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N o v o s  o r i g i N a i s  e m  a g o s t o

a  Casa da Lua
de maria HeLeNa



“Levem-me” e “Casa da Lua” são dois ori-
ginais já divulgados. Qual o feedback des-
tes dois trabalhos?

o Feedback foi super positivo. principal-
mente no caso do levem-me, tendo em 
conta que foi o primeiro, as pessoas apre-
ciaram realmente a voz, a letra e a música. 
São sempre muito específicas nos elogios. 
acho que isso é bom. Que mostra que real-
mente gostaram. 

O último ano tem sido marcado pela pan-
demia de Covid-19. De alguma forma este 
facto influenciou a composição dos temas?

influenciou muito. eu já estava a trabalhar 
e a estudar há algum tempo, tinha algumas 
ideias e algumas canções a surgir. Quando 
a pandemia começou eu fiquei mais tempo 
em casa, tinha menos trabalho fora e en-
tão consegui finalmente parar, olhar para o 
que tinha, cantar, tocar, dedicar tempo às 
minhas musicas e aos meus pensamentos. 
por isso, inevitavelmente, surgiram temas, 
assuntos sobre os quais me apetecia es-
crever, melodias, ritmos.

Sabemos que está a preparar mais dois ori-
ginais. Para quando o lançamento?

eu queria muito que o lançamento fosse 
em agosto, estou a trabalhar para isso e 
espero que o universo conspire a favor.

A aposta continuará a ser cantar em por-
tuguês, ou poderemos vir a ter surpre-
sas em inglês ou castelhano?

em inglês é muito pouco provável mas 
em castelhano certamente que sim. eu 
sou muito influenciada pela cultura es-
panhola desde sempre. principalmen-
te no campo das artes e da cultura. a 
música, a literatura, as artes visuais, a 
língua em si. 

gosto muito de música espanhola e de 
cantar em espanhol. por isso, esse é um 
desafio que me faço a mim mesma. 

Para já os trabalhos têm sido divulgados 
em plataformas digitais. Para quando 
um CD? ou a aposta passa mesmo ape-
nas pelo mundo digital?

eu estou numa fase em que a cada mú-
sica que eu faço, descubro alguma coi-
sa sobre mim enquanto musico. estou a 
descobrir-me a mim e à minha música. 
esta partilha “rápida” do que vou fazen-
do, e o feedback que o digital me pode 
dar acaba por me ajudar nesse processo. 
eu acho que um álbum não é só um con-
junto de canções. acho que num álbum 
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as canções devem relacionar-se de al-
guma forma. Serem partes de uma coi-
sa só. eu ainda não estou aí. por agora 
quero lançar estes dois singles. São bem 
diferentes dos primeiros, trazem ritmos 
diferentes, quero experimentar!

tem formação superior na área da Co-
municação. Nesse seu percurso acadé-
mico a música também esteve presente?

eu não aprendi música de forma “ofi-
cial”. a primeiras aulas de música que 
tive foram com o meu pai. ele tem for-
mação musical e ensinou-me o básico 
de solfejo. a minha mãe e o meu tio 
ensinaram-me a tocar guitarra e tive au-
las de canto. estudei muito, pesquisei, 
procurei sempre saber mais do que já 
sabia. a música foi sempre presente. eu 
fiz o meu percurso académico normal 
em comunicação social, mas sempre es-
tudei musica como hobbie, como activi-
dade de lazer. 

também estudei teatro e isso ajudou 
muito no processo criativo e não só. Foi 
fundamental.

