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Editorial

É habitual dizer, ano novo, vida nova. Neste caso, novo corpo
directivo do GEMCC, novas actividades. Embora não seja
novidade, a edição do Raio–X já não existia há alguns anos,
mas é um dos meios de divulgação do curso mais importantes.

Queremos fazer o Raio–X renascer, mas de forma mais pro-
fissional. Não um design mais apelativo, não uma edição a
cores, mas um jornal com conteúdo informativo e técnico, mas
também divertido.

Com este objectivo, estruturamos o jornal com:

• uma primeira zona de not́ıcias e artigos de opinião;

• uma zona de artigos técnicos directamente ligados ao
curso, escritos por professores ou alunos e ex-alunos do
curso;

• anedotas e passatempos;

A periodicidade do jornal vai continuar a ser a original: ale-
atória. Sempre que tivermos conteúdo suficiente para uma
nova edição, áı estará ela!

O jornal será distribúıdo pelas salas de aulas, mas também
estará dispońıvel no site do GEMCC, para que possas copiar
e imprimir.

Este jornal é teu. Envia sugestões, ideias, artigos (técnicos ou
de opinião), anedotas ou passatempos para o nosso endereço
electrónico! Só com a tua ajuda poderemos ter um bom jornal!

A equipa
raio-x@di.uminho.pt
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Agenda 2

Uma disciplina da LMCC 2
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2 Raio–X

Agenda

22 de Setembro
Encontro de análise numérica no departamento de ma-
temática. Este encontro é em homenagem à professo-
ra Raquel Valença. Mais informações em http://www.
math.uminho.pt/~ean.

29 de Setembro
Recepção aos caloiros, com o seguinte programa:

10h Sessão de boas vindas aos caloiros da LMCC pelo
director de curso. Estarão presentes os delegados do
2o e 4o ano, uma representação do GEMCC, bem
como alguns professores dos vários departamentos.

13h Almoço oferecido na cantina do campus de Gualtar.

15h Sessão de boas vindas pelo Sr. Reitor, no pavilhão
Desportivo de Gualtar, à qual se seguirá um evento
cultural.

6 a 10 de Outubro
Acções de formação, pelos Serviços de Documentação da
UM, para os novos utilizadores. Estas acções serão minis-
tradas a grupos de 20 alunos.

11 de Outubro
MIUP 2003: Maratona Inter-Universitária de Programação.
Mais informações em http://alfa.di.uminho.pt/~dpum/
miup2003 .

13 a 18 de Outubro
Semana da recepção ao caloiro organizada pela AAUM.

Uma disciplina da LMCC

Pretende-se, com a disciplina de Matemática Discreta I,
introduzir alguns conceitos fundamentais da Matemática
Moderna, como breves noções de lógica e teoria de con-
juntos, e relações (quer sejam de equivalência, de ordem
e funcionais). Com esta abordagem clássica, é prioridade
colmatar algumas falhas que os alunos trazem do ensino
secundário (e se perpetuam) de conceitos (não) adquiri-
dos - o que é uma função? injectiva? sobrejectiva? - ou
que não foram abordados e que são imprescind́ıveis nou-
tras disciplinas do curso - o que é uma demonstração?
por indução? por contra-rećıproco? por absurdo?. Uma
abordagem à Teoria de Cardinais é feita no seguimento.

A Matemática Discreta tem também componentes da Ma-
temática Aplicada, como sejam a Teoria de Grafos, ou
a Teoria Combinatória e consequente aplicação à Teoria

das Probabilidades. Por apenas dispormos de 24 horas
de aulas teóricas, estudar-se-á apenas a primeira. A Teo-
ria de Grafos é essencial no estudo de redes - transportes,
eléctricas, amizade (em sociologia) - usando, por exemplo,
noções de Teoria de Matrizes.

Será tornado dispońıvel aos alunos, de forma electrónica,
e tal como se tentou no ano lectivo passado em Álgebra
Linear, todo o material posśıvel de apoio ao estudo. Re-
lembramos que tal não retira importância à assistência
e participação nas aulas. http://www.math.uminho.pt/
elearning.html

Professor Pedro Patŕıcio
pedro@math.uminho.pt

From: dclmcc@di.uminho.pt

É com grande prazer que, como director de curso de MCC,
vejo ressurgir o Raio-X.

Agrada-me sobretudo que este renascimento coincida com
a chegada de mais um contingente de novos alunos e que
por isso mesmo sirva também o propósito de integrar estes
alunos na comunidade académica.

Um dos problemas que tem afligido os sucessivos direc-
tores deste curso é a falta de divulgação dos objectivos e
especificidades do curso. Tal tem tido como consequência
uma fraca motivação inicial dos alunos e uma alta taxa
de abandono do curso.

O facto de grande parte do esforço que está a ser pos-
to na elaboração deste jornal seja da responsabilidade de
ex-alunos, ou de alunos prestes a terminar o seu curso,
mostra a satisfação do cliente que elogia o produto de-
pois de o experimentar. Só espero que esta dedicação não
se torne num v́ıcio como acontece àqueles que se têm es-
forçado por não acabar o curso.

José Bernardo Barros
dclmcc@di.uminho.pt



Raio–X 3

Sondagem Raio-X

Queremos saber a tua opinião sobre a forma como decorre-
ram os exames no semestre passado.

Para registar o teu voto visita a página do GEMCC em
http://www.di.uminho.pt/gemcc, e deixa comentários.
Os melhores serão publicados na próxima edição, juntamente
com os resultados.

1. És aprovado mais facilmente nas cadeiras com tra-
balho prático?

2. Parece-te que faz sentido existir três chamadas na
época de exames quando só podes ir a duas?

3. Foi proveitoso ter a época de recurso logo a seguir
à época normal?

4. Neste ano lectivo tiveste mais aproveitamento do
que nos anteriores?

Problemas Matemáticos

As soluções serão apresentadas no próximo número do Raio–
X. Usa o śıtio do GEMCC para discutir os problemas e as
várias formas de os resolver.

O Salário

Outro dia ganhei 250 euros, incluindo o pagamento de
horas extraordinárias. O meu salário excede em 200 euros
o que recebi pelas horas extraordinárias. Qual é o meu
salário sem horas extraordinárias?

�

O Gavião

Um gavião passou por um grupo de pombas e diz: Olá,
cem pombas.

