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O português João Cajuda foi considerado o 15º blogger de viagens mais influente a nível internacional

Petição para
alargar licença
de maternidade
tem luz verde

PONTE AÉREA
DA TAP

ENTRE PORTO
E LISBOA

AGRADA AOS
VIAJANTES

ATUALIDADE • 06

CIDADES • 02

ATUALIDADE • 04

A jogar também
se aprende

Cafés servem
para verificar
o e-mail, mas
não para mais
do que isso

EMPREGO&FORMAÇÃO • 13

Projeto europeu quer ensinar os alunos com recurso
a jogos de vídeo. Ideia vai ser testada por cá em 2017.

DAVID MARTINS/CM

28.03.2016 Segunda-feira PORTUGAL

www.destak.pt | Diretor: Diogo Torgal Ferreira | Edição nº 2666. Jornal de distribuição gratuita.



FAMA&TV

Morgan Freeman conta a História
deDeus,noNationalGeographicChan-
nel (NGC), a partir das 22h30, do pró-
ximodomingo.Cadaepisódio destasé-
rie documental centra-se numa gran-
dequestãosobreodivino:desdeomis-
tério da Criação, ao verdadeiro poder
dosmilagresatéàpromessadaressur-
reição.Estesmistériosuniversaistêm
impacto em toda a gente de todas as
fés.Morganmergulharánasexperiên-
cias religiosas e rituais de todo o mun-
do,desdeoMurodasLamentaçõesem
JerusalématéàÁrvoreBodhinaÍndia
eàsmegaigrejasdosEUA.Eletornar-
-se-ánumacobaiaemlaboratórioscien-
tíficos para examinar as fronteiras da
neurociênciae dacosmologia.

O 15º blogger de
viagens mais influente

De acordo com aplataformaRise,
o ator e blogger português João Ca-
juda é o 15º blogger de viagens mais
influente a nível mundial.

O ator iniciou o seu blogue há
cercade três anos, e desde então tem
vindo adesenvolverumasérie de con-
teúdos nas viagens que tem realiza-
do e a organizar em parceria com
agências as suas próprias viagens en-
quanto líder, játendo “levado” consi-
go mais de duzentas pessoas de todo
o mundo aMarrocos, o primeiro país
a receber os seus roteiros organiza-
dos. João Cajuda já viajou um pouco
por todo o mundo, do Brasil à India,
passando por Camboja, Indonésia,
Vietname, China e muitos outros
destinos. O seu objetivo é continuar
afazero que mais amanavida: viajar.

João Cajuda iniciou o seu
blogue há cerca de três anos
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Ator Morgan
Freeman conta
a ‘História de
Deus’ no NGC

De ‘stôr’ a modelo
internacional

Modelo de 27 anos é a estrela da nova coleção desportiva da Armani
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Aos 27 anos, o italiano Pietro Bo-
selliestáasaborearumamudan-

ça na sua vida profissional. Este dis-
creto (ainda que com um brilhante
perfil académico) professor de Mate-
máticadaUniversityCollege de Lon-
dres já fazia trabalhos esporádicos
como modelo.

Mas foiadivulgação naInternetde
fotografias suas, numa iniciativa de
umaluno seu, que o seu rosto e corpo
tonificado ganharam dimensões in-
ternacionais. O aluno “googlou” ostôr
e depressadescobriudezenasde ima-
gens de Boselli posando como mode-
lo e tambémvídeos de fitness e treino
desportivo. Depois, foiavez de ele pu-

VERA VALADAS FERREIRA
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Um aluno publicou
na Internet uma fotografia
de Pietro Boselli e agora
todos cobiçam este
professor de Matemática.

blicar o que tinhaencontrado. E deu-
-se o “boom”. Boselli foi eleito “o pro-
fessor mais sexy do mundo”, tão sen-
sual ao ponto de a grife Emporio
Armaniocontratarcomoprotagonis-
ta da sua campanha EA7, uma nova
coleçãoderoupadesportivadeprima-

vera-verãoquecombinaduasdaspai-
xões de Pietro: a moda e o exercício.
Curiosamente,há20anos,oprofessor
natural na região de Veneto, mas ra-
dicadoemLondres, jácolaboraracom
a marca, na sua primeira capa para
a versão infantil da revista Vogue.

PRAIA

Jackman salva
filho e outros
banhistas
O ator australiano Hugh
Jackman foi um verdadeiro herói
na praia de Bondi, em Sydney, ao
salvar o filho de 15 anos e outros
banhistas em dificuldades de
uma corrente marítima trai-
çoeira. Um vídeo circula na Net.

‘DAME UN BESITO’

Ana Malhoa
lança novo
teledisco sexy
Dame Un Besito é o título do
novo single de Ana Malhoa,
cujo teledisco está a incendiar
as redes sociais. Nele, a cantora
surge no duche, de T-shirt
molhada, e em lingerie preta
deitada na cama. O seu marido
também aparece.

‘VOGUE PARIS’

Crawford posa
com os filhos
Kaia e Presley
Aos 50 anos, Cindy Crawford
posa com os filhos para
o número de abril da revista
Vogue Paris. A supermodelo
foi fotografada com a filha
Kaia Gerber, de 14 anos, e o
filho Presley Gerber, de 16 anos,
pelo reputado Mario Testino.

MEGAN FOX
Atriz mantém os dois
filhos longe das tecnologias

«Nada de TV,
filmes, iPad
ou iPhone.
Estou
a fazer deles
hippies-
-naturais
artísticos»

EM DEZ
SEGUNDOS

VALÉRIA CARVALHO
Atriz brasileira

«Se alguém tenta descarregar as suas próprias frustrações em nós, o problema é delas e não nosso.
A minha alma não tem forma, cor ou nacionalidade, é livre, infinita e muito menos tem idade.»
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