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� O filme ‘Sei Lá’, que Joaquim
Leitão dirigiu a partir da obra
homónima de Margarida Rebelo
Pinto, chegou à 14ª posição dos
filmes nacionais mais vistos
desde que oInstituto do Cinema
e do Audiovisual (ICA) começou
a fazer o levantamento dos da-
dos (2004). A comédia é o filme
de maior sucesso na carreira do
realizador português: já foi visto
por 61 527 pessoas e obteve uma
receita bruta de 314 582 euros.

Esta semana estrearam-se
três filmes lusos: a coprodução
luso-suíça ‘As Ondas de Abril’
(504espectadores);‘Nirvana’,de
Tiago P. de Carvalho (com 298);
e o documentário ‘Vida Activa’,
de Susana Nobre (com 103). �

‘Sei Lá’ é o 14.º
filme luso mais
visto entre nós

NA LISTA DO ICA
PUB

Tradições Coreanas
de Saúde e Longevidade

SALÕES NUGA BEST, em Lisboa 
Rua Augusto Gil, loja n.º 29 B • Av. Infante Santo 47 A • Rua José Estêvão 50

Todos sabemos o quão húmido o clima é em Portugal, sobretudo no Inverno. 
Infelizmente, também estamos a par das consequências que daí advêm para 
a nossa Saúde. De facto, o número de pessoas com doenças ar� culares e, 
portanto, com dores intensas tem vindo a aumentar nos úl� mos anos, como 
consequência do envelhecimento gradual da população.
Agora há uma nova esperança para quem sofre de problemas de ar� culações: 
recentemente a companhia Nuga Best abriu três salões de demonstração 
em Portugal com o intuito de proporcionar novas tecnologias únicas no 
fortalecimento da sua Saúde e esperança de vida através de métodos naturais. 
A cerâmica de turmânio é o expoente máximo dos esforços de inves� gação 
da empresa. Graças à inclusão de um composto natural de minerais, exerce 
os seus efeitos terapêu� cos quando aquecido. Ao transmi� r a energia vital 
presente nos seus cons� tuintes e ao gerar um campo magné� co semelhante ao 
nosso, regenera, renova e fortalece as células saudáveis do nosso organismo, 
bem como promove uma maior ac� vação dos nossos mecanismos de defesa.
Prá� cos de usar, os produtos Nuga Best abarcam uma ampla gama de 
equipamento, desde camas de massagem até cintas adelgaçantes, passando por 
tapetes para descanso e almofadas, e têm demonstrado resultados posi� vos 
no fortalecimento imunológico, assim como no combate à dor, in� amação e na 
depuração de toxinas. Milhões de famílias usam o nosso equipamento em casa 
e têm constatado o efeito da u� lização das nossas camas de massagem sobre a 
Saúde, bem como os resultados impressionantes de cura de doenças cronicas. 
Dê uma oportunidade a si próprio de melhorar a sua qualidade de Vida e Bem-
Estar. Para tal, basta visitar os nossos salões. Experimente gratuitamente os 
nossos equipamentos as vezes que quiser. Saiba mais em www.nugabest.pt.

João Raposo
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‘Sei Lá’ é um filme de J. Leitão

AGENDA

�HOJE
Concerto dos Clã
Tivoli, Lisboa, às 21h30.

Cornettada em Lisboa
Duetos da Sé, às 22h00.

�AMANHÃ
Filme‘A Casa do Lago’
Na Cinemateca, às 15h30.

VAI ACONTECER, INFORME:
agenda@cmjornal.pt

ONE DIRECTION

Banda volta ao ecrã
�O filme que apresentou a
banda britânica One Direction
ao público vai ter sequela.
‘One Direction: This is Us’ ar-
recadou 49 milhões de euros
de bilheteira, razão suficiente
para tentar repetir a dose.

BANDA REVELAÇÃO

Matilha vai aoAlive
�A banda Matilha foi distin-
guida, no âmbito do Live Act
2014, como banda revelação
do ano. Grupo garante assim
lugar no Palco Clubbing do
próximo Festival Alive.

FECHO

Fotografei-me
nu porque

querodaraos
meusfãsaquilo
queelesquerem ver

James Franco
Ator explica uma
selfie polémica

FRASE

NO INSTITUTO CAMÕES

Mostra de Mulheres
�Está patente no Instituto
Camões, Lisboa, até 24,‘Mu-
lherAngolana – Ao Encontro
do Desenvolvimento Susten-
tável?’, mostra fotográfica que
revela o papel das mulheres
em Angola e que quer subli-
nhar a importância da igual-
dade de género em África.

SPA vai cobrar mais 120 %
ao YouTube por conteúdos
�“Osautoresestãodeparabéns,
masmaisdoqueestarmossatis-
feitos com este acordo, temos
consciência de que é o primeiro
passo para atingir as metas que
se seguem.” Eis como José Jorge
Letria, presidente da Sociedade
Portuguesa de Autores (SPA)
reage ao acordo agora estabele-
cido entre aquela entidade e o
YouTube. A partir de 1 de junho,
este site da Google passará a pa-

gar mais 120% do que pagava à
SPA em direitos de autor – não
apenassobreousodeconteúdos
musicais,mastambémaudiovi-
suais.Uma vitória para Letria.

“Estamos acima dos valores
espanhóis, embora não possa-
mos falar de números. É bom. E
esta disponibilidade para nego-
ciar revela que a Google – que é
umgigante–sabequetemdefa-
zer convergências”,conclui.�

ACORDO HISTÓRICO COM A GOOGLE

Autores portugueses ficam mais protegidos com este acordo
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