o do
ment zine
e
l
p
Su
ga
o Ma
Ensin bro 2021 -outu --------------------- tribuição
Dis
uita
Grat

Design Gráfico: Rui Salgueiro

RÓDÃO
E
D
A
H
L
E
V
A
EM VIL
A
IC
T
U
Á
N
O
T
O
O DE M
D
N
U
M
O
D
O
T
CAMPEONA

Magazine Eternals
Gamer
(Eternos)

Marvel’s
Guardians of the
Galaxy

Joystick +
Quadrante
Thrustmaster

Campeonato do Mundo de Motonáutica em Vila Velha de Ródão

Os gloriosos pilotos dos barcos voadores
Portugal acolheu o Campeonato do Mundo de Motonáutica nos passados dias 16 e 17 de
outubro. O Rio Tejo, em Vila Velha de Ródão, recebeu os melhores pilotos do mundo, num
evento em que os barcos chegaram a atingir os 190 km/h.

A última prova do Campeonato do Mundo em Motonáutica em Fórmula 2 decorreu em Portugal, no rio Tejo, em Vila
Velha de Ródão. A prova foi emotiva
quanto baste e juntou os melhores pilotos da atualidade. A velocidade foi
uma constante. Nesta comeptição as
embarcações conseguem chegar aos
100 km/h em apenas 4 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 190
km/h.

Com o monumento natural Portas de
Ródão como pano de fundo, a competição reuniu, nas margens do rio muitos
espetadores que não quiseram perder
a oportunidade de ver, ao vivo, uma
prova que juntou a velocidade à perícia. Este facto viria a ser destacado
pelo presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica, Paulo Ferreira.
A vitória acabou por surgir ao piloto
dos Emirados Árabes Unidos, Rashed
Al Qemzi, que liderou sempre a prova,
nas 45 voltas ao circuito, sagrando-se
com este triunfo campeão do mundo.

Deste modo, o português Duarte Benavente, campeão do mundo no ano
passado, perdeu a oportunidade de
renovar o título. No final da prova o
atleta lusitano, lembrou que “os campeonatos não se ganham todos anos.
Estivemos sempre na luta por um lugar
melhor, mas os erros pagam-se caros”.
Duarte Benavente aludia sobretudo à
corrida realizada na Lituânia, que classificou como “estranha”. Já sobre o
evento em Vila Velha de Ródão, o piloto português classificou-a como “espetacular”.

Luís Pereira, presidente da Câmara de
Vila Velha de Ródão, também fez um
balanço positivo da passagem do evento pelo concelho, destacando a importância da prova a nível mundial. O
autarca sublinhou que esta é uma das
fortes apostas que o município tem feito. “Faz todo o sentido esta aposta no
rio Tejo, com as Portas de Ródão como
pano de fundo”. Na sua perspetiva, é
com este tipo de iniciativas que o nosso país se projeta internacionalmente
e se afirmam as capacidades deste
território”.i
CMVVR (Fotos)
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Olá, nesta edição do Magazine Gamer vou falar sobre
GTA Trilogy The Definitive
Edition.

Eternals (Eternos)
Nesta triologia remasterizada paras as consolas e computadores modernos poderás aventurar-te nas ruas de
três jogos diferentes.

 Happier Than Ever

A Família Addams 2

Eternals (Eternos) da Marvel Studios apresenta uma
empolgante nova equipa de super-heróis do Universo
Cinematográfico Marvel. Esta história épica, que abrange milénios, é protagonizada por um grupo de heróis
imortais que se vê forçado a sair da sombra para se
reunir contra os mais antigos inimigos da humanidade,
os Desviantes. i
Título original: Eternals Festival; Ação, Aventura, Fantasia; Data de Estreia:
04/11/2021; Realização: Chloé Zhao; País: EUA, Reino Unido; Idioma: Inglês
Fonte: Castello Lopes

