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Músico e chef de coração
Miguel Gameiro é músico, cantor, compositor... e chef de cozinha. Em período de pandemia
abraçou uma causa solidária e é um dos embaixadores da 4 Corações, uma associação que
para além de levar refeições a quem precisa, está já a trabalhar com instituições de ensino
superior. Numa conversa descontraída Miguel Gameiro fala também do seu novo tema “É
Preciso” e do facto da pandemia estar a afetar o mundo da música e da restauração.

Durante a pandemia escreveu a sua nova
música “É Preciso”. Miguel Gameiro,
além de músico, compositor e cantor, é
também chef de cozinha. Recentemente
abraçou um projeto solidário que já está
nas academias de ensino superior portuguesas e ao qual o Ensino Magazine também se associou. Trata-se da associação
4 Corações que além de fornecer refeições a quem precisa, aposta numa onda
solidária mais vasta que envolve ainda
as áreas da educação (através do apoio
na formação técnica e prática como
meio de entrada no mercado de trabalho e combate ao isolamento social);
habitação (apoio no acesso a unidades
habitacionais, incluindo habitações para
emergências); e Saúde (apoio e aconselhamento médico e diagnóstico).
Miguel Gameiro és um dos embaixadores
da associação 4 Corações. O que é que se
pretende com este projeto?
A ideia é que a 4 Corações esteja um
pouco por todo o país, ajudando quem

mais precisa, sobretudo num momento
como o que vivemos, devido à pandemia, e agora nesta época natalícia queremos que estes dias custem menos a
passar, reconfortando as pessoas.
No fundo, trata-se de reconfortar as pessoas num tempo difícil?
Sim, é isso. É o sentir de que não vamos
conseguir mudar o mundo, mas se conseguirmos ajudar um bocadinho o mundo de cada pessoa e de quem está ao
nosso lado é muito positivo, e já estamos
a fazer a nossa parte. Infelizmente vivemos numa sociedade cada vez mais egoísta. Estou longe de saber se a pandemia
aproximou ou afastou as pessoas. Todas
estas iniciativas que promovam a igualdade e a ajuda ao próximo são sempre
de louvar. E é por isso que também digo
presente sempre que sou convidado.
E tens sempre duas vertentes nesta tua
atividade, o de músico e o da chef de
cozinha...
Sim, é alimentar a alma e o estômago.
Em Castelo Branco preparamos, com outros colegas que se juntaram, na cozinha

da 4 Corações Carapalha – Manuel Gião
e Isabel Angelino - um prato que depois
foi distribuído pelas pessoas. Através
da internet, coordenei um conjunto de
pessoas que se disponibilizaram a cozinhar nas suas casas (também aderiram
alguns restaurantes). Esta é uma altura
especial, embora a 4 Corações não esteja focada apenas nesta época natalícia.
Contudo, nesta época de Natal é um conforto que queremos transmitir às pessoas num período mais sensível.
E como é que é a experiência de coordenar tudo através da internet?
O ideal seria de forma presencial, mas
devido às situações atuais não é possível. Mas com os vídeos, com um boa
imagem conseguimos por toda a gente a
cozinhar e fazer um bom prato.
Faltam é os cheiros e os sabores...
Esse é que é o grande problema. É uma
parte que ainda não foi possível concretizar, mas lá chegaremos...
É caso para dizer “É Preciso”?
É Preciso agora e sempre. Temos que ter

esta ideia que vivemos em comunidade,
que não estamos só nós. Todos estamos
ligados. O problema dos outros também
é o nosso. Custa muito pouco olhar para
o lado e apoiar as pessoas que atravessam momentos menos bons nas suas
vidas. Se todos nós fizermos um bocadinho todos os dias, certamente custará
muito menos a todos.
Mudando de assunto, em termos musicais que novidades vão aparecer?
Este é um ano atípico, que tem sido muito difícil para a área da cultura, mas também para a da restrauração. São duas
áreas que se viram muito afetadas com
a crise que resultou da pandemia, estão
muitos postos de trabalho em jogo, e há
muitas pessoas a passarem dificuldades.
É importante que quem nos governe tenha atenção a isso. Vamos ver o que vai
acontecer. Neste período escrevi apenas
a canção “É Preciso”. Não tinha muita
vontade, mas esta canção tem as palavras que eu quis escrever. i
Entrevista: Ricardo Coelho
(Rádio Castelo Branco)
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Olá nesta edição do Magazine Gamer, vou falar sobre a mais recente edição
do The Game Awards. O
Game Awards é “o Óscar
dos Jogos”.

Este evento, que teve a
sua primeira edição em
2014, visa premiar os melhores jogos e os melhores jogadores.
Mas, bem, vamos ao que
verdadeiramente intressa os vencedores deste
ano. Quem conquistou o
tão cobiçado de prémio
de jogo do ano foi … “The
Last of Us Part II”.

Jiu Jitsu

O Mundo Secreto dos Dragões (Dob.)

