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CAMPEONATO DO MUNDO DE MOTONÁUTICA EM VILA VELHA DE RÓDÃO



a última prova do Campeonato do mun-
do em motonáutica em Fórmula 2 de-
correu em portugal, no rio tejo, em Vila 
Velha de ródão. a prova foi emotiva 
quanto baste e juntou os melhores pi-
lotos da atualidade. a velocidade foi 
uma constante. nesta comeptição as 
embarcações conseguem chegar aos 
100 km/h em apenas 4 segundos, atin-
gindo uma velocidade máxima de 190 
km/h.

Com o monumento natural portas de 
ródão como pano de fundo, a competi-
ção reuniu, nas margens do rio muitos 
espetadores que não quiseram perder 
a oportunidade de ver, ao vivo, uma 
prova que juntou a velocidade à pe-
rícia. este facto viria a ser destacado 
pelo presidente da Federação portu-
guesa 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. 

Campeonato do mundo de motonáutiCa em Vila Velha de Ródão

os gloRiosos pilotos dos baRCos VoadoRes

deste modo, o português duarte be-
navente, campeão do mundo no ano 
passado, perdeu a oportunidade de 
renovar o título. no final da prova o 
atleta lusitano, lembrou que “os cam-
peonatos 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 clas-
sificou como “estranha”. Já sobre o 
evento em Vila Velha de ródão, o pi-
loto português classificou-a como “es-
petacular”.

luís pereira, presidente da Câmara de 
Vila Velha de ródão, também fez um 
balanço positivo da passagem do even-
to pelo concelho, destacando a im-
portância da prova a nível mundial. o 
autarca sublinhou que esta é uma das 
fortes apostas que o município tem fei-
to. “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 nos-
so país se projeta internacionalmente 
e se afirmam as capacidades deste 
território”.i

CmVVr (Fotos)

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.



magazine 
gamer
olá, nesta edição do maga-
zine gamer vou falar sobre 
gta trilogy the definitive 
edition.

nesta triologia remasteriza-
da paras as consolas e com-
putadores modernos pode-
rás aventurar-te nas ruas de 
três jogos diferentes.

poderás aproveitar liberty 
City ao máximo com grá-
ficos atualizados e com a 
mesma diversão de sempre.

também conseguirás revi-
ver Vice City com os mes-
mos 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 joga-
blidade aprimorada! esta 
triologia sairá para pS5, 

Xbox Series X|S, pS4, Xbox 
one, nintendo Switch e pC.
esta será a primeira vez 
que uma consola domésti-
ca 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 

a Família addams 2
a arrepiante família favorita de todos está de volta na 
sequela da comédia de animação “a FamÍlia da adda-
mS 2”. nesta nova história, encontramos mortícia e go-
mez desgostosos por verem os filhos a crescer, a faltar 
a jantares de família e totalmente absorvidos pelo “po-
der dos telemóveis”. de forma a recuperarem a harmo-
nia 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, 

Canadá; Idioma: Português;          Fonte: Castello Lopes

marvel’s guardians of the galaxy
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

Fonte: Playstation

apple Watch series 7 gps
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

Fonte: PC Diga

	senjutsu   
iron maden

 

	happier than ever  
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  
laginha and sasseti

  Fonte: Associação 
Fonográfica Portuguesa

 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

 obsessed with you  
Central Cee

	 industry baby – lil 
nas X & jack harlow

 bad habits   
ed sheeran

	out out – joel Corry/
jax jones/XCX

	happier than ever   
billie eilish

Fonte: APC Chart

joystick + quadrante thrustmaster 
réplicas ergonómicas do mundialmente famoso quadrante la-
teral 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 expe-
riência de aviação civil completa – com todas as funcionalidades 
de que necessita para desempenhar o papel de comandante, 
sem qualquer pressão. i

Fonte: PC Diga

eternals (eternos)
eternals (eternos) da marvel Studios apresenta uma 
empolgante nova equipa de super-heróis do universo 
Cinematográfico marvel. esta história épica, que abran-
ge 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

mario party superstars
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 núme-
ro de estrelas enquanto tentas sabotar os teus adversários no 
bolo de aniversário da peach, um tabuleiro do primeiro mario 
party. i

Fonte: Nintendo

 (aluno do ensino Secundário)



João ramos e Filipe palmeiro são os vence-
dores da baja oeste de portugal. a prova, 
organizada pela escuderia Castelo branco, 
e pontuável para os campeonatos nacio-
nais 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.

a baja oeste, desenhada pela escuderia, 
clube referência internacional na organiza-
ção 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 nacio-
nais ao conquistarem o terceiro lugar no 
pódio. destaque, ainda, para alejandro mar-
tins e José marques que colocaram o mini 
Countryman JCW no segundo lugar final.

“arrancámos para o último dia em terceiro. 
pudemos controlar os nossos adversários 
porque o que mais queríamos era conquis-
tar já o campeonato. Conseguimos fazê-lo 

pela mão da esCudeRia Castelo bRanCo

baja oeste sagRa Campeões
e ainda vencemos o último setor, algo que 
não pensei ser possível. estou muito con-
tente com a conquista do título e só tenho 
de agradecer à minha equipa. Sem eles não 
era possível. estão todos de parabéns”, ex-
clamou o novo campeão nacional de tt”, 
referiu, no final da prova tiago reis.  

Já nas motos, gustavo gaudêncio, em Hon-
da CrF 250, tornou-se no primeiro vence-
dor da baja oeste de portugal, sagrando-se 
campeão nacional tt1. “a corrida começou 
muito bem, logo no prólogo. o primeiro se-
tor 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 posiciona-
do na luta pelo título absoluto”, disse no 
final da baja.

nos quads, luís Fernandes, em Yamaha 
YFz 450r, inscreveu o seu nome como ven-
cedor nos quads e João dias e João Filipe 
foram os melhores nos SSV. i

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 or-
ganizada 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 cida-
de albicastrense está praticamente pronto 
para receber as equipas que competem 
nas mais diversas categorias do Campeo-
nato 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 Cam-
peonato de portugal de ralicross, quase 
todas ainda têm a classificação indefinida 
e ainda não se sabe quem são os campe-

Campeonato de poRtugal de RaliCRoss 2021

títulos deCidem-se 
na beiRa baiXa

ões. É com este contexto que os concor-
rentes 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 escu-
deria Castelo branco volta a receber uma 
prova do Campeonato de portugal de rali-
cross. 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 auto-
móvel 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 gran-
de evento desportivo”, afirma o diretor de 
prova, miguel ramos. i


