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Os You Can’t Win, Charlie Brown falam ao mu sobre  
o novo álbum, Marrow, que já lidera o top nacional. P. 08

entrevista
O Halloween traz-te estreias de susto, mas também  
magia com a febre dos trolls e do Dr. Estranho. P. 10

cinema
Fomos experimentar a Koobby, a nova plataforma de 
booking de personal trainers. Vens connosco? P. 06 e 07

fitness
©istockPhoto

Receitas rápidas, hábitos saudáveis, música e literatura 
para carregar baterias e enfrentar os exames P. 04 e 05

Vitamina-te!
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«Muda de curso: 
violência no namoro não é para ti»

Ter ciúmes, controlar o telemóvel e as redes sociais e chamar nomes ainda são comportamentos desvalorizados pela maioria dos 
jovens. Nova campanha do Governo pretende reverter esta impunidade e ajudar a denunciar casos de violência nas universidades.
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Achas que ter ciúmes, controlar o te-
lemóvel do teu namorado, chama-
res-lhe estúpido ou agarrá-lo pelo  
 braço podem ser atos de violên-

cia? Um grande número de jovens ainda con-
sidera que estes gestos ou atitudes são mais 
uma prova de amor ou uma brincadeira do que 
propriamente violência. E é essa «desvalorização 
do que são comportamentos violentos» que per-
petua a existência de vítimas e agressores, por 
exemplo, nas universidades portuguesas.

Com o objetivo de alertar para o fenómeno, 
que é considerado «normal» por mais de dois em 
cada dez jovens portugueses, segundo dados da 
UMAR, o Governo lançou a campanha intitulada 
“Muda de curso: violência no namoro não é para 
ti”, que irá estar presentes nas universidades em 
forma de cartazes e nas redes sociais em vídeo. 

Ao mu, o psicólogo da Associação de Apoio 
à Vítima, Daniel Cotrim, explica que a maioria 
dos jovens interpreta o ciúme como uma forma 
de mostrar que se gosta, além dos jovens es-
tarem habituados a tratar-se por termos como 
“estúpido” ou “parva”. «Não se apercebem que 
isto é uma forma de violência» e vão minimi-
zando a violência e até o seu impacto. Na ver-
dade, os jovens só têm mesmo noção de que se 
trata de violência «quando há agressões físicas 
que colocam em causa a integridade física da 
vítima.»

Medo de perder amigos
Além de ser difícil reconhecer este tipo de fenó-
meno, muitas vezes as vítimas preferem man-
ter o silêncio e não denunciar o agressor, que 
é neste caso o seu próprio namorado. Segun-

do o especialista, o principal motivo para não 
apresentar queixa prende-se com o medo de 
perder os amigos. «Não nos podemos esquecer 
que, nestas idades, as pessoas precisam dos 
seus colegas e dos grupos de pares», sendo que 
«os jovens namoram com pessoas que estão 
perto dos círculos de amizade». Ou seja, mui-
tas vezes sentem que, para quebrar o ciclo de 
violência, precisam de «quebrar com o grupo 
de amigos…»

A piorar o cenário, os jovens continuam a 
não desabafar com os pais e a sociedade conti-
nua a defender que as relações são para sem-
pre. «Supostamente, vivemos numa sociedade 
mais livre e moderna, mas continuamos a ver 
que os jovens se fecham no quarto e que não 
contam que namoram, sobretudo as raparigas, 
por recearem perder a liberdade. O psicólogo 

recorda que muitos dos casos de violência são 
precisamente à porta da vítima porque o na-
morado sabe que ela não irá contar nada.

Forçar relações sexuais é normal?
Ainda segundo o estudo publicado no início 
deste ano pela União de Mulheres Alternativa 
e Resposta (UMAR), cerca de três em cada dez 
jovens não têm perceção de que alguns atos, 
como bater, insultar, controlar o telemóvel ou 
forçar relações sexuais, eram atos violentos, e 
22% consideram “normal” a violência no namo-
ro. Apesar de o agressor ser maioritariamente 
do sexo masculino, isto não significa a ausência 
de casos de rapazes agredidos, o que faz com 
que esta campanha seja para todos.

PATRÍCIA SUSANO FERREIRA  
PATRICIAFERREIRA@MUNDOUNIVERSITARIO.PT
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Nova campanha do Governo chega este ano às universidades portuguesas e pretende pôr um ponto final à violência física e verbal entre jovens
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O Interrail Pass existe desde 1972 e Portugal foi um dos 21 países que fizeram parte do arranque  
do projeto. O passe permite aos residentes na Europa viajarem de comboio por 30 países.

Interrail: um  
bilhete (grátis) 
para a aventura
Quantas vezes não sonhaste que fazias anos e recebias uma viagem 

de presente? Esse sonho está prestes a tornar-se realidade,  
com a oportunidade de conheceres a Europa a custo zero.

Fazer 18 anos significa ser maior de 
idade, o que implica mais responsa-
bilidade, mas também mais liberda-
de, poder tirar a carta de condução 

de carro e ainda ser responsabilizado crimi-
nalmente pelos seus atos. No entanto, em bre-
ve também pode ser sinónimo de fazer uma 
viagem pela Europa e sem gastar um cêntimo. 
A ideia, que surgiu do Partido Popular Euro-
peu e que já foi debatida pelo Parlamento Eu-
ropeu, tem por objetivo mostrar aos jovens a 
importância da mobilidade, promover um sen-
timento de pertença à União Europeia e ainda 
reforçar a coesão social. 

Segundo a proposta apresentada, o passe  
oferecido seria semelhante ao que já existe 
e que permite andar de comboio num total 
de 30 países durante um determinado perío-
do de tempo, que pode ir de cinco a 30 dias 
e cujo preço normal oscila entre os 200 e os 
480 euros. Agora, o grande desafio passa pre-
cisamente por suportar o custo da medida. 
Segundo os meios alemães de comunicação, a  
fatura deve rondar os  1.500 milhões de euros 
por ano, só com os bilhetes. 

No entanto, a ideia pode não ficar por aqui 
e incluir outro tipo de transportes, como barco 
e avião. Mas o mais difícil será convencer as 
companhias aéreas que dizem que na maior 

parte das vezes conseguem preencher todos 
os lugares do avião, revela o Independent.

E se fosse um ano a viajar?
A VidaEdu apresentou este mês o programa 
“Ano Sabático” remunerado, com o intuito de 
permitir a todos os jovens viajarem pelo mun-
do durante um ano. 

Este programa – com o lema “tu és do ta-
manho do mundo que conheces” –, «preten-
de colmatar a inexistência no nosso país de 
oportunidades diferenciadoras não só para 
os jovens, de todos os anos de escolaridade, 
como também para pessoas que queiram fa-
zer uma pausa na carreira e partir à aventura 
com a garantia de que viajam com tudo con-
firmado e em segurança», explica Paulo Mar-
tins, Diretor-Geral da VidaEdu. Desta forma, e 
como modo de garantir as despesas durante 
a viagem, as pessoas «terão ao seu dispor 
programas com remuneração como cuidar de 
crianças, trabalhar na hotelaria, restauração 
ou agricultura», realça o mesmo responsável.

Este programa permite fazer uma pausa 
para aprender diferentes idiomas ou planear 
um ano de voluntariado em continentes como 
África, Ásia ou América Latina.

PATRÍCIA SUSANO FERREIRA

PATRICIAFERREIRA@MUNDOUNIVERSITARIO.PT
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Descobre onde 
podes ir buscar energia extra

O arranque do ano letivo já lá vai (e as desculpas também), agora é preciso ganhar forças para ir à luta. Guarda estas páginas para  
saberes quais os alimentos que melhoram a concentração e a memória e os hábitos que podes mudar para carregar baterias pré-exames.

