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RodRigo LouRenço



rodrigo lourenço, 17 anos, conquistou o 
público e os jurados no the Voice, pro-
grama da rtp1. dia 6 de fevereiro vai 
disputar a grande final. aluno da escola 
Secundária nuno Álvares e do Conserva-
tório de Castelo branco, olha para a mú-
sica como um caminho de futuro.

Semana após semana, o jovem, que en-
trou no programa ainda com 16 anos, foi 
um dos concorrentes que mais se desta-
cou, interpretando, com excelência dife-
rentes temas, tocando-os também ao pia-
no. “a música sempre fez parte de mim”, 
disse em diferentes ocasiões. Começou 
na orquestra típica albicastrense, onde 
se iniciou a tocar piano. depois passou 
ao Conservatório. Como referiu ao re-
conquista “não queria a música apenas 
como hobbie, precisava de mais”. 

o the Voice surge no caminho de ro-
drigo lourenço precisamente a partir 
do Conservatório albicastrense, e após 
um desafio da sua professora de piano, 

RodRigo LouRenço

A históRiA do jovem que está 
A conquistAR o the voice

rita moreira. É nesse estabelecimento 
de ensino que, diz, ter começado a per-
der a timidez e a ganhar confiança nele 
próprio. 

a “maldição”, de amália rodrigues, foi a 
canção que lhe deu o passaporte para a 
entrada no concurso. antónio zambujo foi 
o mentor escolhido, e semana após sema-
na, o compositor e intérprete português 
reforçou a qualidade de rodrigo lourenço. 
“não deixa de ser excecional ver um miú-
do com 17 anos fazer aquilo que ele faz”, 
disse antónio zambujo, considerando-o 
“um músico excecional”.

a sua presença no programa não passa 
indiferente. ao piano faz a diferença. in-
terpretou temas de gisela joão, amália, 
Queen. rodrigo lourenço considera que 
“é muito importante para um músico sa-
ber tocar um instrumento para se poder 
acompanhar”. mas é na voz que está o 
segredo. o curso de canto que frequen-
ta no Conservatório é uma mais valia. 
o jovem dá o exemplo do canto lírico 
que considera “que exige mais estudo e 
técnica”. a partir “dele todos os outros 
serão mais fáceis de experimentar”. i

Aos 17 Anos RodRigo LouRenço chegou à finAL do the voice 
PoRtugAL. António ZAmbujo, seu mentoR no PRogRAmA dA RtP1, 
consideRA-o um “músico excecionAL”.



Pica e o cristal mágico (dob.)
existe um cristal mágico que tem o poder de trazer água de volta 
à floresta. mas foi roubado por bantour, o rei dos ursos. Só um 
herói corajoso poderá trazê-lo de volta e evitar a seca. a peque-
na pica, uma jovem fêmea ouriço-cacheiro, e o seu amigo tom, 
o esquilo, decidem então partir à aventura para salvar a natu-
reza! por vezes, os mais pequenos são os mais corajosos. i

Título original: Latte and the Magic Waterstone; Animação, Aventura; Data de 
Estreia: 27/01/2022; Realização: Regina Welker; País: Alemanha; Idioma: Por-
tuguês; 

Fonte: Castello Lopes

unchARted: 
Legacy of thieves collection
parte em busca do teu legado e deixa a tua marca no mapa 
em unCHarted: Coleção legado dos ladrões. Vive as narra-
tivas cinematográficas e emocionantes da naughty dog e as 
melhores e mais explosivas cenas de ação da icónica saga. 
descobre a história esquecida na companhia de dois la-
drões carismáticos e complexos e acompanha-os enquanto 
viajam deslumbrados pelo mundo, em busca de aventuras 
extraordinárias e de conhecimento perdido. i

Fonte: Playstation

Rato Laser Logitech mx master 3
o mX master 3 tem uma precisão instantânea e um poten-
cial infinito. É o rato mais avançado da master Series até 
agora -- projetado para criativos e projetado para codifica-
dores. Se você pode pensar, você pode dominá-lo.
a logitech reinventou a roda. a rolagem eletromagnética 
magSpeed™ totalmente nova é precisa o suficiente para 
parar num pixel e rápida o suficiente para rolar 1.000 linhas 
num segundo. trabalhe confortavelmente com uma silhueta 
perfeitamente trabalhada para o formato da palma da mão.

