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Vasco Palmeirim,
apresentador e animador

« Dou tudo o
que tenho em
qualquer área»
É um dos rostos mais queridos
dos portugueses e interrompeu,
por momentos, o seu trabalho na
rádio e na televisão para dar voz a
“D’Artacão”, o filme que estreia, num
cinema próximo de si, a 29 de julho.
Vasco Palmeirim, em exclusivo ao
“Ensino Magazine”, fala do simbolismo
deste projeto, revela qual é o seu
lema de vida e entusiasma-se quando
recorda o título recentemente
conquistado pelo seu clube do
coração, o Sporting.

“D’Artacão e os Três Moscãoteiros” estreou
na RTP, em 1983. O Vasco nasceu quatro
anos antes. Qual é a sua primeira memória
da série?
Era muito miúdo na altura, só tínhamos
dois canais de televisão e, evidentemente, não havia grande escolha. Mas era uma
série que obrigava a seguir, ao contrário
do “Bugs Bunny” ou do “Coyote”, como se
fosse uma novela, porque a história continuava no episódio seguinte. E na altura
não era possível rever os programas, como
hoje acontece. Cantávamos o genérico de
uma ponta à outra e recordo-me de simpatizar muito com a personagem principal,
um canito tão pequenito, mas tão destemido e corajoso perante os mais crescidos.
Como surgiu o convite para este projeto e
como se preparou para ele?
O convite surge através da NOS e da On Air,
os estúdios onde gravámos e onde já fiz
muitos trabalhos. A preparação não passou por ouvir o “D’Artacão” original, até
porque me pediram o seguinte: «não tentes imitar o original, sê tu próprio e pensa no que esta personagem representa»
- destemido, apaixonado pela sua Julieta
e, de vez em quando, também se zanga e
também se magoa a valer. No fundo, honra
o “D’Artacão”, mas não deixes de ser tu
próprio. Foi o que tentei fazer.

Emprestar a voz ao “D’Artacão” foi um sonho tornado realidade?

que aí veem. Pelo meio, tenho uma mulher
e dois filhos que amo muito.

Não é bem um sonho, porque nunca
pensei que isto pudesse acontecer, mas
confesso que sempre tive um grande fascínio pelo “D’Artacão”. Lembro-me até
de ter uma camisola que pedi para fazer
na feira de artesanato do Estoril com um
“D’Artacão” estampado. Era a minha camisola preferida.

Desenvolve o seu trabalho na rádio, na televisão e agora no cinema, em dobragens.
Em que área se sente mais confortável e
realizado?

Nuno Markl, seu colega e amigo de longa
data, faz a voz do inseparável amigo do
“D’Artacão”, o rato Pom. Serem amigos na
vida real e no filme fez aumentar a química e melhorar o produto final?
É extraordinário. Eu e o Markl, que nos damos tão bem, na rádio e fora dela, coincidimos nesta amizade do “D’Artacão” com
o “rato Pom”. Não gravámos ao mesmo
tempo – o Markl gravou primeiro – mas o
que é curioso é que temos muitas cenas
em que dialogamos um com o outro. O que
é giro é que muitas vezes respondi ao rato
Pom ouvindo o que o Markl anteriormente
tinha gravado.
«Um por todos e todos por um» é o lema
dos famosos “Moscãoteiros”. Qual é o seu?
O meu lema de vida é o seguinte: «foi o caminho que tu quiseste, agora aguenta-te».
É evidente que é cansativo e tenho muitas
solicitações, mas foi o caminho que escolhi. Tenho rádio todos os dias de manhã,
gravo o «Joker» e o «The Voice» à tarde,
faço o festival da canção e outras coisas

