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Novos originais em agosto

A Casa da Lua
de Maria Helena
É uma das vozes que está a cativar o país. “Casa da Lua” e “Levem-me” são os primeiros temas originais. Maria
Helena é formada em Comunicação Social. Natural de Monforte, sempre bebeu da cultura espanhola. O flamenco,
as sevilhanas e o pasodoble transportam-na para a infância e para a sua essência pura. Respira música desde
cedo. O pai tocava saxofone e ensinou-lhe o que é a música. Aos 12 anos aprendeu a tocar guitarra com a mãe. A
história de Maria Helena começa agora e em agosto surgirão novos originais.

Eu queria muito que o lançamento fosse
em agosto, estou a trabalhar para isso e
espero que o Universo conspire a favor.
“Levem-me” e “Casa da Lua” são dois originais já divulgados. Qual o feedback destes dois trabalhos?

A aposta continuará a ser cantar em português, ou poderemos vir a ter surpresas em inglês ou castelhano?

O Feedback foi super positivo. Principalmente no caso do Levem-me, tendo em
conta que foi o primeiro, as pessoas apreciaram realmente a voz, a letra e a música.
São sempre muito específicas nos elogios.
Acho que isso é bom. Que mostra que realmente gostaram.

Em Inglês é muito pouco provável mas
em castelhano certamente que sim. Eu
sou muito Influenciada pela cultura espanhola desde sempre. Principalmente no campo das artes e da cultura. A
música, a literatura, as artes visuais, a
língua em si.

O último ano tem sido marcado pela pandemia de Covid-19. De alguma forma este
facto influenciou a composição dos temas?

Gosto muito de música espanhola e de
cantar em espanhol. Por isso, esse é um
desafio que me faço a mim mesma.

Influenciou muito. Eu já estava a trabalhar
e a estudar há algum tempo, tinha algumas
ideias e algumas canções a surgir. Quando
a pandemia começou eu fiquei mais tempo
em casa, tinha menos trabalho fora e então consegui finalmente parar, olhar para o
que tinha, cantar, tocar, dedicar tempo às
minhas musicas e aos meus pensamentos.
Por isso, inevitavelmente, surgiram temas,
assuntos sobre os quais me apetecia escrever, melodias, ritmos.

Para já os trabalhos têm sido divulgados
em plataformas digitais. Para quando
um CD? ou a aposta passa mesmo apenas pelo mundo digital?

Sabemos que está a preparar mais dois originais. Para quando o lançamento?

Eu estou numa fase em que a cada música que eu faço, descubro alguma coisa sobre mim enquanto musico. Estou a
descobrir-me a mim e à minha música.
Esta partilha “rápida” do que vou fazendo, e o feedback que o digital me pode
dar acaba por me ajudar nesse processo.
Eu acho que um álbum não é só um conjunto de canções. Acho que num álbum

as canções devem relacionar-se de alguma forma. Serem partes de uma coisa só. Eu ainda não estou aí. Por agora
quero lançar estes dois singles. São bem
diferentes dos primeiros, trazem ritmos
diferentes, quero experimentar!
Tem formação superior na área da Comunicação. Nesse seu percurso académico a música também esteve presente?
Eu não aprendi música de forma “oficial”. A primeiras aulas de música que
tive foram com o meu pai. Ele tem formação musical e ensinou-me o básico
de solfejo. A minha mãe e o meu tio
ensinaram-me a tocar guitarra e tive aulas de canto. Estudei muito, pesquisei,
procurei sempre saber mais do que já
sabia. A música foi sempre presente. Eu
fiz o meu percurso académico normal
em comunicação social, mas sempre estudei musica como hobbie, como actividade de lazer.
Também estudei teatro e isso ajudou
muito no processo criativo e não só. Foi
fundamental.
De que forma essa formação influencia
a sua música?
Acho que tudo o que eu vivi influência a
minha música. Eu escolhi comunicação

social porque queria fazer várias coisas
profissionalmente. Todas elas tinham
em comum a Comunicação. Eu trabalho em produção de televisão e adoro.
A televisão deu-me acesso a muita coisa. Aprendi e aprendo muito, para a minha música, na televisão. Descobri todo
o mundo da parte técnica do som e da
música. Foi a partir daí que comecei a
interessar-me pela produção e pela gravação. O facto de ser eu a gravar uma
primeira versão, gravar as harmonias,
ter essa autonomia, é uma grande mais
valia. E é uma área onde quero muito
investir e progredir.
Estes são os primeiros passos para uma
carreira na área da música?
Espero que sim. O objectivo é sem dúvida continuar. Crescer, aprender, continuar a escrever, a compor e a cantar.
No fundo, o lema é: trabalhar o suficiente para estar sempre pronta para aproveitar as oportunidades que surgirem.
Para quando concertos ao vivo?
Ja tive a oportunidade de estar ao vivo
tanto com o Levem-me como com alguns
originais que vou lançar. Espero voltar a
estar com o lançamento dos próximos
dois temas. i
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Olivia Rodrigo

