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GANHA 5 LIVROS
“O CORAÇÃO DE SIMON
CONTRA O MUNDO”

A Forum Estudante e a Porto Editora
têm para te oferecer 5 exemplares
do livro “O Coração de Simon Contra
o Mundo”, de Becky Albertalli, para
leres nestas férias.
Participa em forum.pt!
Quando Simon Spier, de 16 anos,
se esquece de desligar a sessão
no computador da escola, os seus
emails pessoais ficam expostos a um
dos colegas, que logo ameaça revelar
os seus segredos diante de toda a
escola. Simon vê-se, assim, obrigado
a enfrentar as suas emoções e a
assumir quem verdadeiramente é
perante o mundo inteiro.
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frame a frame
De Barcelos a Lisboa, de Lamego a Leiria, cerca de 350 estudantes do ensino secundário
participaram nas semanas temáticas Forum Estudante, durante o mês de julho. Trazemos-te
alguns dos melhores momentos, captados e eternizados em fotografia.
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Atividade da Academia Politécnico LX, no âmbito do projeto “Monsanto
by Byke”. O passeio envolveu um jogo de orientação de preocupações
ambientais que promoveu o uso da bicicleta como meio de locomoção.
Foram quase cinco os quilómetros percorridos pelas cinco equipas de
três pessoas. Venceram os melhores, claro.

Grupo de participantes participa num dos três
workshops dinamizados pela Escola Superior de
Educação de Lisboa (ESELX): Fotografia, Vídeo,
Música e Design foram as áreas em destaque.

ensino superior público
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Participantes do Leiria-In procuram a
próxima estação, num peddy-paper pelo
campus da Escola Superior de Tecnologia
e Gestão do Politécnico de Leiria. Durante
a tarde, os estudantes ficaram a conhecer
áreas como Matemática, Engenharia
Mecânica ou Ciências da Linguagem.

Grupo de participantes depois da visita à empresa E&T, na Marinha Grande. Durante uma manhã, os estudantes visitaram, em pequenos grupos,
12 empresas da região de Leiria, sobretudo ligadas ao setor dos moldes. No início da semana, foi a indústria vidreira que esteve em destaque,
com a visita a quatro das maiores fábricas de vidro do país: Gallo Vidro, Santos Barosa, BA Vidro e Crisal.
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#ilovewe18

Nas margens do Mondego, os participantes da I Love
We preparam-se para fazer canoagem. A partida foi
dada em Penacova e a meta colocada em Torres do
Mondego. No final, tempo para alguns mergulhos na
praia fluvial e um inevitável piquenique.

Grupo de participantes da I Love We brinca com uma
das crianças que integra o projeto de educação ao
Ar Livre “Limites Invisíveis”, na mata do Choupal,
em Coimbra. Crianças e adolescentes brincaram,
exploraram a natureza e recolheram materiais.
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Durante a visita ao Centro Interpretativo da Máscara Ibérica, os
participantes da Tourism Academy puderam conhecer não só o
património de Lazarim, como ritos e tradições espalhadas pela
península. O dia incluiu ainda a oportunidade de dançar com alguns
dos caretos típicos desta localidade.

A Tourism Academy levou os seus participantes numa rota por
um dos maiores patrimónios nacionais – a produção vinícola da
região do Douro. Para além da visita a Quintas e ao Museu do
Douro, não faltou uma passagem pelas caves da Raposeira.

Duas participantes descansam junto ao Rio Douro, na barragem do Bagaúste. Os estudantes passaram a tarde neste local, dando alguns
mergulhos e fazendo canoagem num trajeto de cerca de 7 kms.

tu és
do tamanho
do mundo
que conheces

JÁ PENSASTE FAZER UM ANO SABÁTICO?
vIAJA Ao TEu ESTILo
tudo confirmado e com segurança
sustenta o teu gap year
vive experiências únicas

Onde vai seR a viagem da tUa vida?
escolhe o que fazer e onde

anosabatico.pt
218 404 656 info@anosabatico.pt

+30 Países
+100 atividaDes
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Grupo de participantes posa junto a uma “pão de forma”, num
dia dedicado ao Surf e ao Stand Up Paddle, na Academia do
Desporto. Como tal, os grupos foram divididos entre Peniche e
a Lagoa de Óbidos, colocando as suas capacidades à prova.

Produção Multimédia em Educação
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Na Academia dos Jogos Digitais, também há
espaço para a Natureza. Durante um dia, os
participantes exploraram os trilhos do Parque
Nacional da Peneda-Gerês, com oportunidade de
mergulhar nas águas geladas do Rio Homem.

Dois estudantes participam numa luta de vassouras
que serão, mais tarde, transformadas em sabres luz.
No âmbito do workshop “Guerra das Estrelas”, houve
oportunidade de ser fotografado, com um fundo
Chroma, sendo transformado numa das personagens
da saga “Star Wars”. Que a força esteja com eles.

LICENCIATURAS

MESTRADOS

Técnicos
CTeSP Cursos
Superiores Profissionais

› Contabilidade
› Design Gráfico
› Design Industrial
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› Gestão Pública
› Gestão de Atividades Turísticas
› Informática Médica
› Solicitadoria

› Auditoria
› Contabilidade e Finanças (APNOR)
› Design Digital
› Design e Desenvolvimento de Produto
› Eng. Eletrónica e de Computadores
› Eng. Informática
› Eng. em Desenvolvimento
de Jogos Digitais
› Fiscalidade
› Gestão Autárquica (b-learning)
› Gestão das Organizações (APNOR)
› Gestão do Turismo
› Ilustração e Animação
› Sistemas Integrados de Gestão QAS
› Solicitadoria

› Apoio à Gestão (parceria com o IPB)
› Aplicações Móveis
› Comércio Eletrónico
› Contabilidade e Fiscalidade
› Design de Calçado
› Design de Moda
› Design para Media Digitais
› Desenho Técnico e Maquinação
› Desenvolvimento Web e Multimédia
› Eletrónica, Automação e Comando
› Energia, Telecomunicações e Domótica
› Exportação e Logística
› Gestão Agrícola
› Gestão Industrial da Produção
› Ilustração e Arte Gráfica
› Mecânica Automóvel
› Organização e Gestão de Eventos
› Redes e Seguranças Informática
› Sistemas Eletrónicos
e Computadores
› Turismo, Natureza e Aventura

ENSINO SUPERIOR PÚBLICO
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GUIMARÃES • FAMALICÃO

WWW.IPCA.PT
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Menos é Mais A tua equação da energia

Consumos Fantasma e Consumos Standby

Duas variáveis a subtrair
na equação da eficiência
energética
Sabias que existem equipamentos em tua casa ou na escola que consomem energia mesmo
quando não os estás a utilizar?
A maioria dos equipamentos
eletrónicos que fazem parte do teu
dia-a-dia têm um modo de standby que
te permite controlar rapidamente entre
o modo de funcionamento ativo e o
modo de espera. Aquela luz vermelha
no canto inferior do teu televisor ou do
monitor do computador é um exemplo
disso. Ao estar acesa quer dizer que
há consumo de energia, o qual tem
um custo associado e que pode ser
facilmente eliminado da equação da
fatura de energia elétrica.
Existem ainda equipamentos que
mesmo não tendo a luz de standby
e que não estando em modo de
funcionamento ativo mas estão
ligados à corrente, consomem energia
elétrica. Neste caso estamos a falar de
consumos em off-mode. Experimenta
colocar a mão no carregador do
computador quando este está ligado à

Equipamento
Televisão
Videogravador
Leitor DVD
Box televisãocabo
Aparelhagem hi-fi
Carregador de telemóvel
Escova de dentes elétrica
Monitor do computador
Impressora jato de tinta
Scanner
Mini-aspirador
Forno micro-ondas
Total

Potência em
stand-by (W)
12,0
7,0
17,5
29,0
10,0
1,5
1,5
4,0
6,5
6,0
2,0
3,0
100,0

Consumo de energia Custo stand-by
(kWh/ano)
(euros/ano)
87,6
12,26
51,1
7,15
127,8
17,89
201,1
28,16
73,0
10,22
11,0
1,53
11,0
1,53
29,2
4,09
47,5
6,64
43,8
6,13
14,6
2,04
21,9
3,07
719,6
100,74

Tabela Custo com equipamentos em modo stand-by Fonte: Projeto Eco-Famílias

19 | Forum Estudante | Verão’18

Menos é Mais A tua equação da energia

Sabias que
Os consumos fantasma e os
consumos standby são uma
despesa significativa a longo
prazo, já que podem atingir
10% do consumo da energia
elétrica total de uma casa.

Existe um objetivo comum
da União Europeia e de
alguns organismos mundiais
para obrigar a limitar o
consumo em standby dos
novos equipamentos a 1 W.

ficha, mesmo sem o estares a utilizar.
Vais verificar que está quente, o que
implica que está a ser consumida
energia desnecessariamente. Este tipo

Um televisor e uma box em
conjunto podem ter um
consumo de standby de mais
de 40 W, o que equivale a
uma oito lâmpadas LED de 5
W cada.

de consumo está associado a fontes
de alimentação, transformadores e
colunas de som que, por não terem
indicação visível de consumo, são

O conjunto de todos os
equipamentos standby
que tens em tua casa pode
chegar aos 100 W, o que
pode gerar um custo anual
evitável superior a 120 euros.

designados de consumos fantasma.
Embora sejam designados por
Consumos Fantasma, os seus custos
são bem reais.

Segue estes passos para identificares e eliminares estes Fantasmas da tua Equação

› Verifica se o televisor, a box, o
sistema de som ou o leitor de CD/
DVD apresentam uma luz vermelha
quando estão desligados. Essa luz ao
estar acesa consome energia elétrica,
por isso desliga-os da ficha!

› Verifica se a fonte de alimentação do
teu computador ou do sistema de som
estão quentes ou emitem algum ruído.
Esse calor e esse ruído são sinónimo
da energia a ser desperdiçada, por isso
desliga-os da ficha!

› Utiliza extensões com botão: pensa no
televisor, box, router e sistema de som,
que provavelmente estão todos juntos
e poderão estar todos na mesma ficha
e assim ser desligados ao mesmo
tempo com apenas um click.

› Utiliza tomadas inteligentes,
também conhecidas por “Auto Power
Off Plug”: estas tomadas desligam
automaticamente os equipamentos
quando estes não estão a
desempenhar a sua função.

› Instala temporizadores e programaos para se desligarem nas horas em
que estás fora de casa, ou durante
a noite e fins de semana, na escola.
Assim, se te esqueceres de desligar
as tomadas, o próprio temporizador
desligará por ti!

