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NATAÇÃO
DIOGO RIBEIRO, O JOVEM ESTUDANTE 

QUE CONQUISTOU TRÊS OUROS E BATEU 
UM RECORDE MUNDIAL
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UM RECORDE MUNDIAL



o jovem estudante de 17 anos, diogo ribei-
ro, atleta do benfica e da seleção nacional 
de natação, conquistou este mês três títulos 
mundiais júnior, em lima, no perú, entrando 
para a história do país e do mundo. além das 
medalhas de ouro nos 50 metros mariposa, 
50 metros livre e 100 metros mariposa, bateu 
também o recorde mundial nos 50 metros 
mariposa. Já antes, em agosto, na capital 
italiana, tinha conquistado, nos europeus de 
natação, uma medalha de bronze.
“em roma queria muito bater este recorde. 
no final dos 50 metros mariposa no europeu 
de roma olhei para o tempo e vi que não 
tinha sido recorde e só depois é que percebi 
que tinha sido terceiro e então fiquei feliz. 
por isso, chegado aqui, esse objetivo esta-
va na minha cabeça”. as palavras de diogo 
ribeiro, foram partilhadas, em nota, pela 
Federação portuguesa de natação, após a 
conquista da última das medalhas e do re-
corde mundial.
aos jornalistas, na sua chegada a lisboa, 
recordou que “estávamos à espera de me-

dalhas, mas obter os três ouros foi muito 
bom. É uma motivação muito grande para 
trabalhar para o futuro. espero que o futu-
ro seja mais brilhante e que um dia possa 
obter uma medalha nos Jogos olímpicos”. 
Competir a um nível tão elevado exige mui-
to trabalho, dedicação e sacrifício. a história 
de diogo ribeiro tem muito de tudo isso, 
mas também de determinação, foco e resi-
liência. aos quatro anos perdeu o pai (em 
sua memória tatuou a estrela de david no 
ombro direito). Há um ano atrás sofreu um 
acidente grave de moto, que o deixou com 
hematomas em todo o corpo, queimaduras 
nas pernas, o ombro direito deslocado e um 
pé fraturado. perdeu ainda um dedo indica-
dor, que viria a ser reconstruído. 
as conquistas de diogo ribeiro ganham por 
isso uma maior relevância pela sua capa-
cidade de renascer. algum tempo antes do 
acidente tinha conquistado a medalha de 
prata nos europeus de Juniores, em 100 
metros mariposa. “Há um ano estava numa 
cama sem me poder mexer e agora estou 
melhor que nunca. Vamos ver se consigo 
manter a minha mente focada”, acrescenta-
ria as jornalistas, o jovem atleta. 

Natação

Diogo RibeiRo, o jovem estuDaNte 
que coNquistou tRês ouRos e bateu 
um RecoRDe muNDial

Já antes ao site maisFutebol explicaria “que 
o acidente foi uma lição. deu-me força men-
tal e psicológica”, acrescentando que “acho 
que ganhei uma segunda vida. antes acha-
va que era indestrutível”.
a natação portuguesa teve outros sucessos 
no passado, com alexandre Yokochi, que 
em 1985 conquistou o bronze nos europeus 
(e que foi durante anos a fio a inspiração 
para muitos atletas lusitanos) e alexis San-
tos, que na mesma competição também al-
cançou o terceiro lugar no pódio. 
as conquistas do jovem diogo ribeiro levam 
portugal a acreditar que é possível chegar 
longe na modalidade. nesta sua curta car-
reira, que começou ainda criança a praticar 
natação, na Fundação beatriz Santos – Clube 
e mais tarde no união de Coimbra, diogo ri-
beiro foi somando medalhas nas provas em 
que participava. mas a sua grande aventura 
começaria quando, no ano passado, inte-
grou o benfica e o Centro de alto rendi-
mento do Jamor. É aí que passa a trabalhar 
com um dos melhores técnicos do mundo, 
o brasileiro alberto Silva. aprendeu que a 
natação não é apenas nadar. É também tra-
balhar no ginásio, estudar as técnicas de 

