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Rodrigo Lourenço

A história do jovem que está
a conquistar o The Voice
Aos 17 anos Rodrigo Lourenço chegou à final do The Voice
Portugal. António Zambujo, seu mentor no programa da RTP1,
considera-o um “músico excecional”.
A “Maldição”, de Amália Rodrigues, foi a
canção que lhe deu o passaporte para a
entrada no concurso. António Zambujo foi
o mentor escolhido, e semana após semana, o compositor e intérprete português
reforçou a qualidade de Rodrigo Lourenço.
“Não deixa de ser excecional ver um miúdo com 17 anos fazer aquilo que ele faz”,
disse António Zambujo, considerando-o
“um músico excecional”.

Rodrigo Lourenço, 17 anos, conquistou o
público e os jurados no The Voice, programa da RTP1. Dia 6 de fevereiro vai
disputar a grande final. Aluno da Escola
Secundária Nuno Álvares e do Conservatório de Castelo Branco, olha para a música como um caminho de futuro.
Semana após semana, o jovem, que entrou no programa ainda com 16 anos, foi
um dos concorrentes que mais se destacou, interpretando, com excelência diferentes temas, tocando-os também ao piano. “A música sempre fez parte de mim”,
disse em diferentes ocasiões. Começou
na Orquestra Típica Albicastrense, onde
se iniciou a tocar piano. Depois passou
ao Conservatório. Como referiu ao Reconquista “não queria a música apenas
como hobbie, precisava de mais”.

O The Voice surge no caminho de Rodrigo Lourenço precisamente a partir
do Conservatório albicastrense, e após
um desafio da sua professora de piano,

Rita Moreira. É nesse estabelecimento
de ensino que, diz, ter começado a perder a timidez e a ganhar confiança nele
próprio.

A sua presença no programa não passa
indiferente. Ao piano faz a diferença. Interpretou temas de Gisela João, Amália,
Queen. Rodrigo Lourenço considera que
“é muito importante para um músico saber tocar um instrumento para se poder
acompanhar”. Mas é na voz que está o
segredo. O curso de canto que frequenta no Conservatório é uma mais valia.
O jovem dá o exemplo do canto lírico
que considera “que exige mais estudo e
técnica”. A partir “dele todos os outros
serão mais fáceis de experimentar”. i

Magazine
Gamer

 Recomeçar 		
Tony Carreira

Olá nesta edição do Magazine Gamer irei apresentar
alguns dos meus jogos preferidos, aqueles que trago ou
já trouxe no meu telemóvel.

Marry Me: Fica Comigo
World Soccer Champs
Em primeiro lugar tenho de
falar de um jogo desenvolvido por portugueses. Neste
jogos podes controlar seleções e clubes de todo o
mundo com os nomes reais
de jogadores e ainda todas
as competições que possas
querer, desde a segunda liga
portuguesa, passando pela
liga Europa até à Taça dos
libertadores. É, sem dúvida,
um dos melhores jogos de
futebol mobile.

Recheado de canções originais de Jennifer Lopez e da estrela
mundial Latina da música, Maluma, Marry Me – Fica Comigo
apresenta J-Lo no papel da superestrela musical Kat Valdez
e Owen Wilson como Charlie Gilbert, um professor de matemática — dois absolutos desconhecidos que decidem casar
e só depois se conhecerem melhor. Um romance improvável
sobre duas pessoas diferentes à procura de algo real num
mundo onde o valor é baseado em likes e seguidores. i

Pica e o Cristal Mágico (Dob.)

