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O maior evento 
de vídeojogos do país

   Lisboa Games Week
e Ensino Magazine 
esperam por ti!



o maior evento de videojogos realizado 
em portugal, o lisboa games Week, de-
corre de 17 a 20 de novembro em lisboa, 
no parque das nações. o ensino magazine 
volta a ser parceiro de uma iniciativa pro-
movida pela Fundação aip. esperamos por 
ti e convidamos-te a jogares a nossa roda 
da sorte. tens sempre prémios garantidos 
e habilitas-te a ganhar uma nintendo Swi-
tch.
para a edição deste ano são esperados 
cerca de 70 mil visitantes num evento 
que dá palco à indústria mas também a 
ti, para viveres uma experiência única e 
celebrares com as comunidades gaming, 
esports e pop Culture. o ensino magazine 
tem preparadas várias atividades através 
das quais vais ganhar diferentes prémios.
uma das novidades para edição deste ano 
diz respeito à presença das competições 
FpaK eSports – Campeonatos portugal 

endurance e velocidade. esta presença 
tem como objetivo principal promover e 
desenvolver a cultura de gaming no des-
porto automóvel, através do Sim racing, 
considerando também o elevado poten-
cial desta variante esports na adesão de 
novos públicos à modalidade e ao evento.
deste modo podes desfrutar de um gran-
de palco de competição Sim racing, pro-
movido pela Federação portuguesa de au-
tomobilismo e Karting (FpaK), automóvel 
Club de portugal (aCp) e pela Sports&You, 
no qual terás oportunidade de assistir às 
provas e performances dos grandes cam-
peões, mas também de sentar, apertar os 
cintos e acelerar a fundo.
mas há mais. o lisboa games Week apos-
ta também na sua componente educati-
va, com a realização de workshops e for-
mações destinadas aos jovens, em áreas 
tão diversas como “desenvolvimento de 
apps”, “python ia; “Como criar conteúdos 
para um Smartphone”; game design; ou 
“minecraft”.

O maiOr eventO de vídeOjOgOs dO país

LisbOa games Week 
e ensinO magazine
esperam pOr ti!

a última edição presencial do lisboa ga-
mes Week, de que o ensino magazine 
também foi media partner, foi visitado por 
66 mil pessoas, dos quais 17 mil foram 
estudantes e professores.
nesta edição iremos distribuir gratuita-
mente as edições de outubro e novembro 
do ensino magazine. no evento vais ter 
espaços dedicados ao gaming, esports, 
cosplay e popculture, loading zone e ser-
viço educativo.
nintendo, aoC, philips, FnaC, alpha ga-
mer e advnCe, entre outras marcas, refor-
çaram a sua aposta em conteúdos a de-
senvolver nos seus espaços, levando ao 
público uma programação de palco com 
embaixadores de marca, arenas gaming e 
passatempos.
o evento já havia anunciado anteriormen-
te a realização da final da Worten game 
ring lplol e a presença de várias com-
petições esports no seu espaço, FpaK 
eSports, Circuito tormenta, entre outras, 
bem como conteúdos nas áreas retroga-

mes, Cosplay e pop Culture cujos progra-
mas anunciará em breve.
o lisboa games Week é um evento para 
várias gerações de visitantes, tornando 
assim maior o desafio de, a cada edição, 
oferecer novos conteúdos exclusivos e 
segmentados, mas também com temáti-
cas abrangentes. o desafio passa sempre 
por aumentar a interação e o envolvimen-
to das comunidades através da agenda de 
novidades do evento, mas também pela 
activação dos seus canais através das 
novas dinâmicas de comunicação no pré 
e pós evento: – conteúdos interactivos; 
passatempos; sondagens e outras acções.
promovido pela Fundação aip, o lisboa 
games Week realiza-se de 17 a 20 de no-
vembro, na Fil – parque das nações e, 
mais uma vez, levará ao grande público o 
melhor do gaming, esports, cosplay e pop 
culture, jogos nacionais e, o seu serviço 
educativo, este mais orientado para alu-
nos e professores e em antecipação com 
programa online, nos dias 14, 15 e 16. i
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Uma História de Heróis
durante a guerra da Coreia, 2 pilotos da marinha dos eua 
arriscam a sua vida de forma heroica, tornando-se nos 
pilotos mais conhecidos da época. o filme “devotion uma 
História de Heróis” destaca a história do primeiro piloto 
negro da marinha dos eua e da dedicação do seu asa num 
tempo geopolítico incerto e racista. i 

Título original: Devotion ; Acção, Aventura; Data de Estreia: 24/11/2022; 