A arrepiante família favorita de todos está de volta na
sequela da comédia de animação “A FAMÍLIA DA ADDAMS 2”. Nesta nova história, encontramos Mortícia e Gomez desgostosos por verem os filhos a crescer, a faltar
a jantares de família e totalmente absorvidos pelo “poder dos telemóveis”. De forma a recuperarem a harmonia familiar, decidem juntar Wednesday, Pugsley, o Tio
Fester e o resto do grupo na sua caravana assombrada
e fazem-se à estrada para umas últimas “miseráveis”
férias em família. i
Título original: Addams Family 2 Ação, Aventura, Família; Data de Estreia:
28/10/2021; Realização: Greg Tiernan, Conrad Vernon; País: EUA, Reino Unido,
Fonte: Castello Lopes
Canadá; Idioma: Português; 		

Billie Ellish

 The Dark Side of The
Moon – Pink Floyd

 Metallica 		

The Black Album

 Sour 		
Olivia Rodrigo

 Nevermind 		
Nirvana

 The Wall 		
Pink Floyd

 Buena Vista Social

Club – Buena Vista
Club and R Cooder

 Mercury – Act 1

Imagine Dragons

 Abril a Quatro Mãos

Poderás aproveitar Liberty
City ao máximo com gráficos atualizados e com a
mesma diversão de sempre.

Laginha and Sasseti

		

Fonte: Associação
Fonográfica Portuguesa

Marvel’s Guardians of the Galaxy Mario Party Superstars
Também conseguirás reviver Vice City com os mesmos gráficos aprimorados
que existem nas consolas
de nova geração e poderás
exprienciar em 4K a 60 fps
no modo performance. E
claro, irás reviver o clássico
Gta San Andreas com jogablidade aprimorada! Esta
triologia sairá para PS5,

Liga as botas a jato do Star-Lord e viaja pelo cosmos neste novo
jogo dos Marvel’s Guardians of the Galaxy, repleto de ação e
aventura na terceira pessoa. Salta de uma situação explosiva
para outra e combate ao lado dos imprevisíveis Guardiões e de
um elenco de personagens originais e icónicas da Marvel para
salvar o destino do universo. i

Mario Party está de regresso com cinco tabuleiros clássicos dos
jogos Mario Party para a Nintendo 64. Desloca-te por um cenário
delicioso (literalmente!) numa corrida para obter o maior número de estrelas enquanto tentas sabotar os teus adversários no
Bolo de Aniversário da Peach, um tabuleiro do primeiro Mario
Party. i

Fonte: Playstation

Fonte: Nintendo

 Cold Heart		

Elton John & Dua Lipa

 Shivers 		
Ed Sheeran

 Love Nwantiti (Ah Ah
Ah) – Ckay

 Boyz – Jesy Nelson ft
Nicki Minaj

 Heat Waves 		

Glass Animals

Xbox Series X|S, PS4, XBox
One, Nintendo Switch e PC.
Esta será a primeira vez
que uma consola doméstica da Nintendo recebe GTA.
Vale dizer que a versão
de Nintendo Switch terá
suporte ao ecrã tatil e ao
giroscópio.
Sem dúvida uma versão
que deve vender que “nem
que pãesinhos quentes”,
estes clássicos. i
Afonso Carrega
(Aluno do Ensino Secundário)

 Obsessed with you
Central Cee



Joystick + Quadrante Thrustmaster Apple Watch Series 7 GPS
Réplicas ergonómicas do mundialmente famoso quadrante lateral e acelerador do Airbus, joystick ambidestro e tecnologia
magnética. Compatível com PC.
O TCA Captain Pack Airbus Edition inclui o TCA Officer Pack Airbus
Edition e o TCA Quadrant Add-on Airbus Edition, para uma experiência de aviação civil completa – com todas as funcionalidades
de que necessita para desempenhar o papel de comandante,
sem qualquer pressão. i
Fonte: PC Diga

Industry Baby – Lil
Nas X & Jack Harlow

 Bad Habits 		

O Apple Watch Series 7 tem o maior e mais avançado mostrador,
além das inovações vitais para a saúde.
O Series 7 reflete as maiores inovações tecnológicas da Apple. O
seu novo mostrador traduz‑se numa nova experiência. A leitura
torna-se mais fácil e é ainda mais simples de usar. i