› Procura adquirir equipamentos com
a etiqueta “Energy Star” que garante
uma eficiência energética alta,
incluindo em modo standby.

powered by

Medida financiada no âmbito do Plano de Promoção da
Eficiência no Consumo de energia elétrica, aprovado
pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.
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filmes para

o teu verão

O verão não pede apenas uma ida ao cinema: pela
fresquinha, sabe bem ver um vídeo no sofá, com três
ventoinhas apontadas à cara. Fica com a nossa lista de filmes
adequados para a época: há os óbvios (sobre amores de verão)
e os menos óbvios (sobre gangues de surfistas).
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AMOR

Chama-me Pelo Teu Nome (2017)
Vencedor de um Oscar para Melhor Argumento Adaptado,
“Chama-me pelo Teu Nome” foi destacado por muitos
críticos como a definitiva história sobre um amor de verão. O
realizador, Luca Guadagnino, conduz o enredo com o ritmo
próprio das férias, com direito a paisagens deslumbrantes,
emoções intensas e à descoberta sexual do protagonista Elio
(Thimothée Chalamet). Tudo começa quando o estudante
Oliver (Armie Hammer) chega a sua casa, no norte de Itália,
para trabalhar com o seu pai num projeto académico. A
partir daí, as férias de Elio alteram-se completamente, num
crescendo de emoções ao ritmo dos acordes suaves de
Sufjan Stevens.
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AÇÃO

Ruptura Explosiva (1991)
O título é sugestivo. Mas repara também, caro leitor, na
breve descrição de Ruptura Explosiva: “um agente do FBI
infiltra-se num gangue de surfistas que poderão ser ladrões
de bancos”. Uma série de questões levanta-se, diríamos.
Há gangues de surfistas? E fugiriam de prancha, cortando
as ondas, enquanto os polícias correm no areal? Poderás
encontrar a resposta a estas questões neste filme que
mistura, praia, ação e, não menos importante, Keanu Reeves
e Patrick Swayze a apanhar ondas juntos. (Nota: Existe um
remake de 2015, mas aconselhamos-te a ficar pelo original)

#constroioteufuturo
Ano le vo 2018/2019
Técnico/a administra vo/a

www.ciccopn.pt

Imagem FREEPIK

JOVENS
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ANIMAÇÃO
Vaiana (2016)

O calor está a apertar, ao ponto de o ar parecer
irrespirável? Temos a receita perfeita: uma sala
de persianas corridas, duas ventoinhas e Vaiana –
o filme de animação da Disney que mais prémios
e elogios colheu, nos últimos tempos. Nesta
viagem à Polinésia Antiga, o (fresquinho) azul
do mar e do céu vai ser a nota dominante, com
a nossa protagonista – Vaiana, pois claro – a ter
de encontrar o semideus Maui para salvar a sua
ilha. O resultado? Um mergulho refrescante de
mais de hora e meia, nas praias paradisíacas da
Polinésia.

Queres
Investir No
Teu Futuro?
Estuda No
Estrangeiro.

Mais
informações em
www.ef.edu.pt

www.ef.com/forum-estudante

Já pensaste tirar uma licenciatura numa Universidade
internacional? Ou aprender
uma nova língua? Faz um
curso com a EF e prepara-te
para o futuro.
EF Education First
Av. João Crisóstomo, nº38 C Escritório 2,
1050-127 Lisboa
Tel: 213 173 470
E-mail: EFportugal@ef.com
Facebook: www.fb.com/EFPortugal
Instagram: www.instagram.com/efportugal

O que tens a ganhar:

Porquê a EF:

• Mais oportunidades de emprego em
Portugal e no Estrangeiro
• Fluência numa língua estrangeira
• Conhece pessoas de todo o mundo
• Desenvolvimento de “soft skills”

• Cursos de Línguas no Estrangeiro
de 2 a 52 semanas
• Colocação em Universidades Estrangeiras
• Oportunidades variadas de realizar
um Gap Year
• Escolas em 19 países, 50 destinos
e 9 línguas

Centros Internacionais
de Idiomas
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AVENTURA
A Praia (2000)

O ano é 2000 e Leonardo DiCaprio tem 26 aninhos, acabado
de participar num conjunto de hits como Romeu e Julieta,
Titanic ou O Homem da Máscara de Ferro. Contudo, não se
enganem: A Praia não foi absoluto sucesso. Ainda assim, esta
adaptação do romance de Alex Garland com o mesmo nome
oferece-te uma viagem intensa pelas florestas tropicais
tailandesas, acompanhando a busca de Richard por uma
praia solitária e paradisíaca. Uma busca que, gradualmente, o
enreda em paisagens de contornos mais negros.

CTeSP

NOVO Análises Químicas
e Bioquímicas

2 ANOS

Microbiologia e Biologia
Molecular

2 ANOS

Licenciaturas

Ciências Biomédicas Laboratoriais
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ALOJAMENTO
DISPONÍVEL NO

CAMPUS

2ª FASE

Ciências Forenses e Criminais

DE ACESSO

1 DE AGOSTO
A 31 DE AGOSTO

3 ANOS

Ciências da Nutrição

4 ANOS

Ciências da Saúde

3 ANOS

Enfermagem

4 ANOS

Fisioterapia

4 ANOS

Prótese Dentária

3 ANOS

Psicologia

3 ANOS

Saúde e Estatística

3 ANOS

O TEU SUCESSO

Mestrado Integrado

É O NOSSO COMPROMISSO!

www.egasmoniz.com.pt

Campus Universitário | Quinta da Granja | Monte de Caparica | 2829-511

Ciências Farmacêuticas

5 ANOS

Engenharia Biomédica

5 ANOS

Medicina Dentária

5 ANOS
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THRILLER

Verão Escaldante (1999)
Porque o verão também tem um lado sombrio (e não
falamos apenas de toldos em esplanadas), fica com esta
obra de Spike Lee baseada na história de um serial killer –
“Son of Sam” – que aterrorizou a cidade de Nova Iorque num
verão excecionalmente quente, em 1977. A ação centra-se no
Bronx, junto da comunidade italo-americana e acompanha a
desconfiança e o medo que se apoderam da comunidade, à
medida que os crimes se vão acumulando.
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COMÉDIA

Um Belo Par… de Patins (2008)
No verão, nem tudo são piñacoladas. Ou rosas, se preferirem.
Que o diga Peter Bretter, o protagonista deste filme, que
vê a sua namorada acabar tudo com ele. Para se confortar,
oferece a si próprio umas férias num resort. Quis a sorte
que lá encontrasse a sua ex (e o seu novo namorado). Tudo
material problemático, como vês, quase tão problemático
como a tradução do título original de Forgetting Sarah
Marshall para Um Belo Par… de Patins. Jason “De onde é que
conheço este nome” Segel (o Marshall de How I Met Your
Mother) escreveu e interpretou esta história que se descreve
como “uma comédia sobre ser deixado para trás e acabar na
frente”.
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DRAMA

Sol Enganador (1994)
Ora tentem lá, caros leitores: Utomlennye solntsem. Nem
mais. As palavras em russo para Sol Enganador o título do
filme do também russo Nikita Mikhalkov. Vencedora do Oscar
para Melhor Filme Estrangeiro, esta película acompanha a
história de um herói revolucionário que passa umas férias
de verão paradisíacas com a família, até que a chegada de
um misterioso e charmoso primo de Moscovo acaba por
criar fricções. O filme retira inspiração da peça de teatro A
Gaivota de Anton Chekhov – uma das mais emblemáticas
histórias sobre férias de verão.
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Cursos Proﬁssionais
de Nível 4
·
·
·
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·
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·

Design de Interiores e Exteriores
Auxiliar de Saúde
Apoio à Infância
Fotograﬁa
Comunicação - Marketing
Design de Comunicação Gráﬁca
Design de Moda
Coordenação e Produção de Moda

INSCRIÇÕES ABERTAS
· Acesso ao ensino superior
· Duração 3 anos
· Acesso a bolsas de
estudo e ao ASE
· Estágios nacionais e internacionais

I www.magestil.pt
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Avenida Almirante Gago Coutinho, 95 I Lisboa 1700-028
218 474 029/31 I email: escola@magestil.pt

CANDIDATURAS
2018/2019
1ª FASE - 9 DE JULHO A
14 DE AGOSTO DE 2018

(1º Ciclo)

(2º Ciclo)

ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA

REALIZAÇÃO – CINEMA
E TELEVISÃO

ARTES PLÁSTICAS
E INTERMÉDIA
CINEMA E AUDIOVISUAL

(1º e 2º Ciclo)

DESIGN DE COMUNICAÇÃO

ARQUITETURA

TEATRO
Oferta formativa e condições de acesso disponíveis em: www.esap.pt
Serviços Administrativos da ESAP
Largo de S. Domingos nº 80
4050-545 Porto
Tel: 223 392 130 / Fax: 223 392 139
E-mail: geral@esap.pt

ARTE CONTEMPORÂNEA
ARTE EM ESPAÇO PUBLICO
DESIGN TIPOGRÁFICO
E EDITORIAL
ESTUDO DE PERFORMANCE
ESCRITA DRAMÁTICA
MOTION GRAPHICS
E INTERACÇÃO
PAISAGEM
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És um Jovem
Empreendedor
Social?
Programa da Universidade Europeia procura jovens até aos
29 anos que tenham fundado projetos sociais ou ambientais.
Os vencedores receberão um prémio monetário de 2000
euros, formação internacional, mentoria especializada e serão
integrados na rede europeia da Laureate.
Dina começou um projeto
no México de educação para
cidadania e, atualmente, a sua
ONG trabalha com mais de 100
mil crianças em sete países. Já
Gustavo implementou um projeto
de formação inclusiva em inglês
para públicos desfavorecidos que
resultou na empresa “4u2”. Estas
são apenas duas das mais de
1700 iniciativas que, ao longo dos
últimos 23 anos, já passaram pela
YouthActionNet – uma iniciativa
do grupo Laureate que capacita,
apoia e divulga projetos de jovens
empreendedores sociais.
Os exemplos foram destacados
pelo Diretor de Formação e
Aprendizagem da YouthActionNet,
Joel Adriance, durante o
lançamento do novo programa
da Universidade Europeia que
se insere nesta rede: o Programa
Jovens Empreendedores Sociais. A

iniciativa assume uma designação
diferente em cada um dos 23
países e regiões do globo em que
é dinamizado. “Em comum, todos
os projetos têm impacto social,
são inovadores e procuram uma
mudança sistémica”, realçou o
diretor.
Esta é a 1ª edição do Programa
Jovens Empreendedores Sociais
(JES) em Portugal. Dirigido
a jovens entre os 18 e os 29
anos, o JES tem como objetivo
reconhecer e recompensar projetos
empreendedores de carácter social.
Simultaneamente, a iniciativa
procura oferecer visibilidade a
jovens líderes que, pelo seu carisma
e propósito de vida, atuam como
personalidades inspiradoras de
uma sociedade mais rica e de um
mundo melhor.
Os candidatos deverão ser
fundadores ou cofundadores de
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Duas fases,
um objetivo
um projeto social ou ambiental (em
curso no mínimo há três meses)
que procure a transformação social
baseada na equidade, justiça e
na proteção do meio ambiente.
As candidaturas devem ser
submetidas até 10 de setembro,
no formulário online que a
Universidade Europeia disponibiliza
no seu site (www.europeia.pt).
São também já conhecidos os
critérios de avaliação: liderança,
impacto social, sustentabilidade,
inovação e pela contribuição
empreendedora que possam trazer
para o programa e para o país. A
avaliação decorre depois em duas
fases (ver caixa).
A publicação dos projetos
vencedores é anunciada a 2
de outubro. No final, os cinco
vencedores serão premiados com
uma semana de formação em
Madrid, receberão um prémio de
2000 euros para investir nos seus
projetos e irão usufruir do apoio e
mentoria dos Ashoka fellows, em
Portugal. Tudo isto sem esquecer a
integração na rede internacional da
Laureate.
A sessão de lançamento contou
com o testemunho de um
português integrado nesta rede.
Miguel Pavão iniciou, há oito anos,
o projeto “Mundo a Sorrir”, uma
ONG centrada na promoção da
saúde e na prestação de cuidados
de saúde oral a populações
desfavorecidas espalhadas
pelo globo. Recordando a sua
experiência, Miguel Pavão destacou
a possibilidade de “conhecer
vários empreendedores sociais
de todas as partes do mundo”.
“Esta foi uma oportunidade de
adquirir conhecimentos na área da
liderança, gestão e comunicação”,
concluiu.

