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o Jornal da Madeira, que é finan-
ciado pelo Governo Regional. O
directordoDNMperguntava: “Se
nos desmente, porque não nos
enviou qualquer desmentido?”

A agenda todo-o-terreno
de Marco António Costa

� Como Pedro Passos Coelho
sófará10apariçõesnacampanha
eleitoral, o vice-presidente do
PSD, Marco António Costa, tem
umaagendaloucaacumprir,por
vezescomvisitasatrêsconcelhos
num dia e eventos de meia em
meia hora. O dia mais cheio era
terça-feira, 17 : Trancoso, Guar-
da, Seia e Celorico da Beira.

O familiar de Marcello
no Colégio Militar

� Adriano Moreira, Garcia
Leandro, José Tribolet, Ricardo
Bayão HortaeVasco RochaViei-
ra–nomeiodestesveteranosque
dão acarano anúncio paraqueo
ColégioMilitarcontinuesemre-
ceber alunas, surge apenas um
jovem,NunoAlves Caetano. Não
é figura pública, mas trata-se de
um sobrinho-neto de Marcello
Caetano, presidente do Conse-
lho entre 1968 e 1974.

Álvaro Santos Pereira
sem gravata

� Foi jásem fato e gravataque
Álvaro Santos Pereira se dirigiu
a semana passada a uma escola
de Lisboa, para confirmar o ho-
rário das aulas do filho. Descon-
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TigerWoodséodesportistaquemais ganhounoúltimoano: €59,26 milhões_FORBES

POR LUÍS SILVESTRE, MARIA HENRIQUE ESPADA, PEDRO JORGE CAS-
TRO, SARA CAPELO E VÍTOR MATOS

traído, o ex-ministro da Econo-
mia distribuiu sorrisos com
quemsecruzava. Comoanolec-
tivoacomeçar,tudoindicaqueo
futuro passa por Portugal e não
pelo Canadá.

DINHEIRO

Colégio do clã Soares
mantém mensalidades

�Peloquartoanoconsecutivo,
o Colégio Moderno, proprieda-
de do clã de Mário Soares, não
aumentou as mensalidades. A
medida deve-se às dificuldades
financeiras que o País atravessa,
só que destavez, adirectoraIsa-
bel Soares já não enviou um co-
municado aos encarregados de
educação com essa informação.
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Marcantonio Del Carlo
e o Mau Vinho

� O actor vai estrear-se como
realizadora20e21 deSetembro.
As duas curtas metragens foram
filmadas no Douro e têm como
temáticaovinho. EnquantoO Te-
souro conta com actores profis-
sionais como Nuno Melo e Joa-
quimNicolau, o Mau Vinho é in-
terpretado por alunos da
UniversidadedeTrás-os-Montes
e Alto-Douro. �

Álbum da juventude

Tinha 16anos
quandoconquistei

a minha
primeira medalha

em pista

Com meses,
com a minha
mãe e o meu

irmão num parque
nos arredores

de Paris

Aos2anos,
numdossítiosem

queeueomeu
irmãomais

gostávamosde
estar:emcima

dalareira

JÉSSICA AUGUSTO

> Ainfância passada em França e as primeiras
medalhas conquistadas no atletismo

Numa visita
ao médico,

sempre
acompanhada do
meu mano. Tinha

3 anos

Em 2000
era esta a equipa

decrossedo
Sporting Clubede

Braga. Com 18anos
integrei a equipa

sénior

> ATLETA

Em1997,
representei

PortugalnosJogos
dosPALOPs,em
Moçambique,e

ganheiapratana
provados
1.500m