Para ser franco, sinto-me felizmente confortável em todas as áreas, o que é maravilhoso. Dou tudo o que tenho em qualquer
área. Nunca faço nada a despachar, faço
sempre pelo melhor. Felizmente os resultados têm sido ótimos em todos os projetos
em que me integro.
Canta, faz humor, apresenta programas e
dobra filmes. Considera-se um “entertainer”? Como é que se define quando lhe
perguntam a sua profissão?
Eu costumo escrever nos documentos das
Finanças que sou locutor de rádio. Felizmente, que tenho estado noutros projetos. E, de vez em quando, reparo que me
chamam «comunicador» ou «animador».
Talvez «comunicador» seja o termo que
abranja tudo o que faço.
O curso de Comunicação Social que fez na
Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa serviu-lhe para
alguma coisa?
Serviu para ter muitas bases e para conhecer o meio da rádio, que desconhecia. Quando era estudante só ouvia rádio
para escutar os relatos de futebol – porque não havia transmissões televisivas
– e para gravar as músicas que gostava.

No meu gravador estava sempre a usar
o botão do “REC” e da “Pausa” e estava
sempre a fazer figas para que o locutor
não interrompesse as músicas. Curiosamente, tantos anos depois, sou um locutor que «estraga» as canções todas,
porque estou sempre a falar.
Neste ano de pandemia o clube do seu coração, o Sporting, regressou à conquista do
título de campeão. Como é que viveu esse
momento?
Este título foi muito sofrido. A estratégia
foi nunca falar muito até ao fim para não
estragar. E, afinal, acabou por resultar.
Fomos campeões. Agora, ninguém para o
Sporting. “Bora” lá para o bis. Mas é muito importante manter a estabilidade, coisa
que naquele clube é rara. Mas creio que
estamos no bom caminho.
Um estudo recentemente divulgado aponta-o como a figura pública que suscita
mais empatia nos portugueses. Como explica este tão expressivo reconhecimento
popular?
Dá muita responsabilidade. Sou uma
pessoa que não mostra muito da sua
vida privada, o que quer dizer que essa
empatia é fruto de uma única coisa: o
meu trabalho. Não finjo ser algo que
não sou e não digo que sei coisas que
não sei. i
Nuno Dias da Silva (Texto)
NOS Audiovisuais/Paulo Fernandes (Fotos)
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Neste Magazine Gamer vou
falar sobre jogos sobre os Jogos Olímpicos.

Mario e Sonic
nos Jogos Olímpicos

Muitos de vocês quando pensam num jogo sobre os Jogos
Olímpicos pensam na série
protagonizada por Mario e Sonic. Esta série existe desde as
Olimpíadas de 2008, na China.
E engloba também os jogos
de Inverno. Esta foi a primeira
vez que os dois personagens
partilharam um jogo.
Jogo do Dinaussauro
edição olimpica

O Meu Amigo é Ninja

Uma Família de Doidos

 Be – BTS

Vamos contar-vos a história de Alex: um miúdo perfeitamente normal, o menino dos olhos da sua mãe super
carinhosa, com amigos fixes, perseguido por um bully
estúpido na escola, com uma paixão platónica chamada
Jéssica e ainda com um meio-irmão bem chato.
Mas tudo muda na sua vida no dia em que recebe a
prenda mais incrível de sempre: um ninja axadrezado! i

Certa manhã, os Morel acordam com um grande problema.
Descobrem que o espírito de cada um deles está preso
no corpo de outro membro da família! Chacha, de 6 anos,
está no corpo do pai, o pai (Franck Dubosc) está no corpo
do filho adolescente, o filho está no corpo da irmã mais
velha, a irmã mais velha está no corpo da mãe e a mãe
(Alexandra Lamy) está no corpo de Chacha… i



Título original: Checkered Ninja; Animação, Aventura; Data de Estreia:
12/08/2021; Realização: Thorbjørn Christoffersen, Anders Matthesen; País:
EUA; Idioma: Português
Fonte: Castello Lopes

Título original: Le Sens de la Famille; Comédia; Data de Estreia: 05/08/2021;
Realização: Jean-Patrick Benes; País: França; Idioma: Francês;
Fonte: Castello Lopes