Estas, responderam: Cem pombas não! Nós, outras tan-
tas como nós, um quarto de nós e mais tu, gavião, cem
serão!

Por quantas pombas passou o gavião?

�

As Moedas Falsas

Existem dez sacos. Cada saco tem dez moedas. Cada
moeda pesa 10 gramas. No entanto, alguém substituiu
num dos sacos as moedas verdadeiras por moedas falsas
que pesam 9 gramas cada.

Sabendo isto, e tendo uma balança que só pode realizar
uma pesagem (e não permite pesagens incrementais) como
se pode determinar o saco com as moedas falsas?

O que se passa por áı. . .

Pois é gente boa, 2002/2003 foi um ano lectivo cheio de
acontecimentos. Começamos por ter um novo director
de curso. Assim, este é já o segundo ano que o professor
José Bernardo Barros se vê rodeado de alunos saltitantes,
aflitos com os estágios a se debate com questões pertinen-
tes sobre a reestruturação do curso.

Como de costume, começamos em pleno mais um ano de
aulas com a habitual chegada dos caloiros, que tiveram
direito às boas vindas e visitas guiadas pelos DI e DM!
Isto no meu tempo não era assim... O DI aproveitou o
treino e na Semana Aberta, que decorreu entre 25 e
29 de Novembro, recebeu diariariamente visitas de várias
escolas secundárias. Para tal, o DI contou com a ajuda
preciosa de diversos os alunos de LMCC e LESI que ser-
viram de guias das instalações. Mas a Semana Aberta
noi foi só isso! Foram diversas as iniciativas que existi-
ram em todo o Campus Universitário! Vocês repararam?
Pois é! Mas eu não vi quase ninguém nas duas palestras
que o DI ofereceu a todos os que quiseram ir! E olhem
que foi bem fixe! Agora já sei (mais ou menos...) o que
é o Cartão Comum do Cidadão e também os prinćıpios
básicos de uma rede GSM. Também foi interessante ver
os profes sentados a ouvir outro profe falar! É uma coisa
que não acontece todos os dias... :)

Em Janeiro/Fevereiro tivemos mais uma fabulosa e fan-
tástica época de exames. Todos os anos as temos, mas
esta foi diferente. É que foi a primeira vez que tivemos
a época de recurso em Fevereiro... Eu achei estranho,
e vocês? A propósito, há uma sondagem aqui no RaioX
sobre este assunto. Gostavamos de saber a vossa opinião
sobre o novo esquema de avaliação.

Em Fevereiro, dias 13 e 14, ouve também o XATA 2003,
uma workshop sobre ”XML: Aplicações e Tecnologias Apli-
cadas´´. Esta foi uma oportunidade para todos os fãs de
XML poderem discutir diversas vertentes de utilização
desta linguagem. Eu não fui, mas diz quem foi que se
aprendeu bastante e o ambiente era bastante descontráıdo.
Já ouvi rumores que se está a preparar o XATA 2003,
ficamos à espera disso.

No segundo semestre, começou a contagem decrescente
para as JOIN’03: Jornadas de Informática... É que este
ano, nem MCC nem LESI tiveram as suas jornadas de cur-
so da forma habitual. Em vez disso, as duas licenciaturas
uniram-se com o DI e organizaram uma semana inteira de
palestras e actividades. Foi castiço trabalhar com o pesso-
al de LESI, e seria interessante existirem mais iniciativas
em conjunto. Para já, pode dizer-se que as JOIN’03
correram bem, apesar de haver sempre pormenores stres-
santes de última hora... como por exemplo... a equipa
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dos profes para o torneio de CounterStrike, que após te-
rem sido completamente chacinados no primeiro dia, não
voltaram a comparecer no resto do torneio... Mas houve-
ram logo uns valentes alunos que formaram uma equipa e
entraram, sem medo, na luta! E tivemos também o MIU-
Pinho (não, não é um tipo que não vê direito), que foi
um concurso de programação que serviu de treino para o
MIUP, que se irá realizar brevemente, o WebPaper, eX-
treme Programming... enfim, resmas de concursos. Os
temas abarcados também foram diversos e variaram des-
de o Campus Virtual, Software Livre, Análise de Dados,
Sistemas de Grande Porte, Infiltração e Segurança e Com-
putação Móvel. Pois é, muita coisa se passou naquela
semana, mas não houve assim tanto pessoal a participar
como isso. Para esse pessoal que não foi, aqui vai: fizeram
mal, até foi porreiro! Mas para o ano vai haver mais!

E assim foi, mais um ano lectivo em cheio. E estamos já a
começar outro! E de vento em popa! Pois é! No dia 22 de
Setembro, que quando vocês estiverem a ler isto já passou,
vai ser realizado o Encontro de Análise Numérica, em
homenagem à Professora Raquel Valença, professora que
nos conseguia pôr a todos em ordem sem nunca precisar
de levantar a voz!

Bem, fico por aqui. Espero ver mais pessoal nas próximas
iniciativas aqui da UM, e se quiserem enviar as vossas
opiniões do que se passa por áı, escrevam! Já sabem o
nosso email é: raio-x@di.uminho.pt

Magda Joana Silva
mjs@di.uminho.pt
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Selecção de Ligações

http://www.di.uminho.pt/gemcc/

A inauguração desta secção teria de ser, sem dúvida, com
o śıtio na Internet do GEMCC. Visita-o e regista-te. Assim
poderás participar na sua construção.

Aqui encontrarás not́ıcias sobre o curso, sondagens, as
várias edições do Raio-X, assim como foruns de discussão
sobre os mais variados assuntos.

http://www.di.uminho.pt/cesium/

Os nossos colegas Engenheiros também estão na web. Vi-
sitem, mas não voltem lá ;-)

http://thewml.org/

Esta é a página do projecto “Website Meta Language”,
uma linguagem para a construção de websites dinâmicos
fáceis de manter.

Usando uma sintaxe simples e um conjunto de processa-
dores esta linguagem permite construir e manter websites
de grandes dimensões com grande facilidade.

Artigo de Opinião

Nesta edição, e já que o nosso colega João Ferreira nos fala
de standards web, cabe-me chamar a atenção aos Serviços
de Documentação da Universidade do Minho (SDUM) da
sua total indiferença para com os seus utentes.

É verdade que como serviço da UM os SDUM deviam ser-
vir todos os alunos e professores da Universidade. Infeliz-
mente isto não se verifica. Aqui há aproximadamente um
ano, os SDUM modificaram a sua página web de forma a
que qualquer utilizador que não use o miserável navegador
web da Microsoft (Internet Exploder) não possa consultar
a página.