 A Minha História

Existe um cristal mágico que tem o poder de trazer água de volta
à floresta. Mas foi roubado por Bantour, o rei dos ursos. Só um
herói corajoso poderá trazê-lo de volta e evitar a seca. A pequena Pica, uma jovem fêmea ouriço-cacheiro, e o seu amigo Tom,
o esquilo, decidem então partir à aventura para salvar a natureza! Por vezes, os mais pequenos são os mais corajosos. i

 The Dark Side of the

Título original: Marry Me; Comédia, Drama, Romance; Data de Estreia:
10/02/2022; Realização: Kat Coiro; País: EUA; Idioma: Inglês

Título original: Latte and the Magic Waterstone; Animação, Aventura; Data de
Estreia: 27/01/2022; Realização: Regina Welker; País: Alemanha; Idioma: Português;

Fonte: Castello Lopes

Fonte: Castello Lopes

Sara Carreira

Moon – Pink Floyd

 30 			
Adele

 The Wall 		
Pink Floyd

 Voyage 		
ABBA

 Hotel California
Eagles

 Nevermind 		
Nirvana

 = 			
Ed Sheeran

 Music of the Spheres
Coldplay

World Box
Neste jogo podes ser Deus!!!
Podes criar um mundo à tua
imagem, com monstros, dragões e elfos. Um Sandbox
muito completo com seres
que podem criar uma civilização, como elfos ou homens,
que podem entrar em conflito e expandirem os seus reinos. Um jogo emotivo, onde
até os animais interagem
entre si, onde os predadores
caçam presas, e em que os
animais precisam de comer
para não morrerem.

		

UNCHARTED:
Legacy of Thieves Collection

Parte em busca do teu legado e deixa a tua marca no mapa
em UNCHARTED: Coleção Legado dos Ladrões. Vive as narrativas cinematográficas e emocionantes da Naughty Dog e as
melhores e mais explosivas cenas de ação da icónica saga.
Descobre a história esquecida na companhia de dois ladrões carismáticos e complexos e acompanha-os enquanto
viajam deslumbrados pelo mundo, em busca de aventuras
extraordinárias e de conhecimento perdido. i

Fonte: Associação
Fonográfica Portuguesa

DRAGON BALL Z : KAKAROT

Vive a história do DRAGON BALL Z desde os eventos mais
épicos até às missões secundárias mais despreocupadas.
Trava batalhas icónicas do DRAGON BALL Z a uma escala
inédita. Combate através de grandes campos de batalha
com cenários destrutíveis e descobre batalhas de bosses
épicas contra inimigos inesquecíveis (Raditz, Freeza, Cell,
etc.). i

 ABCDEFU 		
Gayle

Fonte: Nintendo

Fonte: Playstation

 Easy on me 		
Adele

2 Player Games
Este jogo é bom para quando
estás aborrecido, por exemplo num intervalo da escola
ou aula de substituição, e tenhas mais um colega nessa
mesma situação. Com este
jogo podes matar tempo,
com diferentes minijogos
que podem ser jogados por
dois jogadores no mesmo
dispositivo. Desde ténos de
mesa até chadrez, terão sempre algo que gostem de jogar.
Este jogo também é bom
caso tenham uma prima chata ou uma criança que não
vos pare de chatear. E caso,
estejam sozinhos podem jogar contra o telemóvel. i
Afonso Carrega		
(Aluno do Ensino Secundário)

 We don’t talk about

Bruno – Gaitan/
Castillo/Adassa/Feliz

 Fingers Crossed

Lauren Spencer-Smith

 Seventeen Going

Under – Sam Fender

 Peru – Fireboy DML &
Ed Sheeran

Smartwatch Garmin
Vivomove Style

Rato Laser Logitech MX Master 3

Este smartwatch híbrido refinado combina o aspeto tradicional de um relógio analógico com as funcionalidades inteligentes essenciais de que necessita para acompanhar o
ritmo da sua vida atarefada. Os ecrãs de duas cores AMOLED
apenas surgem quando necessário. Ao interagir com o ecrã
tátil, os ponteiros movem-se dinamicamente em coordenação com os gráficos.
Fonte: PC Diga