The Dark Side of the
Moon – Pink Floyd

 The Doors 		
The Doors

 Future Nostalgia
Dua Lipa

 The Wall 		
Pink Floyd

 Helloween –
Helloween

 E Ainda… 		

Carlos do Carmo

 Voz e violão 		
Todos conhecem aquele jogo
do Dinaussauro que quando
a net falha está lá para jogarmos. Bem, a google fez uma
alteração ao tão adorado jogo.
Agora, quando apanhas uma
tocha olímpica no jogo, este
toma a aparência de uma modalidade olímpica. Por exemplo, os catos transformam-se
em barreiras e o background
torna-se uma pista de atletismo e o Dinaussauro fica
vestido de corredor. Mas esta
não foi a única homenagem
prestada pela google aos Jogos Olímpicos.
Doodle Ilhas dos Campeões
A google fez um RPG. Sim,
não leste mal! A google fez
um RPG inspirado nos Jogos
Olímpicos. Nele como Lucky,
a gata, chegas a uma ilha
onde foste escolhido para
vencer todos os campeões
dos diferentes desportos.
Os campeões são todos figuras mitológicas japonesas.
Para os venceres tens de ganhar cada respetivo mini jogo.
Mas há versões mais difíceis
de cada mini jogo que são
desbloqueadas, se e só se,
completares variadas missões pela ilha. Pronto para o
desafio? Para jogares, basta
clicares no Doodle que deverá substituir o logótipo do
Google, no site ou aplicação,
se não conseguires dessa
maneira basta procurar: Doodle Chapions Islands, e clicar
no primeiro website. E o jogo
está em português, portanto
é acessível a toda a gente. i
Afonso Carrega		
(Aluno do 10o ano)

António Zambujo

 Map of the soul: 7
BTS

		

Tribes of Midgard

Metroid Dread

Tribes of Midgard é um novo jogo em que terás de resistir à
invasão de Gigantes durante o Ragnarök.
Em mundos repletos de criaturas sombrias, deuses ocultos e
materiais abundantes a descobrir, tu és um viking que vive na
aldeia onde está a Semente de Yggdrasil: o último bastião que
protege os Deuses dos outros Reinos. i

A história da Samus continua após os acontecimentos de Metroid Fusion, quando a protagonista descende até ao planeta
ZDR com o objetivo de investigar uma misteriosa transmissão
enviada para a Galactic Federation. Este planeta remoto foi invadido por criaturas extraterrestres malévolas e ameaças mecânicas aterrorizantes. i

Fonte: Playstation

Fonte: Nintendo

Fonte: Associação
Fonográfica Portuguesa

 Bad Habits 		
Ed Sheeran

 Stay – Kid Laroi &
Justin Bieber

 Heartbreak Anthem –
Galantis/Guetta/Little Mix
 Black Magic 		
Jonasu

 I wanna be your slave
Maneskin

 Beggin

Maneskin

 Holiday – KSI

Apple Watch Series 6

O mais recente é o Apple Watch Series 6, que apresenta um
design impressionante e um ecrã mais brilhante. O Apple Watch
Series 6 tem um processador dual-core de 64 bits e é muito mais
rápido do que o processador S3. Além disso, traz um sensor
cardíaco ótico de segunda geração, um sensor cardíaco elétrico
e um monitor de oxigénio no sangue que permite fazer um monitoramento de saúde, incluindo testes de ECG. i
Fonte: PC Diga

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop
Essential

O Aspirador Mi Robot Vacuum-Mop Essential continua com uma
boa potência de sucção, sistema mopa e uma bateria para boa
autonomia. Contém um depósito para o pó de 420ml, depósito
de água e uma potência de sucção incrível de 2200Pa. Podes
controlar totalmente o teu Mop Essential através da APP Mi
Home, alterar o modo de limpeza e progresso diário, semanal e
mensal de todas as sessões de limpeza. i
Fonte: PC Diga

 Clash – Dave ft
Stormzy

 Save your tears
Weeknd

 Remember – Becky

Hill & David Guetta
Fonte: APC Chart