Numa primeira fase, os
jovens empreendedores
serão avaliados por um
comité composto por 10
especialistas na área do
empreendedorismo social,
professores e colaboradores
da Universidade Europeia que
selecionarão 10 projetos. Na
segunda fase de avaliação,
os jovens empreendedores
são avaliados por um
júri composto por seis
especialistas com
experiência nas áreas de
empreendedorismo e
responsabilidade
social.

Reitor da
Universidade
Europeia, Pedro
Barbas Homem
“Esta é a oportunidade de dar
um passo em frente”
Durante a sessão de
lançamento, o Reitor da
Universidade Europeia,
Pedro Barbas Homem,
destacou este programa
como “a oportunidade de
dar um passo em frente”,
para várias organizações
e empreendedores. A
Universidade Europeia,
reforçou, “coloca um
grande empenho na área
da responsabilidade social”,
sendo que este programa
é também uma forma de
garantir que “os projetos
desenvolvidos atinjam fins
mais amplos e resultados mais
profundos”.
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NO VERÃO,
NÃO SE
TRABALHA
SÓ PARA O

BRO
Por Carolina Cunha
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O verão cheira a descanso e a banhos de sol, no entanto, há cada vez mais jovens estudantes à
procura de emprego sazonal na época balnear. Fomos descobrir as suas motivações e objetivos
e quais as áreas em que trabalham. Depois de conheceres estas histórias, talvez percebas que
ficar as férias inteiras de papo para o ar pode não ser a tua onda.

ONZE
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“Trabalhar na praia é
complicado porque não
posso aproveitar e sinto
que tenho uma enorme
responsabilidade.”

“Apesar de ser a primeira vez que faço
trabalho sazonal, já tenho experiência
profissional no ramo da restauração. Este
trabalho é um pouco diferente do que fiz
nessa área, ao ter uma duração menor.
Tenho em vista conseguir mais liberdade
financeira, neste período de descanso –
quero poder fazer uma viagem longa e gastar
à minha vontade. Quanto ao processo de
procura, também foi diferente dos trabalhos
“normais”. Sabia que este cargo exigia
formação prévia e tirei o curso de nadador
salvador. Foi assim que consegui o lugar.
Trabalhar na praia é complicado porque
não posso aproveitar e sinto que tenho uma
enorme responsabilidade. Por outro lado,
acho que o trabalho é mal remunerado: o
que se ganha é baixo, em comparação com
a quantidade de trabalho, mas as condições
laborais que tenho não são más. Trabalhar é
fazer sacrifícios, abdicar um pouco do meu
tempo e dos meus amigos, no entanto, a
principal vantagem converge com a minha
principal motivação: ter o meu dinheiro.
No geral, considero que há muita oferta,
principalmente na área de restauração. É só
uma questão de os jovens mostrarem força
de vontade e procurarem.

Nome: Pedro Bandurra
Idade: 18 anos,
Naturalidade: Costa da Caparica

Nadador-Salvador
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“Não é a primeira vez que trabalho
no verão. Durante dois anos, trabalhei
como barmaid num café/bar, na minha
terra natal. Agora estou a trabalhar
numa empresa de gamiﬁcation,
durante 3 meses, enquanto Junior
Community Manager, tenho como
responsabilidade a gestão da
comunicação. O trabalho surgiu
dos contactos que fiz no período
letivo e acabou por ser a empresa a
procurar-me. No entanto, penso que
não só é difícil encontrar emprego,
como existe muita procura. Por outro
lado, torna-se fácil arranjar trabalho
sazonal nas pequenas cidades e, claro,
na área da restauração. Em muitos
dos casos, as condições de trabalho
são precárias, paga-se pouco e são
exigidas muitas horas de trabalho, com
pouca flexibilidade de horários. Sinto
que algumas pessoas se aproveitam
da falta de experiência dos jovens para
impor este tipo de condições.
Anteriormente, as minhas motivações
eram essencialmente monetárias.
Atualmente, procuro conferir um maior
valor à minha formação académica e à
minha experiência profissional. Queria
um desafio para desenvolver skills
essenciais ao mercado de trabalho. A
única desvantagem que encontro é o
facto de não ter tempo para descansar
entre o fim e o início de mais um
ano letivo. Contudo, as vantagens
superam: a recompensa financeira,
a aprendizagem, o conhecimento
de pessoas influentes no ramo e a
possibilidade de integrar de forma
permanente a equipa da empresa”.

Junior
Community
Manager

Nome: Cristina Perinha
Idade: 20 anos
Naturalidade: Lisboa

“Queria um
desafio para
desenvolver skills
e competências
essenciais ao
mercado de
trabalho.”
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“É a minha primeira experiência a
trabalhar nas férias: consegui lugar
como monitor de campos de férias.
Este ano, serei estagiário durante
duas semanas. Não passei por um
processo de procura, uma vez que já
estava inserido nos campos de férias
enquanto participante, conhecia
o seu funcionamento e sabia que
existia a possibilidade de continuar
enquanto monitor. Quando abriu o
concurso, inscrevi-me e fiz a formação
necessária. Contudo, sei que a
procura é um processo longo, em que
convém investir antecipadamente, por
exemplo, ao enviar currículos. Existe
sempre a possibilidade de não sermos
chamados e isso desmotiva e pode
comprometer o nosso objetivo.
O meu principal objetivo era
continuar no projeto dos campos
de férias, por ser um trabalho que
exige muito esforço, trabalho de
equipa e organização. Esta é uma
oportunidade excelente e o verão é a
melhor altura para enriquecer o meu
currículo, mostrando às empresas que
sou interessado e trabalhador.
Por outro lado, ganhar experiência
é fundamental, por se ganhar
vivências que podem ser úteis no teu
percurso profissional. Também existe
a motivação monetária: poder estar
mais livre e ter independência dos
meus pais é um dos principais fatores.
As maiores desvantagens que podem
surgir é, sem dúvida, o cansaço e
nesse período não poder ir a eventos
que queria nem estar perto dos meus
amigos. Mas o aprender a lidar com
crianças, o ser remunerado pelo
meu trabalho e o ganhar experiência
supera essas desvantagens: só tenho
a aprender, tenho a certeza que
vou ganhar muito mais do que vou
perder”.

Nome: Mauro Oliveira
Idade: 19 anos
Naturalidade: Corroios

“As maiores
desvantagens que
podem surgir é, sem
dúvida, o cansaço e
nesse período não
poder ir a eventos que
queria nem estar perto
dos meus amigos.”

Monitor
de Campos
de Férias

www.esenf.pt

Eﬁciência Energética
na ESEP Polo Ana Guedes

Escola Superior
de Enfermagem
do Porto

“A questão ambiental é responsabilidade de todos e a promoção
da eﬁciência energética é um dos temas quentes para o planeta.
Assim, medidas de redução da pegada ecológica fazem a
diferença na construção de um mundo que garanta a subsistência
das novas gerações.

PROJETO

A ESEP e a União Europeia, na promoção e ﬁnanciamento de
medidas de eﬁciência energética estão, acima de tudo, a semear a
consciência ambiental, contribuindo para um mundo sustentável
para as novas gerações."
Soﬁa Pinheiro

Estudante de Licenciatura
(4.º Ano)

OBJETIVOS DA OPERAÇÃO
Redução da fatura energética das instalações
Instalação de equipamentos e redes de elevada eﬁciência energética
Redução da dependência de combustíveis fósseis
Transição para uma economia com baixas emissões de carbono

CUSTO TOTAL
€ 182.341,87
CÓDIGO
POSEUR-01-1203-FC-000120
DATA DE INÍCIO
01 setembro 2017

APOIO TOTAL
€ 154.090,29
NATUREZA DO INVESTIMENTO
Infra-estruturas
DATA DE CONCLUSÃO
31 agosto 2018
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Promotora
de marcas
Nome: Mariana Abreu
Idade: 19
Naturalidade: Fafe

“Já tenho experiência em trabalhos
sazonais. Anteriormente, trabalhei
como empregada de mesa, agora
estou inscrita para fazer promoção
de marcas nas grandes superfícies,
sempre que possível, aos fins de
semana. Apesar de ser um trabalho
incerto, chega para alcançar o meu
objetivo de combater a dependência
extrema que tenho dos meus
pais. Penso que existem imensas
oportunidades, só tem de existir força
de vontade por parte dos jovens.
Falo por mim: encontrei este trabalho
através das redes sociais. O processo
de procura está muito facilitado hoje
em dia. Uma das maiores vantagens
é mesmo a valorização monetária e a
experiência que vamos adquirindo em
áreas distintas do mundo de trabalho”.

“Apesar de ser um trabalho
incerto, chega para alcançar
o meu objetivo de combater
a dependência extrema que
tenho dos meus pais.”
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“Trabalho durante as férias desde
muito nova. Desde os 15 anos que
faço babysitting e já participei no
projeto Jovens em Movimento em
anos anteriores. É uma iniciativa da
Câmara que consiste na limpeza das
praias, jardins e ruas do concelho
de Oeiras por residentes da zona. O
objetivo é integrar e sensibilizar os
jovens para a limpeza e reciclagem
em espaços públicos, por isso, foi fácil
ter o trabalho de novo facilmente.
Candidatei-me por menos tempo
porque ainda vou ser monitora em
ATL’s para crianças no meu antigo
colégio. Acho que, muitas vezes, é
por acaso que me deparo com as
oportunidades de trabalho: encontro
em posters de publicidade pelas
ruas, ou até mesmo em anúncios
na Internet. Na sua maioria, são
postos de trabalho flexíveis, embora
já tenha tido contacto com muitos
postos de trabalho sazonais, onde se
descriminam os jovens pela altura,
peso e aparência física no geral.
O meu principal objetivo com estes
trabalhos é ganhar experiência e
poder ter um rendimento próprio.
Penso que ter o nosso próprio
rendimento numa idade ainda
bastante jovem enriquece-nos e
torna-nos mais independentes. Para
além de nos alertar para aquilo que é
a realidade do mercado de trabalho.
Para além disso, creio que ao
participar em projetos como os
Jovens em Movimento estou a dar
mais força à sensibilização para estes
assuntos. Apesar das ocupações
me roubarem tempo, permitem-me
comunicar com pessoas de todos os
tipos e criar novas amizades.”

Penso que ter o nosso próprio
rendimento numa idade ainda
bastante jovem enriquece-nos e
torna-nos mais independentes.