De que forma essa formação influencia 
a sua música?

acho que tudo o que eu vivi influência a 
minha música. eu escolhi comunicação 

social porque queria fazer várias coisas 
profissionalmente. todas elas tinham 
em comum a Comunicação. eu traba-
lho em produção de televisão e adoro. 
a televisão deu-me acesso a muita coi-
sa. aprendi e aprendo muito, para a mi-
nha música, na televisão. descobri todo 
o mundo da parte técnica do som e da 
música. Foi a partir daí que comecei a 
interessar-me pela produção e pela gra-
vação. o facto de ser eu a gravar uma 
primeira versão, gravar as harmonias, 
ter essa autonomia, é uma grande mais 
valia. e é uma área onde quero muito 
investir e progredir.

estes são os primeiros passos para uma 
carreira na área da música?

espero que sim. o objectivo é sem dúvi-
da continuar. Crescer, aprender, continu-
ar a escrever, a compor e a cantar.

no fundo, o lema é: trabalhar o suficien-
te para estar sempre pronta para apro-
veitar as oportunidades que surgirem.

Para quando concertos ao vivo?

ja tive a oportunidade de estar ao vivo 
tanto com o levem-me como com alguns 
originais que vou lançar. espero voltar a 
estar com o lançamento dos próximos 
dois temas. i

É umA DAS vOzeS Que eStá A CAtivAr O PAíS. “CASA DA LuA” e “Levem-me” SãO OS PrimeirOS temAS OrigiNAiS. mAriA 
HeLeNA É fOrmADA em COmuNiCAçãO SOCiAL. NAturAL De mONfOrte, SemPre bebeu DA CuLturA eSPANHOLA. O fLAmeNCO, 
AS SeviLHANAS e O PASODObLe trANSPOrtAm-NA PArA A iNfâNCiA e PArA A SuA eSSêNCiA PurA. reSPirA múSiCA DeSDe 
CeDO. O PAi tOCAvA SAxOfONe e eNSiNOu-LHe O Que É A múSiCA. AOS 12 ANOS APreNDeu A tOCAr guitArrA COm A mãe. A 

HiStóriA De mAriA HeLeNA COmeçA AgOrA e em AgOStO SurgirãO NOvOS OrigiNAiS.



Space Jam: uma Nova era
bem-vindos ao jam! lebron james, campeão da nba e 
ícone mundial, parte numa aventura épica lado a lado 
com o eterno bugs bunny no filme evento de animação 
e imagem real “Space jam – uma nova era” do realiza-
dor malcolm d. lee e de uma inovadora equipa de cria-
dores que inclui ryan Coogler e maverick Carter. esta 
jornada de transformação é um tresloucado agregado 
de dois mundos, que revela até onde vão alguns pais 
na tentativa de criar laços com os seus filhos. i

Título original: Space Jam: A New Legacy; Animação, Aventura, Comédia; Data 
de Estreia: 15/07/2021; Realização: Malcolm D. Lee; País: EUA; Idioma: Inglês;

Fonte: Castello Lopes

Apex Legends
entra em ação com tiroteios entre heróis que vão além do bat-
tle royale da respawn entertainment, o experiente estúdio que 
criou a série titanfall.
apex legends é um jogo de tiros entre heróis free-to-play, com 
um conjunto em constante expansão de personagens lendárias, 
poderosas habilidades e centenas de elementos cosméticos 
para desbloquear. i

Fonte: Playstation

xiaomi mi Android tv Stick
Chegou a mi tV Stick da Xiaomi! a peça que faltava na sua sala 
de estar que vai transformar a sua televisão numa Smart tV.
o mi tV Stick da Xiaomi possui android tV 9.0 para lhe propor-
cionar a melhor experiência de visualização e desempenho no 
grande ecrã. usufrua de uma interface criada para a sua tV. i

