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PORTUGAL É CAMPEÃO MUNDIAL

NO FUTSAL SÃO 
ELAS QUE MANDAM



portugal sagrou-se campeão do mundo 
em futsal feminino universitário ao ven-
cer a final ante a formação do brasil nas 
grandes penalidades, por 6-5. o mundial 
decorreu em braga e guimarães e onde 
a associação académica da universidade 
do minho (aauminho) e a universidade 
do minho assumiram o papel de anfitri-
ãs. a prova foi organizada pela Federação 
internacional do desporto universitário 
(FiSu), através da Federação académica 
do desporto universitário (Fadu).
o conjunto luso entrou para a história da 
competição e viu o seu feito ser reconhe-
cido por todo o país e pelo presidente da 
república, marcelo rebelo de Sousa.
o Chefe de estado, em nota a que o ensi-
no magazine teve acesso, “felicita a a Se-
leção nacional Feminina que conquistou 
o primeiro lugar no Campeonato mundial 

universitário de Futsal 2022 que se dis-
putou em guimarães”.
nesta partida, muito bem disputada, an-
gélica (2), Catarina ribeiro (1), pedreira 
(1) e leninha (1) marcaram os golos pela 
equipa lusa, enquanto que ana nasci-
mento (2), beatriz Fernandes (2) e lu-
ana da Silva (1) marcaram pela equipa 
da Confederação brasileira do desporto 
universitário (Cbdu).
num jogo com final épico, as pupilas de 
ricardo azevedo perdiam por 5-1 ao inter-
valo, mas transfiguraram-se na segunda 
parte e igualaram: sem golos no prolon-
gamento, no desempate por penáltis, ana 
pinto tornou-se a heroína, ao defender o 
último remate, de mayara almeida.
mas se na competição feminina portugal 
sagrou-se Campeão do mundo universitá-
rio, em masculinos foi conquistada a me-

Portugal é camPeão mundial

no futsal são 
elas que mandam

dalha de bronze. no jogo da seleção mas-
culina, onde se decidia o terceiro e quarto 
lugares, portugal venceu a Chéquia por 
5-3, com golos de Francisco d’oliveira (2), 
tomás reis (1), ricardo lopes (1). pelos 
checos marcaram Jan Sipka, lukas lecjaks 
e matyas blahuta. depois de dez anos, a 
seleção voltou a conquistar uma meda-
lha, somando-se duas na edição deste 
ano, que decorreu em braga e guimarães, 
com organização local da associação aca-
démica da universidade do minho.
recorde-se que esta é a terceira vez que 
a competição decorreu em solo luso. 
“em 1998 e 2012 a cidade dos arcebispos 
recebeu também seleções universitárias 
de futsal vindas das várias partes do 
globo. de referir que a organização do 
mundial universitário deste ano estava 
inicialmente prevista para Xangai (Chi-

na), estando a alteração da organização 
relacionada com as restrições impostas 
pelo país asiático no combate à pande-
mia”, explica a organização.
a Fadu relembra, na informação veiculada 
ao ensino magazine, o sucesso de portu-
gal na competição. “as seleções portu-
guesas de futsal feminino somavam, até 
este mundial, duas medalhas de prata, em 
2008 e 2010, e três medalhas de bronze, 
em 2012, 2016 e 2018. no masculino, por-
tugal foi campeão mundial universitário 
em 2008, e quatro anos depois conquistou 
o terceiro lugar. de salientar ainda que as 
seleções universitárias foram sendo acom-
panhadas pelas equipas técnicas lideradas 
pelo selecionador nacional Jorge braz”.
desde a fundação da Fadu, em 1990, já 
foram organizados em portugal 13 cam-
peonatos mundiais universitários. i

Portugal é o novo camPeão mundial em futsal feminino universitário. as atletas lusas 

venceram na final a Poderosa formação do Brasil e entraram Para a história da modalidade.



o Pai tirano
‘o pai tirano’ é uma comédia que pretende, de forma bem-hu-
morada, pôr a nu o que é ser português –tanto em 1940 como 
em 2022. este remake conta a história de uma companhia de 
teatro, de homens e mulheres apaixonados e de enganos e 
mal-entendidos. Chico ama tatão, que é cortejada por artur. 
graça ama Chico mas não sabe que ele ama tatão. Santana 
escreve uma peça para os grandelinhas que servirá de guião 
à paixão de Chico e convencerá tatão de que ele é um rico 
conde. a peça é depois encenada e acabam todos na prisão. i
Título original: O Pai Tirano; Comédia; Data de Estreia: 21/07/2022; Realização: 
João Gomes; País: Portugal; Idioma: Português; 