As receções ao caloiro já eram, as-
sim como as aulas de apresenta-
ção, mas a tua agenda continua 
cheia de festas? Já chega de des-

culpas! Há matéria a acumular-se, frequências 
a serem marcadas e trabalhos para preparar. 
O ideal seria ter o melhor dos dois mundos, 
mas se não tiveres cuidado com a alimentação 
e com as rotinas de sono, nada feito. 

Se te queres sentir mais motivado e concen-
trado nas aulas e ainda melhorar a memória, 
reforça a ingestão de nozes, fígado, peixes de 
água, como o salmão, e legumes de folha verde 
escura. Aproveita ainda para experimentar qui-
noa. Este superalimento é rico com proteína, 
ferro, cálcio, vitaminas B e em ómega 3, que é 
essencial para permitir e facilitar a troca rápi-
da de mensagens no cérebro.

Além do ómega 3, há outro nutriente que 
ajuda na memória. A fisetina, presente por 
exemplo no morango, desempenha um impor-
tante papel a guardar lembranças. Segundo 
estudos recentes, esta substância induz a di-
ferenciação das células nervosas, o que tem 
influência direta para uma boa função cogniti-
va e na redução do esquecimento. 

Na hora de dormir, dorme!
O descanso é outro fator essencial para dar 
energia ao corpo, mas sobretudo ao cérebro. 
Ao mu, o psicólogo e especialista em medicina 
chinesa, Hélder Flor, explica que é preciso fu-
gir de estimulantes como o açúcar dos snacks 
de cereais e chocolate que «é responsável pe-
los picos de glicose», assim como do café, chá 
e outras bebidas estimulantes. Como alterna-
tiva, há snacks saudáveis de cenoura, frutos 
secos e «infusões de valeriana, tília, erva-

©dr

Sumo de tomate para aliviar a ressaca; nozes, salmão e fígado para melhorar a memória; e infusões para dormir podem ajudar na fase de exames

-cidreira, camomila e passiflora que ajudam a 
ficar mais tranquilo e calmo, sendo indicadas 
para o período da noite, antes de ir dormir».

Além desta mudança de comportamentos 
alimentares, é possível combater insónias ou 
estimular o sono e a tranquilidade através  
de uma pequena massagem em pontos  
estratégicos do teu corpo. Apesar de ser mais 
eficaz com agulhas (através da acupuntura),  

a verdade é que se massajares «de for-
ma constante e fazendo pequenos círculos  
durante cerca de cinco ou seis minutos»  
pontos como o 6MC, o 7C e o YinTang,  
consegues relaxar e ter um sono mais tranquilo,  
que é essencial na altura de exames.  
Não sabes quais são estes pontos? Faz uma 
pesquisa rápida na Internet e será fácil de os 
encontrares. 

Mas se não dormiste por opção e acabaste 
numa festa a beber mais do que devias, tam-
bém há formas de diminuir o efeito da famosa 
ressaca e tentar ir àquela aula mesmo impor-
tante. Beber água, sumos com gengibre ou 
leite, e comer espargos, bananas e ovos são 
ideias para aliviar os sintomas da ressaca.

PATRÍCIA SUSANO FERREIRA  
PATRICIAFERREIRA@MUNDOUNIVERSITARIO.PT

música para os teus ouvidos BY CATARINA PODEROSO 

Se Me Amas (Acústico ao Vivo) 
Xutos & Pontapés \ Sony

Seria sempre uma es-
colha difícil, a dos se-
nhores comendadores, 
ou não tivessem eles 37 
anos de rock. Mas são 
18 faixas em CD e 24 em 

DVD as que compõem este Se Me Amas. No 
dia 29 de outubro vão apresentá-lo ao vivo 
no Coliseu dos Recreios, Lisboa.

Até Pensei Que Fosse Minha 
António Zambujo \ Universal

Chico Buarque recebe, 
neste álbum de António 
Zambujo, a mais bela 
das homenagens. São 
16 temas que o portu-
guês revisita, entre eles 

Tanto Mar ou Geni e o Zepelim. Chico Buarque 
também participa no tema Joana Francesca e  
Carminho no tema O Meu Amor.

Walls
Kings Of Leon \ RCA

Já tinham sido divul-
gadas quarto músicas, 
Waste a Moment, Walls, 
Around the World e  
Reverend, mas, agora, 
chega-nos finalmente 

o álbum completo, o sétimo de estúdio, da 
banda multiplatinada norte-americana.

You Want It Darker 
Leonard Cohen \ Columbia 

Mesmo já tendo 82 
anos, um novo álbum 
de Leonard Cohen é 
sempre um aconteci-
mento. Numa recente 
entrevista à revista 

The New Yorker, afirmou “estar preparado 
para morrer”. Mas Cohen, querido, com ál-
buns destes isso nunca vai acontecer… 

MUNDO
UNIVERSITÁRIO
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Letras para os teus oLhos BY CATARINA PODEROSO

Descubra as Suas Origens
Francisco Queiroz e Cristina Moscatel \ 

A Esfera dos Livros
Até podes não saber para 
onde vais, mas, com este 
livro, podes saber de onde 
vens. Que tal embarcares na 
aventura de descobrires os 
teus antepassados com esta 

“Bíblia da Genealogia”? Sim, pode ser uma 
epopeia, mas será sem dúvida fascinante.

GNR – Onde Nem a Beladona Cresce 
Hugo Torres \ Porto Editora

Muito se tem falado do fac-
to de o prémio Nobel da Li-
teratura ter sido atribuído 
a Bob Dylan. Quanto a isso, 
só podemos afirmar que 
a academia sueca se deve 
ter esquecido dos nossos 

eloquentes GNR. O jornalista Hugo Torres 
recorda 35 anos de Grupo Novo Rock.

Sobre Bowie 
Rob Sheffield \ Vogais

Rob Sheffield, crítico e 
editor da revista “Rolling 
Stone” desde 1997, abre  
o coração para falar da 
vida e da obra de um ho-
mem que, invariavelmen-
te, mudou a cena musical 

do mundo para sempre, assim como a sua: 
David Robert Jones. 

Homens Imprudentemente Poéticos 
Valter Hugo Mãe \ P. Editora

O autor das Caxinas está 
de volta a uma ilha. De-
pois da Islândia, partimos 
com as suas palavras para 
o Japão, local onde conhe-
cemos o artesão Itaro e o 
oleiro Saburo. A floresta 

dos suicidas, no sopé do Monte Fuji, tam-
bém está presente.

Receitas rápidas
Esqueçam os suplementos e vão para a cozinha experimentar as sugestões saudáveis da blogger  
Teresa Cameira. A também responsável por workshops culinários na Academia da Time Out, no  
Mercado da Ribeira, traz-te três ideias de pratos cheios de vitaminas, mas sem fazer danos na carteira. 

O chili é daqueles pratos que confortam a 

alma e o estômago nos dias mais frios em 

que temos de lutar em ir para as aulas ou 

para mais uma sessão de estudo. E é aque-

le prato ideal para esvaziar o frigorífico e 

a despensa, porque literalmente leva todos 

os vegetais que conseguirem encontrar.

 
Ingredientes
300g de feijão – encarnado, preto, mantei-

ga; 1 cebola picada; 1 colher de chá de canela 

em pó; 1 colher de café de paprica; 1 malagueta 

vermelha; 200g de carne picada – porco, vaca 

ou peru; 200g de vegetais à escolha – beringe-

la, abóbora, aipo, curgete, cenoura, pimentos; 

1 chávena de polpa de tomate; sal, 

pimenta e azeite; coentros  

picados, abacate, raspa de 

lima e iogurte grego 

para guarnecer (op-

cional).

