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O Miguel Gameiro é visto pelo público 
como um músico, mas também como 
um Chef e alguém que gosta de pro-
mover a gastronomia. Como é que se 
define?
Fez, na questão, quase o resumo. Sou 
músico há 25 anos. Fiz formação em co-
zinha, em 2010, na escola de hotelaria 
do estoril e, posteriormente, em França. 
já tive restaurantes. essencialmente, 
divido-me entre a música e a gastrono-
mia.

Está associado à associação Quatro Co-
rações desde o seu início. Como é que 
surgiu esta relação e que aprendizagens 
resultaram desta comunhão de esfor-
ços?
o convite foi-me feito, no início da pan-
demia, pelo hélder martins. pensou-se 
na ideia de fazermos um hino que re-
presentasse a associação e o trabalho 
feito na altura pelas diferentes entida-
des que asseguravam os cuidados dos 
cidadãos, como os bombeiros ou a po-
lícia. tenho também colaborado nalgu-
mas antenas ligadas à Quatro Corações 
na confeção de refeições e na sua dis-
tribuição.

Fruto desta relação surge, em agosto, 
o Festival + Solidário, naquele que será 
um dos maiores festivais de verão da 
zona centro do país e o único com cariz 

solidário. O que é que se espera?
É um festival com cariz social, apesar de 
englobar as normais atividades que um 
festival tem, como música e iniciativas 
lúdicas. É, acima de tudo, um festival 
integrador para que as pessoas se sen-
sibilizem para o trabalho da Quatro Co-
rações, mas também de outras associa-
ções que promovem o bem-estar social 
dos outros, que por força das circuns-
tâncias, se viram privados do seu modo 
de vida e da sua subsistência. este fes-
tival serve, sobretudo, para isso. 
o Festival decorre nos dias 5, 6 e 7 de 
agosto, na zona de lazer de Castelo 
branco, com um cartaz muito diversi-
ficado. abre no dia 5 com os Xutos & 
pontapés e Fingertips, tem no dia 6 o 
joão pedro pais e o david Carreira e no 
dia 7 eu próprio, com os polo norte, e 
os Quinta do bill. estarão ainda presen-
tes outros artistas que estão a ser fe-
chados. teremos também um espaço de 
gastronomia onde marcarão presença 
alguns cozinheiros de renome, haverá 
atividades para as crianças e para as fa-
mílias. a própria região será promovida.

O Festival também é uma forma de cha-
mar a atenção aos mais jovens e menos 
jovens sobre a importância de temas 
como “ajudar quem mais precisa”?
Sim, exatamente. aquilo que procura-
mos fazer é que as pessoas que podem 
participar nestes eventos se sintam 
sensibilizados. o cariz social estará pre-
sente em todos os pontos do Festival.

MiGuEl GaMEirO E O FEStival + SOlidáriO

MúSiCO E ChEF dE COraçãO

Nesta relação com a Quatro Corações 
tem participado em inúmeras iniciati-
vas, quer com a música, quer na cozi-
nha. O que mais o tem marcado neste 
percurso?
uma coisa é nós sabermos que há difi-
culdades económicas e sociais - e com 
pandemia houve um grande acréscimo. 
outra é nós sermos confrontados com 
essa realidade. olhos que não veem é 
coração que não sente. É muito triste e 
desolador ver pessoas que tinham uma 
vida normal, feliz, e que por força das 
circunstâncias se viram privadas dela. 
Cada vez se fazem mais refeições, in-
felizmente. Cada vez são mais pessoas 
a solicitar apoio. por isso é importante 
aumentarmos e abrir novos espaços para 
servir refeições e apoiar as pessoas.

No que respeita à sua carreira. tivemos 
dois anos de pandemia. Como é que ul-
trapassou esse período, sabendo que não 
havia espetáculos, nem eventos públicos?
no início foi um pouco complicado. tra-
balhamos nesta área há muitos anos e é 
isto que gostamos de fazer. Vermo-nos 
privados deste trabalho é muito difí-
cil. mais, ainda, quando vemos colegas 
que trabalham diretamente connosco e 
que se viram privados do seu trabalho, 
como técnicos que são essenciais para 
nós. Quando as pessoas assistem a um 
concerto apenas olham para o artista, 
mas há todo um trabalho por trás feito 
por essas pessoas. agora há que arrega-
çar as mangas e seguir em frente.