Fonte: PC Diga

	Recomeçar   
tony carreira

 

	A minha história   
sara carreira

 the dark side of the 
moon – Pink floyd

  30    
Adele

  the Wall   
Pink floyd

 voyage   
AbbA

	hotel california  
eagles

	nevermind   
nirvana

	=    
ed sheeran

	music of the spheres 
coldplay

  Fonte: Associação 
Fonográfica Portuguesa

 Abcdefu   
gayle

 easy on me   
Adele

	We don’t talk about 
bruno – gaitan/
castillo/Adassa/feliz

	fingers crossed  
Lauren spencer-smith

 seventeen going 
under – sam fender

 Peru – fireboy dmL & 
ed sheeran

	overseas – d-block 
europe ft central cee

 surface Pressure  
jessica darrow

	coming for you – 
switchotr ft A1 & j1

	sacrifice   
Weeknd

Fonte: APC Chart

magazine 
gamer
olá nesta edição do maga-
zine gamer irei apresentar 
alguns dos meus jogos pre-
feridos, aqueles que trago ou 
já trouxe no meu telemóvel.

World soccer champs
em primeiro lugar tenho de 
falar de um jogo desenvol-
vido por portugueses. neste 
jogos podes controlar se-
leções e clubes de todo o 
mundo com os nomes reais 
de jogadores e ainda todas 
as competições que possas 
querer, desde a segunda liga 
portuguesa, passando pela 
liga europa até à taça dos 
libertadores. É, sem dúvida, 
um dos melhores jogos de 
futebol mobile.

World box
neste jogo podes ser deus!!! 
podes criar um mundo à tua 
imagem, com monstros, dra-
gões e elfos. um Sandbox 
muito completo com seres 
que podem criar uma civiliza-
ção, como elfos ou homens, 
que podem entrar em confli-
to e expandirem os seus rei-
nos. um jogo emotivo, onde 
até os animais interagem 
entre si, onde os predadores 
caçam presas, e em que os 
animais precisam de comer 
para não morrerem.

2 Player games
este jogo é bom para quando 
estás aborrecido, por exem-
plo num intervalo da escola 
ou aula de substituição, e te-
nhas mais um colega nessa 
mesma situação. Com este 
jogo podes matar tempo, 
com diferentes minijogos 
que podem ser jogados por 
dois jogadores no mesmo 
dispositivo. desde ténos de 
mesa até chadrez, terão sem-
pre algo que gostem de jogar.
este jogo também é bom 
caso tenham uma prima cha-
ta ou uma criança que não 
vos pare de chatear. e caso, 
estejam sozinhos podem jo-
gar contra o telemóvel. i
           afonso Carrega  

(aluno do ensino Secundário)

smartwatch garmin 
vivomove style
este smartwatch híbrido refinado combina o aspeto tradi-
cional de um relógio analógico com as funcionalidades in-
teligentes essenciais de que necessita para acompanhar o 
ritmo da sua vida atarefada. os ecrãs de duas cores amoled 
apenas surgem quando necessário. ao interagir com o ecrã 
tátil, os ponteiros movem-se dinamicamente em coordena-
ção com os gráficos.