Tomemos como exemplo o navegador web que mais tem
seguido os standards web: o Mozilla1 e visitemos os SDUM,
nomeadamente a zona importante: pesquisa de livros.
Começam a aparecer mensagens de erro, a que o utilizador
tem de responder com um clique no botão OK. Passados
mais de 20 cliques ainda não temos a página carregada.
Continuamos com mais alguns e quando finalmente aca-
bam continuamos sem página.

Este é o problema do uso de variantes não standards de
certas linguagens. Uns navegadores sabem interpretá-las,
outros não.

Como aluno de mestrado, e monitor em várias disciplinas
em que se usa Linux (e portanto, em que não se usa o
IE) enviei um e-mail aos SDUM a que não se deram ao
trabalho de responder.

Finalmente, pedi ajuda ao convidado das JOIN’03, Tris-
tan Nitot2 para que me indicasse uma forma de convencer
os SDUM a melhorarem as suas páginas.

Aqui segue um extracto do e-mail recebido:

Woah ! What a piece of s**t !

The left menu is an amazing piece of outda-
ted, proprietary JavaScript.

30Kbytes for a menu...

Tell them that: their menu is not accessibles
to disabled people; it cannot be used by Mozilla

1ou qualquer outro navegador que use o seu motor: Gecko –
http://www.mozilla.org

2Tristan Nitot é um evangelista para a web e standards do W3C
– http://www.w3c.org
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or Opera users; IE is not the only browser on
earth; IE does not run on linux systems; You
can help by working on a easy to maintain me-
nu such as
http: // www. gazingus. org/ dhtml/ ?id= 109

They are very likely to reduce the code size by
at least 70% for that menu with the Gazingus
solution. And it’s accessible, too !

Até quando seremos ignorados?

Alberto Manuel B. Simões
ambs@cpan.org

Programação Minimalista

Tenta resolver o problema que a seguir te propomos nu-
ma linguagem de programação à tua escolha, no menor
número de caracteres posśıvel, e envia-nos para raio-x@di.
uminho.pt. A melhor será publicada na próxima edição!
Dado um ficheiro com nomes de utilizadores e grupo a

que pertencem, construir um ı́ndice inverso, mapeando os
grupos à lista dos utilizadores que lhe pertencem. Por
exemplo, a lista

1 root:admins

2 administrator:admins

3 me:users

seria transformada em

1 admins: root, administrator

2 users: me

A Entrevista

A entrevistada desta edição é a Paula Valença, uma jo-
vem licenciada em MCC, que neste momento está a fazer
o seu doutoramento em Inglaterra. Quisemos saber um
pouco mais sobre ela, e então aproveita-mos que a apanha-
mos livre à hora do chá para lhe fazer algumas perguntas.
Se quiserem saber algo mais sobre ela, cá vai a página:
http://www.isg.rhul.ac.uk/people/students.shtml

RX: Quando entraste na UM foi em primeira opção?

PV: Sim. Embora tenha preenchido mais dois campos,
eu sabia que tinha média para entrar e sabia o que queria.

RX: E porquê MCC?

PV: Porque me interessava a área de matemática aplica-
da, em particular a computação, e das várias alternativas,
inclusive pensei em ir para o estrangeiro, achei que MCC
(e ainda acho) era o melhor curso na área a ńıvel nacional,
e fiquei por cá.

RX: O que mais te lembras do teu ano de caloira? (al-
guém ao lado disse:praxe!)

PV: Por acaso tenho grandes recordações da praxe, por-
que fui massacrada. Sempre fui bastante social. E o facto
de ser um ano de mudança, conheces gente de várias par-
tes do páıs e é um marco da passagem de adolescente para
a vida adulta (isso pensava eu na altura!).

RX: Tu acabaste o curso com uma boa média e em cinco
anos. Qual é a tua média?

PV: 17,8 e qualquer coisa. Média de 18, que é o que
interessa!

RX: Foste marrona?

PV: Isso lembra-me uma história, quando eu andava no
4o ano, acho eu, de um colega estar a ver as pautas à
beira de uns caloiros que estavam a comentar uma nota
minha e que um disse: “Xi!, ela não deve fazer outra coi-
sa senão estudar, nem deve ter namorado!”. Esse colega
riu-se, porque sabia que eu não era nada assim. Eu es-
tudei e em termos de informática, logo no 1o ano cheguei
a essa conclusão, que para saber da informática, metade
aprende-se fora das aulas. Mas sempre fui muito social
e activa, a acreditar na máxima de “mente sana em cor-
po sano”. Também tive bastante liberdade para sair até
às 6 da manhã (ao fim de semana). Lembra-me de um
episódio, no ano de caloira, na semana académica, de ir
a uma rave num domingo no Club 84 (ouvem-se uns sus-
piros e exclamações a dizer: velhos tempos!) e de sair de
lá às 7h da manhã, ir a pé para a universidade pegando
uma folha de papel e uma caneta pelo caminho, para uma
aula às 8 da manhã. Porque, eu sáıa, mas não faltava às
aulas! (risos!)

RX: Porque foste estagiar para fora?

PV: Quando a altura de estágio chegou, fiquei a pen-
sar onde seria interessante estagiar e eu queria estagiar
fora do páıs. E de algumas conversas surgiu o nome do
CERN: European Organization for Nuclear Research. Fiz
umas pesquisas na net, imprimi uma ficha de inscrição,
preenchi-a e enviei-a com o meu curŕıculo. A razão por
ser o CERN que me atraiu, foi por ser um h́ıbrido entre
empresa e laboratório de investigação, focado na área de
ciências, neste caso f́ısica de part́ıculas, e que usa tecno-
logia de vanguarda.

RX: Fizeste o estágio em que área?

PV: Isso é dif́ıcil de dizer quando se trabalha no CERN.
Essencialmente, trabalhei em duas coisas: fornecer uma
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fonte de expertize em plugins e componentes, em parti-
cular, material tutorial e apresentação; contribuir no pro-
jecto de gestor de autorização de instalação e gestão de
aplicações. No entanto, o CERN tem caracteŕısticas mui-
to próprias. Emprega um número baixo de pessoas e têm
de ser multifacetadas em várias áreas de vanguarda da
computação para satisfazer as exigências do CERN. Aliás,
do ponto de vista informático, na minha opinião, o que o
CERN faz, basicamente, é a geração, transmissão, arma-
zenamento e processamento de informação. E falamos de
ordens de terabytes e gigabytes por segundo, isto à mais
de 3 anos, quando poucos eram os śıtios do mundo que
trabalhavam com essa ordem de grandeza. Aprende-se
muito.