Fonte: Castello Lopes

suicide squad: 
Kill the Justice league
Suicide Squad: Kill the Justice league é uma aventura cheia 
de ação na terceira pessoa que desafia géneros, tendo sido 
criado pelos rocksteady Studios, responsáveis pela série bat-
man: arkham. Com uma narrativa original na enorme cidade 
em mundo aberto de metrópolis, Suicide Squad: Kill the Justice 
league coloca quatro supervilões da dC numa rota de colisão 
com uma força alienígena invasora e super-heróis da dC con-
centrados em destruir a cidade que outrora protegeram. entre-
tanto, o esquadrão Suicida também terá de lidar com explo-
sivos mortíferos, implantados nas suas cabeças, que podem 
disparar a qualquer momento. i              Fonte: Playstation

mi smart Projetor 2 Pro
Com o seu mais recente projetor, a Xiaomi quer transformar a 
tua sala numa sala de cinema. trata-se do seu mais recente 
projetor mi Smart projector 2 pro. Com este pequeno e elegan-
te projetor a Xiaomi permite uma experiência de visualização 
imperdível, através da criação de um painel de 60 a 120 pole-
gadas, com resolução Full Hd, grande contraste e cores nítidas.
enquanto esperas pelo novo mi Smart projetor 2 pro, descobre 
os projetores Xiaomi. i

Fonte: Worten
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	harry’s house  
harry styles

 Proof   
Bts

  eu de toupeira  
José afonso

  the dark side of the 
moon – Pink floyd

 harry styles   
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Porcupine tree

	fine line   
harry styles

	a light for attracting 
attention – smile

	nevermind   
nirvana

  Fonte: Associação 
Fonográfica Portuguesa

 afraid to feel  
lf system

 as it was   
harry styles

	running up that hill  
Kate Bush

	Break my soul  
Beyonce

 green green grass  
george ezra

 go    
cat Burns

	about damn time  
lizzo

 iftK – tion Wayne & 
la roux

	massive   
drake

	21 reasons nathan

dawe ft ella henderson

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)

insta360 one rs 
Flexibilidade total. Sem compromissos. a única câmara de ação 
que fotografa 360 e grandes ângulos com apenas a troca de 
uma lente. estabilização de imagem suave, não importa qual 
das lentes esteja a utilizar. o poderoso rS Core agora oferece 
estabilização FlowState na câmara quando emparelhado com 
as lentes grande angulares. nenhuma edição necessária.
4x mais megapixels. Capture os detalhes extras que aqueles 
momentos perfeitos merecem, com melhores cores e ilumina-
ção. grave imagens 6K ultra-detalhadas que ficariam em casa 
em um filme de Hollywood, com uma proporção clássica de 
2,35:1 para visualização em widescreen. i

Fonte: Worten

digimon adventures:
a Última evolução Kizuna
passaram dez anos desde o Verão em que o tai, o agumon 
e os outros viveram a sua aventura no mundo digital. a 
existência das Crianças eleitas tem sido gradualmente reco-
nhecida pelo mundo inteiro, e ver digimon no mundo real 
tornou-se em algo menos invulgar. entretanto, quando um 
digimon chamado eosmon começa a causar incidentes por 
todo o mundo às Crianças eleitas, menoa e imura, especia-
listas que estudam os digimon, pedem ajuda ao grupo. i
Título original: Dejimon Adobenchã Last Evolution Kizuna;, Anime, Aventura; 
Data de Estreia: 11/08/2022; Realização: Tomohisa Taguchi; País: Japão; Idioma: 
Português

Fonte: Castello Lopes

no man’s sky
em no man’s Sky, cada estrela é a luz de um sol distante, em 
cuja órbita encontrarás planetas cheios de vida, e podes visi-
tar qualquer um à tua escolha. Voa do espaço profundo para 
as superfícies planetárias, sem ecrãs de carregamento e sem 
limites. neste universo infinito de geração por procedimentos 
vais descobrir locais e criaturas que nenhum outro jogador 
viu... e talvez nunca mais volte a ver. no centro da galáxia está 
um impulso irresistível que te leva numa viagem na sua dire-
ção, para descobrires a verdadeira natureza do cosmos. mas 
enfrentando criaturas hostis e piratas temíveis descobrirás que 
a morte tem um preço, e que o segredo da sobrevivência está 
nas escolhas que fazes quando melhoras a tua nave, a tua 
arma e o teu fato. i     Fonte: Nintendo




