que Roberto 
não tem intenção de pagar e aqui 
começam todas as malandrices e 
enganos entre ambos. Mais tarde, 
outras personagens juntam-se à 
enorme confusão gerada por Ro-
berto: um polícia que o quer preso, 
um Diabo que o enfrenta endia-
brado e uma morte que se deixa 
adormecer nos seus braços e sofre 
na astúcia humorística de Roberto.”

A Tourada
“Uma verdadeira falsa tourada à portuguesa. Um 
touro que não é feroz mas sim doce, que gosta de 
festinhas e se cansa rapidamente. Um toureiro 
que gosta de fazer travessuras e uns forcados que 
�cam confusos com um touro que mais parece um 
cão brincalhão. Um divertida história que retrata 
de forma muito especial uma controversa tradi-
ção portuguesa.”

Marionetas João Costa

5 marionetasjoaocosta.com
8 marionetasjoaocosta@gmail.com
1 962 300 343
f /marionetas.costa
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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 � nal do mês, altura em 
que vamos publicar em 
www.maiseducativa.com 
todas as soluções.

O verão tão perto
Sabias que junho é o mês com mais horas 
de luz solar em todo o ano? E que o início 
do verão se celebra no primeiro dia do mês? 
Há quem acredite que o nome vem da deusa 
Juno (deusa do casamento e mulher de 
Júpiter). Outros defendem que está relacionado 
com a palavra latina iunior (júnior, jovem) - 
o que vem a calhar, porque dia 1 de junho é 
logo Dia da Criança.

CuRIoSIDADESCuRIoSIDADES

Datas a reter:
1 - Dia Mundial da Criança 
2 - Dia Mundial do Ambiente 
8 - Dia Mundial dos Oceanos 
10 - Dia de Portugal 
12 - Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil 
14 - Dia Mundial do Dador de Sangue 
21 - Dia Mundial do Ioga

DIFERENÇASDIFERENÇAS
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Descobre os números que faltam!
O Sudoku é um jogo de raciocínio e lógica bastante simples, 
divertido e viciante. O objetivo? Completar todos os quadrados, 
utilizando números de 1 a 9.. .  Mas atenção: não pode 
haver números repetidos nas linhas horizontais e verticais, 
assim como nos quadrados grandes. 

Uma das coisas que di� cilmente vais encontrar 
no teu destino de Erasmus é o nosso querido 
Galo de Barcelos. 
Mas esperamos que consigas descobrir as 
7 diferenças entre estes dois exemplares!
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NÓS SABEMOS PORQUE NÃO CONSEGUES TER
AS NOTAS QUE QUERES. 
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Aquele abraço,

e que não dá possibilidade de ingressar no ensino superior. Os cursos 
pro� ssionais permitem que os alunos ingressem no ensino superior 
tal como todos os outros. Surge depois a questão: mas estão pre-
parados? Para seguir � loso� a, história, geogra� a e a� ns é provável 
que não. Mas para engenharia mecânica, eletrotécnica, design ou 
comunicação por exemplo, parece-me que sim. Não teremos tanto 
saber teórico geral, mas temos com certeza uma destreza do saber 
em ação muito mais apurada, assim como uma maior consciência 
do que se faz, como se faz e porque se faz.
Um olhar mais atento permite perceber que existem muitas escolas 
pro� ssionais em Portugal. Abrangendo muitas áreas. Da mecânica à 
eletrónica, da estética ao bem-estar, são muitas as opções possíveis. 
Não haverá seguramente todos os cursos em todas as localidades. 
Existirão com certeza regiões com maior oferta que outras. Mas assim 
o é no universitário também!
Tomar uma opção deve ser precedido de uma séria re� exão. Sozinho, 
com os pais, professores e psicólogos. São estas re� exões conjuntas 
que permitem tomar uma decisão mais ponderada e mais acertada. 
Mas e se não for? Se depois de começarmos acharmos que tomamos 
uma má opção? Nada de grave! Evoluímos em saber o que queremos, 
e recomeçamos! Há quem recomece logo no início do 10º ano, assim 
como quem tome essa decisão já no 12º. Há quem mude de escola, 
de turma, de curso, de vertente educativa... Os motivos para mudar 
podem ser muitos, mas devem ser conscientes e com um olhar de 
otimismo para o futuro.
Independentemente da opção por um secundário tradicional, 
pro� ssionalizante ou recorrente, é a atitude em ser bom que vai contar. 
O empenho em querer atingir objetivos, em alcançar resultados, em 
ter brio e satisfação é que fará a diferença. Isto é ser dedicado, aten-
cioso, cuidadoso, responsável… Em suma, é ser pro� ssional. E então, 
vamos ser pro� ssionais?

No tempo dos meus pais e avós, era comum ouvir a expressão “escola 
pro� ssional”. Andar na escola pro� ssional não era socialmente visto 
como negativo, facilitador ou alternativo. Era uma opção para, desde 
cedo, se aprender mais sobre a área em que se tem maior apetência 
ou interesse. 
A escolha era mais precoce, o que pode levantar algumas dúvidas 
se os alunos, em tão tenra idade, já têm ideias de� nidas sobre o seu 
percurso pro� ssional ou sobre o que gostavam de fazer. Eram escolhas 
que se faziam mais cedo e nos de� niam desde logo um percurso 
mais prático, mais centrado no saber fazer em ação, e não apenas 
no conhecer.
Os alunos têm diferentes aspirações, diferentes interesses, diferentes 
necessidades, diferentes ideais. É necessário que encontrem uma
resposta educativa adequada. Nem sempre assim acontece e a opção, 
inconsciente ou imposta, pela vertente académica tradicional ainda 
impera socialmente.
O ensino pro� ssional ainda é tido em consideração como mais fácil, 
é só para quem não estuda, para os “mân� os” e “mandriões” que 
têm de andar na escola até ao 12º ano, entre outras simpáticas ex-
pressões que por aí ouvimos. Estas tornam-se num mito “adamastor” 
que limita e condiciona na hora de decidir. Olhar para o ensino 
pro� ssional como menos credível é um erro ainda frequente.
É um ensino diferente de facto. Mais prático e menos teórico. Mais 
experimental, mais dedicado, mais técnico. Mas isso não signi� ca 
que seja mais fácil. É apenas facilitador porque é mais fácil aprender 
o que gostamos. E estar num curso que escolhemos e de que gostamos 
ajuda a facilitar todo o processo.
Uma aprendizagem pro� ssionalizante, é, na mhinha opinião, não apenas 
uma alternativa, mas uma necessidade para uma parte signi� ca-
tiva dos alunos. Não apenas aqueles que não têm perspetivas de 
prosseguir com os estudos. É outra ideia errada que se tem. Que o ensino 
pro� ssional é apenas para quem não quer estudar mais do que o 12º 
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