Foi um momento para compor novos te-
mas?
não, não tive grande vontade para o fa-
zer. houve colegas que o fizeram. Cada um 
sente as coisas à sua maniera. eu apenas 
fiz um tema, que falava da ligação entre 
as pessoas.

vem aí o verão. vai haver muita estrada, 
muitos concertos e também algumas ses-
sões de cozinha?
Sim, felizmente. houve muitos concertos 
que foram cancelados pela pandemia, mas 
houve muitos outros que transitaram para 
este ano. entretanto marcaram-se também 
novos concertos. iniciámos a tournée no 
norte do país, estive na Figueira da Foz, 
irei para bruxelas, depois Sobrado, Valon-
go... terminarei a 7 de dezembro no Coli-
seu dos recreios, em lisboa, num concer-
to que encerrará as comemorações dos 25 
anos dos polo norte.

Para quando um novo álbum?
estou a compô-lo. no final do ano já terei 
um single, e o novo álbum sairá em 2023.

E na área da gastronomia, haverá novida-
des?
tenho feito alguns projetos, essencial-
mente Show Cooking com a rede das 
termas do Centro do país, que me fez o 
convite para cozinhar com produtos en-
dógenos. Foi um projeto que me levou a 
18 estâncias termais. irei estar na Figueira 
da Foz, onde à noite farei um concerto e 
de manhã estarei a cozinhar. i

MiGuEl GaMEirO aSSiNalOu COM OS POlO NOrtE, EM 2020, OS 25 aNOS dE CarrEira. 
a Par da MúSiCa é taMbéM ChEF dE COziNha. tEvE rEStauraNtES E tEM abraçadO 

váriOS PrOjEtOS Na árEa da GaStrONOMia. é uM dOS EMbaixadOrES da aSSOCiaçãO 
QuatrO COraçõES, dE QuE O ENSiNO MaGaziNE é ParCEirO. é taMbéM uM dOS 

iMPulSiONadOrES dO FEStival + SOlidáriO QuE EM aGOStO vai juNtar 
EM CaStElO braNCO baNdaS, artiStaS E ChEF’S NaCiONaiS.



thor: amor e trovão
thor: amor e troVão, da marvel Studios, encontra thor numa 
jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela 
paz interior. mas a sua reforma é interrompida por um assas-
sino galáctico conhecido como gorr, o Carniceiro dos deuses, 
que procura a extinção de todos os deuses. para combater a 
ameaça, thor pede a ajuda da ‘rei Valkiria’, Korg  e da ex-na-
morada jane Foster como a poderosa thor, que –para surpresa 
de thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, 
mjolnir. juntos, eles embarcam numa angustiante aventura 
cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro 
dos deuses e detê-lo antes que seja tarde demais. i
Título original: Thor: Love and Thunder; Ação, Aventura, Comédia; Data de Es-

treia: 07/07/2022; Realização: Taika Waititi; País: EUA; Idioma: Inglês; 

Fonte: Castello Lopes

horizon Forbidden West
o mundo está a morrer. tempestades implacáveis e uma des-
truição imparável assolam a resistência dispersa da huma-
nidade, enquanto novas máquinas temíveis caçam entre as 
fronteiras. a vida na terra caminha rumo à extinção, e nin-
guém conhece o motivo. aloy terá de desvendar os segredos 
por trás dessas ameaças e restaurar a ordem e equilíbrio ao 
mundo. na sua aventura, irá reencontrar velhos amigos, forjar 
alianças com novas fações guerreiras e descobrir o legado de 
um passado esquecido. e tudo isto ficando sempre atenta aos 
avanços de um novo e aparentemente invencível inimigo. i

Fonte: Playstation

dP1C door viewer
equipado com um ecrã a cores de 4.3 polegadas, o dp1C 
door Viewer mostra quem tocou à sua campainha ou bateu 
à porta. Com detecção de movimento inteligente, a câme-
ra captura imagens e envia alertas em tempo real para si 
quando um visitante está à porta. graças às campainhas in-
tegradas, o dp1C alerta-o para os visitantes e fornece vídeo 
em tempo real. Se você estiver ausente, ainda poderá ver e 
falar com os seus visitantes usando o seu smartphone. i

Fonte: PC Diga

	harry’s house  
harry Styles

 