RX: O curso preencheu-te as expectativas?

PV: Preencheu, mas se calhar, a minha perspectiva de
um curso é diferente da de muitas pessoas. Verdade seja
dita, quando se inicia um curso, vai-se um bocado às ce-
gas, porque se acaba de sair do liceu e o meio universitário
é muito diferente. Mas dada maturidade que se tem na
altura e o desconhecimento, que é natural, só quando se
faz um curso è que se sabe o que é um curso. De qual-
quer forma, eu acho que um curso universitário tem duas
facetas: a parte da paixão de aprender e de crescer intelec-
tualmente e a parte de preparar para ser um profissional
altamente qualificado na sociedade. Isso obtém-se não
só de técnicas apreendidas mas também de metodologias
genéricas de trabalhar. Por exemplo, o saber pegar num
problema, estrutura-lo, modula-lo e saber apresentar a
terceiros uma solução. E isso é genérico a qualquer área.

RX: O que estás a fazer actualmente?

PV: Beber chá! Estou no fim do 2o ano de doutoramen-
to na área de teoria de números computacional, ligada à
criptografia. (dá dinheiro! :-) ) Estou no Royal Holloway,
um dos colleges da Universidade de Londres. Eu não vou
explicar o que isso significa.

RX: Porquê doutoramento?

PV: Porque eu sou maluca, gosto disto, gosto de inves-
tigação, gosto desta área... e... quis trabalhar nisso.
Desiludam-se os que pensam que fazer doutoramento sig-
nifica arranjar dinheiro. Tem que se fazer porque gosta.
Ou porque se quer fazer carreira académica, mas áı tens
de gostar.

RX: Concelhos aos jovens estudantes de MCC?

PV: Pergunta-me daqui a 10 anos, ainda sou muito nova,
pouco objectiva. Mas recomendo maleabilidade no sen-
tido de adaptação e não ter vistas curtas. E que a área
tecnológica é o caminho para o desenvolvimento.

Magda Joana Silva
mjs@di.uminho.pt

Museu da Pessoa

A universidade não é só aulas. Embora a maioria dos alunos
não faça mais do que as disciplinas obrigatórias e frequente
uns bares para manter o ńıvel de álcool no sangue, existem
outros que querem aprender e fazem ou ajudam em projectos
extra-curriculares. Com este texto, e outros que se possam
seguir em edições futuras do Raio-X pretende-se salientar
alguns dos projectos que a Universidade desenvolve e aos
quais os alunos podem aderir

O Museu da Pessoa é um desses projectos. Mais correc-
tamente, estamos a falar do Núcleo Português do Museu
da Pessoa, já que o original é Brasileiro, em São Paulo.

O objectivo principal do MP é recolher, tratar e preservar
histórias de vida, histórias das pessoas comuns. Preservar
contos, episódios que antigamente passavam de pais para
filhos, de avós para netos ao pé da lareira.

Alguns projectos têm mantido o projecto vivo, financi-
ando a tempo inteiro um profissional para tratar estas
histórias. Tudo o resto é mão de obra oferecida por pro-
fessores e alunos.

Estes projectos foram apenas dois. O primeiro, financiado
pelo Porto 2001 tinha como objectivo recolher histórias de
habitantes do Porto. Especialmente em zonas históricas
como o comércio da Ribeira ou a Afurada.

O segundo projecto, agora a terminar, foi feito em coo-
peração com os CTCP e o Museu do Carro Eléctrico no
Porto, recolhendo depoimentos de trabalhadores que já
fazem parte da história da empresa.
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Outros projectos em cooperação com bibliotecas, nome-
adamente de Vila Nova de Famalicão e de Montalegre
foram desenvolvidos.

Sabendo agora de que se trata o Museu da Pessoa podem
perguntar porque é que este está sediado no Departamen-
to de Informática. As razões são duas, muito simples:
primeiro porque foram professores de Informática que ao
conhecerem o projecto Brasileiro se dedicaram a criar o
Núcleo Português; segundo porque o Museu, como museu
virtual, tem lugar na Internet e pressupõe todo um know-
how para a publicação das histórias na Internet de forma
organizada.

Passemos então à parte técnica do Museu. As histórias
são recolhidas através de entrevista gravada em Vı́deo ou
apenas Áudio, transcritas e anotadas em XML. Estes do-
cumentos XML contém etiquetas para anotar determina-
do tipo de episódios pré-definidos como sejam o casamen-
to, namoro ou of́ıcio.

Além destas etiquetas, outras mais espećıficas são usadas
para anotar entidades especiais que podem interessar ao
utilizador do Museu para pesquisar sobre histórias que se
passam em determinado lugar, data ou que refere deter-
minada personalidade.

Estes documentos XML são tratados usando uma ferra-
menta pouco comum, mas que não será aqui explicada,
por demasiada falta de espaço. No entanto, para os mais
curiosos aqui fica a sua referência: Alberto Simões, José
João Almeida e Pedro Rangel Henriques, “Directory At-
tribute Grammars” - in VI Simpósio Brasileiro de Lingua-
gens de Programação, páginas 297-308.

Esta ferramenta produz todo um website onde é posśıvel
ler todas as histórias recolhidas pelo Museu, assim como
enviar a própria história de vida.

Além do website o Museu produz outros recursos, dos
quais saliento a produção de alguns documentários para
o Porto 2001 e a edição de um livro com histórias de vida
recolhidas pelos alunos do ensino básico de Montalegre.

Podes consultar a página do Museu da Pessoa em http:
//alfarrabio.di.uminho.pt/mpessoa. Se gostaste do
projecto e tens tempo para ajudar, contacta um dos res-
ponsáveis do projecto.

Alberto Manuel B. Simões
ambs@cpan.org

The Devils Dictionary

ABRUPT, adj.
Sudden, without ceremony, like the arrival of a cannon-
shot and the departure of the soldier whose interests are
most affected by it.

AIR, n.
A nutritious substance supplied by a bountiful Providence
for the fattening of the poor.

ALONE, adj.
In bad company.