Preparação
Num tacho fun-

do, refoga-se 

a cebola pica-

da num fio de 

azeite. Junta-se 

a malagueta pi-

cada, a canela, 

a paprica e um 

pouco de pimenta 

e deixa-se refogar 

até a cebola dourar. 

Adiciona-se a carne para 

que caramelize bem. Jun-

tam-se os vegetais e cozinham-se em lume 

alto por uns 3 minutos.

Baixa-se o lume, e junta-se a polpa de to-

mate, deixando cozinhar por 5 a 10 minu-

tos. Adiciona-se o feijão e envolve-se bem. 

Cobre-se com a água da cozedura do feijão, 

tapa-se o tacho e deixa-se cozinhar, em 

lume baixo, por uma hora, mexendo de vez 

em quando.

Retificam-se os temperos e desliga-se.

Um prato quente pede um complemento 

mais fresco – optei pelo abacate, raspas de 

lima, os tão típicos coentros e o inesperado 

iogurte grego, que vai balançar o picante.

Uma autêntica viagem pelos sabores mais orien-

tais. As massas, tão cheias de sabor e saciantes, 

uma verdadeira festa numa tigela. Não há como 

falhar, e as combinações são inesgotáveis!

 
Ingredientes
75g de noodles cozidos (de soba, arroz ou ovo); 

1/2 cebola roxa laminada; 1 cenoura em juliana; 

8 ervilhas tortas em metades; meia chávena de 

couve branca em juliana; 1 malagueta laminada; 

1 colher de chá de gengibre ralado; 1 estrela de 

anis; 2 colheres de chá de óleo de coco; meia 

manga em cubos; 1 colher de sopa de vinagre de 

cidra; 2 colheres de sopa de molho de soja.

Preparação
Cozem-se os noodles e reservam-se. Numa frigi-

deira, derrete-se o óleo de coco e aromatiza-se 

com o anis e o gengibre ralado. Retira-se o anis e 

juntam-se os vegetais, que se salteiam em lume 

alto, sem nunca parar de mexer. Junta-se a man-

ga, a malagueta e mistura-se bem. Adiciona-se 

o vinagre e o molho de soja, envolvendo tudo 

muito bem. Acrescentam-se os noodles, 

mistura-se e desliga-se. Ser-

vir numa taça, com 

fatias de manga 

e sementes de 

sésamo.

Noodles de manga e gengibre

Salada de beterraba com vinagrete de manteiga de amendoím

As saladas serão sempre uma fonte inesgotável 

de vitaminas e cores. Não se neguem a nenhum 

vegetal ou fruta – nas saladas vale tudo!  

E se envolverem todos os vossos 

ingredientes com um molho 

delicioso, não há como re-

cusar a frescura de uma 

salada tão colorida!

 
Ingredientes
Para partilhar: 1 chá-

vena de beterraba crua 

em noodles (ou ralada);  

1 chávena de agrião ou espi-

nafres; 1 chávena de couve branca 

em juliana; meia cebola roxa em meias-luas;  

meia manga em cubos; 2 talos de aipo picados.

Cortar todos os ingredientes e misturar numa 

taça funda. “As simple as that!”

Para o nosso vinagrete: sumo de 1 limão; 1 colher 

de sopa de manteiga de amendoim; 1 colher de 

chá de gengibre ralado; 1 colher de chá de 

água; 1 malagueta vermelha pica-

da; sementes de sésamo.

Preparação
Basta colocar todos  

os ingredientes num 

frasco, fechá-lo e aba-

nar – é mesmo o mé-

todo mais eficiente de 

obter a consistência de um 

vinagrete.

Colocar sobre a salada e envolver. 

Transferir para uma taça bonita, juntar 

abacate fatiado, uma ótima fonte de gor-

duras boas, e polvilhar com sementes de 

sésamo. Está pronta!

Chili de dois feijões

MUNDO
UNIVERSITÁRIO
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Bem-vindos à “rua” dos 

personal trainers
Se há a rua dos Fanqueiros ou a rua dos Bacalhoeiros, esta plataforma será a “rua” dos personal trainers (PT). Com a Koobby, podes marcar 
uma sessão com um PT à tua escolha, onde quiseres e no desporto que quiseres. E tudo à distância de um clique. O mu foi experimentar.

Encontre. Agende. Treine. É assim que 
se apresenta a Koobby no seu site  
(https://koobby.com) e foi isso que fize-
mos. Encontrámos o PT que queríamos 

(e logo o fundador disto tudo, que não brincamos 
em serviço). Agendámos. E treinámos. O encon-
tro deu-se no Lisboa Racket Centre, mas a reali-
dade é que podia ter sido em qualquer outro lu-
gar. É essa uma das mais-valias da Koobby. Mas 
tem outras. Como, por exemplo, já podes parar 
de dar a desculpa de “o ginásio está lá longe” e 
também podes esquecer a do “não vou à bola 
com o meu PT”. É que, com a Koobby, tens uma 
plataforma em que, basicamente, tens instruto-
res à vontade do freguês: “Quando começamos 
com um PT num ginásio, não nos é dada escolha, 
são-nos calhados em sorte. E até podemos não 
gostar muito dele. Ou gostar dele, mas também 
gostar de outro. Aqui, podemos escolher: ou 
porque é simpático, ou porque é o mais barato, 
ou porque treina mesmo ao lado de minha casa, 
ou porque dá aquela modalidade específica que 
eu andava à procura, ou pelo gozo pessoal de 
fazer um treino diferente… O consumidor pode 
usar a plataforma ‘à la carte’”, conta-nos Pedro 
Miranda, cofundador da Koobby.

Uma “ideia maluca” 
E se tanto se fala de empreendedorismo hoje 
em dia, fica a saber que esta plataforma partiu 
de uma “ideia maluca”, como nos confessou o 
próprio Pedro, Licenciado em Educação Física e 
pós-graduado em Exercício e Saúde, senhor pro-
fessor a full-time e PT em part-time até há pouco 
tempo. Juntamente com Noel Gomes, de quem 
era PT, começaram a falar e a “coisa” começou 
a ganhar forma. Cristiano Viegas e André Novais 
de Paula chegaram depois e, juntos, são os co-

©dr

O nome foi difícil de achar (ora os que gostavam já estavam atribuídos, ora alguém não gostava). Koobby vem de “book”, 
o ato da marcação, e com o “by” forma “por marcação”. Agora, está na tua mão marcar a mudança: koobby.com

em contrarreLógio
Pôr Portugal a mexer
A MEO Arena recebe mais uma edição do Portugal Fit, a 19 e a 20 de novembro, e, este ano,  
o Grupo Manz, organizador do #Portugalfit, com a ajuda do símbolo do jogo do galo (“hashtag”), 
lançou um movimento que visa oferecer aulas de ginástica às Aldeias de Crianças SOS.  
Para tal, basta publicar no Facebook ou no Instagram um vídeo ou uma selfie com as  
hashtags #pôrportugalamexer e #portugalfit2016. Se te faltam ideias, a organização dá  
sugestões: “12 agachamentos, 12 degraus subidos ou 12 saltos, representativos de todos os  
meses do ano em que nos devemos mexer. Depois, por cada 30 vídeos ou 50 fotografias,  
o #Portugalfit oferece uma aula às Aldeias de Crianças SOS.” O mu também já participou e 
podes ver o vídeo no nosso Facebook: facebook.com/jornalMU.
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Bem-vindos à “rua” dos 

personal trainers
Se há a rua dos Fanqueiros ou a rua dos Bacalhoeiros, esta plataforma será a “rua” dos personal trainers (PT). Com a Koobby, podes marcar 
uma sessão com um PT à tua escolha, onde quiseres e no desporto que quiseres. E tudo à distância de um clique. O mu foi experimentar.