	Eu de toupeira 
josé afonso

 the dark Side of the 
Moon – Pink Floyd

  Planet her   
doja Cat

  We    
arcade Fire

 dance Fever – Florence 
+ the Machine

	harry Styles   
harry Styles

	Fine line   
harry Styles

	zeit  
rammstein

	Nevermind   
Nirvana

  Fonte: Associação 
Fonográfica Portuguesa

 as it was   
harry Styles

 running up that hill  
Kate bush

	Go    
Cat burns

	about damn time  
lizzo

 Space Man   
Sam ryder

 iFtK – tion Wayne & 
la roux

	late Night talking  
harry Styles

 First Class   
jack harlow

	Green Green Grass  
George Ezra

	2Step   
Ed Sheeran

Fonte: APC Chart

Magazine 
Gamer
olá, nesta edição do magazi-
ne gamer vou dar-te as mi-
nhas sugestões de jogos para 
te divertires neste verão.

Super Smash bros ultimate

no verão não há nada melhor 
que depois um dia de praia 
com os teus amigos todos 
jogarem Super Smash bros, 
com ou sem televisão todos 
conseguem jogar.

Monopoly

disponível em quase todas 
as plataformas este é um 
jogo perfeito para jogar com 
amigos. mas, cuidado. tam-
bém se perdem muitas ami-
zades com este jogo.

Crash bandicot 4

para quem quer um jogo 
para jogar sozinho, esta é 
uma óptima opção. nesta 
sequela de Crash bandicot n 
Sane triology, não te faltarão 
coisas para fazer. Com níveis 
para completar e roupas para 
desbloquear. mas não te pre-
ocupes, se achares o jogo 
muito difícil podes sempre 
alterar o grau de dificuldade.

Super Mario Party

um jogo de tabuleiro moder-
no. Com mini jogos diverti-
díssimos para toda a familia. 
podes jogar onde quiseres, 
quando quiseres, na praia, 
em casa, no carro. podes jo-
gar sempre uma partida de 
mario party. 

ratchet & Clank: rift apart
este jogo é para quem já tem 
uma pS5. neste jogo tem óti-
mos gráficos e níveis com 
visuais que mudam rapida-
mente. usa todo o pontencial 
da pS5 nunca conseguirás 
encontrar um jogo assim na 
geração passada. i
           afonso Carrega  

(aluno do ensino Secundário)

Gira-discos MuSE Mt-201
gira-discos muSe mt-201 estéreo com plataforma giratória 
de 3 velocidades 33/45/78 rpm. tem portas uSb para repro-
dução e codificação e ainda a possibilidade de transmissão 
de música sem fios bluetooth. o muSe mt-201 tem dois 
altifalantes incorporados, com a potência de 10W. i

Fonte: PC Diga

MÍNiMOS 2: a aSCENSãO dE Gru
este verão, o maior franchise de animação e fenómeno cultural 
à escala global, mínimos 2: a ascensão de gru, traz-nos a his-
tória desconhecida do sonho de um rapaz de 12 anos em se 
tornar no maior supervilão de sempre. Combinando o humor 
subversivo, a sofisticada cultura pop, as emoções intensas, as 
bandas sonoras ousadas e cenas de ação excecionais da illumi-
nation, mínimos 2: a ascensão de gru é conduzida pelos cria-
dores originais do franchise. o filme é produzido pelo visionário 
fundador e Ceo da illumination, Chris meledandri, e pelos seus 
colaboradores de longa data, janet healy e Chris renaud. i
Título original: Minions: The Rise of Gru; Animação, Família; Data de Estreia: 

30/06/2022; Realização: Kyle Balda; País: EUA; Idioma: Português

Fonte: Castello Lopes

Pokémon Scarlet
pokémon Scarlet e pokémon Violet, os novos jogos da série 
pokémon, preparam-se para chegar à nintendo Switch no dia 
18 de novembro. Com estes novos títulos a série pokémon dá 
um novo passo evolutivo, permitindo-te explorar livremente 
num vibrante mundo aberto. as fronteiras entre as distintas 
cidades e a natureza desvanecem-se nesta região. prepara-te 
para ver os pokémon nos céus, mares, florestas e ruas! Vive 
uma experiência ao mais puro estilo pokémon, enfrentando 
pokémon selvagens para apanhá-los, agora num jogo de mun-
do aberto acessível a jogadores de todas as idades! i

Fonte: Nintendo