AMBIDEXTROUS, adj.
Able to pick with equal skill a right-hand pocket or a left.

ARCHITECT, n.
One who drafts a plan of your house, and plans a draft of
your money.

AUSTRALIA, n.
A country lying in the South Sea, whose industrial and
commercial development has been unspeakably retarded
by an unfortunate dispute among geographers as to whether
it is a continent or an island.

BEAUTY, n.
The power by which a woman charms a lover and terrifies
a husband.

BEG, v.
To ask for something with an earnestness proportioned to
the belief that it will not be given.

BIGAMY, n.
A mistake in taste for which the wisdom of the future will
adjudge a punishment called trigamy.

BORE, n.
A person who talks when you wish him to listen.

BOTANY, n.
The science of vegetables — those that are not good to
eat, as well as those that are. It deals largely with their
flowers, which are commonly badly designed, inartistic in
color, and ill- smelling.

BOUNDARY, n.
In political geography, an imaginary line between two na-
tions, separating the imaginary rights of one from the
imaginary rights of the other.

BRAIN, n.
An apparatus with which we think what we think. That
which distinguishes the man who is content to be so-
mething from the man who wishes to do something.

BRUTE, n.
See HUSBAND.

Ambrose Bierce



Programação Eficiente

Embora não seja um tema importante para alguns tipos de
software, exemplos há em que uma análise cuidada do al-
goritmo é imprescind́ıvel para o funcionamento eficiente da
aplicação.

Existem várias escolhas que determinam a velocidade de exe-
cução: linguagem de programação utilizada, estruturas de
dados (principais e auxiliares) e algoritmos usados.

Neste texto pretendo alertar para estas escolhas, apresentan-
do exemplos simples.

Linguagem de Programação

Enquanto que uma linguagem de Scripting (como Perl,
Python, Ruby ou Scheme) é, frequentemente, mais efici-
ente na programação (por já conter estruturas e tipos de
dados mais versáteis) uma linguagem compilada (como o
C, C++ ou Pascal) é normalmente mais eficiente.

Podemos dizer que uma linguagem como o Perl ou o Python
pode ser compilada para C, e portanto deixar de ser in-
terpretada e tornar-se tão eficiente como qualquer outra
linguagem. Isto não é verdade porque ao compilar uma
linguagem interpretada é ligado o interpretador a uma es-
trutura já analisada (após ter passado pelo parser) que vai
ser interpretada enquanto o programa é executado. Es-
te processo torna, quase sempre, a execução mais rápida
mas nunca a aproxima de uma linguagem de baixo ńıvel.

Seguem-se dois programas (C e Perl) com o conhecido
algoritmo recursivo do factorial em Perl:

1 #!/usr/bin/perl

2 print fact(shift),"\n";

3 sub fact {

4 my $var = shift;

5 return ($var<=1)?1:$var*fact($var-1);

6 }

e em C:

1 int fact(int i) {

2 return (i<=1)?1:i*fact(i-1);

3 }

4 int main(int argc, char *argv[]) {

5 if (argc == 2)

6 printf("%d\n", fact(atoi(argv[1])));

7 return 1;

8 }

que obtêm os seguintes resultados:

1 factorial-recursivo-C: 0.007s

2 factorial-recursivo-perl: 0.027s

Na verdade não é uma diferença abismal, mas também
estamos a testar um exemplo pequeno.

Algoritmos

Outro ponto chave na eficiência de um programa é o al-
goritmo escolhido.

Por exemplo, uma função como o factorial cujo funcio-
namento reside na sua recursividade torna-a mais lenta
devido ao número de vezes que a máquina irá necessitar
de colocar e retirar informação na pilha (stack) de chama-
das a funções. Nestes casos, a solução pode ser a simples
transformação do algoritmo recursivo para o iterativo.

Para demonstrar a diferença entre estes dois algoritmos
desenvolveu-se em Perl o algoritmo do factorial recursivo
e iterativo:

1 sub recFact {

2 my $x = shift;

3 return $x<=1?$x:($x * recFact($x-1))

4 }

5 sub iterFact {

6 my $x = shift;

7 my $res = 1;

8 while($x) {

9 $res *= $x--

10 }

11 return $res

12 }

Executando cada uma das funções 100000 vezes obtemos:

1 Factorial-recursivo: 5.72s (17482.52/s)

2 Factorial-iteractivo: 1.94s (51546.39/s)

Note-se que a comparação destes resultados com os obti-
dos na secção anterior não podem ser realizadas uma vez
que na secção anterior os tempos incluem o carregamento
do interpretador Perl para memória!

9
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Estruturas de Dados Principais

Embora o algoritmo seja um dos pontos importantes nu-
ma aplicação, a estrutura de dados sobrepõem-se quando
queremos manipular muitos dados.

Escolhas entre listas ligadas ordenadas, ou árvores binárias
de pesquisa podem fazer diferença de horas na execução de
uma aplicação. Embora não vá apresentar aqui o código
utilizado, num projecto em que estou envolvido existia
um processo que demorava cerca de 2 horas. Este proces-
so era a introdução de palavras (que aparecem de forma
aleatória) numa lista ligada ordenada. Ao transformar
a estrutura de dados numa árvore binária de pesquisa o
processo passou a demorar 30 segundos.

Mas também não podemos exagerar nas estruturas de da-
dos dinámicas. O simples acto de manter uma lista em
que a memória é alocada dinamicamente torna o algo-
ritmo menos eficiente (mas mais versátil em termos de
memória ocupada). Na verdade, sistema operativo não
é tão rápido quanto pod́ıamos desejar a alocar memória.
Por vezes, quando nos interessa alocar pequenas porções
de memória de cada vez, mas em grandes quantidades,
torna-se mais eficiente o pedido de alocação de uma área
grande (com tamanho múltiplo das pequenas células de
que necessitamos) e fazer a gestão dessa área internamen-
te no nosso programa.