partida, de viragem e de chegada.
as conquistas de diogo ribeiro foram su-
blinhadas pelo presidente da república, 
marcelo rebelo de Sousa. em nota divul-
gada pela presidência da república, o 
Chefe de estado “felicita o nadador pela 
conquista do título mundial de juniores 
nos 50 metros mariposa, com recorde do 
mundo, assim como pelas duas medalhas 
de outro nas provas de 50 metros livres e 
100 metros mariposa”.
também o primeiro ministro, antónio Cos-
ta, no twiter, considerou diogo ribeiro, 
“um orgulho para o desporto nacional”, 
enquanto o presidente da assembleia da 
república, augusto Santos Silva, referiu, 
também no twiter, que “os êxitos interna-
cionais do desporto português são motivo 
de orgulho para todos nós”.
os próximos desafios podem levar o jovem 
português aos Jogos olimpícos da paris e 
sonhar com melhores marcas. mas para já, 
diogo ribeiro não quer falar na pressão das 
medalhas. isso será para os jogos de 2028, 
em los angeles, nos estados unidos. i

Foto: Federação portuguesa de natação

Há um aNo atRás sofReu um aciDeNte De moto que o levou ao Hospital. este mês eNtRou paRa 
a HistóRia iNteRNacioNal Da Natação ao coNquistaR tRês títulos No muNDial júNioR. coNHeça a 
HistóRia De Diogo RibeiRo, o jovem De 17 aNos que em cRiaNça começou a competiR em coimbRa 
e que Hoje RepReseNta o beNfica e a seleção NacioNal.



pinóquio: 
a História verdadeira (Dob.)
‘o jovem pinóquio foge do seu genial criador, o carpinteiro ge-
petto, para conhecer o mundo. pinóquio junta-se a um circo 
ambulante dirigido por um vigarista chamado mangiafuoco. pi-
nóquio torna-se a principal estrela do circo. mangiafuoco esgo-
ta espetáculos em todas as vilas, enquanto os seus ajudantes, 
o gato e o raposo, assaltam as casas que ficaram vazias. i

Título original: Pinocchio: A True Story; Animação, Aventura; Data de Es-
treia: 29/09/2022; Realização: Vasiliy Rovenskiy; País: Russia, Hungria; 
Idioma: Português; 

Fonte: Castello Lopes

saints Row
Joga uma história de ação original repleta de criminalidade, 
cenas extraordinárias e surpresas únicas com um toque de 
humor. Como boss futuro, com neenah, Kevin e eli a teu lado, 
vais integrar the Saints e enfrentar los panteros, the idols e 
marshall enquanto constróis o teu império nas ruas de Santo 
ileso e combates pelo controlo da cidade. no fundo, Saints row 
é a história de uma start-up, com a particularidade de a área 
de negócio ser o crime. i

Fonte: Playstation

galaxy Z flip4
um dispositivo com um design único que não passará desper-
cebido e que, graças ao seu exclusivo formato dobrável, lhe 
oferece um novo mundo de possibilidades e funcionalidades 
que vão mudar para sempre a forma como usa as suas apps 
ou faz fotos e vídeos. tire partido dos ângulos ágeis da câmara 
deste telemóvel. a funcionalidade Quick Shot permite-lhe tirar 
selfies diretamente a partir do ecrã exterior, permitindo mudar 
a perspetiva para ver a imagem completa antes de fotografar. 
ou abra o telemóvel, coloque-o num ângulo à sua escolha, e 
veja o ecrã principal transformar-se no modo Flex.1. i

Fonte: Worten

	finally enough love  
madonna

 

