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Bloopers para sítio online da Goody, Bgamer, Maxiconsolas e 
Gamesrepublica  
 
 
Mais vale tarde "Duke Nukem" (escrito a propósito do dia das mentiras)  
 
Quantos mais adiamentos?  
 
Correm fortes rumores que Duke Nukem Forever foi adiado para setembro devido às 
personagens femininas serem pouco sensuais. Randy Pitchford afirmou num 
comunicado que “as linhas das mulheres não estavam suficientemente adaptadas aos 
ícones de beleza actuais”.  
O director da Gearbox já mandou uma equipa de designers para Amsterdão com a 
missão de reformular as figuras femininas do jogo, especialmente nos movimentos de 
dança.  
Vamos ficar atentos às novidades e esperamos, com este adiamento, ver as miúdas 

mais sexys alguma vez criadas num jogo. 

* Texto escrito ao abrigo do acordo ortográfico 

Apple perde Iphone protótipo novamente 

Um empregado da empresa pioneira deixou-o à mercê dos amigos do alheio. A 

ocasião fez mesmo o ladrão.    

No ano passado, pouco tempo antes da estreia do iPhone 4, um empregado da Apple, 

possivelmente menos sóbrio, estava num bar a testar um protótipo dissimulado do 

novo telefone. Incidentalmente, deixou-o esquecido no balcão. Acabou por ser vendido 

ao site Gizmodo por cerca de € 3.400.  

Avançando novamente até 2011, a história repete-se em São Francisco, mas desta 

vez com um iPhone 5. Não foi vendido a nenhum site, mas a um particular no site de 

classificados, Craiglist. 

O telemóvel de próxima geração foi dado como desaparecido pela própria Apple no 

final de julho, que comunicou o fato à polícia de São Francisco, afirmando que o 

dispositivo “não tinha preço” e esperando que fosse reavido o mais breve possível. 

Não existem detalhes do aspeto do telemóvel, ou em que sistema operativo estaria a 

funcionar, no entanto, a gigante da informática conseguiu detetá-lo num bairro de São 

Francisco. Entre os residentes da casa vive um rapaz de 22 anos que diz ter estado no 

bar na noite do desaparecimento, mas nega saber do paradeiro do aparelho, mesmo 

depois de a Apple lhe ter oferecido uma recompensa.  

A polícia foi autorizada a revistar a casa, mas o paradeiro do telemóvel é ainda 

desconhecido. 

* Texto escrito ao abrigo do acordo ortográfico 



Notícias para sítios online da Goody 

Computador é o mais viciante 

Num estudo encomendado pela Microsoft, um quarto dos ingleses dá mais importância 

ao PC que à roupa que veste. 

Num estudo realizado em Inglaterra, um em cada quatro inquiridos respondeu que o 

PC é “o aparelho mais insubstituível nas suas vidas”. Um terço destes afirmou que 

passa mais de duas horas em frente ao computador ao fim do dia, mesmo que já 

tenha usado um no local de trabalho”. Um em cada sete afirmou que o final de tarde 

ideal é passado na internet, na companhia de um copo de vinho. 

O estudo, encomendado pela Microsoft, inquiriu uma amostra de 2000 ingleses e 

revela dados interessantes como 14% dos inquiridos ver o computador como um 

acessório de moda e um quarto deles dar mais importância ao PC do que à roupa que 

veste. 

A futurologista Rachel Lawes diz, a propósito desta pesquisa, que o computador 

pessoal “ é uma peça essencial no Kit que dá significado a estar vivo neste momento 

da história”. Uma das alegações finais de Lawes é que o “PC está para o consumidor 

como o carro esteve no século XX”. 

A maioria dos consumidores afirmou que prefere o PC à televisão. Seis em cada dez 

inquiridos respondeu que vai substituir a aparelhagem de casa por um sistema sonoro 

baseado num computador nos próximos 3 anos.    

Numa escala de 0 a 10 que importância dão ao vosso computador ? 

Primeiro Smartphone 3D chega amanhã 

Captação e reprodução de conteúdos multimédia 3D, jogos e conversão de vídeos 

para o YouTube 3D são algumas das capacidades do telemóvel com um ecrã de 4.3 

polegadas.    

LG Maximo 3D é o nome do primeiro telemóvel a três dimensões a chegar ao mercado 

português. Disponível já a partir de amanhã, é um exclusivo da Vodafone, e permite 

ver vídeos e fotos a 3D, sem qualquer recurso a óculos. 

A arquitetura do telemóvel pioneiro é baseada num processador dual-core, dual-

channel e dual-memory de 1Ghz. Vem equipado com sistema operativo Android 2.2 

(upgrade até 2.3), HSPA e memória interna de 8Gb. O ecrã é de 4.3 polegadas, 3D 

WVGA e totalmente tátil. 

Duas câmaras auto ajustáveis de 5MP permitem filmar em 3D HD a 720p e em 2D Full 

HD 1080p. O Maximo permite também converter conteúdos de 2D para 3D e partilhá-

los no YouTube 3D, ou em televisores 3D equipados com saída HDMI.    

Mas não é tudo. Estão ainda disponíveis vários conteúdos multimédia em três 

dimensões através do portal móvel da Vodafone, como os jogos Real Football 2011 ou 

Assassins Creed, entre outros. 



Se quiserem ser dos primeiros a possuir um LG Maximo 3D, terão de desembolsar 

459,90€, com 10 € de desconto, se o adquirirem na loja online, ou 159,90€ com 

vinculação de 24 meses.  

