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AOS 8 ANOS É O REI DAS PISTAS

CAMPEÃO DE PALMO E MEIO
NAS VELOCIDADES DOS KART



Chama-se João Francisco, tem 8 anos, e é 
um dos melhores pilotos de kart da sua ca-
tegoria. aluno do 3o ano, na escola da mina, 
em Castelo branco, tem no kartódromo de 
Castelo branco o seu porto de abrigo e ga-
rantiu já o apoio do ensino magazine. este 
mês, em portimão, obteve o primeiro e um 
terceiro lugares em provas do campeonato 
nacional. 

a aventura deste pequeno grande piloto 
começou em junho de 2021, quando, em 
Fátima foi com os pais fazer um “track day” 
onde, sem grande cariz competitivo, des-
pertou o click para a competição. ricardo 
Santos, pai de João Francisco, recorda que 
“pelo seu excelente desempenho ficou pro-
metido que ainda nesse ano iríamos fazer 
duas provas do campeonato nacional, bem 
como a taça de portugal de kart. Queríamos 
ver se o João se adaptava e qual a reação 
em pista com meninos/pilotos mais expe-
rientes. no bombarral, em setembro fez o 9o 
lugar. em braga, em outubro, com o chassis 
em mau estado voltou a fazer 9o. em leiria, 
no mês de novembro, obteve o 7o posto e 
mais uma vez mostrou um grande espírito 
competitivo. Foi óbvio que teria que, no ano 
seguinte, fazer o open, o Campeonato de 
portugal e a taça de portugal”.

É no kartórdomo de Castelo branco, proprie-
dade do município albicastrense, e gerido 
pela escuderia Castelo branco, que treina a 
maioria das vezes. 

Com a simplicidade de quem gosta de velo-
cidade e das novas tecnologias, João Fran-
cisco aceitou contar a sua história, na volta 
do email. Conheça a sua história, em dis-
curso direto.

Há quanto tempo praticas karting?
Comecei aos 5 anos.

O que é que te levou a praticar esta moda-
lidade?
gosto de tudo o que tem rodas. tive um car-
ro a pedais onde gostava muito de andar e 
fazer piões no parque da cidade. de vez em 
quando andava num kart alugado na pista 
de abrantes e quando fizeram a pista em 
Castelo branco tive o meu 1o kart a sério.

João Francisco com o pai, Ricardo Santos.

AOS 8 AnOS 
é O Rei dAS piStAS

CAmpeãO de pAlmO e meiO 
nAS velOCidAdeS dOS kARt

Quantas vezes treinas por semana e onde?
treino aos fins-de-semana nas pistas onde 
vão ser as corridas e também na pista de 
cá, no kartódromo de Castelo branco.

O facto de teres um kartódromo em Castelo 
Branco é uma mais valia para o teu per-
curso?
Sim é bom! não preciso de fazer tantos quiló-
metros de carro, nem de dormir fora de casa. 
além de que posso andar mais vezes! gosto 
muito desta pista, já a conheço muito bem.

Qual a maior dificuldade que tens quando 
estás em pista?
ao princípio eram as ultrapassagens. mas 
agora já ultrapasso bem. o que custa mais 

são as travagens e trajetórias, cada pista é 
diferente.

muitos dos pilotos que hoje estão noutras 
fórmulas, como a F1, começaram no karting. 
Sonhas em ser um piloto de Fórmula 1?
Sim, se gostava... mas não é nada fácil!

Além do karting tens a escola. Como é que 
concilias as duas coisas?
Só ando no kart porque tenho boas notas. 
durante a semana é escola. nos fins-de-
semana é que ando de kart.

e os teus colegas o que é que te dizem ao 
saberem que és piloto de karting?
Ficam contentes, dão-me os parabéns 
quando me correm bem as corridas.

Quando disseste aos teus pais que querias 
entrar nesta modalidade, qual foi a reação 
deles?
Foi uma decisão de todos. não fui bem eu 
que decidi. os meus pais perguntaram-me 
se gostaria de fazer corridas, ou se tinha 
medo de andar no “meio” de outros meni-
nos muito depressa. a minha resposta foi 
que queria entrar e competir. e ainda bem!

A participação nos campeonatos da modali-
dade exige um grande esforço. Que apoios 
tens tido nesta caminhada?
até ao momento o apoio é essencialmente 
dos pais.

Qual o teu maior sonho, em termos des-
portivos?
Ficar sempre nos três primeiros lugares. po-
der subir sempre ao pódio. i

JOãO FRAnCiSCO, tem 8 AnOS, e é um dOS melHOReS pilOtOS de kARt dA SuA CAtegORiA. AlunO dO 3º AnO, tem nO kARtódROmO 
de CAStelO BRAnCO O Seu pORtO de ABRigO e gARAntiu Já O ApOiO dO enSinO mAgAzine. eSte mêS, em pORtimãO, OBteve 
O pRimeiRO e um teRCeiRO lugAReS em pROvAS dO CAmpeOnAtO nACiOnAl. 