	Harry’s House  
Harry styles

 Harry styles   
Harry styles

  maledictus   
seventh storm

  the Dark side of the 
moon – pink floyd

 Holy fvck   
Demi lovato

	Nevermind   
Nirvana

	motomami   
Rosalia

	fine line   
Harry styles

	1    
the beatles

  Fonte: Associação 
Fonográfica Portuguesa

 b.o.t.a. (baddest 
of  them all) – eliza 
Rose/interplanetary

 afraid to feel  
lf system

	Hold me closer – elton 
john & britney spears

	i ain’t worried  
onerepublic

 green green grass  
george ezra

 Not over yet   
Ksi ft tom grennan

	i’m good (blue) –  David 
guetta ft bebe Rexha

 ferrari – james Hype/
miggy Dela Rosa

	crazy what love can 
do – David guetta/
Hill/Henderson

	big city life – luude & 
mattafix

Fonte: APC Chart

magazine 
gamer
olá nesta edição do ma-
gazine gamer vou falar 
de uma consola de nova 
geração, que será uma 
boa escolha para quem 
tenha um orçamento 
mais limitado.

Xbox series s
a Xbox Series S é uma 
consola de nova geração 
lançada pela microsoft 
juntamente com a sua 
irmã mais poderosa a 
Xbox series X. esta con-
sola custa 300 euros, mas 
pode ser encontrada por 
cerca de 260 euros nalgu-
mas lojas.
diferencia-se da sua irmã 
por ter gráficos menos 
poderosos e não ter leitor 
de disco, sendo comple-
tamente digital.
esta consola é uma óti-
ma opção para quem 
não quer gastar 500 eu-
ros para adquirir a Series 
X ou uma pS5, mas quer 
ter uma consola de nova 
geração. embora tenha 
gráficos piores do que a 
Series X, só se notará a 
diferença em quem uti-
lizar uma tV 4K, onde a 
diferença será mais signi-
ficativa. a Xbox Series S 
é 100% digital, mas isso 
não será um problema, 
pois terás acesso ao Xbox 
game pass, um serviço 
que, por cerca de 120 eu-
ros por ano, te dará aces-
so a centenas de jogos, 
pelo que não tens que 
te preocupar em comprar 
jogos nunca mais. 
outra mais valia é que 
qualquer jogo da Series 
X funcionará na Series S, 
pelo que não te terás de 
preocupar em jogar os jo-
gos que as consolas mais 
poderosas recebem. e por 
fim ainda terás os bene-
fícios da nova geração 
como loadings mais rápi-
dos ou até taxas de 120  
quadros por segundo em 
jogos suportados.
esta é sem dúvida uma 
ótima escolha para um jo-
gador mais casual ou que 
quer gastar menos. i

         afonso Carrega 
(aluno do ensino secundário)

powercore 24K gaN
o powerCore está equipado com a nova especificação power 
delivery 3.1 que pode bombear mais do que o máximo anterior 
de 100W a partir de uma única porta uSb-C. a nova power-
bank anker pode fornecer 140W de energia a partir de qualquer 
uma das duas portas uSb-C, e existe também uma porta uSb-a 
capaz de 18W de carregamento. o powerCore também inclui 
características do novo conjunto de carregadores “ganprime” 
da anker introduzidos no mês passado com base na tecnologia 
baseada no gan 3 de alta potência. i

Fonte: PC Diga

bilhete para o paraíso
george Clooney e Julia roberts, atores galardoados com pré-
mios da academia®, reúnem-se no grande ecrã no papel de 
um ex-casal que se depara com a complicada tarefa de impedi-
ra sua filha, cega de amor, de cometer o mesmo erro que eles 
cometeram no passado…da Working title, Smokehouse pictu-
res e red om Films, bilhete para o paraíso é uma comédia ro-
mântica sobre a doce surpresa das segundas oportunidades. i

Título original: Ticket To Paradise; Comédia, Romance; Data de Estreia: 
15/09/2022; Realização: Ol Parker; País: EUA; Idioma: Inglês

Fonte: Castello Lopes

bear and breakfast
bear and breakfast é um pitoresco jogo de gestão e aventuras 
que te convida a jogar na pele de um urso! Hank e os seus 
amigos encontram uma cabana abandonada e, movidos pela 
sua criatividade adolescente, decidem transformá-la numa 
pousada de sucesso! À medida que o teu negócio vai crescen-
do, os mistérios que envolvem a floresta vão aumentando e o 
Hank dá por si a desvendar um enredo mais profundo do que 
os próprios bosques. i

Fonte: Nintendo