Estruturas de Dados Secundárias

Um dos exemplos t́ıpicos para o uso de estruturas de dados
secundárias é o Fibonacci. Mas, onde é que o algoritmo
do Fibonacci tem uma estrutura de dados? Na verdade,
a forma habitual de codificar esta função seria:

1 sub fibonacci {

2 my $val = shift;

3 return 1 if ($val == 1 || $val == 2);

4 return fibonacci($val-1) +

5 fibonacci($val-2)

6 }

Repare-se que:

1 fib(4)=fib(3)+fib(2)=fib(2)+fib(1)+fib(2)=3

2 fib(5)=fib(4)+fib(3)=fib(4)+fib(2)+fib(1)=

3 fib(3)+fib(2)+fib(2)+fib(1) =

4 fib(2)+fib(1)+fib(2)+fib(2)+fib(1)

ou seja, para o cálculo de um valor de Fibonacci superior
a 3 vamos invocar várias vezes a função com o mesmo
argumento. Â medida que o argumento da função vai
aumentando, o número de invocações aumenta exponen-
cialmente.

Para resolver este problema pode ser usada uma estru-
tura de dados auxiliar que vai guardando resultados in-

termédios. Sempre que a função for invocada, um array
vai ser consultado sobre a existência do resultado para
aquele valor. Só no caso de este não existir é que se vai
invocar recursivamente a função.

A função alterada será parecida com:

1 sub memFibonacci {

2 my $val = shift;

3 return 1 if ($val == 1 || $val == 2);

4 return $res{$val} if exists($res{$val});

5 my $ans = memFibonacci($val-1) +

6 memFibonacci($val-2);

7 $res{$val} = $ans;

8 return $ans;

9 }

O algoritmo baseia-se em verificar os casos mais simples,
de o argumento ser o número 1 ou o número 2. Caso não
seja qualquer um dos dois, vai consultar o array associati-
vo res e tentar encontrar um resultado já calculado para
esse valor. Se o encontrar retorna-o. Se o não encontrar,
calcula-o usando o algoritmo habitual. No entanto, antes
de o retornar, vai guardar o novo resultado no array de
respostas.

Uma pequena diferença como esta pode ser abismal no
que respeita à eficiência do algoritmo. Estes valores re-
sultam de correr 10000 iterações dos dois algoritmos do
Fibonacci:

1 Fibonacci: 403.64s (24.77/s)

2 memFibonacci: 0.05s (200000/s)

Há outros casos em que manobras semelhantes permitem
obter mais eficiência. Considere-se, por exemplo, o caso
de ordenar uma lista de ficheiros por data. Uma das for-
mas simples de resolver o problema é criar uma função
de comparação que pede ao sistema operativo a data de
cada um dos ficheiros e retorna a ordem relativa dos dois
ficheiros. Embora funcional, este algoritmo vai obrigar a
tantas consultas ao sistema de ficheiros que muito prova-
velmente vai acabar por estragar o disco. Utilizando uma
estrutura de dados auxiliar é posśıvel guardar as datas de
cada ficheiro que seja consultado uma vez, para que não
volte a ser consultado.

Ver também

• Data Munging with Perl

• Módulo Perl: Memoize

Alberto Manuel B. Simões
ambs@cpan.org



Standards Web

A Web está doente. Embora poucas pessoas se apercebam
desse facto, a verdade é que a doença aflige quase todos os
sites na Web. Jeffrey Zeldman1, webdesigner conceituado
e autor de Designing With Web Standards chega mesmo a
afirmar que 99.9% dos sites estão obsoletos2.

Mas que doença é esta? Como é que 99.9% dos sites adoe-
ceram sem nos termos apercebido disso?

Bem, esses sites podem aparentar funcionar bem nos brow-
sers actuais, mas quando mudamos de ambiente os sintomas
da doença manifestam-se. Para piorar a situação, muitos
funcionam bem em apenas um dos browsers actuais, deixan-
do de parte todos os utilizadores que não utilizam o browser
para o qual o site foi constrúıdo. Pior que isso, provavel-
mente não funcionarão em leitores desenhados para pessoas
com deficiências f́ısicas, nem em PDAs, telemóveis, ou ou-
tros sistemas embebidos.

Como se isto não bastasse, esses mesmos sites ficarão rapi-
damente sem funcionar à medida que os browsers evoluem,
fazendo com que as entidades responsáveis pelos mesmos te-
nham que despender mais recursos, humanos e monetários,
para os actualizar e manter actualizados.

Temos então uma Web onde a manutenção dos sites é dif́ıcil,
há poucos sites que sejam bem interpretados pelos vários
browsers e dispositivos existentes e acesśıveis a toda a gen-
te (leitores de braille, leitores de ecrã, por navegação sem
dispositivo apontador).

É aqui que entram os Standards Web! Mas o que são os
Standards Web?

1 Standards Web

Retirado de http://www.webstandards.org:

O World Wide Web Consortium (W3C 3), juntamente
com outros grupos e organismos reguladores, estabeleceu
tecnologias para criação e interpretação de conteúdo para
a Web.

Estas tecnologias, a que chamamos ”standards Web”, são
cuidadosamente concebidas para dar os maiores be-
nef́ıcios ao maior número posśıvel de utilizadores
da Web, assegurando ao mesmo tempo a viabilidade a
longo prazo de qualquer documento que seja pu-
blicado na Web.

Conceber e construir sites usando estes standards sim-
1http://www.zeldman.com
2http://www.digital-web.com/features/feature 2002-09.shtml
3http://www.w3c.org

plifica os processos e baixa os custos de produção,
obtendo-se ao mesmo tempo sites acesśıveis a mais
pessoas e a mais tipos de dispositivos de Inter-
net. Os sites desenvolvidos desta forma continuarão a
funcionar correctamente à medida que os brow-
sers tradicionais evoluem e novos dispositivos de
Internet surgem no mercado.

Mas então que tecnologias são estas a que chamamos Stan-
dards Web? Temos, por exemplo:

• HTML 4.01, XHTML 1.1 : definem a estrutura e a
semântica do site

• CSS 1 / 2 : definem a apresentação do site

• Javascript / ECMAScript : permitem dinamismo
na apresentação

Dividir um site nas suas partes lógicas (estrutura e apre-
sentação) e usar, por exemplo, XHTML 1.1 para definir
a sua estrutura e CSS para a apresentação, tornará mui-
to mais fácil a sua manutenção. Tanto para alteração de
conteúdos, quer para alteração do seu aspecto, quer para
a adição de um meio f́ısico de apresentação. Além disso,
por seguir os standards, o site ficará acesśıvel a uma vari-
edade mais extensa de plataformas e de pessoas e a todos
os futuros dispositivos que os implementarem.