Limpa Praias

Nome: Sara Sofia Costa
Idade: 18 anos
Naturalidade: Caxias
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Se és daqueles que pensas que ler não é para ti, talvez tenha chegado o momento de mudares de
página. Não és tu, são eles (os livros)… pode ser a explicação para que tal relação não resulte. Ainda.
Talvez simplesmente não tenhas encontrado um título à tua medida. Eis uma seleção de obras que
prova a variedade de temáticas das inúmeras edições disponíveis no mercado português e que,
esperamos, te convença a ganhar o gosto pela leitura. Anda, dá-lhe uma hipótese…
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Do Sonho à Vitória - Os Segredos
da Liderança de Fernando Santos
de António Tadeia
Oficina do Livro
Convenhamos que esta é uma proposta irresistível:
toodaaa a gente admira a seleção portuguesa de futebol
e tem no coração Fernando Santos, certo? Esta é a
história do selecionador nacional contada por aqueles
que fazem parte da sua vida, dentro e fora das quatro
linhas. Do Estádio da Luz, que conheceu em bebé, às ruas
de um bairro lisboeta onde cresceu e deu os primeiros
pontapés na bola. Do pai ao curso de Engenharia. Do
Estoril, o clube onde se estreou como jogador profissional
e, mais tarde, como treinador, ao Estrela da Amadora. Do
pentacampeonato no FC Porto à partida para à Grécia.
Das passagens pelo Sporting e pelo Benfica à vitória no
Euro’16.

O Gene da Atlântida
de A.G Ridle
Lua de Papel
Estamos perante um clássico — e não te assustes com a
palavra pois só significa que é bom ontem, hoje e amanhã
— do género ficção científica. Há 70 mil anos, a erupção
de um supervulcão na Indonésia quase levou a raça
humana à extinção. Sobrevivemos, mas nunca ninguém
percebeu como, nem porquê. Até agora. Já estás curioso?
Esta primeira obra de A.G. Riddle tornou-se um thriller de
culto, que vendeu em todo o mundo mais de três milhões
de exemplares, e está traduzido em 23 países. A CBS já
adquiriu os direitos para adaptar esta história ao cinema,
pelo que já viste o brilharete (em jeito de spoiler alert) que
podes fazer quando a trilogia finalmente estrear. É que
nesta obra, o mistério da origem humana vai finalmente
ser revelado… uhhhh
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Massagem Ayurvédica
de Valter Carlos Cardim
Pergaminho
Manual teórico e prático desta técnica de terapia
milenar, que é também uma excelente forma de estreitar
amizades, não te vamos mentir. Este praticante e mestre
de massagem ayurvédica com formação na Índia e
décadas de experiência, explica neste livro, de forma
simples e concisa, os fundamentos desta terapia e (rufar
de tambores) um método de 30 passos para a pores em
prática. Mesmo que a Saúde e a Biologia não sejam as
tuas áreas de estudo, estas dicas podem ser-te úteis para
aprenderes a aliviar qualquer dorzinha incomodativa.
Quando abrires um consultório em casa, estamos a contar
com descontos.

Stars Wars: Darth Maul
de Bunn, Eliopoulos, Ross, Boodard e Bellaire
Planeta
Este livro conta-nos os dias de juventude de um dos
mais idolatrados vilóes da história do cinema, antes da
breve aparição no filme de 1999, Star Wars - Episódio 1:
A Ameaça Fantasma. Explora as origens e os primeiros
dias de Darth Maul, sob a tutela do Lorde Sith Darth
Sidious, criado entre o ódio, o medo e a ira, relegado
para os caminhos da obscuridade e treinado para matar.
Esta é uma nova série da Marvel para os fãs de Star
Wars. É, obviamente, um título de BD e por isso aqui os
argumentos de não quereres “queimar pestanas” ou não
teres capacidade de concentração não nos convencem.

O ipcb tem o Teu curso!

cursos técnicos supEriorEs profissionais (ctesp)
Escola supErior aGrária

Análises Químicas e Biológicas
Cuidados Veterinários
Desporto Equestre e Equinicultura
Energias Renováveis
Produção Agrícola
Proteção Civil
Recursos Florestais

Escola supErior dE Educação

Escola supErior dE artEs aplicadas

Animação Sociocultural Aplicada à Gerontologia
Assessoria e Comunicação Empresarial
Desporto
Recreação Educativa para Crianças

Comunicação Audiovisual

Escola supErior dE tEcnoloGia

Automação e Gestão Industrial
Desenho e Modelação Gráfica
Desenvolvimento de Produtos Multimédia
Fabrico e Manutenção de Drones
Instalações Elétricas e Telecomunicações
Reabilitação do Edificado
Redes e Sistemas Informáticos
Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação

Escola supErior dE GEstão

Comércio Eletrónico
Gestão Empresarial
Organização e Gestão de Eventos
Restauração e Bebidas

licEnciaturas
Escola supErior aGrária

Escola supErior dE Educação

Agronomia
Biotecnologia Alimentar
Engenharia de Protecção Civil
Enfermagem Veterinária
Produção de Alimentos e Nutrição Humana

Desporto e Actividade Física
Educação Básica
Secretariado
Serviço Social

Escola supErior dE artEs aplicadas

Gestão (ramo de Contabilidade ou ramo de Recursos Humanos)
Gestão Comercial
Gestão Hoteleira
Gestão Turística
Solicitadoria

Design de Comunicação e Audiovisual
Design de Interiores e Equipamento
Design de Moda e Têxtil
Música - variante de Canto
Música - variante de Formação Musical
Música - variante de Instrumento
Música - variante de Música Electrónica e Produção Musical

Escola supErior dE saúdE dr. lopEs dias

Ciências Biomédicas Laboratoriais
Enfermagem
Fisiologia Clínica
Fisioterapia
Imagem Médica e Radioterapia

Escola supErior dE GEstão

Escola supErior dE tEcnoloGia

Engenharia Civil
Engenharia das Energias Renováveis
Engenharia Electrotécnica e das Telecomunicações
Engenharia Industrial
Engenharia Informática
Tecnologias da Informação e Multimédia

mEstrados / pós-GraduaçõEs
Escola supErior aGrária

Escola supErior dE artEs aplicadas

Engenharia Agronómica
Engenharia Zootécnica
Inovação e Qualidade na Produção Alimentar
Protecção Civil / Pós-Graduação*
Sistemas de Informação Geográfica
(ramo Recursos Agroflorestais e Ambientais) / Pós-Graduação*

Design de Interiores e Mobiliário
Design do Vestuário e Têxtil
Design Gráfico
Ensino de Música
Música

Escola supErior dE tEcnoloGia

Gestão de Empresas
Gestão de Negócios / Pós-Graduação*
Solicitadoria Empresarial

Comunicações Móveis
Construção Sustentável
Desenvolvimento de Software e Sistemas Interativos
Design e Fabrico Integrado por Computador / Pós-Graduação*
Reabilitação Sustentável de Edifícios/ Pós-Graduação*

Escola supErior dE GEstão

Escola supErior dE Educação

Atividade Física
Administração Escolar / Pós-Graduação
Educação Especial - Domínio Cognitivo e Motor
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico
Gerontologia Social / ESECB/ESALD
Intervenção Social Escolar
Supervisão e Avaliação Escolar

Escola supErior dE saúdE dr. lopEs dias

Cuidados Paliativos
Feridas / Pós-Graduação

* Ensino a distância

/ipcb.pt

@IPCBoficial

/ipcb.pt

politecnicocbranco

www.ipcb.pT
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O Coração de Simon
Contra o Mundo
de Becky Albertalli
Porto Editora
«A história de Simon podia ser a de muitos de nós: a
descoberta da “sua” homossexualidade, que na verdade
é, isso sim, a descoberta da homofobia, do preconceito,
do isolamento e da invisibilidade», avisa o presidente
da ILGA Portugal. Se estiveres nesta situação (ou
conheceres alguém) talvez te identifiques com (ou passes
a compreender melhor) o drama deste rapaz de 16 anos,
que só se sente ele próprio quando protegido por um
computador. Quando Simon se esquece de desligar a
sessão no computador da escola e os seus emails pessoais
ficam expostos a um colega, este ameaça revelar os seus
segredos diante de toda a escola. E depois? Também
podes conhecer o desenlace no filme Com Amor, Simon.

História Secreta do Mundo
de Jonathan Black
Alma dos Livros
Bestseller do New York Times. Não estás a vibrar? «O
livro mais controverso do ano», na opinião do Daily Mail.
Já temos a tua atenção? Eis os grandes mistérios da
História, da Antiguidade até aos nossos dias, com base
na filosofia e nos ensinamentos das sociedades secretas.
Convencido? Se gostas de teorias da conspiração vais
deliciar-te com esta obra resultante de mais de 20 anos
de pesquisa e que propõe uma viagem pelos grandes
mistérios e ensinamentos que cativaram grandes génios
como Leonardo da Vinci e Isaac Newton. E se aquilo que
nos contaram da História foi apenas uma parte, a versão
dominante após séculos de disputa entre visões apostas
do mundo? Oportunidade para descobrires toda a verdade
numa paragem de autocarro ou na praia.
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Tens tudo
para vencer
ENGENHARIA E TECNOLOGIA
www.ips.pt - estudar@ips.pt

CIÊNCIAS EMPRESARIAIS
CIÊNCIAS SOCIAIS,
EDUCAÇÃO E DESPORTO
SAÚDE

Juntos fazemos o amanhã

ou segue um caminho diferente com
um dos nossos 26 CTeSP – cursos
técnicos superiores profissionais
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Remando

TODOS PARA O
MESMO LADO
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De 23 a 26 de agosto, o Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho acolhe os Mundiais
de Canoagem, um mês depois da modalidade se ter estreado nos Jogos Europeus Universitários
com seis medalhas para Portugal, todas graças a atletas da Universidade de Coimbra.
“Acho que isto [campeonato do mundo]
pode ser um bom trampolim para a
modalidade, pode ser um evento de
enorme sucesso, não só em termos
organizativos, mas também pela
visibilidade para a modalidade”, comentou
Fernando Pimenta à agência Lusa sobre o
evento que resulta de uma organização da
Federação Portuguesa de Canoagem, em
conjunto com as autarquias de Montemoro-Velho, Viana e Vila Verde e ainda com a
Federação Internacional de Canoagem. São
aguardados 1500 atletas oriundos de 90
países.
Fernando Pimenta, de 28 anos – atual
campeão do mundo em K1 5.000 metros
e vice-campeão mundial em K1 1.000
metros, bem como medalhado olímpico
em Londres12 – assume que a canoagem
portuguesa “atravessa uma boa fase” e
que a visibilidade trazida pela competição
trará “melhores apoios” e “atrairá novos
talentos”. Por cá, estes começam a abundar,
já que nos recentes Jogos Europeus
Universitários, graças ao esforço de atletas
da Universidade de Coimbra, o nosso país
conquistou seis medalhas. Francisca Laia
arrecadou três ouros, David Varela bisou
no ouro e venceu uma medalha de prata,
e Bruno Afonso também levou uma de
prata. Tal trio vai competir nos Mundiais
pela seleção nacional. O mesmo se espera
de Emanuel Silva e Teresa Portela, estes já
valores mais dos que reconhecidos.
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Outras competições
Este verão Portugal será o primeiro
país na historia da modalidade
a realizar no mesmo ano e com
apenas uma semana de diferença
os campeonatos do Mundo seniores
de Velocidade e Paracanoagem e de
Maratona em 2018. «É o seu maior e
mais importante desafio da história
da canoagem Portuguesa», lê-se na
página oficial da iniciativa. No total
serão quatro os eventos a realizar
na disciplina de maratona, dois na
Velocidade e ainda um na Canoagem
de Mar, este último em parceira com a
NELO.
Este desafio levou à criação do lema
Canoeportugal, que se traduz num
portal de partilha de informação
de todos os eventos. É que se
de 22 e 26 de agosto, decorre o
Campeonato do Mundo de Velocidade
e de Paracanoagem, «a prova mais
importante a nível mundial da
modalidade de canoagem e que
contará com um total de 30 eventos,
dos quais os 10 olímpicos e ainda 6
paralímpicos dos 9 em disputa nesta
categoria», antes disso, de 14 a 16 de
agosto, realiza-se o mundial de Masters
no CAR (Centro de Alto Rendimento)
de Montemor-o-Velho, a disputar nas
distâncias de 200, 500 e 1000 metros.
Em setembro, nos dias 3 e 4,
será tempo de mais uma taça do

Mundo de Masters em Maratona. A
semana termina com a realização do
Campeonato do Mundo de Maratona,
a ser disputado nas categorias de
Seniores, Juniores e Sub23 entre os
dias 6 e 9 de setembro. Estes eventos
terão como palco a localidade de
Prado (Vila Verde), numa organização
do próprio município e do Clube
Náutico de Prado.