©dr

O nome foi difícil de achar (ora os que gostavam já estavam atribuídos, ora alguém não gostava). Koobby vem de “book”, 
o ato da marcação, e com o “by” forma “por marcação”. Agora, está na tua mão marcar a mudança: koobby.com

fundadores da Koobby, “um serviço de booking 
para profissionais do fitness e do desporto”.

No Portugal Fit de 2015 apostaram “tudo, 
ainda numa fase muito embrionária, e toda a 
gente adorou. Isto porque não havia nada do 
género. A dificuldade agora é os PT perceberem 
que, quantos mais estiverem inscritos, melhor”, 
conta-nos André, responsável de marketing. “A 
Koobby quer ser amiga dos ginásios, dos clubes 
e dos PT e juntar tudo, pois trata-se de uma pá-
gina profissional que quer ajudar os PT a auto-
promoverem-se”… e os clientes a automelhora-
rem-se, acrescentamos nós, já que até um blog 
com dicas saudáveis facultam aos interessados: 
http://blog.koobby.com.

Como não há obrigatoriedade de pagamen-
tos e afins, acabas por ser tu a mandar no teu 
exercício. Para tua segurança, todos os PT têm 
que apresentar o número da sua cédula e, caso 
não fiques satisfeito, a Koobby devolve-te o teu 
dinheiro. Além de uma sessão “normal” de PT, 
tens tantas outras modalidades dadas por qua-
se 500 profissionais que o melhor mesmo é ires 
confirmar, mas deixamos-te aqui algumas: surf, 
racket, artes marciais, ténis, BTT, bodyboard… 

Estão prometidas mais novidades, entre elas a 
de poderes marcar um treino com amigos coisa 
que, apesar de já ser possível, ainda não está nas 
pesquisas imediatas. 

E, agora, perguntas tu: E como correu a tua 
sessão com o PT? Bom, a resposta verdadei-
ra iria deixar o meu ego magoado. Digamos só 
que, ter alguém ao nosso lado que nos leva pelo 
caminho certo e nos mostra os disparates que 
tínhamos andado a fazer a treinar sozinhos, faz 
toda a diferença…

               CATARINA PODEROSO 
CATARINAPODEROSO@MUNDOUNIVERSITARIO.PT

De Amador a lenda, perdão, a Zlatan
Assim manda Zlatan, ou não fosse esse o título da 
sua coleção de linha masculina de desporto, lançada 
em junho e que chegou recentemente a Portugal.  
“A-Z”, ou de Amador a Zlatan, pretende ser uma linha 
simples pois, como o próprio astro sueco confessa, 
“Um par de chuteiras nunca fez um atleta. Nem mes-
mo uma camisola. Para fazer a transição de A-Z, de 
amador a Zlatan, tem que se treinar. Essa é a minha 
filosofia.” Já está disponível no site a-z.com.

©dr
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Há sete anos, seis personalidades di-
ferentes criaram o projeto You Can’t 
Win, Charlie Brown. O nome pode 
parecer demasiado longo à primeira 

vista e até pouco sonante, mas depois de ouvir os 
arranjos desta banda lisboeta, a sensação é a de 
que não havia “título” mais apropriado, mesmo 
tendo vindo da capa de um livro perdido na sala 
dos pais de Afonso Cabral. Salvador Menezes, 
Luís Costa, David Santos, Tomás Sousa e João 
Gil são os restantes membros de uma banda que 
apresentou a 13 de outubro o seu terceiro álbum 
intitulado Marrow, que entrou diretamente para 
o número 1 do top nacional. Mas ao contrário 
de um dos significados que o título reserva em  
si – vegetal parente da curgete – são tudo menos 
uma banda “insípida”, são mais próximos de ou-
tra definição de “marrow”: medula óssea. E vão 
ter o primeiro concerto CCBeat de 2017 no Gran-
de Auditório do CCB a 19 de janeiro. 

Como foi o concerto de apresentação do 
novo CD no Lux?
Acho que correu muito bem e a casa estava 
cheia, as pessoas aderiram muito bem às mú-
sicas novas…

E qual foi a sensação de tocar estes temas 
pela primeira vez?
Há sempre um misto de nervosismo, porque 
é a primeira vez e porque não estamos tão  
à vontade, mas também um entusiasmo maior. 
A sensação foi ótima, foi a de finalmente po-
der mostrar isto em palco. 

Quais as músicas a que o público reagiu 
mais?
Mute foi muito forte em palco, o que é curioso 
porque é quase um balada, é uma música mais 
calma; e talvez a Pro Procrastinator que já tí-
nhamos tocado e funciona muito bem ao vivo. 

Quais as palavras que ouviram mais (além dos 
parabéns)?
Não sei, acho que as pessoas sentiram que está-
vamos mais livres desta vez do que nas músicas 
anteriores. E também sinto isso. São músicas que 
nos permitem estar mais divertidos em palco e 
com alguma ‘livreza’. Tenho ideia de alguém ter 
dito isto, mas talvez tenha sido imaginação [risos].

Para quem ainda não conhece este trabalho, 
como descrevias as sonoridades?
Podem ouvir vozes bonitas harmonizadas por cima 
de uma javardice elétrica, mas de vez em quando 
também há uma eletricidade bonita. 

Quando pensaram nestas músicas, ima-
ginaram que eram adequadas para serem 
ouvidas em que situações?
Isso não é uma coisa que nos passa pela cabe-
ça. Imaginamos que pode ser ouvida em dife-

rentes momentos e contextos e acabar por ter 
um efeito diferente, e isso é engraçado. Mas 
não pensamos se é uma música para ser ouvi-
da no carro ou na casa de banho. 

Com que bandas se identificam?
Identificamo-nos com bandas a mais. Por isso 
é difícil dar nomes, sobretudo porque somos 
seis! 

Têm outros projetos paralelos?
O David tem o projeto noiserv; o João Gil (o 
nosso João Gil) toca em várias bandas, incluin-
do os Diabo na Cruz; e o Tomás, o Salvador, o 
Luís e eu [Afonso] temos os nossos ‘pay jobs’ 
normais, apesar de também tocarmos em ou-
tras bandas. Eu, por exemplo, agora estou a 
tocar com o Bruno Pernadas. 

PATRÍCIA SUSANO FERREIRA
PATRICIAFERREIRA@MUNDOUNIVERSITARIO.PT

Uma «javardice elétrica», 
mas com vozes bonitas

©vera marmelo

You Can’t Win, 
Charlie Brown
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wilson P
Quando começaste a cantar?
Foi há uns 16 anos, quando vi um  
colega a fazer beatbox e me apaixonei. 
Comecei a minha carreira no beatbox, 
tive um grupo, os KGB, mas nem sabí-
amos o que as siglas significavam. De-
pois, passei a produzir, criei a minha 
primeira dupla os SP&Wilson (mais hip 
pop) e depois surgiram os Macongo 
(mais afro).  

Quando percebeste que gostavas 
mesmo de cantar?
Nunca vou deixar o beatbox e até  
está presente neste novo álbum, mas 
percebi que podia dar mais de mim  
e resolvi lançar-me a solo como  
“Wilson P”.