2 Origem do problema

Todos os problemas têm uma origem e uma evolução. A
Web começou a ficar doente há não muito tempo atrás
quando a concorrência entre a Microsoft e a Netscape co-
meçou. A concorrência comercial tem sempre o benef́ıcio
de acelerar a evolução dos produtos em questão, mas neste
caso também ajudou a fragmentar a Web. As tags propri-
etárias, as diferenças acentuadas entre os vários browsers,
a incapacidade de os webdesigners desenvolverem uma
versão do mesmo site para os dois browsers e a dificul-
dade em manter versões distintas para browsers distintos,
fez com que a maior parte dos sites se dedicasse apenas a
um deles.

Esta fragmentação da Web prejudicou webdesigners, pro-
gramadores, empresas e principalmente utilizadores, que
teriam de utilizar o browser pedido pelo site para o visi-
tarem, caso contrário não o poderiam fazer!

Como se não bastasse, além de muitas empresas começarem
a desenvolver os seus sites para browsers espećıficos, mui-
tas instituições públicas também o começaram a fazer!

11
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Talvez porque a maioria das ferramentas usadas pelos
webdesigners não gera código que segue as normas e por-
que esses mesmos webdesigners não se preocuparam se-
quer com isso.

Quando se trata de empresas, o caso já é mau, pois muitos
poderão ficar sem aceder aos seus conteúdos on-line (é
mau para a empresa que pode não ganhar clientes e mau
para o cliente que gostaria de consultar os conteúdos),
mas quando se trata de instituições públicas ou entidades
às quais um grande número de pessoas de várias áreas
profissionais precisa aceder, o caso piora!

Hoje em dia, porém, os responsáveis pelos browsers já
têm a preocupação de implementar e suportar os Stan-
dards Web. Contudo, muitos programadores e webdesig-
ners continuam a construir sites inacesśıveis, misturando
apresentação com conteúdo e não se preocupando com
assuntos como a acessibilidade e a usabilidade!

3 Acessibilidade

”The power of the Web is in its universality. Access by
everyone regardless of disability is an essential aspect.”
– Tim Berners-Lee, W3C Director and inventor of the
World Wide Web

Esta é a frase que podemos encontrar quando acedemos
ao WAI (Web Accessibility Initiative 4). Este projecto
pretende orientar a comunidade para que os sites sigam
certas normas, tornando-os acesśıveis a uma maior e mais
diversa audiência.

A acessibilidade é a meta a atingir, deixando de lado a
ideia de que se um site funciona para um determinado
grupo de browsers, então quem o quiser visitar que mude
de browser. E os invisuais? Podem mudar a sua condição
f́ısica? Podem abandonar o seu leitor de ecrã? O seu
software de śıntese de voz? O caminho não é esse! O
caminho é tornar as casas da Web acesśıveis a todo o
tipo de visitantes! Só assim poderemos ter o conceito de
universalidade e só assim poderemos ter uma Web mais
saudável e mais organizada!

O aspecto mais positivo de toda esta questão é que o
poder da mudança está nas nossas mãos! Nós pode-
mos mudar o que está mal e ajudar a curar a Web. Como?
Construindo sites acesśıveis que sigam os Standards Web!

4 Preparação para a Mudança

Agora que o problema foi apresentado, como o poderemos
resolver? Se cada um de nós tentar fazer o Bem, as coisas
melhorarão.

4http://www.w3c.org/WAI/

Aqui vai uma lista do que poderemos fazer para melhorar
os nossos sites:

• escrever HTML ou XHTML válido e CSS (para sa-
bermos se o código que escrevemos é, ou não, válido
podemos usar o serviço de validação5 da W3C);

• não usar, por exemplo, a tag FONT; tudo o que esti-
ver relacionado com a apresentação deve ser tratado
por CSS;

• testar o site com browsers que funcionam em modo
de texto (ex. lynx);

• oferecer alternativas a Applets e Plug-ins;

• usar a etiqueta ALT para as imagens (no caso dos in-
visuais, o software que faz a leitura do site costuma
ler a informação associada à imagem);

• não usar frames (consultar http://www.agnr.umd.
edu/intranet/webtips/frames.html).

Se todos os sites que construirmos seguirem esta peque-
ńıssima lista, podemos estar seguros de que temos um
site que se comportará melhor perante novos dispositivos
e browsers e que será mais acesśıvel do que um que não a
siga. Além disso, podemos dizer que somos melhores do
que quem não cumpre os Standards Web :-) (e ainda por
cima são pagos para isso).

Como aprender mais sobre o assunto?

To follow the path:
look to the master,
follow the master,
walk with the master,
see through the master,
become the master.

Como este poema Zen lembra, temos de seguir os mestres
para também nós sermos mestres. Por isso, penso que a
melhor forma de aprender mais sobre o assunto é visitar
os sites de quem está directamente relacionado com os
Standards Web e quem luta pela causa.

5 Conclusão

A intenção deste artigo, além de tentar explicar o que são
os Standards Web e qual a sua importância, é apelar à
mudança. Se cada um de nós tentar mudar um pouco do
que nos rodeia, a mudança será viśıvel a ńıvel global, e
neste caso teremos uma Web mais saudável. Como dis-
se Tristan Nitot6, vamos parar de gozar com os cegos!

5http://validator.w3.org
6na sua palestra nas JOIN’03
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http://www.w3.org/ – World Wide Web Consortium
http://validator.w3.org/ – W3C Markup Validation Service
http://www.w3schools.com/ – link valioso com bons tutoriais sobre o assunto
http://www.w3.org/WAI/ – Web Accessibility Initiative (WAI)
http://www.w3.org/WAI/gettingstarted/ – como fazer um site acesśıvel
http://www.w3.org/QA/2003/03/web-kit.html.en – Web Standards Switch – como melhorar um site
facilmente
http://www.gerbilbox.org/newzilla/webdesign/general04.php – como tornar um site compat́ıvel
com os Standards Web
http://www.zeldman.com/ – site de Jeffrey Zeldman; óptimo para ver que é posśıvel fazer sites bem
desenhados seguindo os Standards Web
http://www.webstandards.org – The Web Standards Project que luta pelos standards
http://www.nitot.com/mozilla/portugal-join2003/slide00.html – apresentação de Tristan Nitot
sobre os Standards Web nas JOIN’03
http://www.standblog.com/ – blog dedicado aos Standards Web mantido por Tristan Nitota

http://www.pedromendes.com – também temos portugueses activos na causa!
http://dali.ist.utl.pt/paideia/index.html – outro site de outro português envolvido

ahttp://www.nitot.com

Eles também têm direito a aceder à tão proclamada auto-
estrada da informação. Se a mudança tem de começar
algum dia, porque não hoje? Está ao nosso alcance cons-
truir sites acesśıveis e usáveis e fazer da Web um śıtio
melhor!