As Seleções
Em Portugal, existem diversas Equipas
Nacionais de Canoagem, divididas
pelas diferentes especialidades/
disciplinas.
Velocidade – Abrange equipas Sénior,
Sub23, Júnior e Cadete. Os três
primeiros competem em Campeonatos
da Europa e do Mundo, e em três
taças do Mundo. A Equipa Nacional
Cadete normalmente compete numa
competição Internacional denominada
Olympic Hopes. Esta é uma
especialidade Olímpica e realiza-se nas
distâncias de 100, 200 e 500 metros.
Portugal usufrui de uma residência
universitária, onde se encontram
em estágio permanente alguns dos
melhores e mais promissores atletas
nacionais.
Slalom - Especialidade Olímpica
representada por equipas Sénior,
Sub23 e Júnior. As competições

internacionais nesta especialidade
são o Campeonato do Mundo de
Seniores, Campeonato do Mundo
de Juniores, Europeu de Seniores
e Europeu de Juniores e de Sub23.
Estas competições têm periodicidade
anual, com a exceção do Mundial de
Juniores que se realiza apenas de dois
em dois anos. Anualmente são ainda
promovidas três a cinco taças do
Mundo.
Maratona - Especialidade não Olímpica,
representada internacionalmente por
uma equipas de Seniores, Sub23 e
Júnior. Anualmente são realizados,
simultaneamente, os Campeonatos
do Mundo e da Europa para as três
categorias. São ainda promovidas
anualmente entre uma a duas taças do
Mundo, num novo formato com provas
mais curtas.
Kayak Polo - Especialidade com
uma Equipa Sénior e uma Sub21,
ambas Masculinas. São realizados
alternadamente o Campeonato da
Europa e Campeonato do Mundo.
Canoagem de Mar - Nova vertente da
modalidade com Portugal, contando
com uma equipa nacional desde 2013,
por ocasião do primeiro Campeonato
do Mundo, que teve lugar em Portugal.
Kayaksurf - Portugal organizou a
primeira equipa Nacional no ano de
2015, para a participação no Mundial
organizado em Espanha.
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a História
Contar histórias sobre

Projeto vencedor da primeira edição dos Prémios Arquivo.pt (ver caixa) utiliza a informação
armazenada no Arquivo da Web Portuguesa para oferecer uma “narrativa temporal” que mostra
notícias publicadas sobre um tema. O líder do projeto “Conta-me Histórias”, Ricardo Campos,
explicou à FORUM a relevância desta iniciativa: “Contribui para o acesso à informação e para uma
democracia mais transparente”.
E se, em poucos cliques, pudéssemos
consultar as notícias publicadas sobre
um determinado tema, ao longo dos
anos? É esta a proposta do “Contame Histórias” (contamehistorias.pt)
– um serviço online que, recorrendo
a um conjunto de fontes de notícias
eletrónicas (jornais e portais nacionais),
oferece ao utilizador uma narrativa
temporal.
Os resultados obtidos podem ser
explorados com recurso a uma linha
do tempo e ao conjunto de palavras

relevantes no âmbito do tópico de
pesquisa. O portal acrescenta ainda
outras funcionalidades como um
“detetor” de pendor nos títulos (mais
positivo ou negativo) e uma world
cloud com assuntos, personalidades ou
temas relacionados.
Numa época em que fenómenos como
as fake news (notícias falsas) ou o big
data (grandes conjuntos de dados)
assumem crescente protagonismo,
o fundador do projeto premiado,
Ricardo Campos, não tem dúvidas que

Os vencedores com Carlos Moedas, Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação

o “Conta-me Histórias” se assume
como uma ferramenta importante. “É
um verdadeiro auxílio”, explica, “ao
oferecer acesso rápido a um conjunto
de documentos e informação”.
As vantagens do serviço, face a um
motor de busca como o Google, por
exemplo, são também colocadas
em evidência pelo investigador do
INESTEC e docente do Politécnico de
Tomar, uma vez que “é uma vantagem
aceder a informação que foi mediada e
validade por órgãos de comunicação”.
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O tema é decomposto pelas diferentes
abordagens de canais de comunicação.
“Isso é importante”, reforça.
O “Conta-me Histórias” pode ser
utilizado através de palavras-chave
(como “Troika” ou “Eutanásia”) ou
nomes de personalidades, por exemplo.
Os resultados, realça o investigador,
podem ser “um primeiro passo muito
importante para quem procura
informação”, numa dinâmica em que
o importante é “dar contexto” ao
utilizador.

As histórias e o arquivo
O serviço “Conta-me Histórias”
funciona “em cima” da base de dados
do Arquivo da Web Portuguesa – o
Arquivo.pt. Uma plataforma “com um
valor histórico fantástico”, realça o
investigador, ao preservar a informação
publicada online. “Se desaparecesse a
Torre do Tombo, seria um problema – o
Arquivo.pt cumpre a mesma missão”.
Os prémios Arquivo.pt distinguiram
três vencedores, sendo que foram
recebidas 27 candidaturas, nesta
primeira edição. Em comum, estes
projetos propõem formas inovadoras
de utilizar o espólio digital preservado.
Com estes trabalhos, realça Ricardo
Campos, “o Arquivo.pt ganha projeção
e permite novas utilizações”.
A plataforma desenvolvida por esta
equipa composta por cinco pessoas
(ver caixa) pode ser aplicada noutros
conjuntos de dados. No caso do
Arquivo.pt, sublinha o líder do projeto,
“existe um valor histórico fantástico”
associado. Com esta distinção, o
“Conta-me Histórias” ganha ainda
visibilidade e reconhecimento por parte
da comunidade cientíﬁca, destaca
Ricardo Campos, concluindo: “daqui
poderão ainda decorrer novos projetos
de investigação”.

Prémios Arquivo.pt:
Formas de valorizar
o passado
O projeto “Conta-me Histórias”,
liderado por Ricardo Campos e
cuja equipa conta com Alípio Jorge,
Adam Jatowt, Arian Pasquali e Vítor
Mangaravite, foi o grande vencedor
desta primeira edição que distinguiu
três projetos. Para além do “Contame Histórias”, dois projetos subiram
ao pódio, em segundo e terceiro
lugares, com prémios de 5.000€ e
3.000€.
Na segunda posição, João Teixeira
Duarte foi distinguido pelo seu
trabalho “Enquadramento do conceito
de ‘homossexualidade’ em 20 anos
de publicação do Jornal Expresso”. O
terceiro classiﬁcado foi Miguel Won,
com o trabalho “Arquivo de Opinião”
– uma aplicação que disponibiliza
um repositório digital de artigos de
opinião, publicados entre 2008 e
2016.
A primeira edição do concurso
que procura propostas inovadoras
para a utilização do arquivo da
web portuguesa contou com 27
candidaturas. No ﬁnal da sessão,
o Comissário Europeu para a
Investigação, Ciência e Inovação
destacou a importância deste galardão
enquanto forma de encontro entre a
Ciência e a sociedade e de estímulo à
inovação.
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NOS Alive

Sobreviv
Os Pearl Jam fizeram esgotar, com mais de seis meses de antecedência, a 12ª edição do NOS Alive.
Mas nos três dias de festa no Passeio Marítimo de Algés muitos foram os motivos de celebração,
conforme te contamos nas páginas que se seguem. Para o ano o evento regressa a 11, 12 e 13 de
julho. E, uma nova parceria entre a promotora Everything is New e a Câmara de Oeiras garante
a realização do festival nos próximos cinco anos. «É importante criar melhores condições de
mobilidade, de acessibilidade e de segurança. Portanto, vão assistir a transformações na paisagem
física, particularmente na ligação ao rio», avisou o edil Isaltino Morais. «Estamos todos orgulhosos e
satisfeitos com o nível de excelência que este festival atingiu», rematou. Vê por ti próprio…
Texto Vera Valadas Ferreira
Fotos Arlindo Camacho

vemos!!!
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Aos Arctic só lhes faltou
Nine Inch Nails assim…

1
dia

De todos os recantos do país e, cada vez mais, de outros países também, chegaram de carro,
autocarro ou comboio ao Passeio Marítimo de Algés para uma maratona musical de quase 12 horas
diárias. Lá dentro do recinto, há que “fazer piscinas” entre os 6 palcos musicais, pois o difícil é escolher
o que ver e ouvir e mantermo-nos fiéis a essa agenda. Pelo caminho, há amigos para encontrar e
outros novos que despontam. No primeiro dia do NOS Alive’18 estas tradições foram respeitadas.

Nine Inch Nails

cruzar-se, com o primeiro a inaugurar,
em tom morno, o Palco NOS e o
segundo a ter tempo de antena em
horário nobre no EDP Fado Café,
convidando depois Araújo para “uma
perninha”.
Concentremo-nos então no palco
principal desta festa de 3 dias para
sentir o termóstato do ambiente. Bryan
Ferry, essa lenda ex-Roxy Music, provou
ao vivo que aos 72 anos continua a ser
um gentleman, um verdadeiro artista
agora mais digno de um casino do que
de um festival com um público tão
jovem, incapaz de reconhecer o lugar do
cantor na história da música. Apenas os
festivaleiros mais “maduros” vibraram
com clássicos como Avalon, Love Is the

Drug ou Slave to Love, num alinhamento
que (que pena!) deixou de fora o
romântico More Than This.
Numa reviravolta sonora de 180 graus,
virados do avesso, penetrados pelo
impressionante magnetismo em palco
de Trent Reznor e companhia, eis que
os festivaleiros se entregaram por fim
ao pulsar da música, naquele que foi
o melhor concerto deste primeiro dia.
A estética visceral dos Nine Inch Nails
arrebata o espetador, tanto pela coesão
do som como pelas ilusões visuais (luzes
e captação vídeo). Impossível desviar o
olhar ou não nos deixarmos abandonar
naquele caos suado. Saboroso de
tão cru que é. Closer e Hurt (este na
despedida) foram os highlights óbvios
©Arlindo Camacho

Miguel Araújo

©Arlindo Camacho

Miguel Araújo e António Zambujo
já foram muitos felizes juntos nuns
impressionantes 28 concertos nos
coliseus de Lisboa e Porto. No primeiro
dia da 12ª edição do NOS Alive, os
destinos destes músicos voltaram a

Vens para o ISCTE-IUL?
Já estamos a preparar a tua receção.
A IULCOME 2018 é de 10 a 14 de setembro. Tens à tua espera os mentores (atuais
estudantes), os tutores (atuais professores) e todos os funcionários técnicos, que te vão
ajudar a perceber o que é a vida na universidade.
As ações de voluntariado são em parceria com as câmaras municipais de Torres Vedras,
Sintra, Oeiras e Amadora.
Mais informação em www.iscte-iul.pt
 instagram.com/iscte_iul |  facebook.com/iscteiul

CALOIROS EM 2015
Além de ver muita união e muito

 respeito na IULCOME, acho que

o ISCTE é uma universidade bastante
responsável e que se preocupa realmente com os novos estudantes.