Realização: J.D. Dillard País: EUA Idioma: Inglês

Fonte: Castello Lopes

goat simulator 3
reúne o rebanho e aventura-te numa nova experiência de 
quinta totalmente realista, que te coloca nos cascos da mais 
detestável protagonista feminina. Convida até três amigos em 
jogo cooperativo online ou local, semeia o caos em equipa ou 
compete em minijogos e perde amigos. i

Fonte: Playstation

asrock anuncia monitor de 13.3”
para instalar na Lateral do 
desktop
Há algum tempo atrás, algumas placas-mãe aSrock apare-
ceram com um conector edp, o que parecia estranho, uma 
vez que além do mercado de dispositivos com ecrãs in-
corporado ou dos portáteis, não é comum encontrar esta 
ligação edp. a aSrock revelou agora para que serve, nome-
adamente um ecrã de 13,3 polegadas, ou um kit de painel 
lateral. por outras palavras, trata-se de um ecrã de 13,3 po-
legadas que se monta dentro da caixa do computador, as-
sumindo que tem um painel lateral de vidro temperado. i

Fonte: PC Diga

magazine gamer
esta edição do magazine ga-
mer será dedicada às notícias 
mais insólitas deste mês no 
mundo “gaming”.

O mario mostra-nos
o dedo do meio
após aquisição do twiter por 
elon musk, tornou-se possível 
através do “twitter blue, uma 
espécie de subscrição mensal 
que te dá acesso a vários be-
nefícios, obter o selo de verifi-
cado no twitter. Selo esse que 
informa os usuários que essa 
conta é legítima. mas muitas 
contas “falsas” ou “paródias” 
conseguiram ser verificadas, 
o que levou a situações no 
mínimo inusitadas, como por 
exemplo uma paródia que dá 
conta da “nintendo of ame-
rica” postar uma imagem do 
Super mario a mostrar-nos o 
dedo do meio. esta imagem 
ganhou vários retweets, tor-
nando-se viral pela sua apa-
rente legitimidade. este tipo 
de problema não tem afetado 
apenas o mundo dos video-
jogos, uma vez que políticos 
como george W. bush, ou até, 
empresários como o próprio 
elon musk, estão a sofrer com 
este tipo de contas “falsas”.

pokémon scarlett 

sai antes do tempo!?
um usuário da rede social re-
ddit postou a rom, ou seja, 
os ficheiros do jogo, da versão 
em espanhol do novo jogo da 
série pokémon, “pokémon 
Scarlett”, dias antes do seu 
lançamento oficial. isso signi-
fica que se conseguires obter 
a rom na internet poderás 
começar a jogar o jogo a par-
tir de um emulador, de forma 
não oficial, dias antes de o 
jogo chegar às lojas.

ash campeão mundial 
de pokémon!
após mais de duas décadas, 
ash o protagonista do animé 
pokémon, finalmente con-
seguiu sagrar-se campeão 
mundial. a jornada de ash 
Ketchum começou há mais 
de 20 anos, em 1997, quan-
do a primeira temporada do 
desenho estreou no Japão. 
desde aí que o seu sonho 
era tornar-se o melhor treina-
dor de pokémon do mundo. 
esta grande vitória, represen-
ta não só um momento im-
portantíssimo na história da 
animação e dos videojogos, 
mas também para a cultura 
pop em geral. a cerimónia de 
entrega de prémios chegou a 
ser transmitida em direto nas 
ruas do Japão! o que está re-
servado para o futuro da sé-
rie ainda ninguém sabe, mas 
esta foi sem dúvida o final de 
uma era. i
           afonso Carrega

earbuds nothing ear stick
desta vez, a nothing inspirou-se no design de produtos 
cosméticos e trouxe ao mercado um dispositivo diferen-
ciador. em vez da caixa de transporte e do design quadra-
do habitual, os ear Sticks vêm com uma caixa inspirada 
pelos tubos de batom. o seu design inspira uma imagem 
de tecnologia futurista. a superfície de micropontos do 
carregador, exposta quando os earbuds estão encaixados 
e a carregar, é extremamente satisfatória. não há carrega-
mento sem fios desta vez, mas isto também permite que 
o ear Sticks sejam mais baratos de produzir e, consequen-
temente, mais acessíveis para o consumidor. i

Fonte: PC Diga

estranho mundo (dob.)
a Walt disney animation Studios traz-nos eStranHo mun-
do, uma aventura original repleta de ação, que apresenta 
uma lendária família de exploradores, os Clades, enquanto 
viajam por uma terra desconhecida e traiçoeira ao lado de 
uma equipa diversa, que inclui uma bolha astuta, um cão de 
três patas e uma enorme quantidade de criaturas vorazes. 
realizado por don Hall (vencedor do Óscar® em “big Hero 
6: os novos Heróis”, “raya e o Último dragão”), co-realizado 
e com argumento de Qui nguyen (co-argumentista de “raya 
e o Último dragão”), e produzido por roy Conli(vencedor do 
Óscar® em “big Hero 6: os novos Heróis”, “entrelaçados”. i
Título original: Strange World ; Animação, Aventura; Data de Estreia: 
24/11/2022; Realização: Don Hall País: EUA Idioma: Português