Como surgiu a oportunidade de  
lançares o teu novo CD Sem Filtros?
Já estava na altura. As pessoas já an-
davam a perguntar muito desde que 
acabou o grupo Macongo. E este álbum 
é uma forma de relançar o meu nome. 
Tem sido um enorme desafio porque 
com uma banda temos um parceiro e 
aqui estou sozinho. Mas tem sido in-
teressante porque têm surgido outras 
pessoas que me têm apoiado. No entan-
to, desde o fim dos Macongo não estive 
parado, fiz um upgrade na parte pessoal, 
licenciei-me em arquitetura, e este ano 
comecei o mestrado para poder assinar 
e entrar na Ordem dos Arquitetos.

As letras são todas tuas?
Sim, só há um tema que foi feito em 
conjunto com o produtor. O resto foi 
tudo escrito por mim até porque tenho 
um lado que desenvolvi há uns anos: 
um lado mais poeta. E todos os músicos 
têm esse lado, nem que seja numa fase 
mais triste... são aqueles versos que se 
escondem.

Quais são as tuas inspirações?
São variadas. Cresci cá em Portugal, 
mas nasci em Angola. Culturalmente, 
estou dividido. Ouvia muito hip hop 
quando era mais novo e absorvi muito 
essa onda; mas, por outro lado, não 
posso esquecer que sou angolano e que 
o ritmo africano está-me no sangue. 

Que espetáculos é que já tens na 
agenda?
Comecei dia 21 deste mês com uma tour 
pela FNAC, para fazer o trabalho de 
campo e dar-me a conhecer novamen-
te, e também já tenho alguns concertos.

  

Não percas pitada 
dos prémios MTV

Reserva a noite de 6 de novembro para assistir em direto ao espetáculo de entrega dos European 
Music Awards. A irreverente Bebe Rexha promete ser a sensação da noite a atuar e a apresentar.

A cantora de Brooklyn, Bebe Rexha, foi a escolhida para apresentar a edição deste ano dos EMA

Éjá no dia 6 de novembro, às 19h, que 
a MTV Portugal transmite em direto, 
da cidade holandesa de Roterdão, a 
entrega dos prémios MTV European 

Music Awards (EMA) 2016. A apresentação do 
espetáculo está a cargo da irreverente e ousa-
da cantora de Brooklyn, Bebe Rexha, e a noite 
irá contar com a atuação de Shawn Mendes, 
DNCE, Lukas Graham, OneRepublic, Zara Lars-
son e Bruno Mars, que irá dar a conhecer ao 
mundo o seu novo single, 24K Magic.

Quem é Bebe Rexha? 
Já escreveu uma música para o Eminem e para 
a Rihanna, emprestou a sua voz a uma música 
do David Guetta, teve uma banda de punk com 
Pete Wentz, colaborou com Nicki Minaj no hit No 
Broken Hearts e ainda se juntou a Martin Garrix 
e G-Eazy. Falamos da cantora norte-americana 
Bebe Rexha que, além de apresentar os EMA 
deste ano, ainda vai atuar. Me Myself & I e Hey 
Mama são apenas duas das músicas de Bebe que 
colocam qualquer pessoa a dançar.

Conhece a lista dos mais nomeados 
Justin Bieber e Beyoncé contabilizam, cada  
um, cinco nomeações para os MTV EMA deste 
ano, seguindo-se Adele, Coldplay, Lukas Graham 
e Shawn Mendes, com quatro nomeações cada. 

Já para a categoria de Best Portuguese Act  
foi a cantora Aurea a eleita pelos fãs que se  
junta aos já nomeados Carlão, D.A.M.A, David 
Carreira e HMB. Recorde-se que, destes candi-
datos, Aurea já ganhou o prémio por duas vezes 
(em 2011 e em 2012) e David Carreira venceu em 
2014. 

E o melhor “look” vai para... 
Pela primeira vez nos EMA, chegou a altura dos fãs 
decidirem quem irá ganhar o prémio de Melhor 
Look. As “miúdas” que foram nomeadas foram 
Bebe Rexha, Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna e Sia.               

PATRÍCIA SUSANO FERREIRA
PATRICIAFERREIRA@MUNDOUNIVERSITARIO.PT

Agir, Ariana Grande e The 
Kills são concertos a marcar 
Já começaste a ver a lista de concertos para os  
próximos meses? O mu dá-te uma ajuda a decidir  
e acompanha-te numa tour de Norte a Sul do 
País. No início de novembro, logo no dia 1, há 
Agir no Coliseu do Porto, sendo que no dia 18 
o cantor português vai ao Coliseu da capital. 
O mesmo palco lisboeta irá receber The Kills 
no dia 3 e a fadista portuguesa Cuca Roseta 
no dia 5. 

Ainda em novembro, há o Misty Fest que 
decorre em 10 localidades portuguesas – Lis-
boa, Porto, Espinho, Évora, Ponta Delgada, 
Coimbra, Loulé, Leiria, Aveiro e Torres Novas – 
com nomes como Rodrigo Leão, Andrew Bird e 
Cass McCombs. Já em dezembro, a MEO Arena 
acolhe o que promete ser um grande espetá-
culo dos James no dia 4; e o Campo Pequeno 
recebe Anselmo Ralph a 8. 

Para o próximo ano também há eventos a mar-
car na agenda, sobretudo aqueles que têm pers-
petivas de esgotar, como é o caso da maior digres-
são de sempre de Ariana Grande. A jovem cantora 
passa pela MEO Arena no dia 11 de junho com  
“The Dangerous Woman Tour”. 

Já o NOS Alive traz os emblemáticos Depeche 
Mode ao Palco NOS no dia 8 de julho. E se não 
os viste na edição de há três anos, esta pode 
ser uma boa oportunidade, sobretudo porque a 
banda vai apresentar o novo álbum, Spirit. 

O próximo ano também te brinda com dois 
espetáculos intimistas de Dave Matthews e o  
guitarrista Tim Reynolds nos coliseus de Lisboa 
e do Porto, nos dias 10 e 11 de abril; os mesmos 
palcos que recebem o regresso dos Deolinda, no 
dia 28 de janeiro em Lisboa e a 4 de fevereiro 
no Porto. 

Agir vai atuar no Coliseu do Porto no dia  
1 de novembro e a 18 no Coliseu de Lisboa 

©marisa cardoso/sáBado

©JUstin higUchi
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Inspirado nos célebres bonecos criados 
pelo lenhador e pescador dinamarquês 
Thomas Dam, em 1959, o filme de anima-
ção Trolls, da DreamWorks, promete fa-

zer furor nas salas mundiais de cinema.  
Com estreia marcada para 27 de outubro em 

Portugal, a comédia leva-te para o excêntrico 
mundo dos trolls e traz vozes bem conhecidas 
como a da atriz Anna Kendrick que dá alma à 
divertida e otimista incansável Poppy e a do 
cantor Justin Timberlake que é Branch, um 
troll prudente e paranoico que vive atormen-
tado pelo medo de uma invasão dos Bergens. 
Esta dupla improvável cria uma dinâmica di-

vertida de opostos que brinda o público com 
um argumento cheio de humor, cenários de 
cores fortes e intensas e músicas contagian-
tes. Além de originais de Timberlake, o filme 
conta com temas interpretados por Gwen  
Stefani e Ariana Grande.

A história centra-se em torno de Poppy e 
Branch que são os protagonistas de uma saga 
que os leva muito além do mundo que conhe-
cem para salvarem os amigos, o Gangue dos Do-
ces, que foram raptados pelos Bergens, criaturas 
más que têm os trolls como petisco preferido.  
A aventura também já saltou do ecrã para uma 
coleção de cinco livros do Grupo Planeta.