LICENCIADOS EM 2018
A IULCOME não só me proporcionou a integração

 na comunidade ISCTE-IUL, criando amizades que

ainda hoje mantenho, mas também demonstrou o que
viria a ser a minha nova etapa académica.
André Godinho
Licenciatura em Engenharia Informática

2015 era caloira e fiz novas amizades que
 da, porque já há muito tempo que  Em
duram até hoje. Em 2016 fui mentora e a minha
queria vir para o ISCTE-IUL. Sinto-me
Estou a sentir-me mesmo realiza-

muito bem acolhida por todas as pessoas. A IULCOME é uma ótima iniciativa
para juntar os alunos todos. Estou a
gostar imenso.

equipa foi uma das vencedoras dos desafios dessa edição, o que me deu oportunidade para conhecer melhor o
mundo empresarial.
Ana Coutinho,
Licenciatura em Gestão de Marketing

Estou a gostar muito. Já tinha

 boas referências, de alunos do

ISCTE, e sabia que era uma boa instituição, daí ser uma escolha minha.
Acho que a IULCOME está a ser bastante produtiva, ajuda-nos bastante a
integrar. Já conheci muitos colegas de
diferentes cursos.

A IULCOME foi uma experiência muito enrique-

 cedora! Permitiu-me desenvolver a minha capa-

cidade criativa, crítica e de comunicação. A ajuda e os
conselhos dados pelos meus mentores, ao longo desta
experiência, foram cruciais para a minha integração no
ISCTE-IUL.
Juliana Ascenso
Licenciatura em Sociologia

/Música
©Arlindo Camacho
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Snow Patrol

num alinhamento que ilustrou 30 anos
de carreira.
Depois da tempestade, veio a bonança,
com os Snow Patrol regressados ao
festival sete anos depois e já com a
promessa de um concerto a solo no
Campo Pequeno a 16 de fevereiro. Um
excelente date para as celebrações de

São Valentim já que a banda escocesa é
perita a falar de e para o coração. Apesar
das dificuldades técnicas, o concerto foi
competente a reproduzir um repertório
meloso e algo monocórdico. A banda
ganhou, porém, o prémio Simpatia.
Já aos Arctic Monkeys, a alegada
cereja no topo do bolo, faltou-lhes o

chantilly. O novo álbum, o sexto do seu
currículo, aborrece grande parte dos
fãs do quarteto de Alex Turner. A banda
parece ter-se esquecido dos tempos de
garagem, quando só o rock, as guitarras
sujas, o desafio, importavam. Agora
usam blazer em vez de blusões de
cabedal… é preciso dizer mais?

Arctic monkeys

©Arlindo Camacho

©Arlindo Camacho
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Estes loiros matam-nos
Para sermos justos, Josh Homme e Matt Berninger não foram os únicos a
fazer o que quiseram da multidão reunida no segundo dia do NOS Alive.
Também Eels e Japandroids pegaram o público pelos colarinhos.

Queens of the Stone Age

©Arlindo Camacho

The National

2

dia

Tanto os The National como os Queens
of the Stone Age (QOTSA) têm o
seu próprio culto em Portugal. Os
primeiros talvez direcionados para um
público mais “adulto”, seja lá o que isso
for, os segundos para os que (mesmo)
já adultos não se rendem ao sistema.
Assim, à partida, estavam reunidas
as condições para dois concertos
memoráveis no Palco NOS ao segundo
dia de música no Passeio Marítimo de
Algés. As bandas tinham vontade de
seduzir. O público estava mortinho por
ir na canção do engate.
Não foi difícil a conquista, portanto,
o que não quer dizer que o namoro
não tenha tido um sabor especial.
Estes loiros (ou ruivos, ou já grisalhos)
mataram-nos com o seu carisma.
Observar Matt Berninger foi como
mirar um paradoxo: de aspeto formal,
qual intelectual de fato impecável, mas
de cabelo despenteado, imprimindo
uma atitude rock em cada palavra
cantada, mesmo que sob melodias
serenas, ele puxou pelo público,

©Arlindo Camacho
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(BBA)
Postgraduate in International Hospitality
Management
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Management
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Tourism
Top 3 a nível Mundial,
na formaçao Universitária
de alta Direção Hoteleira
Internacional

Mais informações:

Pedro.martins@ec.sommet-education.com
T. 910513177

lesroches.pt

©João Silva
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Kaleo

©Hugo Macedo

The Black Rebel Motorcycle Club

Mallu Magalhães

mexeu-lhe, fundiu-se nele até ao
primeiro bar a contar da esquerda de
onde atirou uma imperial pelos ares,
para delírio dos festivaleiros molhados.
Já Josh Homme é outro fenómeno
de popularidade nacional, bad boy
incorrigível, cujo charme implica uma
grande dose de mau feitio, diz-se por aí.
Ao vivo, os QOTSA não têm piedade e
arrastam tudo à sua frente. Mesmo apesar
do péssimo som no início do espetáculo
e de este ter arrancado com os temas
do novo Villains, a banda soube depois
recuperar os hinos que a catapultaram
para as bocas do mundo e de que toda
a gente estava à espera. Juras de amor
que, de tão repetidas, já acreditamos
nelas fizeram o resto do serão.
Depois desta pujança rock seguiu-se o
mood dançável dos Two Door Cinema
Club, habitués em palcos nacionais e
que não sabem dar maus concertos.
O Palco NOS começara ao ritmo dos
islandeses Kaleo, entre o rock e o folk,
e suportados no timbre especialíssimo
de JJ Julius Son. Ainda de dia, tocaram
os Black Rebel Motorcycle Club, estes
com o novo álbum na bagagem, Wrong
Creatures. Errado foi alinhá-los tão
cedo nesta maratona, num horário que
em nada beneficiou a estética rock
psicadélica da formação californiana.

Rag N Bone Man

Mallu Magalhães

Enquanto isso, os Eels saboreavam
a glória, num concerto perfeito do
princípio ao fim, que abarcou vários
períodos da sua carreira, desde
os grandes hits agora com nova
roupagem, às canções do recente The
Deconstruction, sem esquecer uma
cover de Prince. Mr. E libertou-se do
ar de sorumbático, saiu da concha,
comunicou com os fãs, teve prazer
em dar prazer. A vida corre-lhe bem,
é visível. E a nós também enquanto
assistirmos a performances assim.
Entre a plateia esteve também Brian
King, vocalista dos Japandroids que
minutos antes haviam provado que
duas pessoas em palco podem parecer
e encantar uma multidão. De direta
desde o festival Mad Cool em Madrid
(onde também atuaram os Eels e os
Pearl Jam), a dupla frisou que todo
e qualquer esforço era compensado
por tamanha receção e cumplicidade.
A energia que emana destes dois
músicos mexe, de facto, com os nossos
circuitos integrados.
E ali ao lado a brasileira Mallu
Magalhães dava um doce concerto
surpresa no Palco Coreto, ilustrando a
variedade de propostas sonoras deste
festival que, em três dias, abarcou 125
concertos.

Eels

©Hugo Macedo

©João SIlva
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Não há melhor banda,
não há melhor homem

3
dia

©João Silva

Eddie Vedder é o Peter Pan de Seattle, assim como Jack White é um Eduardo Mãos de Guitarra.
No último dia do NOS Alive’18, os Alice in Chains levaram-nos ao País das Maravilhas do Grunge.

Jack White

Eddie Vedder é das mais unânimes
figuras rock dos nossos tempos. Para
elas, ele é um semideus sem idade que
apetece guardar na algibeira, levar
para casa, apresentar aos pais e depois
fechar a porta do quarto. Para eles, é
um “dude” à maneira, companheiro de
“surfadas” e copos. Para uns e outros,
é uma das mais singulares vozes de
sempre, não só do grunge mas do rock
em geral, o mito de uma geração, um
cidadão preocupado com o mundo em
que vivemos que usa o palco e a fama
para propagar as suas mensagens
políticas e cívicas. Imaginem o que
seria um mundo só de pessoas assim…
impossível de encontrar um homem
melhor, bem diz a canção, a segunda a
ser entoada no Palco NOS.
Regressados aos NOS Alive oito anos
depois, os Pearl Jam fizeram esgotar
o último dia do festival ainda não
era Natal. E no sábado os duendes

Pearl Jam

©Arlindo Camacho
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Franz Ferdinand

festivaleiros puderam finalmente dar
sinais da sua devoção em mais de duas
horas de espetáculo. Low Light, Do
the Evolution, Even Flow, Daughter,
Jeremy, Can’t Deny Me, Black, Porch
e Alive marcaram presença no
alinhamento de 24 temas, onde houve
espaço para covers de Imagine (John
Lennon) e Interstellar Overdrive (Pink
Floyd). A banda psicadélica voltaria a
ser evocada com Comfortably Numb,
que derivou para Seven Nation Army
dos White Stripes. Jack White, que
atuara antes, terminara precisamente
a sua prestação com esta faixa. Mais
tarde, faria companhia aos Pearl Jam
para tocar o derradeiro tema, Rockin’
in the Free World, de Neil Young.
Pela terceira vez em solo português,
a segunda em nome próprio, este
virtuoso elétrico deu-nos a provar os
lados A, B e Z da sua carreira, tantas
são as colaborações e projetos que
abraça, tamanho é o seu repertório.
Não faltaram os hinos da banda
formada em tempos com a ex-mulher
Meg, assim como passagens dos The
©Arlindo Camacho

©Arlindo Camacho
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Pearl Jam

Racounters, numa performance que
agradou às 55 mil pessoas presentes
no Passeio Marítimo de Algés. Antes,
fora a vez dos Franz Ferdinand
assinarem um concerto de carreira,
ainda de dia, dançável e esforçado, que
deixou explícita a genialidade, nunca
mais depois replicada, do seu primeiro
álbum.
Com um novo álbum quase, quase
a sair do forno, os Alice in Chains
chegaram ao Palco NOS na qualidade
de veteranos do grunge. Ainda
hoje há quem os defenda como
“melhores” que os Peal Jam ou os
Soundgarden. Façamos aqui uma
pausa para contar que o baterista
dos Pearl Jam vestia uma T-shirt da
banda de Chris Cornell e que os Alice
in Chain dedicaram um tema aos “seus
queridos falecidos”. Adiante. So Far
Under é o primeiro single do disco
(o 6º) a lançar em agosto, intitulado
Rainier Fog. Mas o que os fãs queriam
era entrar numa cápsula temporal
rumo à sua adolescência, quando a
banda ainda tinha o falecido Layne