 Corpo e Alma

De seis em seis anos, uma antiga ordem de mestres de Jiu
Jitsu une forças para enfrentar e derrotar perigosos invasores
alienígenas.
Mas quando o derradeiro lutador da Terra é derrotado pelo
líder dos invasores, o futuro do planeta e da humanidade fica
em jogo… i

Um improvável trio de amigos, um vale destruído por humanos e um mítico refúgio para dragões: este é o enredo do
best-seller do “The New York Times” da romancista Cornelia
Funke, transformado em filme de animação por Tomer Eshed.
Quando o vale em que habita é ameaçado pela presença de
humanos, Drago, um jovem dragão prateado, parte com a
sua amiga Sorrel (Ana Guiomar) para procurar o mítico santuário Orla do Céu. i



Título original: Jiu Jitsu; Ação, Fantasia; Data de Estreia: Dezembro 2020; Realização: Dimitri Logothetis; País: EUA; Idioma: Inglês;
Fonte: Castello Lopes

Título original: Dragon Rider; Animação, Aventura, Família; Data de Estreia:
Dezembro 2020; Realização: Tomer Eshed; País: Alemanha; Idioma: Português
Fonte: Castello Lopes

Pedro Abrunhosa

Be 			
BTS

 Jolly Holiday – André

Rieu & The Johann Strauss
Orchestra and His Johann
Strauss Orchestra

 Power Up 		
AC/DC

	Ao Vivo no São Luiz

Sérgio Godinho and
Orquestra Metropolitana
de Lisboa

 Delicate Sound of

Thunder – Pink Floyd

 Letter to You

Bruce Springsteen

Para além deste prémio,
The Last Of Us ganhou
mais cinco prémios nesta
cerimónia. E a atriz Laura
Bailey recebeu o prémio de
melhor atuação pelo seu
desempenho como Abby,
no The Last of us.
O prémio para o melhor
atleta de E-Sports foi para
Heo “Showmaker” Su, jogador de League of Legends.

Mas não só de prémios
vive o Game Awards, os
anúncios de novos jogos
e DLCs fazem parte desta
indústria. Assim, o anúncio da sequela de Ark, Ark
2, com a presença de Vin
Diesel e atuações com a
performace das mais conhecidas músicas do Mario pela Firlómonica de
Londres.

Este evento deve realmente ser visto por todos os
amantes de videojogos.
Se ainda não vistes, não
sabes o que perdestes.
Afonso Carrega
(Aluno do 10o ano)

 Plastic Hearts
Miley Crus

 Idiot Prayer – Nick
Cave Alone at Alexandra
Palace – Nick Cave
		

Cyberpunk 2077

Fonte: Associação
Fonográfica Portuguesa

Tanuki Justice

Cyberpunk 2077 é um jogo de ação e aventura que se desenrola num mundo aberto, desenvolvido pelo estúdio CD Projekt
Red, criadores de The Witcher 3: Wild Hunt.
A ação decorre em Night City, uma megalópole obcecada pelo
poder, pelo glamour e pelas modificações corporais. Assumes o
papel de V, um mercenário fora da lei que procura um implante raro, imprescindível para atingir a imortalidade. i

Tanuki Justice é um jogo intenso com ação contínua de
arma em punho, onde jogas na pele do casal de irmãos
tanuki. Terás de enfrentar centenas de inimigos no Japão feudal. Conta com uma grande variedade de cenários, música retro e de ritmo acelerado, sem esquecer
inúmeros momentos complicados num hino aos grandes
clássicos das arcadas. A jogabilidade é simples, mas diversificada para te deixar de boca aberta com os golpes. i

Fonte: Playstation

Fonte: Nintendo

 Positions		

Ariana Grande

 All i want for
Christmas is you
Mariah Carey

 Last Christmas
Wham

 Sweet Melody
Little Mix

 Midnight Sky

Huawei Watch GT 2 Pro

Miley Cyrus

Router Google Wi-Fi

O Huawei Watch GT 2 Pro é um smartwatch que se destaca imediatamente pelo aspeto distinto e premium e pela qualidade que
o toque transmite. Esteticamente é similar ao Huawei Watch GT
2, no entanto, houve algumas melhorias no que respeita os sensores e GPS. A grande novidade é a possibilidade de recarregar a
bateria através de uma base sem fios. Para colocar o smartwatch
a carregar basta encostar a base do relógio ao carregador e o íman
faz o resto.No que diz respeito à bateria, este smartwatch conta
com uma capacidade de 455mAh com autonomia para cerca de
15 dias em utilização normal. Claro que isto varia consoante a
utilização de cada utilizador.

O Router Google Wi-Fi dispõe de um altifalante inteligente Google Assistente integrado. Há algumas pequenas mudanças de
hardware também: o carregador é uma ficha de cilindro de 15
W, em vez de USB-C (para combinar com outros produtos domésticos inteligentes do Google), a caixa agora é feita de plástico
parcialmente reciclado e o logotipo na parte superior foi ligeiramente renovado. Possui dual-band 802.11 a / b / g / n / ac Wi-Fi,
Bluetooth de baixa energia, suporte para Criptografia WPA3 e até
1.500 metros quadrados de cobertura por cada router. Vem ainda
equipado com um processador quad-core, 512 MB de RAM, 4 GB
de armazenamento eMMC e duas portas Ethernet. i

Fonte: PC Diga

Fonte: PC Diga

 Therefore I Am
Billie Eilish

 Levitating 		
Dua Lipa

 Fairytale of New York
Pogues ft Kirsty Maccoll

 You broke me first

Pop Smoke ft Lil Tja

 34+35 		

Ariana Grande
Fonte: APC Chart

