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As principais feiras nacionais de educação, 
juventude e de acesso ao ensino superior, 
Futurália e Qualifica, estão de volta e o teu 
Ensino Magazine vai lá estar com a distri-
buição gratuita de várias edições da tua pu-
blicação favorita, com muitos prémios para 
te oferecer e atividades que te vão cativar. 

O Ensino Magazine terá expositores em 
ambos eventos e é parceiro de excelência 
tanto da Futurália, como da Qualifica. 

Na Futurália, que decorre na FIl, Parque 
das Nações, entre 30 de março e 2 de 
abril, vamos ter diferentes momentos. 
No dia 1 de abril, a partir das 11H00, o 
colaborador da nossa publicação, Afon-
so Carrega, de 17 anos, autor do livro 
“Bloco de Notas” vai contar a sua expe-
riência na conferência denominada So-
nhadorismo - SPO. Esta é também uma 
boa oportunidade para apresentares as 
tuas ideias e questões. Sonhar é o limi-
te, e na conferência estarão presentes 
outros colegas teus que se destacam 
nas áreas do Design (José Ferreira), Ati-
vismo (Ana Basílio) e de Vloger (Maria 
Beatriz).

FUTURÁLIA E QUALIFICA

VEM MAGAZINAR CONNOSCO 
E GANHA PRÉMIOS

Ainda na Futurália, iremos, no dia 2 de 
abril, apresentar os livros “Ensayos Míni-
mos sobre la Universidad Deseada”, da 
autoria do ex-vice reitor da Universidade 
de Salamanca, José Hernández Díaz, e 
“Bloco de Notas” de Afonso Carrega.

Na Qualifica vamos mostrar-te o mundo 
Ensino Magazine, com a realização de 
passatempos e desafios, em todos os 
dias do certame.

Mas ainda há mais. Nas duas feiras va-
mos ter a roda da sorte, onde ganhas 
sempre prémios, e teremos um grande 
sorteio de uma Nintendo Switch Lite, a 

que de forma simples e rápida te podes 
habilitar. 

Mas não queremos que te falte nada. Caso 
partilhes uma foto no teu Instagram ou Fa-
cebook do nosso expositor na Futurália ou 
Qualifica, recebes um prémio exclusivo.

E, já sabes, oferecemos-te sempre o teu 
Ensino Magazine para que possas prepa-
rar o teu futuro. E quem sabe se esco-
lheres um curso numa universidade ou 
politécnico nossos parceiros, possas ser 
distinguido(a) com um dos prémios mo-
netário de mérito académico que anual-
mente atribuímos. i



Sonic 2: O Filme
O ouriço azul mais conhecido do plane-
ta está de volta em SONIC 2: O FILME, 
para um novo nível de aventura. Depois 
de se instalar em Green Hills, Sonic está 
determinado a provar que está à altura 
de um verdadeiro herói, e o verdadeiro 
teste surge com o regresso de Dr. Robo-
tnik, desta vez com um novo parceiro, 
Knuckles, em busca de uma esmeralda 
que tem o poder de destruir civilizações. 
Sonic, com a ajuda de Tails, embarcam 
numa super missão à escala global, 
para tentar encontrar a esmeralda, an-
tes que esta caia nas mãos erradas. i

Título original: Sonic the Hedgehog 2; Ação, Ani-
mação, Aventura, Comédia; Data de Estreia: 
31/03/2022; Realização: Jeff Fowler; País: EUA, Ja-
pão; Idioma: Português

Fonte: Castello 

Gran 
Turismo® 7
Com mais de 420 carros disponí-
veis na Brand Central e no conces-
sário de carros usados logo a partir 
do dia de lançamento, o Gran Turis-
mo 7 recria o visual e a condução 
de bólides clássicos e supercarros 
topo de gama com um detalhe sem 
paralelo. Cada carro tem um com-
portamento diferente e uma con-
dução única que podes explorar 
ao longo de mais 90 traçados em 
condições climatéricas dinâmicas, 
e onde se incluem alguns circuitos 
clássicos da história do GT. i

Fonte: Playstation

HUAWEI 
MatePad Paper
A Huawei anunciou o seu primei-
ro e-reader, o MatePad Paper. Um 
pouco diferente de um típico Kin-
dle, este novo dispositivo é com-
patível com a caneta M-Pencil da 
Huawei, pelo que também pode ser 
utilizado para tomar notas, além 
de ler. Além disso, ainda tem um 
microfone incorporado para grava-
ção de vo e um ecrã maior de 10,3 
polegadas. Estas especificações 
significam que o MatePad Paper 
tem o potencial de ser um disposi-
tivo de trabalho, para além de um 
dispositivo destinado puramente 
ao consumo de livros. 

Fonte: PC Diga

	Perfil   
Dulce Pontes

 

	Errôr   
Linda Martini

 Recomeçar   
Tony Carreira

  The Dark Side of the 
Moon – Pink Floyd

  Rock Believer  
The Scorpions

 The Wall   
Pink Floyd

	30   
Adele

	Nevermind   
Nirvana

	Hybrid Theory   
Linkin Park

	Fine Line   
Harry Styles

  Fonte: Associação 
Fonográfica Portuguesa

 Starlight   
Dave

 Peru – Fireboy DML & 
Ed Sheeran

	Where are you now 
– Lost Frequencies/
Calum Scott

	Make me Feel Good – 
Belters Only ft Jazzy

 Down Under   
Luude ft Colin Hay

 Seventeen Going 
Under – Sam Fender

	House on Fire   
Mimi Webb

 Overseas – D-Block 
Europe ft Central Cee

	We don’t talk about 
Bruno – Gaitan/
Castillo/Adassa/Feliz

	Where did you go – 
Jax Jones ft Mnek

Fonte: APC Chart
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de Informação

*Aguarda aprovação

Escola Superior Agrária
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Escola Superior de Gestão
Gestão (ramo de Contabilidade ou ramo de Recursos Humanos)
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