O MX Master 3 tem uma precisão instantânea e um potencial infinito. É o rato mais avançado da Master Series até
agora -- projetado para criativos e projetado para codificadores. Se você pode pensar, você pode dominá-lo.
A Logitech reinventou a roda. A rolagem eletromagnética
MagSpeed™ totalmente nova é precisa o suficiente para
parar num pixel e rápida o suficiente para rolar 1.000 linhas
num segundo. Trabalhe confortavelmente com uma silhueta
perfeitamente trabalhada para o formato da palma da mão.
Fonte: PC Diga

 Overseas – D-Block

Europe ft Central Cee

 Surface Pressure
Jessica Darrow

 Coming for you –

Switchotr ft A1 & J1

 Sacrifice 		
Weeknd

Fonte: APC Chart

Jovem de 16 anos escreve obra de poesia

Bloco de notas do telemóvel para o livro
coisa, por mais banal que fosse, desde que se relacionasse com o conhecimento científico, com as origens
conhecidas e desconhecidas, com as
relações entre causas e efeitos, com
as problemáticas entre o quotidiano vivido e o universo desejável”. Também
Joaquim Picado, autor da maioria das
ilustrações, salientou a qualidade dos
poemas de Afonso Carrega, lembrando
que foi o jovem autor que escolheu as
ilustrações, entre as muitas pinturas
apresentadas.

Aos 16 anos, Afonso Carrega, aluno do
11º ano da Escola SEcundária Nuno Álvares, em Castelo Branco, apresentou,
em dezembro, o seu primeiro livro de
poesia. Bloco de Notas (ed. RVJ Editores), assumindo-se como um dos mais
jovens autores nacionais.
Bloco de Notas tem a particularidade de ter sido escrito no telemóvel, o
que torna o livro mais singular e com
um conteúdo cheio de ironia, humor e
amor, em poemas desconcertantes.
A obra, prefaciada pelo poeta António
Salvado, conta com as ilustrações de
Joaquim Picado e Florinda Baptista,
tendo ainda um posfácio e uma nota
de abertura dos docentes universitários, Maria de Lurdes Barata e João Ruivo, respetivamente.
O jovem autor lembra que o nome do
livro surge precisamente do “bloco de
notas do telemóvel, onde escrevi os
meus poemas. É nele que me é mais
fácil escrever”, disse.
A cerimónia foi presidida pelo presidente da Câmara de Castelo Branco,
Leopoldo Rodrigues, que elogiou o
jovem autor pelo trabalho realizado,
tendo contado com as intervenções de

João Carrega, editor do livro; António
Salvado, Joaquim Picado e João Ruivo.
A apresentação da obra esteve a cargo
de Maria de Lurdes Gouveia Barata.
António Salvado recordou que “quando o editor me facultou os poemas
do livro do Afonso, fiquei surpreendido, no bom sentido da palavra, pois
os poemas evidenciavam uma assinalável pureza e uma emoção mui-

to à flor da pele, mas manifestavam,
por outro lado, um tratamento muito
vivo do que era o ato criativo. Todos
os poemas têm um ponto comum, de
sentimentos vividos no dia-a-dia”.
Por sua vez João Ruivo revelou outra
afecta do jovem autor, descrevendo-o
como “um adolescente, teimosamente
curioso por tudo o que o rodeia, com
um enfoque muito claro em qualquer

Ao evento associaram-se alunos, colegas de Afonso Carrega, na Escola Secundária Nuno Álvares; o diretor daquele agrupamento, António Carvalho;
o presidente da Junta de Freguesia de
Castelo Branco, José Pires; os dois anteriores presidentes da Câmara albicastrense, José Alves e Luís Correia; bem
como muitos professores e, acima de
tudo, bastantes amigos que tornaram o
auditório da Biblioteca pequeno.
O livro já se encontra à venda na editora, nas lojas virtuais do Ensino Magazine
(https://www.ensino.eu/lojavirtual/), da Wook e da Bertrand, e,
em Castelo Branco, na papelaria Rimas
Cruzadas (três globos). i