Staley como vocalista e não William
DuVall. Também repetentes em Algés,
os músicos deram um dos melhores
concertos da noite, não obstante ainda
ser dia. Porque quando há alma não
são precisos mais artifícios.
A maratona musical no palco
principal começara com os The Last
Internationale. Se Delila Paz é uma
espécie de Janis Joplin que hipnotiza
o público com o seu timbre rouco e
rodopios em palco, já o guitarrista
Edgey Pires puxou das suas raízes
minhotas (Arcos de Valdevez) e
comunicou várias vezes com a plateia
em português. Que era um prazer
regressar, que se sentia português,
que torceu pela nossa seleção no
mundial (tinha até uma camisola),
tudo disso foi dizendo. Também pediu
que sentissem a música como se não
houvesse amanhã. «Força, ca**lho!!»,
cuspiu de repente. O mesmo terá
pensado quem, mais tarde, assistiu
ao concerto dos At the Drive-In no
Palco Sagres, um momento fugaz,
ginasticado e intenso.
©José Fernandes
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Presente
no seu
futuro.
A Universidade Portucalense tem
as melhores oportunidades para
preparar o seu futuro. Entre já em
www.upt.pt e saiba tudo o que
temos para si.
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Top 10 + Top flop
do SBSR
Texto Vera Valadas Ferreira
Fotos Nuno Andrade

Festival Super Bock Super Rock regressa para o ano ao Parque das Nações de 18 a 20 de julho.
Antes disso, selecionámos os 10 momentos mais inesquecíveis da 24ª edição desta maratona
musical cada vez mais dominada pelos ritmos hip hop.
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The Parkinsons

O “punk não está morto”, pelos menos enquanto a banda
natural de Coimbra, radicada em Londres e que este ano
atingiu a maioridade andar por aí. Com a responsabilidade
de abrir a maratona musical na 24ª edição do SBSR às cinco
da tarde, em dia de semana, foi mais que natural a ausência
de festivaleiros no concerto. Nada disto afetou, porém, a
performance dos músicos, nomeadamente do frontman
Afonso Pinto (aka Al Zheimer), que de tanta entrega quase
engolia, literalmente, o microfone e o público, para o meio do
qual foi espalhar o seu charme punk.
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Tributo

Who the F*ck is Zé Pedro

Nome incontornável na história da música nacional, o
falecido guitarrista dos Xutos & Pontapés deixou um
repertório infinito (espalhado por diferentes projetos) mas
também a amizade como marca. Assim ficou provado no
desfile de artistas de backgrounds tão diferentes que fez
questão de subir ao palco para homenageá-lo. E muitos
outros desejariam lá estar, conforme afiançou Carlão, um
dos convocados a par de Paulo Gonzo, Capitão Fausto,
Manel Cruz, Manuela Azevedo, João Pedro Pais, Rui
Reininho, Ladrões do Tempo e Palma’s Gang. O núcleo
duro da banda suporte seria composto por “parentes” mais
próximos: Sebastião e Vicente (filhos de Tim) Joe (filho
de João Cabeleira), João (filho de Gui), António (sobrinho
de Zé Pedro), Marco e Fred (sobrinho e filho de Kalú,
respetivamente).
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The XX

Esta é uma daquelas histórias de amor entre uma banda
e o público português que ainda não perdeu a sua chama.
Talvez porque as canções do duo britânico sejam feitas
de múltiplas camadas que apetecem descobrir em cada
audição ao vivo. A tal metáfora da cebola. Ou como quando
provamos um tiramisu e não temos bem a certeza de qual
ingrediente gostamos mais, se do creme, se da bolacha. Há
quem os ache demasiado simplistas, mas isso é só porque
ainda ouviram os seus álbuns com ouvidos de ouvir. Fica
aqui lançado o TPC.
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Slow J

João Batista Coelho, vulgo Slow J, é o único artista que
atuou três vezes consecutivas no SBSR e logo em três
palcos distintos. Cada concerto valeu-lhe a promoção para
um palco maior. E nesta 24ª edição abriu o segundo dia de
festa da Altice Arena. «Vocês são bué de pessoas e eu não
sei bem o que é que isso diz», confessaria o rapaz que avisou
os jovens presentes para lutarem pelos seus sonhos, por
mais mirabolantes que pareçam. Ouvir Slow J é encontrar
um artista com uma voz própria, é o que diz tanta gente
junta. No dia em que o festival virou mais “Super Bock Super
Hip Hop” também Proj Jam (com problemas técnicos que
o obrigaram a 3 entradas em palco e pausas para resolver
problemas) e Travis Scott (com muito mosh) deixaram
explícito que os ritmos rap estão cada vez mais comerciais.
Nada contra, tragam é sempre do bom, sim?
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Anderson .Paak & The Free Nationals

Funk, hip-hop, soul, R&B e rock, tudo isto coube na sopa
musical servida pelo músico norte-americano, naquele
que foi o melhor concerto do SBSR’18. Baterista e cantor,
anunciando assim já fica evidente o imenso talento deste
artista que já atuara por cá, na primeira parte do show
de Bruno Mars naquela mesma sala, a Altice Arena. Nota
máxima às condições sonoras, ao virtuosismo dos músicos
e à musicalidade que se contagiou pela plateia, obrigandonos a dançar sem pudores. O pior deste concerto foi ter
acabado.
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Baxter Dury

Chegou ao SBSR com o selo “filho de” – neste caso de Ian
Dury dos Blockheads, uma referência musical britânica dos
anos 70 – mas rumou a casa com o prémio de “presença
em palco mais louca”. Tudo é estranho e tudo faz sentido
na estética de Baxter, que é o mesmo que dizer que tudo é
possível, a qualquer momento. Há um homem de fato que,
de tanto se contorcer, mais parece um louco num colete de
forças. Houve glam dos anos 70, um quase rap, pop piroso,
gargalhadas histéricas, letras muito pouco politicamente
corretas, linhas de guitarra-baixo pujantes, vozes femininas
encantatórias, e muitos outros coelhos da cartola neste
concerto revelação, o melhor serviço público que o SBSR fez
aos seus festivaleiros.
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La Fura dels Baus

Numa parceria com a escola de artes circenses do Chapitô,
o célebre coletivo catalão marcou presença no SBSR. Uma
verdadeira e louvável novidade em festivais de música
nacionais e que ali se segmentou em dois momentos. O
primeiro, de 20 minutos e em jeito de teaser, começou antes
do tempo, logo houve quem tivesse perdido a oportunidade
de apreciar tão interessante coletivo teatral. Já no segundo
segmento, uma marioneta gigante carregou ao colo uma
cantora e depois dezenas de performers assumiram o papel
de estrelas dançantes numa espetacular ilusão visual. Pecou
por curta a atuação, numa espécie de “serviços mínimos”. Não
foi uma refeição completa mas um simples “hors d’oeuvre”.
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The The

«Não tive a noção de que sentia a falta dos palcos até
voltar a um», confessou Matt Johnson neste regresso, 18
anos depois, a palcos nacionais. A banda cuja carreira é
bem mais longa que a média de idades do festivaleiro
típico do SBSR fez ir ao Parque das Nações melómanos
que há muito haviam decidido que este tipo de eventos são
“uma canseira”. Mas não para ver uma banda que marcou
a sua juventude e que, imagine-se, não se apresenta nada
decrépita em palco, pelo contrário.
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Benjamin Clementine

Ainda há uns meses este talentoso artista protagonizou
uma digressão nacional esgotada, mas nem isso afetou a
quantidade de público que fez questão de rumar à Altice
Arena para o aplaudir. No Campo Pequeno o músico cantara
embrulhado numa bandeira de Portugal. Ali despediu-se
com uma imagem no ecrã gigante desse símbolo nacional
com a frase “Eu vou-me lembrar de Portugal para sempre”.
Prometeu um dia aprender a nossa língua, mas antes disso
convidou “a mais autêntica das vozes” nacionais, a fadista
Ana Moura, para um dueto em I Won’t Complain. Tocou no
público e para o público. Bom, como sempre.
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Julian Casablancas & The Voidz

O novo projeto do ex-líder dos Strokes nem sequer usou
pirotecnia pelo que escusava de ter “fritado” em palco. Este
foi o pior concerto, não foi da 24ª edição mas sim de todas
as 24 edições do festival. Chamar “som” ao que se ouviu
na Altice Arena é uma heresia de tanto que feriu os feridos
dos presentes. Estes, já escassos milhares ao início, foram
debandando até Casablancas ficar a cantar para as paredes.
Ali é que tinha dado jeito o jogo de espelhos gigantes
instalado lá fora, no túnel de passagem entre a arena e o
Pavilhão de Portugal…
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“Praia? Deixa-me
só gravar e já vou”
Lá fora, o sol convida a uma ida à praia, ao rio, à esplanada,
ao que seja. A sala está escura, há Doritos espalhados pelo
chão, bolachas entaladas nas almofadas do sofá. Recebes uma
mensagem: “vamos lá de uma vez? Estás atrasadu [o teu
contacto tem um péssimo conhecimento do português]. É aí
que respondes a frase fatídica: “Deixa-me só gravar e já vou”.
Estas são só mais sete razões para te dificultar a saída do sofá,
com os lançamentos agendados para este verão.
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LEGO: The Incredibles
Lançamento: 13 de julho

O que acontece quando misturamos cinema, Legos,
videojogos e uma família de super-heróis? A resposta é
LEGO: The Incredibles, pois claro. O jogo parte do universo
deste filme da Pixar e cria um jogo open-world que desafia
os jogadores a resolver puzzles em conjunto, com uma
grande área para explorar. Baseado nos dois filmes com
o mesmo nome, o jogo já estreou nos Estados Unidos e
chegou agora à Europa, a 13 de julho.
Os videojogos que juntam cinema e legos não são
propriamente uma novidade. Desde 2005 e do Lego
Star Wars vários títulos têm sido lançados como Lego
Batman, Lego Marvel e até Lego Pirates of The Caribbean.
A mais recente adição à saga permite-te jogar com todos
os personagens dos filmes, numa lógica de multiplayer
colaborativo.
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Overcooked 2
Lançamento: 7 de agosto

Em 2016, Overcooked deu-se a conhecer ao Mundo: um título
em que os jogadores cooperam para controlar uma equipa
de chefs que procuram contornar obstáculos e perigos para
confecionar refeições perante um tempo limite.
A receita (badunts) deu mesmo resultado e o jogo venceu
diversos prémios. Agora, a série está de volta, com
lançamento agendado para 7 de agosto. A palavra de ordem
é cozinhar, nos mais diferentes cenários que vão de um mero
restaurante de sushi, a uma escola de magia ou mesmo um
planeta alienígena.
Novos mapas, cenários e possibilidade de jogar em modo de
cooperação online são as principais novidades desta sequela
de Overcooked. Por outro lado, vai haver espaço para portais
e a possibilidade de “atirar” ingredientes.
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We Happy Few
Lançamento: 10 de agosto

A história deste jogo começa em 2015, com uma campanha
de crowdfunding. Entretanto, a Microsoft comprou a editora
que desenvolve o jogo. Tudo razões para tornar We Happy
Few um dos títulos mais esperados do verão.
Sobrevivência é a palavra forte deste jogo que será lançado
para todas as plataformas. Descrito como um survival game,
We Happy Few passa-se na década de 60, num futuro
alternativo, depois da Segunda Guerra Mundial. O jogador
pode controlar três personagens, cada um com o seu arco
da narrativa.
Em comum, estas histórias têm uma base: escapar de uma
cidade distópica, onde a grande maioria dos habitantes são
controlados. A influência distópica fica bem presente nos
ambientes visuais do jogo que se inspira em vários filmes
icónicos que se inserem nesta temática (Brasil, 1984 ou
Admirável Mundo Novo).