Nintendo Switch
Olá neste Magazine Gamer,
vou falar sobre a nova versão da Nintendo Switch.
A Nintendo anuciou uma
nova versão da Nintendo
Switch, a Nintendo Switch
(OLED Model). Esta nova
versão traz um ecrã maior,
com tecnologia OLED, com
cores mais vibrantes e um
ecrã mais luminoso.
Com um tamanho similar à
versão original, este modelo
apresenta um suporte para
“table top mode” parecido
com o que encontramos nos
tablets Surface. Este novo
modelo surge com uma
dock, compatível com o modelo original, redesenhada,
e que substituirá uma porta
usb 3.0 por uma porta Ethernet. Uma “feature” há muito
pedida pelos fãs.
Importa referir que a defenição, tanto no modo TV, como
portátil, é a mesma, 1080p e
720p respetivamente.
Os joy cons não apresentam
mudanças, pelo que poderás usá-los com que vem
com o modelo novo com o
modelo original e os originais com o modelo novo.
Mas a verdadeira pergunta
é: valerá a pena comprar
este novo modelo se já tens
a original?
A resposta, pelo menos
para mim, é não. Este novo
modelo é mais uma versão
XL da Switch. Nada mais
que um design mais recente e um ecrã melhor. Agora
se ainda não tens uma Switch, eu esperaria e compraria a nova versão. Mesmo
sendo 50 euros, mais cara,
acho que o ecrã justifica. E
se vais comprar uma nova
consola, eu compraria a
melhor versão.
Pessoalmente acho que este
redesign fui uma boa aposta
pela Nintendo, o design da
Switch estava desatualizado,
e como não é mais poderoso que a versão original, isto
não torna a versão original
obseleta. Também gostei da
nova cor o branco a substituir a versão preta da consola, e os joy con brancos são
lindíssimos, sou capaz de
comprá-los. i
Afonso Carrega
(Aluno do 10 ano)
o

Viúva Negra

Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra, vê-se implicada numa conspiração que envolve o
seu passado como espiã russa, muito antes de se tornar membro dos Vingadores. Perseguida por uma força
maligna que tudo fará para a ter do seu lado, ela vai
ter de encarar erros graves de outrora, de que hoje se
arrepende, e curar relações com pessoas que lhe foram
próximas. i

 The Dark Side of the

Space Jam: Uma Nova Era

Bem-vindos ao Jam! LeBron James, campeão da NBA e
ícone mundial, parte numa aventura épica lado a lado
com o eterno Bugs Bunny no filme evento de animação
e imagem real “Space Jam – Uma Nova Era” do realizador Malcolm D. Lee e de uma inovadora equipa de criadores que inclui Ryan Coogler e Maverick Carter. Esta
jornada de transformação é um tresloucado agregado
de dois mundos, que revela até onde vão alguns pais
na tentativa de criar laços com os seus filhos. i

Título original: Black Widow; Ação, Aventura; Data de Estreia: 08/07/2021;
Realização: Cate Shortland; País: EUA; Idioma: Inglês

Título original: Space Jam: A New Legacy; Animação, Aventura, Comédia; Data
de Estreia: 15/07/2021; Realização: Malcolm D. Lee; País: EUA; Idioma: Inglês;
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Moon – Pink Floyd



Wish you were here
Pink Floyd

 The Doors 		
The Doors

 Bpm 		

Salvador Sobral

 The Wall 		
Pink Floyd

 The rise and fall of Ziggy
Stardust – David Bowie

 Voz e violão 		

António Zambujo

 E Ainda… 		

Carlos do Carmo

 Reprise 		
Moby

		

Apex Legends

WarioWare: Get It Together!

Entra em ação com tiroteios entre heróis que vão além do battle royale da Respawn Entertainment, o experiente estúdio que
criou a série Titanfall.
Apex Legends é um jogo de tiros entre heróis free-to-play, com
um conjunto em constante expansão de personagens lendárias,
poderosas habilidades e centenas de elementos cosméticos
para desbloquear. i

O Wario volta a tentar a sua sorte com os videojogos, mas desta
vez entra a fundo… literalmente! Ajuda o Wario e os seus amigos
a escapar de um micromundo repleto de microjogos e tenta
superar mais de 200 desafios extravagantes em WarioWare: Get
It Together! para a Nintendo Switch. i

Fonte: Associação
Fonográfica Portuguesa

 Bad Habits 		
Ed Sheeran

Fonte: Nintendo

Fonte: Playstation

 Good 4 U 		
Olivia Rodrigo

 Save your tears
Weeknd

 Heartbreak Anthem
Galantis/Guetta/Little Mix
 I wanna be your slave
Maneskin

 Holiday 		
KSI

 Beggin

Earbuds QCY T5

Xiaomi Mi Android TV Stick

Graças ao mais recente chipset Audiowise Bluetooth 5.0, o T5
consome menos energia, mas oferece conectividade mais estável. O modo de jogo oferece um atraso reduzido. Com o interruptor master, você pode escolher qualquer um dos fones a usar
diretamente. i

Chegou a Mi TV Stick da Xiaomi! A peça que faltava na sua sala
de estar que vai transformar a sua televisão numa Smart TV.
O Mi TV Stick da Xiaomi possui Android TV 9.0 para lhe proporcionar a melhor experiência de visualização e desempenho no
grande ecrã. Usufrua de uma interface criada para a sua TV. i

Fonte: PC Diga
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Maneskin

 Oliver Twist 		
Arrdee

 You right 		

Doja Cat & Weeknd

 Traitor 		
Olivia Rodrigo

Fonte: APC Chart