 

Artigo de opinião para yourderry.com (sitío online do Studio 57) 

 
When I was Walking in Derry  
 
It all begun in the morning of the 12th of September. Checking luggage. A sleepless 
night. A long travel ahead… Goodbyes, the plain takes off. Two airports later and a two 
hours bus travel, finally, the arrival at Derry. Also known as The Walled City, The 
Maiden City or simply... Legenderry, it will be the UK city of culture 2013.  
 
The first impression that gives is a super historical and modern city where the classic 
and the cosmopolite are distinctively reunited. The cultural offer is vast. In the pub or at 
the theatre, traditional Irish folk can be heard all over Derry, but… there is rock, hard 
rock, funky and soul live concerts, comedians, salsa nights, 80’s and 70’s parties. It´s a 
long list to fit in here!  
 
Nowadays it’s a calm, quiet and welcoming city, but when we walk around the streets, 
especially in the Bogside (where the Bloody Sunday happened) we can still feel the 
past history of violence, the smell of petrol bombs and the sound of Humber “pigs” 
circulating around town. The people from Derry are friendly, always willing to help the 
other, living with enthusiasm, maybe because of its hostile past.  
 
Things I did in Derry and I recommend? Besides the obligatory visit to the pubs we’re 

everyone receive us in a warmly way, I have to recommend a walk through the Walls of 

Derry, a visit to the Guildhall (the city hall) to the Craft Village and to the several 

churches around town. A Bus Tour is a nice way to meet all the interesting spots. Don´t 

forget to give a look on the Bogside Murals. Today makes a month that I’m here, and 

besides missing Portugal, I don’t want to go back so soon. I’ve already found the 

rainbow. Next two months, I hope I found the Leprechaun and the Gold Pot. Happy 

Days! 

Textos para Caixa Aventura da Smartbox 

Cliente: Via Natural 

Aqueça o tronco e os braços. Respire fundo. Dê a primeira «remadela» e parta para 

uma viagem pelos «trilhos» do Rio Zêzere. A Via Aventura, empresa de actividades na 

natureza, em Constância, preparou tudo o que é necessário. Inspiração atrás de 

expiração, descubra a riqueza do património natural da região, enquanto vai remando 

pelas águas cristalinas do rio. Cena atrás de cena, num momento a memorizar, a 

natureza vai-se exibindo perante os seus olhos, emanando uma fragrância mista em 

que se confunde a água do rio com o ar puro da natureza bravia. Quando chegar a 

uma zona de rápidos ou de diques, não se intimide com a força da natureza. Sinta 

antes a adrenalina, preocupe-se em estabilizar a canoa, ou um mergulho involuntário 

tornar-se-á iminente! 



Cliente: Kiro 

Ayrton Senna, Alain Prost e Michael Schumacher. Três dos melhores pilotos de 

Fórmula1 de todos os tempos. Antes de chegarem ao pódio da Fórmula 1, alcançaram 

o do kart. Conheça melhor a condução e as características do pequeno carro durante 

30 minutos na pista do Kiro, Kartódromo Internacional da Região Oeste, situado no 

Bombarral, apenas a 40 minutos de Lisboa. Criado em Março de 2000, tem vindo a ser 

classificado como um dos melhores complexos para a prática do karting em Portugal e 

na Europa. Os karts surgiram na Segunda Guerra Mundial pela mão dos pilotos da 

força aérea dos Estados Unidos, como forma de passarem os tempos livres. Aproveite 

esta viagem num kart com 200 cc e 16,5 cavalos e, quem sabe poderá um dia 

alcançar o pódio da Fórmula 1. 

Cliente: Sunquays 

Já se questionou qual a quantidade de poluição produzida todos os anos pelo turismo? 

A Sunquays leva a questão bem a sério e tornou-se uma empresa 100 por cento verde 

e auto-sustentável, aliando o lazer do eco-turismo à defesa do património natural 

característico do Parque Natural da Ria Formosa. Navegue pelos sapais num barco 

exclusivamente movido a energia solar, enquanto observa os canais e ilhotes daquela 

que é a mais bela ria portuguesa. Área de nidificação por excelência, é uma das mais 

importantes escalas migratórias e invernada de aves. Siga esta escala ecológica e 

«migre» até Faro, onde poderá destrinçar os cordões dunares, as salinas e as 

minúsculas praias areosas da Ria Formosa. 

Cliente: Safari Company 

Alcance os pontos mais recônditos das montanhas, simultaneamente agrestes e 

sublimes da Ilha da Madeira. Vá de boleia com a Safari Company, localizada no 

Funchal e goze da vista exclusiva dos jipes panorâmicos, nobres guerreiros nesta 

encruzilhada por terrenos rudes e mal-encarados para alcançar locais proibitivos a 

veículos de quatro rodas normais. Veja a imensidão do mar aparecer por detrás da 

montanha de tom castanho e verde. Alie-se com a quietude da ilha e descubra uma 

nova Madeira repleta de sensações fortes, num misto de radicalidade do todo-o-

terreno com a cortesia da paisagem panorâmica e o horizonte azul do oceano. 

Cliente: Extremos 

Siga o guião da Extremos e entre neste filme de acção, digno de um super herói. A 

empresa de actividades radicais de Matosinhos preparou uma simulação, muito, muito 

próxima da realidade. Escolha um dos cenários, Marco de Canavezes ou Entre-os-

Rios, e seja o actor principal. Cena 1: Preso por uma corda bungee, terá de saltar de 

uma das duas pontes e simplesmente deixar-se cair a toda a velocidade na água. 

Cena 2: uma mota de água da Extremos será avisada e virá em seu auxílio. Cena 3: 

Sob a superfície da água, será salvo a alta velocidade. Radicalize-se nesta queda e 

sinta a sua adrenalina disparar. 