Quem são as personagens em Portugal?
David Carreira e Mia Rose são os cantores por-
tugueses escolhidos para darem vida aos pro-
tagonistas do novo filme de animação. O filho 
mais novo de Tony Carreira é um troll rezingão 
que não canta, não dança, nem dá abraços; en-
quanto Mia Rose é a estrela otimista e até um 
pouco ingénua da Villa Troll, filha do rei Peppy. 
Apesar de só ter estreia marcada para dia 27 em 
Portugal, Trolls já estreou no Reino Unido, sendo 
que David Carreira não perdeu a oportunidade 
de assistir ao filme ao lado de Justin Timberlake.  
                   PATRÍCIA SUSANO FERREIRA

PATRICIAFERREIRA@MUNDOUNIVERSITARIO.PT

“Blair Witch” regressa 
para te atormentar
O Projeto Blair Witch estreou em 1999 e, 
então, muitos foram os desistentes a meio. 
Agora, em época de Halloween, voltamos à 
floresta Black Hills, em Maryland, para ten-
tar desvendar os mistérios por trás do de-
saparecimento de Heather Donahue. “Blair 
Witch” é fiel ao tópico do primeiro, mas, 
desta vez, arriscamos que será mais “me-
morável”. Com James Allen McCune, Callie 
Hernandez, Brandon Scott ou Corbin Reid. 
A realização é de Adam Wingard. C.P.

outras estreias

Até vais ficar verde  
neste “Green Room”
Sim, tem Sir Patrick Stewart. Mas esta co-
média/thriller/terror é mais que isso. O 
também “professor X” é aqui um demonía-
co proprietário de um clube noturno, Darcy 
Banker. A banda Ain’t Rights está a acabar 
a sua longa digressão quando é chamada 
ao tal clube, para um último concerto. E 
vão conhecer violência que não deviam...  
mesmo. Tem também Anton Yelchin, Imo-
gen Poots, Alia Shawkat e Callum Turner. 
Escrito e realizado por Jeremy Saulnier. C.P.

A febre dos trolls

está de volta
Justin Timberlake e Anna Kendrick dão voz ao improvável par de heróis Poppy e Branch num filme 

de animação cheio de humor e de música contagiante de Gwen Stefani e Ariana Grande. 

Dizem que os opostos se atraem. A divertida e otimista Poppy e o preocupado e negativo Branch não podiam ser um exemplo mais divertido disso mesmo

“Dr. Estranho” no grande ecrã
A Disney volta a trazer um herói da Marvel até ao 
grande ecrã e é já dia 27 de outubro que estreia no 
País Doutor Estranho, com o multifacetado Bene-
dict Cumberbatch. A expetativa é grande, e os trai-
lers lançados até agora deixaram todos de água na 
boca. Segundo a própria Disney, “durante as filma-
gens para preparar a personagem de Doctor Stran-
ge, Cumberbatch foi com neurocirurgiões e com o 
designer de produção a quartos e salas de emer-
gência hospitalar, em Nova Iorque, para chegarem 
à luz e às texturas necessárias para reproduzir um 
ambiente hospitalar realístico no grande ecrã”, o 
que pode justificar o que temos visto nos trailers: 
cenários visualmente ambiciosos e arrojados.

Tudo começa quando o bem-sucedido neuroci-
rurgião Stephen Strange sofre um acidente de car-
ro e, como consequência, fica com as mãos debili-
tadas. Como a medicina ocidental não o consegue 
ajudar, parte à procura da cura para o misterioso 
enclave Kamar-Taj. Aí, apercebe-se que há dema-
siada coisa que desconhece, como por exemplo 
que há forças malignas que querem destruir a nos-
sa realidade. Ou seja, há magia no ar.

Tilda Swinton, Mads Mikkelsen, Chiwetel Ejiofor, 
ou Rachel McAdams também entram neste filme 
de Scott Derricksone. 

               CATARINA PODEROSO 
CATARINAPODEROSO@MUNDOUNIVERSITARIO.PT

Podes ler a crónica completa ao filme no 
nosso site: www.mundouniversitario.pt

©dr

Quem conhecerá a Lucille?
Ainda nem sequer estreou a 7.ª temporada, 
mas a AMC já confirmou uma 8.ª de The 
Walking Dead, com direito a mais 16 episó-
dios. Mas, por enquanto, o mundo antecipa 
com mil e uma teorias sobre quem, afinal, 
“conhecerá” a Lucille. A estreia aconteceu 
ontem, dia 23, nos EUA, e estreia hoje, dia 
24, no nosso país, na FOX, às 22h15. C.P.

no teu sofá...
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Nova plataforma 
de atração de talento

Primeira fase do projeto é criar um portal que reúne jovens licenciados e empresas. A segunda será 
a realização de uma feira de emprego inovadora, a International Job Fair, dia 25 de novembro.

Já ouviste falar da “Talent Portugal”? Esta 
plataforma será criada dia 25 de outubro 
e tem por objetivo detetar oportunidades 
de emprego para jovens licenciados, por-

tugueses e estrangeiros, e para profissionais, em 
empresas tecnológicas e centros de serviços glo-
bais instalados em Portugal. A partir desse dia, os 
candidatos vão ter a possibilidade de, gratuitamen-

te, aceder ao portal, “entrar” dentro das empresas 
parceiras do projeto e submeter os seus CV.

Numa só plataforma, vais passar a poder identi-
ficar quais as empresas com as quais te identificas, 
ter acesso às várias ofertas de cada uma e ainda 
direcionar o envio do currículo. A par desta inicia-
tiva, daqui a um mês, dia 25 de novembro, há uma 
feira de emprego inovadora, que segue o mote 

“Work in Porto, Globally”. A International Job Fair, 
que pretende assumir-se como uma oportunidade 
de encontro ímpar entre estudantes “globais” e 
empresas “globais” localizadas em Portugal, pre-
tende atrair recursos qualificados para empresas 
internacionais que estejam a recrutar.       

PATRÍCIA SUSANO FERREIRA  
PATRICIAFERREIRA@MUNDOUNIVERSITARIO.PT

Perto de três mil alunos não 
conseguiram colocação na 3.ª fase
A última fase do concurso nacional de aces-
so ao Ensino Superior permitiu colocar 1.555 
estudantes, mas deixou de fora quase 3.000 
candidatos. Segundo dados da Direção-Geral 
do Ensino Superior, a que o mu teve acesso, no 
total das três fases de colocação houve 45.367 
novos alunos a entrarem nas universidades  

e politécnicos, o que confirma um aumento de 
2,2% em comparação com 2015; mas mesmo 
assim houve 2.876 estudantes que não conse-
guiram vaga em nenhuma das suas escolhas. 
Pelo contrário, sobraram 3.483 lugares em 
382 cursos que não cativaram o interesse dos 
candidatos.

Todos os universitários  
vão ter passes mais baratos 
A novidade não será aplicada este ano,  
apenas no próximo, mas é uma boa notícia 
para quem ainda tem uma licenciatura ou  
um mestrado pela frente. 

Segundo o Orçamento de Estado para 2017, 
os estudantes universitários vão beneficiar  
de 25% de desconto nos passes até à data  

em que celebrarem os 23 anos. Segundo  
o documento entregue na Assembleia da  
República, o acesso ao primeiro escalão  
do apoio tarifário Sub23 passa assim a ser 
universal e não apenas para os jovens que 
beneficiavam de ação social, como acontecia 
até agora.   

©123rf

Não baixes os braços. Há sempre cursos, workshops e formações extras para melhorares o teu CV ainda na universidade

28 a 31 de outubro |  
‘Meeting’ de informática
A Universidade de Aveiro é palco de um 
encontro nacional de informática onde 
os participantes têm a oportunidade 
de melhorar as “soft-skills” através de 
palestras, workshops, conversas infor-
mais e convívios. No total, são 72 horas 
de networking e muita aprendizagem.