LICENCIATURAS | MESTRADOS | PÓS-GRADUAÇÕES | MBAS
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F1 2018

Lançamento: 24 de agosto
Com uma longa tradição no mundo dos videojogos, os
títulos F1 são garantia de adrenalina e velocidade. Para 2018,
o estúdio que desenvolve o título promete um modo carreira
“expandido” e também uma novidade que nasceu dos
pedidos dos players: mais carros clássicos.
Um dos focos estará em tornar a experiência mais imersiva
e, como tal, o diretor geral do jogo, Lee Mather, explicou que
haverá “novos personagens que irão entrevistar o jogador”.
As respostas, acrescenta, vão influenciar o novo sistema de
carreira.
Para os mais aficionados deste tipo de simulador, destaque
ainda para um detalhe. O jogador terá a possibilidade de
“retirar” o halo do carro – a peça recentemente integrada e
que pode obstruir certos ângulos na visão de cockpit.
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Strange Brigade
Lançamento: 24 de agosto

Em Strange Brigade, podes contar com o confronto com uma
maldição com 4000 anos de idade. Passado na década de 30,
o enredo acompanha o arqueólogo Edgar Harbin que liberta
o espírito de uma antiga rainha africana. A Brigada Estranha
(Strange Brigade) é pois uma equipa enviada pelo governo
britânico, para combater e controlar os danos.
Monstros mitológicos (inclui múmias), poderes mágicos,
armadilhas tenebrosas, puzzles e tesouros são as promessas feitas
por este título. O motor de jogo de Strange Brigade assume uma
dinâmica cooperativa, num registo de third person shooter. O
portal GameCentral, por exemplo, compara a sua dinâmica com o
Left 4 Dead – o popularíssimo título da Valve, de 2008, que possui,
ainda hoje, uma grande legião de fãs.
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PES 2019

Lançamento: 28 de agosto
Começamos por um dos pesos pesados. O 18º lançamento
da série Pro Evolution Soccer chega a 28 de agosto e
promete melhorias gráficas de várias ordens: inclusão da
tecnologia Enlighten para melhoria dos efeitos de luz nos
estádios e capacidade para jogar em 4K são apenas alguns
dos exemplos.
Para além de novas fintas e movimentos, o novo título
de PES trará grandes alterações no modo MyClub – “as
maiores alterações ao MyClub em anos”, promete a
Konami, contratando “os grandes craques” e jogando
cooperativamente. Outra das mudanças diz respeito às
licenças, com sete novas ligas a serem anunciadas como
licenciadas. A terminar uma novidade de abrir o apetite:
o regresso dos jogadores “lendas” David Beckham, Johan
Cruyff, Roberto Carlos e Cafu já estão confirmados.
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Shadow of The Tomb Rider
Lançamento: 14 de setembro

Já se passaram 22 longos anos desde que Lara Croft nos foi apresentada,
saltando de monumento em monumento, de trancinha pixelizada a
balançar. Desde 1996, a heroína de Tomb Raider tem ocupado muitos e
muitos gigabytes de disco e, no verão de 2018, prepara-se para encontrar
uma nova forma de o fazer.
Shadow of The Tomb Rider chega a 14 de setembro e será o terceiro
título da saga de reedições iniciada por Tomb Raider, em 2013, e
continuada por Rise of The Tomb Raider, em 2015. De resto, o novo título
continuará o enredo do jogo de 2015, com Lara Croft a procurar uma
relíquia maia na América Latina, com a competição de uma organização
Trinity.
O novo título da Eidos herda também dos seus predecessores a dinâmica
do jogo que inclui caça e possibilidade de construir recursos, com a
adição de algumas novidades relacionadas com stealth mechanics e
o modo de natação. Com presença garantida estão os puzzles que
caracterizam, há mais de duas décadas, os jogos desta saga.
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Review: Razer Ornata Chroma

Em ponto de fusão
Com a nova tecnologia da Razer (mecha membrana), o periférico promete reduzir a fadiga e
ajudar a atuar muito mais rápido que outros teclados de membrana.

Por João Duarte Silva

Comecemos pela performance: agindo
de maneira veloz e exata, o Ornata
Chroma vem acompanhado com teclas
de meia altura, de maneira a encurtar
o tempo de registo das ações e tornar
toda a experiência mais fluída.
Após mais de um mês de uso como
teclado principal, pode-se verificar
que o teclado cumpre em todos os
aspetos necessários e muito mais.
Esta é uma experiência mais do que
simpática para as mãos, sendo que,
não só a junção de teclas de meia
altura com a mecha membrana faz a
diferença – também o apoio de pulso
uma das grandes razoes do conforto
do teclado.
O design está inserido no espírito
Razer, com o teclado preto mate,
acompanhado da característica
tecnologia razer chroma. Um passo
acima da tecnologia de membrana e

um pouco abaixo de mecânico, este
teclado é uma revelação, com muitos
pontos fortes, tornando-se um ótimo
partido no uso diário, tanto para
gaming como para trabalho.
Por essa razão, o Razer Ornata Chroma
é, por exemplo, ideal tanto para quem
escreve depressa como para quem
precisa de uma vantagem na “arena
de combate”, combinando o toque
amortecido de um teclado com a
sensação mecânica de um clique
tangível cada vez que se pressiona a
tecla.

Conclusões finais
Com um preço base de 100 euros,
este teclado parece um grande
investimento, tendo em conta a
presença da palavra “membrana na
equação” Contudo, este teclado não
desilude em nenhum aspeto, sendo
uma revelação muito positiva a sua
performance em geral.

Review
Total 4.5/5
Design 100%
Precisão 90%
Ergonomia 100%
Software 90%
Preço 70%
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Entrevista ao Cupido

“COMPARADO
COM O VERÃO,
O SÃO VALENTIM
É UM PASSEIO”
A FORUM encontrou o Cupido num bailarico de verão. O
aspeto não era dos melhores: olheiras, cabelo desgrenhado
e até uma insólita barba de três dias. O “cestinho das setas”,
como lhe chamou, estava quase vazio e essa pode ser a
explicação. “Férias?! No verão, não consigo sequer respirar.
Disparo, em média, setas de três em três segundos”.

Olá, Cupido. Tudo bem?
[silêncio] Mais ou menos… Eu não…
Quer dizer… [silêncio]. É uma altura
difícil do ano para mim [silêncio]
O verão costuma ser divertido.
O que se passa?
É precisamente esse o problema.
Porque é que acham que o verão é
divertido? Experimentem ser a pessoa
responsável por todos os amores de
verão. Tenho o cestinho das setas quase
vazio. Não há setas que cheguem nem
cupido que aguente este ritmo.
Quer dizer que não há férias…
[irritado] Férias?! No verão nem
consigo sequer respirar. Disparo setas,
em média, de três em três segundos.
Bailarico de verão? Lá vai uma seta.
Festa na piscina? Toca a trabalhar.
Festival de verão? Lá tem o Cupido de
entrar de serviço. É desesperante.
Sempre pensámos que o Dia dos
Namorados seria a altura mais
complicada.
(risos) Essa é boa! Comparado com o
verão, o São Valentim é um passeio.
O Dia dos Namorados serve para os
casais que já estão formados, são setas
já disparadas há mais ou menos tempo.
O verão é terrível porque há mil e uma
paixões por se formar e, por isso, mil
e uma setas por disparar. É só fazer as
contas.
E culpa as pessoas por esse trabalho
extra?
[silêncio] Ouça, eu não quero arranjar
problemas. As pessoas têm todo o
direito de se apaixonar. Mas tenham em
conta que não durmo há três dias e que
a minha mulher já me ameaçou meter
as malas à porta.
Qual poderia ser uma solução?
Olhem, e que tal começarmos a
associar outras alturas do ano ao amor?
Tipo, sei lá, as pessoas começarem a
pensar que podem conhecer alguém
durante um magusto, ou encontrar
o amor da vida delas numa paragem
de autocarro, quando se refugiam da
chuva. Parece-me razoável.

Porque é que acha que chegámos a
este ponto?
Olhem eu não sou de apontar dedos, a
minha cena é mais apontar setas. Mas
um dos claros responsáveis, como em
tantas outras coisas, é o José Malhoa.
Aquela história do bailarico de verão
e do beija-beija atrás da igreja marcou
gerações! E ainda mete um padre a
ajudar à festa e tudo. Mas quem acaba
por ajudar? Sou eu.
Tem visitado muitos bailaricos?
[silêncio prolongado] Ouça,
honestamente, já parece que estão a
gozar comigo. Têm noção de quantos
bailaricos de verão existem em
Portugal? Eu também não. Mas posso
garantir que são muitos. Hoje, já estive
em Freixo de Espada à Cinta, passei
por Alhadas e ainda fui dar um salto a
Penedono. Digam-me se isto é normal…
Há algumas terras especialmente
difíceis?
Se eu vos contasse tudo. Portugal
tem aldeias com nomes estranhos e
que me complicam a vida. Estou a
falar de aldeias como Namorados, em
Castro Verde, Paixão, em Celorico de
Basto, Amor, em Leiria, ou Solteiras
(imaginem!), Tavira. Como é de
calcular, os habitantes ficam mais
entusiasmados, nesta altura do ano.
Mas faz este trabalho com gosto?
Claro que sim. Não há nada como
mandar uma flechada num casalinho
e ver como ficam felizes. O verão
é mágico também por isso. Estou
cansado, é certo, mas sinto que sou
parte da razão pela qual as pessoas
anseiam por esta época, durante o
resto do ano.
Alguma mensagem final que gostaria
de deixar aos nossos leitores?
Não se preocupem comigo. Posso
estar sem dormir durante três meses,
mas estarei sempre pronto a apontar
as minhas setas a quem quiser ser
feliz. Arrisquem, não fiquem só pelos
perfis de Instragram e pelas mensagens
correntes do WhatsApp. Sejam sinceros
e falem entre vocês. Se pensarem duas
vezes sobre alguém, não vale a pena
ficar a pensar uma terceira.
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Tu que estás chateado e de mau humor e procuras uma luz
que acenda o teu sorriso, uma gargalhada que te encha a
alma... Aprecia! Ah, e não te esqueças, se tiveres uma boa
piada ou foto, envia-nos para geral@forum.pt

O pessoal todo a curtir um grande concerto... Espera, são cabeças de algodão. E ao fundo não é o palco, mas debulhadoras.

Ilusão de ótica

Ilusão de ótica é um termo usado para ilusões que
“enganam” o sistema visual fazendo ver qualquer coisa que
não está presente ou fazendo vê-la de um outro modo. E é
isso mesmo que aqui se passa. Parece que é, mas não é.

Pela perspetiva parece que a rapariga está a snifar o cabelo à outra

Grande skin para o Fortnite, com mochila e tudo.
Espera, não é uma mochila, é um polvo!
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Mas este tipo está…? Que susto, são as pernas dela...

A sério que não percebes que é uma mãozinha de criança a
agarrar no dedão do pai? Não percebes nada disto.

Agora flutua e sorri. Boa, isso mesmo.

Bom, devias mesmo fazer a depilação das axilas antes de tirares uma
selfie. É cabelo? É cabelo, sim, é cabelo. Uma autêntica trunfa.
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Até compreendo o agasalho cor de rosa para proteger o cãozinho
do frio. Mas leggings roxas?

Até se vê o osso, doeu muito? O quê, é uma cereja? Ah, OK.

Não comecem já a pensar coisas, são uns pezinhos de bebé.

Adivinha: onde está o pássaro?

