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Secretário Geral da ONU lança desafio
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Xiaomi Mi
Smart Clock

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, quer que 2021 seja o ano
definitivo de ação contra as alterações
climáticas, que já “custam demasiado às
populações do planeta”.
O ex-primeiro ministro português defendeu, no passado dia 19 de abril, que os
países “devem agir agora para proteger as
suas populações dos efeitos desastrosos
das alterações climáticas” numa mensagem divulgada antes de uma cimeira climática com líderes mundiais promovida
pelos Estados Unidos.

António Guterres, que falava na apresentação do relatório anual da Organização
Meteorológica Mundial (OMM), apontou
que este ano será crucial, com a agência meteorológica da ONU a referir que
2020 foi um dos três anos mais quentes
de que há registo e que não diminuiu a
concentração de gases de efeito de estufa na atmosfera apesar do abrandamento
da economia por causa dos confinamentos e da pandemia da covid-19.
O relatório da OMM mostra que 2020 foi
“um ano de condições meteorológicas
extremas e de perturbações climáticas
alimentadas pelas alterações climáticas
provocadas pela atividade humana”,
considerou.

Na cimeira convocada pelo Presidente
norte-americano, Joe Biden, quarenta dirigentes mundiais foram convidados para
participar virtualmente e tentar aumentar
os esforços das principais economias para
atenderem ao que a ONU classifica como
uma emergência climática mundial.
António Guterres, que aponta para a conferência das partes marcada para o fim
do ano em que os países deverão rever
os compromissos assumidos no Acordo de
Paris para conter o aquecimento global celebrado em 2015, defende que “os países
devem comprometer-se a ser carbonicamente neutros até 2050”, avisando que “o
tempo escasseia para atingir os objetivos”
do compromisso de 2015.

O Acordo de Paris prevê um travão ao aquecimento global até ao fim do século para
manter o aumento da temperatura global
abaixo dos dois graus em relação à era pré-industrial, preferencialmente 1,5 graus,
mas a OMM afirma que há 20 por cento
de probabilidade de a temperatura média
mundial aumentar 1,5 graus já em 2024.
O diretor da OMM, Petteri Taalas, afirmou
que “todos os indicadores climáticos evidenciam o caráter duradouro e implacável
das alterações climáticas, o aumento do
número e intensidade dos fenómenos extremos e os grandes prejuízos que afetam
indivíduos, sociedades e economias”. i
LUSA
Fotos: Freepik - kjpargeter
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É oficial este ano vão realizar-se os jogos Olímpicos
para os videojogos!
Os Jogos Olímpicos Virtual
Series, como a competição é designada, vão decorrer de 13 de maio a 23
de junho.

Tom & Jerry (Dob.)

Godzilla vs. Kong

O nosso gato e rato favoritos levam a sua rivalidade clássica ao cinema, num filme de aventura e comédia – Tom &
Jerry. Quando Kayla, uma nova funcionária de um hotel de
luxo encontra Jerry, esta teme que o rato chato estrague
um casamento glamoroso e contrata Tom, um gato de rua
e aspirante a músico, para se livrar dele… o que se mostra
ser muito mais fácil de falar do que fazer. i

O planeta vê-se ameaçado por Godzilla, um réptil mutante de 50 metros de altura, que deixa o caos e a
destruição por onde passa. Numa tentativa de sobrevivência, os responsáveis máximos pela Monarch, uma
agência criptozoológica, percebem que existe apenas
uma forma de o conter: recorrer à força de King Kong,
o gorila gigante de força incomparável que se encontra
na distante Ilha Skull. i

Título original: Tom & Jerry; Animação, Aventura, Família; Data de Estreia:
06/05/2021; Realização: Tim Story; País: EUA, Reino Unido; Idioma: Português;
Fonte: Castello Lopes

 Duets 		

Título original: Godzilla vs. Kong; Ação, Aventura; Data de Estreia: 06/05/2021;
Realização: Adam Wingard; País: EUA; Idioma: Inglês
Fonte: Castello Lopes

Sting



Fine Line 		
Harry Styles

 Future Nostalgia
Dua Lipa

 The Doors 		
The Doors

 Mariza canta Amália
Mariza

 Hermitage

Moonspell

 Be 			
BTS

 Medicine at Midnight
The Foo Fighters

O comité Olímpico irá realizar, em parceria com 4
federações Internacionais
e algumas produtoras de
jogos, os The Olympic Virtual Series.
Cada uma das 4 Federações escolherá um jogo
para representar um desporto, sendo que WBSC
(World Baseball Softball
Confederation) escolheu
eBaseball Powerful Pro
Baseball 2020, da Konami; a UCI (Union Cycliste Internationale) escolheu Zwift, da Zwift Inc.;
a World Rowing decidiu
deixar o formato do jogo
aberto; a World Sailing
escolheu Virtual Regatta,
da Virtual Regatta SAS e
finalmente a FIA (Fédération Internationale de
l’Automobile) escolheu o
aclamado, exclusivo da
Sony, Gran Turismo, da
Polyphony Digital.
Cada um dos eventos será
diferente em conceito e
formato.
Podes acompanhar os jogos em https://www.olympicchannel.com/. i
Afonso Carrega
(Aluno do 10o ano)

 The highlights
The Weeknd

		

OUTRIDERS
Com a humanidade a esvair-se nas trincheiras de Enoch, terás
de criar o teu próprio Outrider e partir numa aventura através de
um planeta hostil. A narrativa repleta de detalhes levar-te-á por
um mundo cheio de diversidade, dos guetos e favelas da First
City a florestas, montanhas e desertos, numa busca incessante
por um sinal misterioso. i
Fonte: Playstation

Fonte: Associação
Fonográfica Portuguesa

Teenage Mutant Ninja Turtles:
Shredder’s Revenge
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge apresenta
uma jogabilidade inovadora com raízes em mecânicas de luta intemporais e foi criado pelos peritos em beat ’em ups da Dotemu
(Streets of Rage 4) e da Tribute Games. Abre caminho através de
cenários fantásticos criados em arte pixelizada e derrota legiões
de inimigos com a tua Tartaruga favorita. i
Fonte: Nintendo

 Montero (Call me by

your name) – Lil Nas X

 Peaches – Justin

Bieber/Caesar/Giveon

 Rapstar 		
Polo G

 Bed – Joel Corry/Raye/
David Guetta

 Wellerman – Nathan
Evans/220Kid/Billen Ted

 Friday – Riton/

Xiaomi Mi Smart Clock
Com o design simples e a cobertura em branco puro, o compacto
Mi Smart Clock combina perfeitamente com qualquer ambiente.
Escolha entre 10 designs de mostrador de relógio e personalize a
cor de acordo com o seu gosto. Mudando a aparência de vez em
quando, o Relógio Inteligente parecerá sempre novo! i
Fonte: PC Diga

Coluna Portátil LG XBOOM GO
PL2
O design compacto com acabamento emborrachado é moderno,
confortável na mão de quem está carregando e facilita a mobilidade.
O LG XBOOM Go PL2 com tecnologia Meridian oferece um áudio
de qualidade premium. Obtenha graves mais intensos, vocais
mais nítidos e tenha uma experiência de áudio excepcional. i
Fonte: PC Diga

Nightcrawlers/Mufasa

 The Business
Tiesto

 Little bit of love
Tom Grennan

 Titanium 		
Dave

 Kiss me more

Doja Cat ft Sza
Fonte: APC Chart