31 de outubro | Prémio  
Nacional de Fotografia Fnac
Gostas de fotografar? Então inscreve-
-te no concurso da Fnac para fotógra-
fos amadores. As candidaturas termi-
nam dia 31 e o primeiro prémio é uma  
máquina EOS 7D MARK II BODY.

12 de novembro | TEDxFeira 
faz-te pensar no teu papel
A constituição das cidades, a sua arqui-
tetura e o seu impacto na qualidade de 
vida e até o nosso papel na sociedade 
são alguns dos temas que vão ser deba-
tidos dia 12 de novembro, na 4.ª edição 
do TEDxFeira, em Santa Maria da Feira.

30 de novembro | Ganha 
programas de intercâmbio
O Carnegie Mellon Portugal vai oferecer 
programas de intercâmbio para estu-
dantes, investigadores e professores 
portugueses nos Estados Unidos. A fase 
de candidaturas para os programas de-
corre até 30 de novembro através do 
site www.cmuportugal.org.

14, 15, 20 e 21 de janeiro | 
Sabe gerir redes sociais 
O ISEG/IDEFE criou um novo curso inten-
sivo de quatro dias de Social Media Mana-
gement, que te dá a oportunidade de co-
nheceres as especificidades de cada rede 
social, com especial enfoque no Facebook, 
Instagram, YouTube e LinkedIn. As inscri-
ções já estão abertas e as datas do curso já 
são conhecidas: 14, 15, 20 e 21 de janeiro.

marca na agenda
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Sete dicas para controlares 

as tuas despesas
Dia 31 de outubro não é só a data do Halloween, é também o Dia Mundial da Poupança. E para te ajudar a lidar com a “crise” constante, 

gerir a mesada e ainda poupar para aquela viagem que está no plano dos sonhos há demasiado tempo, aqui ficam alguns conselhos.

1 Se queres poupar, tira primeiro esse 
dinheiro.

Tens uma viagem planeada, mas não conse-
gues poupar? O ideal é tratares essa poupança 
como se se tratasse de uma despesa, ou seja, 
quando recebes a tua mesada ou o dinheiro de 
um part-time, tira logo uma parte. Dessa for-
ma, começas a pensar nas tuas despesas se-
guintes apenas com o montante que te sobra. 
Se fazes ao contrário, chegas ao final do mês 
com dívidas e sem ter poupado nada. 

2 Organiza e controla as tuas despesas.

Apontar durante um mês tudo aquilo que 
compras é uma forma de perceber onde estás 
realmente a gastar a tua mesada. Além disso, 
é mais fácil de decidir quais as despesas su-
pérfluas onde podes cortar um pouco.

3 Ganha um dinheiro extra.
Arranjar um part-time que não influencie 

as aulas ou aproveitar as férias para traba-
lhar e ter mais um rendimento é uma forma 
de reforçar o teu saldo. O Natal, por exemplo, 
é uma ótima altura do ano para arranjar um 
trabalho numa loja, restaurante ou até a fazer 
embrulhos.

4 Tem um pé-de-meia para emergências.
Apesar de a tua geração não pensar tanto 

na poupança como a dos teus pais, a verdade é 
que ter um dinheiro de parte para emergências 
pode ser importante, sobretudo porque impre-
vistos estão sempre a acontecer e esta é uma 
forma de não te endividares (mais).

5 Planeia as refeições. 

Comer fora não é certamente uma opção, 
por isso, se tens de ser tu a cozinhar, cria uma 
ementa semanal com base nas promoções dos 

Aproveita para arranjar um part-time nas férias de Natal, planeia as refeições consoante as promoções dos supermercados e revê os teus tarifários

supermercados. Desta forma, podes gastar 
menos, mas não cortar na qualidade. Podes 
ainda cozinhar em maior quantidade e dividir 
em tupperwares (da mamã) para ocasiões em 
que tens menos tempo. 

6 Compara preços.
E por falar em compras, não há nada me-

lhor do que consultar preços em diferentes sí-
tios. Apps como o KuantoKusta são essenciais 
para encontrar as lojas com os produtos que 
precisas a preços mais baratos. 

7 Revê os teus tarifários e seguros.
A proliferação de planos de Internet e 

telemóvel; tarifários de luz, água e gás; e se-

guros de saúde joga a teu favor. E mesmo que 
não gostes de burocracias, a verdade é que 
podes poupar bastante se mudares. As simu-
lações são a melhor forma de perceber quanto 
podes poupar.

PATRÍCIA SUSANO FERREIRA  
PATRICIAFERREIRA@MUNDOUNIVERSITARIO.PT

Uma agenda que te ensina a poupar e ainda te oferece vouchers
Gerir o orçamento vai deixar de ser um problema já no próximo ano com a Agenda da Poupança, de Bárbara Barroso, que te ensina a poupar, mas também 
te avisa de prazos do IRS e e-faturas, se fores trabalhador-estudante, e revela quais os sites que podes consultar para fazeres compras mais económicas. 
Além disso, esta agenda inclui mais de 500 euros em vouchers de desconto em lojas de roupa, parques de diversões e consultas. 
Apesar dos jovens terem «mais dificuldade em avaliar» as suas finanças a longo prazo e de «vivenciarem tudo o que está a acontecer agora», ao contrário 
da geração dos seus pais, a especialista defende que a mesada é essencial para que estes aprendam a gerir o seu dinheiro. «No fundo, acaba por ser o 
primeiro dinheiro que as crianças e/ou jovens vão administrar, o que implica escolhas sobre consumo e poupança.» Recorde-se que «as boas práticas das 
finanças pessoais recomendam que se possa começar a dar mesada ainda em criança», e que se vá depois adaptando o valor consoante a idade, acrescenta 
Bárbara Barroso ao mu. 
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A cripta do Conde Drácula e o seu caixão de veludo estão à tua espera para uma noite assustadora

Queres dormir 
no castelo do Drácula?

A Airbnb está a oferecer uma estada para duas pessoas no Castelo de Bran. Para te habilitares,  
tens de ser maior de 18 e responder à pergunta: «Que dirias ao Conde se o encontrasses no Castelo?»

Este ano, a noite de Halloween pro-
mete ser inesquecível, pelo menos 
para quem vencer o desafio lançado 
pela Airbnb. A plataforma tem o Cas-

telo de Bran disponível para a noite de 31 de 
outubro e pode levar convidados para revive-
rem a história de Jonathan Harker, o protago-
nista do famoso romance Drácula. 

A experiência inclui a famosa viagem de 
coche pela Transilvânia durante a noite, para 
chegar ao castelo misterioso no topo da coli-
na; as boas-vindas do anfitrião, Dacre Stoker, 
reconhecido especialista em vampiros e apai-
xonado pelo romance do seu tio-bisavô; um 
jantar à luz das velas, com pratos e vinhos 
exatamente iguais aos descritos no romance 
Drácula; uma noite de sono na cripta do Con-
de, dentro de um luxuoso caixão de veludo; e 
quando amanhecer e desaparecer o risco de 
aparecerem vampiros, os hóspedes vão des-
frutar de um pequeno-almoço no terraço.

Viagem em troca de caracteres
Ficaste de água na boca? Para participar, basta 
teres mais de 18 anos, veres o anúncio do Cas-
telo de Bran no site da Airbnb, e responderes à 
questão: «Que dirias ao Conde se o encontras-
ses no Castelo?» A resposta tem de ter entre 50 
e 550 caracteres em inglês, francês, alemão, es-
panhol, italiano ou português ou entre 50 e 300 
caracteres se for em chinês, japonês ou coreano 
e enviá-la até às 23h59 do dia 26 de outubro. Se 
vives fora, não te preocupes. A Airbnb trata da 
viagem do vencedor e respetivo acompanhante 
de qualquer parte do mundo. 