Ed Sheeran

 Out out – Joel Corry/
Jax Jones/XCX

 Happier Than Ever
Billie Eilish

Fonte: PC Diga
Fonte: APC Chart

Pela mão da Escuderia Castelo Branco

Baja Oeste sagra campeões
João Ramos e Filipe Palmeiro são os vencedores da Baja Oeste de Portugal. A prova,
organizada pela Escuderia Castelo Branco,
e pontuável para os campeonatos nacionais de carros e motos, FIM Bajas World
Cup e Baja European Championship., teve
o o apoio das autarquias de Alenquer,
Azambuja, Bombarral, Cadaval, Sobral de
Monte Abraço e Torres Vedras.

e ainda vencemos o último setor, algo que
não pensei ser possível. Estou muito contente com a conquista do título e só tenho
de agradecer à minha equipa. Sem eles não
era possível. Estão todos de parabéns”, exclamou o novo campeão nacional de TT”,
referiu, no final da prova Tiago Reis.
Já nas motos, Gustavo Gaudêncio, em Honda CRF 250, tornou-se no primeiro vencedor da Baja Oeste de Portugal, sagrando-se
campeão nacional TT1. “A corrida começou
muito bem, logo no prólogo. O primeiro setor seletivo já não. Correu bastante mal. À
tarde, no segundo setor já consegui andar
mais rápido. Depois houve uma série de
penalizações, mas acabei por recuperar.
Com este resultado, sagrei-me campeão
nacional de TT1 e vamos ver como corre o
resto da época pois estou bem posicionado na luta pelo título absoluto”, disse no
final da Baja.

A Baja Oeste, desenhada pela Escuderia,
clube referência internacional na organização de provas motorizadas, foi emotiva do
príncipio ao fim. Nos carros, a dupla da
Toyota Hilux (João Ramos e Filipe Palmeiro)
impôs-se logo desde o prólogo.
Tiago Reis e Valter Cardoso, também em
Toyota Hilux, sagraram-se campeões nacionais ao conquistarem o terceiro lugar no
pódio. Destaque, ainda, para Alejandro Martins e José Marques que colocaram o Mini
Countryman JCW no segundo lugar final.

Nos quads, Luís Fernandes, em Yamaha
YFZ 450R, inscreveu o seu nome como vencedor nos quads e João Dias e João Filipe
foram os melhores nos SSV. i

“Arrancámos para o último dia em terceiro.
Pudemos controlar os nossos adversários
porque o que mais queríamos era conquistar já o campeonato. Conseguimos fazê-lo

Campeonato de Portugal de Ralicross 2021

Títulos decidem-se
na Beira Baixa
O Campeonato de Portugal de Ralicross
encerra a temporada na Beira Baixa com
a realização, entre 29 e 31 de outubro, do
Ralicross de Castelo Branco. A ronda organizada pela Escuderia Castelo Branco
marca o fim do campeonato e o Parque de
Desportos Motorizados de Castelo Branco
vai ser o palco das decisões.
O circuito situado nas imediações da cidade albicastrense está praticamente pronto
para receber as equipas que competem
nas mais diversas categorias do Campeonato de Portugal de Ralicross. Serão várias
as dezenas de inscritos, prontos a discutir
as melhores posições. Nesta jornada, que
fecha o calendário desta competição em
2021, muito se vai decidir.
Das sete categorias que constituem o Campeonato de Portugal de Ralicross, quase
todas ainda têm a classificação indefinida
e ainda não se sabe quem são os campe-

ões. É com este contexto que os concorrentes entram em competição. Ao longo do
fim-de-semana, realizam-se cerca de duas
dezenas de corridas que são, por hábito,
muito disputadas e emocionantes.
“É com grande entusiasmo que a Escuderia Castelo Branco volta a receber uma
prova do Campeonato de Portugal de Ralicross. Sabemos que, como é a derradeira
jornada da competição, que tudo se vai
decidir. Esperamos, por isso, uma ronda
extremamente disputada e interessante
para os concorrentes e espectacular para
o público. Existe uma paixão muito grande
na cidade e na região pelo desporto automóvel e temos a certeza que, com menos
limitações do que no último ano e meio,
o Parque de Desportos Motorizados de
Castelo Branco vai ‘assistir’ a uma grande evento desportivo”, afirma o diretor de
prova, Miguel Ramos. i