Fonte: PC Diga

marry me: fica comigo
recheado de canções originais de jennifer lopez e da estrela 
mundial latina da música, maluma, marry me – Fica Comigo 
apresenta j-lo no papel da superestrela musical Kat Valdez 
e owen Wilson como Charlie gilbert, um professor de mate-
mática — dois absolutos desconhecidos que decidem casar 
e só depois se conhecerem melhor. um romance improvável 
sobre duas pessoas diferentes à procura de algo real num 
mundo onde o valor é baseado em likes e seguidores. i

Título original: Marry Me; Comédia, Drama, Romance; Data de Estreia: 
10/02/2022; Realização: Kat Coiro; País: EUA; Idioma: Inglês

Fonte: Castello Lopes

dRAgon bALL Z : KAKARot
Vive a história do dragon ball z desde os eventos mais 
épicos até às missões secundárias mais despreocupadas.
trava batalhas icónicas do dragon ball z a uma escala 
inédita. Combate através de grandes campos de batalha 
com cenários destrutíveis e descobre batalhas de bosses 
épicas contra inimigos inesquecíveis (raditz, Freeza, Cell, 
etc.). i

Fonte: Nintendo



aos 16 anos, afonso Carrega, aluno do 
11º ano da escola Secundária nuno Ál-
vares, em Castelo branco, apresentou, 
em dezembro, o seu primeiro livro de 
poesia. bloco de notas (ed. rVj edito-
res), assumindo-se como um dos mais 
jovens autores nacionais. 

bloco de notas tem a particularida-
de de ter sido escrito no telemóvel, o 
que torna o livro mais singular e com 
um conteúdo cheio de ironia, humor e 
amor, em poemas desconcertantes.

a obra, prefaciada pelo poeta antónio 
Salvado, conta com as ilustrações de 
joaquim picado e Florinda baptista, 
tendo ainda um posfácio e uma nota 
de abertura dos docentes universitá-
rios, maria de lurdes barata e joão rui-
vo, respetivamente.

o jovem autor lembra que o nome do 
livro surge precisamente do “bloco de 
notas do telemóvel, onde escrevi os 
meus poemas. É nele que me é mais 
fácil escrever”, disse.

a cerimónia foi presidida pelo presi-
dente da Câmara de Castelo branco, 
leopoldo rodrigues, que elogiou o 
jovem autor pelo trabalho realizado, 
tendo contado com as intervenções de 

jovem de 16 Anos escReve obRA de PoesiA

bLoco de notAs do teLemóveL PARA o LivRo

joão Carrega, editor do livro; antónio 
Salvado, joaquim picado e joão ruivo. 
a apresentação da obra esteve a cargo 
de maria de lurdes gouveia barata.

antónio Salvado recordou que “quan-
do o editor me facultou os poemas 
do livro do afonso, fiquei surpreendi-
do, no bom sentido da palavra, pois 
os poemas evidenciavam uma assi-
nalável pureza e uma emoção mui-

to à flor da pele, mas manifestavam, 
por outro lado, um tratamento muito 
vivo do que era o ato criativo. todos 
os poemas têm um ponto comum, de 
sentimentos vividos no dia-a-dia”.

por sua vez joão ruivo revelou outra 
afecta do jovem autor, descrevendo-o 
como “um adolescente, teimosamente 
curioso por tudo o que o rodeia, com 
um enfoque muito claro em qualquer 

coisa, por mais banal que fosse, des-
de que se relacionasse com o conhe-
cimento científico, com as origens 
conhecidas e desconhecidas, com as 
relações entre causas e efeitos, com 
as problemáticas entre o quotidiano vi-
vido e o universo desejável”. também 
joaquim picado, autor da maioria das 
ilustrações, salientou a qualidade dos 
poemas de afonso Carrega, lembrando 
que foi o jovem autor que escolheu as 
ilustrações, entre as muitas pinturas 
apresentadas.

ao evento associaram-se alunos, cole-
gas de afonso Carrega, na escola Se-
cundária nuno Álvares; o diretor da-
quele agrupamento, antónio Carvalho; 
o presidente da junta de Freguesia de 
Castelo branco, josé pires; os dois an-
teriores presidentes da Câmara albicas-
trense, josé alves e luís Correia; bem 
como muitos professores e, acima de 
tudo, bastantes amigos que tornaram o 
auditório da biblioteca pequeno.

o livro já se encontra à venda na edi-
tora, nas lojas virtuais do ensino ma-
gazine (https://www.ensino.eu/loja-
virtual/), da Wook e da bertrand, e, 
em Castelo branco, na papelaria rimas 
Cruzadas (três globos). i