Se fores o vencedor, há regras que tens de 
cumprir. Não é permitido alho, nem elementos 
com sabor a alho, incluindo perfumes; deves 
deixar as joias de prata em casa e a mesma re-
gra se aplica a qualquer símbolo sagrado; não 
cruzes nunca os talheres. De facto, abstém-
-te de colocar qualquer objeto em forma de 
cruz; tem cuidado com os morcegos na torre 
do castelo; assegura-te que apagas todas as 
velas antes de dormir; fecha todas as cortinas 
antes do amanhecer; e não te esqueças que ao 
Conde não lhe agradam as selfies ao espelho.

«Quer sejas apaixonado por vampiros ou 
simplesmente um fã do Halloween, não podes 
perder esta experiência única», diz Andrew 
Verbitsky, diretor geral da Airbnb para a Euro-
pa Central e do Leste.

Recorde-se que, no Halloween do ano pas-
sado, a marca levou um casal sortudo para 
passar a noite nas catacumbas de Paris.

    PATRÍCIA SUSANO FERREIRA  
PATRICIAFERREIRA@MUNDOUNIVERSITARIO.PT

TENDêNCIAS por Joana pio
É oficial, o frio chegou e veio para ficar. E que melhor maneira de superar o frio do que renovando o guarda-roupa 

com as tendências mais “cool” deste outono?! Fica a par das últimas tendências de moda, beleza e “lifestyle”  
no mu e consegue “looks” perfeitos para esta estação.

Veludo
Uma das tendências que vieram definitivamente para ficar é a das 
peças aveludadas! Ora, se há uns (muitos) anos detestava, a verdade 
é que agora adoro! Parece que as velhas modas estão a voltar, mas 
agora em bom, e por isso há que aproveitá-las!

Metalizados
Outra das tendências 

mais “in” do momento 
são os metalizados, 

e confesso que gosto 
tanto que me é difícil 
escolher apenas uma 

peça! O melhor mesmo 
é escolher as peças que 

mais se adaptam ao  
estilo individual de 

cada uma de nós; seja 
uma saia, um casaco, 

ou até mesmo acessó-
rios, os metalizados são 

obrigatórios nos looks 
desta estação. 

Camisas 
“oversized”
A febre das peças 
oversized chegou 

em força e não 
vai embora tão 

depressa. As lojas 
de fast fashion 

estão cheias de 
peças acima dos 

nossos tamanhos, 
que prometem 
fazer furor nos 

nossos roupeiros, 
e, acima de tudo, 
nos nossos looks. 

Se pensas que esta 
é uma tendência 

que não faz o teu 
estilo, pensa de 

novo e vai já para 
uma loja expe-
rimentar roupa 
desta estação. 

Ballerinas
Foram uma das tendências 
mais usadas nas semanas de 
moda por esse mundo fora, 
e só tenho uma coisa a dizer 
sobre isso: “quem ainda não 
tem umas, ballerinas é um ovo 
podre”. São a minha mais re-
cente obsessão e não tenciono 
abrir mão (ou pé) delas, a não 
ser que haja um dilúvio!

“Half-bun”
A humidade já se faz sentir, e 
o nosso “radar” (cabelo, para 

as mais distraídas) lembra-nos 
isso todas as manhãs! E qual a 
solução perfeita para um “bad 

hair day”? Apanhar o cabelo 
num half-bun. É fácil, rápido e 
dá um ar casual-chic perfeito 

para qualquer situação. 

https://fashionbypio.blogspot.pt
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Consegue um olhar de  
fazer parar o trânsito

A nova máscara Falsies Push Up Drama da Maybelline New York 
promete umas pestanas poderosas e volumosas, mas sem ter de 

recorrer a pestanas falsas. A modelo Gigi Hadid dá o exemplo.

Um vestido deslumbrante, um cabe-
lo fantástico, uns sapatos de salto 
alto... tudo o que pode chamar a 
atenção quando entras numa sala. 

No entanto, o que torna uma mulher verdadei-
ramente memorável são os seus olhos.

Ao longo dos séculos, e a nível 
mundial, esta é a caraterística a 
que as mulheres dão mais impor-
tância para ostentar a beleza. Uma 
mulher com olhos grandes e ex-
pressivos pode conseguir “tudo”, 
sem proferir uma palavra. Ela pode 
seduzir, brincar, sentir-se bonita e 
poderosa. Pestana longa e com vo-
lume criam instantaneamente uns 
olhos mais bonitos e atraentes. 

Um “look” que fica bem, tanto com 
um vestido luxuoso como com uma 
camisola de gola alta preta. E como 
podes obter umas pestanas podero-
sas sem reco rrer a pestanas falsas?

A fórmula cremosa e com volume 
da máscara Falsies Push Up Drama 
da Maybelline New York confere às 
pestanas o melhor de dois mun-
dos: pestanas tão sofisticadas que 
parecem falsas, em apenas alguns 
gestos rápidos. Resultado: pestanas 

sedutoras e arrojadas, como que saídas de um 
desfile. Além disso, a máscara tem uma esco-
va com um design inovador que é a chave para 
pestanas incrivelmente volumizadas e escul-
pidas. Esta escova push up da Maybelline New 
York, a primeira deste género, confere sen-

sualidade ao olhar, graças aos seus 
pelos em forma de “U”. A máscara 
capta e levanta as pestanas até um 
ângulo de 45º, enquanto lhes con-
fere um volume instantâneo.

A “it girl” do momento, Gigi Ha-
did, dá o rosto pela campanha e 

partilha as suas melhores dicas para 
obter umas pestanas sexy sempre e 
em todo o lado. A modelo lembra que 
as pestanas são essenciais para fazer 
os olhos parecerem maiores e mais 
luminosos, ajudando ainda a desta-
car o resto da maquilhagem. 

Quando Hadid tem apenas cinco 
minutos para se maquilhar, co-
loca máscara de pestanas e pó 
bronzeador. A modelo acrescen-
ta que o que mais gosta na nova 
máscara da Maybelline é o facto 
de levantar as pestanas desde 
a raiz, sendo ideal tanto para 
“looks” de dia como de noite.

Lay’s oferece bolas 
de futebol e bilhetes  
para jogos da UEFA
Com o pontapé de saída da UEFA Champions 
League, Lay’s está a incentivar os adeptos em 
Portugal a demonstrarem o seu apoio e a ani-
marem as suas equipas favoritas. 
Os adeptos do desporto-rei podem ainda  
habilitar-se a ganhar bilhetes para os jogos  
da UEFA Champions League, bolas de futebol 
Adidas e uma Sony PS4 com o videojogo Kona-
mi Pro Evolution Soccer.

Formação credível em medicina chinesa
Os interessados no Curso de Medicina Tradi-
cional Chinesa ou no Curso de Medicina Chi-
-nesa, Acupuntura e Fitoterapia, em regime 
full-time e pós-laboral, ainda podem aprovei-
tar as últimas vagas na UMC, que é presidida 
por Pedro Choy. Recorde-se que as Medicinas 
Naturais continuam a ter uma forte procura 
dos pacientes, tanto em Portugal como um 
pouco por toda a Europa, sendo que este mer-
cado de trabalho continua em franco progres-
so sendo neste momento uma das áreas que 
mais recruta profissionais altamente creden-
ciados. Segundo a UCM, «investir na formação 
em disciplinas como a Medicina Chinesa é 
uma aposta de presente e futuro» e «aprender 
sob a orientação do Dr. Pedro Choy, principal 
rosto da Medicina Chinesa em Portugal, será o 
garante de uma formação credível».
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