Está na hora de curar a Web.

João Ferreira
joao@correio.ci.uminho.pt
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Anedotas

Três homens estão a beber no bar e falam sobre o dia e
a noite anterior. O José conta:
– À noite fiz uma massagem à minha mulher com azeite
de oliva fińıssimo, depois fizemos amor e fi-la gritar por
5 minutos seguidos.
Então o Paulo, para não ficar atrás, conta:
– Eu à noite fiz uma massagem por todo o corpo da
minha mulher com um azeite especial afrodiśıaco. De-
pois fizemos amor e fiz gritar a minha mulher durante
15 minutos seguidos.
O Śılvio então conta:
– Isso não é nada, à noite fiz uma massagem à minha
mulher com uma manteiga especial, acariciei todo o seu
corpo com a manteiga, depois fizemos amor e fi-la gritar
por 6 horas seguidas!
Os outros dois, assustados, perguntam:
– Seis horas?! O que fizeste para a tua mulher gritar
por seis horas seguidas??
Ele responde:
– Limpei as mãos aos cortinados!!

Um homem trocou as ruas cheias de neve de Chicago
por umas férias na ensolarada Flórida. A esposa esta-
va a viajar em negócios e estava a planear encontrar-se
com ele lá no dia seguinte. Ao chegar ao hotel resol-
veu mandar um e-mail para a sua mulher. Como não
encontrou o papelinho onde tinha apontado o e-mail de-
la, escreveu para o que se lembrava, esperando que este
estivesse certo.
Infelizmente, enganou-se numa letra e a mensagem foi
enviada a uma senhora, cujo marido tinha falecido no
dia anterior. Quando ela foi ler os seus e-mails, deu um
grito de profundo horror e caiu morta no chão. Ao ouvir
o grito, a famı́lia correu para o quarto e leu o seguinte
no ecrã do monitor:
“Querida esposa:
Acabei de chegar. Foi uma longa viagem. Apesar de
só estar aqui há poucas horas, já estou a gostar muito.
Falei aqui com o pessoal e está tudo preparado para a
tua chegada amanhã. Tenho a certeza de que tu também
vais gostar...
Beijos do teu eterno e carinhoso marido.
P.S.: aqui está um calor infernal!!”
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Passatempos

Sopas de Letras

Linguagens de Programação: cobol, pascal, basic,
python, perl, ruby, ada, java, prolog, haskell

L I N G U A G E N S D E P R O G R A M A
C A O P A S C R H O F J Q Z X V K G L W
P D G D P R O L P E R P Y T H A D O L L
A C I S A B S H E F X P H A S Q U E B A
S G H T S Q E G R U B Y H G E F G S A S
C R G F C O B O L G D T G D F A O X S D
O W A D A L B A N T Y H A S K E L L X P
L S V X L I M E N D I O F D R A O A S F
O F A V A C A V I J A N G O F K R G F E
G A J A B A R D A L O B O K D X P A S S
O E A I N D A P O D I A M O S T E R O C

Meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio,
junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, de-
zembro

M E S E S D O A N O C I V I L X P T O
F I A F N O V E M B R O L H I N G D J
S T I O Z B R N O V E R B R A G U I A
A O A F O O X O U T U B R O P O R T N
P S L D O F B A R X L M A R C I N P E
J M J A N E I R O P D E Z E M B R O I
E J U N H V J A N E I T O U T U B R R
A T N H O E R V A S T E M B R O O L A
N I L O C R A M R O T S O G A D E N S
O S M X P E L F F H A B R I J L Z E D
S T A B R I L A G L U A S M I L I N E
R A I B U R A C O U S T O M A R C A M
P S O U T O H N U J U N L H O A G O A

Encontra as 7 diferenças
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Um Filme — Piratas das Caráıbas

T́ıtulo original
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

Argumento
Ted Elliott e Terry Rossio

Produção
Gore Verbinski

Este foi um filme, que sem dúvida, foi uma agradável surpresa. Não se
trata só de uma história de piratas, mas sim de duas horas de peĺıcula
de puro entretenimento! O melhor do filme, é sem dúvida a personagem
interpretada por Johnny Deep, o capitão Jack Sparrow, o melhor pirata
que alguma vez se viu, mas que à primeira vista é um desastre autentico
e nos permite dar umas boas gargalhadas. De resto, tem de tudo um
pouco para satisfazer todos os gostos: maldições, lutas de espada, mo-
mentos românticos, sempre com um tom de chacota que nos põe bem
dispostos. Vale a pena ir ver.

Magda Joana Silva
mjs@di.uminho.pt

Um Livro — “Fahrenheit 451” de Ray Bradbury

Neste pequeno livro, Ray Bradbury conta-nos a história de um bombeiro de uma civilização do futuro. No entanto, a tarefa
destes bombeiros em nada se assemelha à tarefa actual dos “soldados da paz.”

Dada a falta de trabalho dos bombeiros, numa civilização à prova de fogo, e com o objectivo de tornar todas as pessoas
felizes, os bombeiros foram encarregados de queimar livros. Passo a explicar: a ideia dos governantes é de que a diferença
de conhecimento entre as pessoas leva à inveja. Desta forma, os livros (desde a B́ıblia, poesia, ou mesmo livros históricos)
deixaram de ser produzidos, e tornou-se proibida a sua posse e leitura.

Os bombeiros são chamados de acordo com denuncias, verificam a existência de livros na casa denunciada, prendem o
proprietário e queimam toda a casa.

Com esta forma de viver, as pessoas perdem o hábito de ler, pensar, sentir. No entanto, algumas pessoas ainda conservam
alguns hábitos de leitura, vivendo de forma indubitavelmente mais feliz.

Um dia o bombeiro de que o livro nos fala, encontra-se com uma rapariga que o faz pensar, sentir o ar, a fragrância das
flores. Encontros sucessivos levam a que comece a “roubar” livros, a ler, e a sentir interesse em ler mais. Segue-se uma
temporada de hesitação doentia, que culmina com uma caça ao homem.

Alberto Simões
ambs@cpan.org

Constribui! Esta revista é tua!

raio-x@di.uminho.pt