O mundo da lua (dob.)
Quando se lança numa viagem mágica para resgatar a irmã 
mais nova, anne, peter tem de viajar até território desconhe-
cido: a lua! anne foi raptada pelo malvado Homem da lua 
quando tentava ajudar o besouro Sr. zumzum a procurar a 
esposa. na sua fantástica aventura, peter aterra na planície 
estrelada onde conhece o sonolento João pestana. ele sabe 
que apenas no banquete da Fada da noite, no seu castelo nas 
nuvens, poderão descobrir onde está anne, mas não há lugar 
à mesa para todos. i
Título original: Moonbound; Animação; Data de Estreia: 26/05/2022; Realização: 

Ali Samadi Ahadi; País: Alemanha, Áustria; Idioma: Português; 
Fonte: Castello Lopes

vampire: the masquerade – 
Bloodhunt
bloodhunt é um emocionante jogo de battle royale gratuito 
que decorre em praga, a qual está a ser consumida por uma 
guerra impiedosa entre clãs de vampiros.
usa os teus poderes sobrenaturais para caçar e ludibriar os 
teus rivais e os soldados da inquisition. equipa-te, alimenta-te 
de sangue potente para aumentar o teu poder, desafia a gravi-
dade atacando a partir de qualquer lugar e domina a noite!  i

Fonte: Playstation

Rato laser logitech lift vertical 
ergonomic 
rato ergonómico vertical logitech lift, sem fios, bluetoo-
th ou receptor logi bolt uSb, cliques silenciosos, 4 botões, 
compatível com Windows/macoS/ipadoS, portátil, pC. Quan-
do sentir o peso do trabalho, levante o seu ânimo. um de-
senho perfeito para mãos pequenas a médias, o rato ergo-
nómico vertical lift foi concebido para o máximo conforto 
durante todo o dia. i

Fonte: PC Diga

	Cantigas do maio  
José Afonso

 

	the dark Side of the 
moon – pink Floyd

 nevermind   
nirvana

  Call me if you get lost – 
tyler and the  Creator

  unlimited love  
Red Hot Chili peppers

 Fine line   
Harry Styles

	A minha história   
Sara Carreira

	Harry Styles   
Harry Styles

	Hybrid theory  
linkin park

	Rearviewmirror: gratest 
Hits 1991-2003 – pearl 
Jam

  Fonte: Associação 
Fonográfica Portuguesa

 As it was   
Harry Styles

 First Class   
Jack Harlow

	go    
Cat Burns

	About damn time  
lizzo

 Starlight   
dave

 Baby   
Aitch/Ashanti

	peru – Fireboy dml & 
ed Sheeran

 Wait for u – Future ft 
drake & tems

	Bam Bam – Camila 
Cabello ft ed Sheeran

	Where did you go   
Jax Jones ft mnek

Fonte: APC Chart

Futurália 
e Qualifica: 
ensino magazine
sorteia nintendo
o vencedor do sorteio 
da nintendo Switch lite 
promovido pelo ensino 
magazine, no âmbito das 
feiras nacionais, Futurália 
e Qualifica, já é conheci-
do. trata-se de márcio 
macedo.
o sorteio foi realizado, no 
passado dia 24 de abril, 
na Qualifica, tendo o 
cupão vencedor sido reti-
rado da tômbola por um 
elemento da tuna acadé-
mica mista do iSpgaya.

recorde-se que o ensino 
magazine foi parceiro dos 
dois certames tendo mar-
cado presença nas duas 
feiras.
ao longo dos eventos rea-
lizou diversas atividades, 
como a apresentação de 
dois livros, “ensayos mi-
nimos de la universidad 
deseada” e “bloco de no-
tas”, o jogo da roda da 
Sorte, sessões fotográfi-
cas e o sorteio da ninten-
do Switch lite.
nos dois certames fo-
ram distribuídos, gratui-
tamente, mais de 40 mil 
exemplares do ensino 
magazine. i

CO2 eWent eW2420
o detetor de Co2 eWent eW2420 informa com precisão e em 
tempo real o estado de concentração de Co2, qualidade do 
ar, temperatura e humidade instantânea. deteção de quali-
dade da qualidade do ar, temperatura e humidade. possui 
sensores ndir independentes para a medição de Co2, tem-
peratura, humidade e um sensor de dispersão a laser para 
a qualidade do ar. o eWent eW2420 tem um ecrã com indi-
cação fácil que nos informa num olhar sobre a qualidade do 
ar, temperatura e humidade. i

Fonte: PC Diga

top gun: maverick
após mais de 30 anos de serviço como um dos melhores avia-
dores da marinha, pete “maverick” mitchell está onde deveria 
estar: a voar nos limites como piloto de testes e a evitar uma 
subida na hierarquia que o faria deixar de voar. Quando se en-
contra a treinar um destacamento de graduados top gun para 
uma missão especializada que nenhum piloto vivo alguma vez 
viu, maverick encontra o tenente bradley bradshaw, nome de 
código “rooster”, filho do falecido amigo de maverick, o tenen-
te nick bradshaw, nome de código “goose”. i
Título original: Top Gun: Maverick; Ação; Data de Estreia: 26/05/2022; Realiza-

ção: Joseph Kosinski; País: EUA; Idioma: Inglês
Fonte: Castello Lopes

nBA 2k22
nba 2K22 coloca todo o universo do basquetebol nas tuas mãos. 
Joga JÁ em ambientes reais de nba e Wnba contra equipas e 
jogadores autênticos. Cria a tua própria equipa de sonho no 
myteam com as estrelas atuais e as lendas do passado. Vive a 
tua vida de profissional no myCareer e assiste à tua ascensão 
pessoal para a nba. usa as tuas competências de gestão como 
executivo poderoso no mygmg e myleague. Qualquer pessoa, 
em qualquer lugar, pode encestar no nba 2K22. i

Fonte: Nintendo