Fonte: Castello Lopes

pokémon™ scarlet
boas-vindas ao grande mundo aberto da região de paldea Cap-
ture, lute e treine pokémon na região de paldea, uma vasta 
área cheia de lagos, picos imponentes, desertos, vilarejos e 
cidades em expansão. explore o mundo aberto no seu próprio 
ritmo e atravesse terra, água e ar montado no pokémon len-
dário que muda de forma. escolha entre Sprigatito, Fuecoco ou 
Quaxly para ser seu primeiro parceiro pokémon antes de partir 
em sua jornada por paldea. i

Fonte: Nintendo

	born pink   
blackpink

 

	Harry’s House  
Harry styles

 animals   
pink Floyd

  Harry styles   
Harry styles

  Xxv   
robie Williams

 Ultraviolence  
Lana del rey

	the dark side of the 
moon – pink Floyd

	gigaton   
pearl jam

	Hybrid theory  
Linkin park

	beerbongs and 
bentleys – post malone

  Fonte: Associação 
Fonográfica Portuguesa

 Unholy   
sam smith & kim 
petras

 i’m good (blue) –
david guetta ft bebe rexha

	Forget me   
Lewis Capaldi

	i ain’t worried  
Onerepublic

 Cuff it   
beyonce

 super Freaky girl  
nicki minaj

	Under the influence  
Chris brown

 bad Habit   
steve Lacy

	psycho   
anne-marie & aitchn

	big city life   
Luude & mattafix

Fonte: APC Chart



estudantes ocupam escolas
pelo fim dos combustíveis fósseis
Centenas de estudantes de várias escolas 
e universidades portuguesas manifesta-
ram-se pelo fim dos combustíveis fósseis, 
ocupando durante vários dias as instala-
ções dessas academias, de forma pacífica. 
durante uma semana trocaram o conforto 
das suas casas pela faculdade, um espaço 
que dizem também ser seu, e onde dormi-
ram, reivindicaram e sensibilizaram.
“a nossa ocupação não é só um espaço 
de ativismo, disrupção e luta. É também 
um espaço educativo e de apoio às ar-
tes, e vamos ter uma série de palestras, 
aulas com o apoio de alguns professores 
e ‘workshops’”, explicou uma das porta-
vozes, Carolina loureiro, na Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da universida-
de de lisboa (FCSH).
a FCSH foi uma das primeiras a ser ocupa-
da por estudantes ativistas, mas não foi a 
única. Colegas de outras três faculdades e 
duas escolas secundárias fizeram o mes-
mo e o objetivo foi igual, numa iniciativa 
organizada pela greve Climática estudantil 
e integrada no movimento internacional 
“end Fossil occupy!”.
“estes espaços deviam estar a projetar-

nos para um futuro, mas esse futuro não 
vai existir se não cortarmos imediatamente 
as emissões de gases com efeito de estufa 
e a única forma de fazer isso é deixar os 
combustíveis fósseis”, afirmou uma das 
porta-vozes do movimento, alice gato.
numa dessas escolas, o liceu Camões, o 

percorreram os corredores da escola e 
concentraram-se junto aos portões para 
se fazerem ouvir, entoando em uníssono 
cânticos reivindicativos, e para mostrarem 
como as preocupações climáticas os unem. 
a principal reivindicação dos estudantes é 
o fim dos combustíveis fósseis até 2030, 
mas os estudantes manifestam-se também 
contra o ministro da economia e do mar, 
antónio Costa Silva, que em maio afirmou 
“não ter “parti pris” (preconceitos) com 
projetos de exploração de gás.
“não é aceitável nem legítimo. não faz 
sentido que o nosso ministro da economia 
e do mar faça esse tipo de declarações 
publicamente”, afirmou Carolina loureiro, 
considerando que se trata igualmente de 
um conflito de interesses, uma vez que, 
até 2021, antónio Costa Silva era presiden-
te do Conselho de administração da petro-
lífera partex.
as ocupações coincidiram com a Conferên-
cia das nações unidas sobre alterações Cli-
máticas (Cop27), que decorre no egito, até 
ao próximo dia 18. i

EM com a Lusa

pátio encheu-se com cerca de meia cen-
tena de alunos logo pela manhã de 7 de 
novembro, relatou alice gato. noutra, a 
escola artística antónio arroio, a ocupação 
começou mais tarde, pouco depois das 
11H00 e juntou mais de uma centena de 
estudantes.