Fonte: PC Diga

	Sour   
Olivia rodrigo

 

	the Dark Side of the 
moon – Pink floyd

  Wish you were here  
Pink floyd

  the Doors   
the Doors

  bpm   
Salvador Sobral

 the Wall   
Pink floyd

	the rise and fall of ziggy 
Stardust – David bowie

	voz e violão   
António zambujo

	e Ainda…   
Carlos do Carmo

	reprise   
moby

  Fonte: Associação 
Fonográfica Portuguesa

 bad Habits   
ed Sheeran

 good 4 u   
Olivia rodrigo

	Save your tears  
Weeknd

	Heartbreak Anthem
galantis/guetta/Little mix

 i wanna be your slave 
maneskin

 Holiday   
KSi

	beggin  
maneskin

 Oliver twist   
Arrdee

	You right   
Doja Cat & Weeknd

	traitor   
Olivia rodrigo

Fonte: APC Chart
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Nintendo Switch

olá neste magazine gamer, 
vou falar sobre a nova ver-
são da nintendo Switch.
a nintendo anuciou uma 
nova versão da nintendo 
Switch, a nintendo Switch 
(oled model). esta nova 
versão traz um ecrã maior, 
com tecnologia oled, com 
cores mais vibrantes e um 
ecrã mais luminoso. 
Com um tamanho similar à 
versão original, este modelo 
apresenta um suporte para 
“table top mode” parecido 
com o que encontramos nos 
tablets Surface. este novo 
modelo surge com uma 
dock, compatível com o mo-
delo original, redesenhada, 
e que substituirá uma porta 
usb 3.0 por uma porta ether-
net. uma “feature” há muito 
pedida pelos fãs. 
importa referir que a defeni-
ção, tanto no modo tV, como 
portátil, é a mesma, 1080p e 
720p respetivamente. 
os joy cons não apresentam 
mudanças, pelo que pode-
rás usá-los com que vem 
com o modelo novo com o 
modelo original e os origi-
nais com o modelo novo.
mas a verdadeira pergunta 
é: valerá a pena comprar 
este novo modelo se já tens 
a original?
a resposta, pelo menos 
para mim, é não. este novo 
modelo é mais uma versão 
Xl da Switch. nada mais 
que um design mais recen-
te e um ecrã melhor. agora 
se ainda não tens uma Swi-
tch, eu esperaria e compra-
ria a nova versão. mesmo 
sendo 50 euros, mais cara, 
acho que o ecrã justifica. e 
se vais comprar uma nova 
consola, eu compraria a 
melhor versão.
pessoalmente acho que este 
redesign fui uma boa aposta 
pela nintendo, o design da 
Switch estava desatualizado, 
e como não é mais podero-
so que a versão original, isto 
não torna a versão original 
obseleta. também gostei da 
nova cor o branco a substi-
tuir a versão preta da conso-
la, e os joy con brancos são 
lindíssimos, sou capaz de 
comprá-los. i
      

     afonso Carrega

(aluno do 10o ano)

earbuds QCY t5
graças ao mais recente chipset audiowise bluetooth 5.0, o t5 
consome menos energia, mas oferece conectividade mais está-
vel. o modo de jogo oferece um atraso reduzido. Com o inter-
ruptor master, você pode escolher qualquer um dos fones a usar 
diretamente. i

Fonte: PC Diga

viúva Negra
natasha romanoff, também conhecida como Viúva ne-
gra, vê-se implicada numa conspiração que envolve o 
seu passado como espiã russa, muito antes de se tor-
nar membro dos Vingadores. perseguida por uma força 
maligna que tudo fará para a ter do seu lado, ela vai 
ter de encarar erros graves de outrora, de que hoje se 
arrepende, e curar relações com pessoas que lhe foram 
próximas. i

Título original: Black Widow; Ação, Aventura; Data de Estreia: 08/07/2021; 

Realização: Cate Shortland; País: EUA; Idioma: Inglês

Fonte: Castello Lopes

WarioWare: get it together!
o Wario volta a tentar a sua sorte com os videojogos, mas desta 
vez entra a fundo… literalmente! ajuda o Wario e os seus amigos 
a escapar de um micromundo repleto de microjogos e tenta 
superar mais de 200 desafios extravagantes em WarioWare: get 
it together! para a nintendo Switch. i

Fonte: Nintendo




