TigerWoodséodesportistaquemais ganhounoúltimoano: €59,26 milhões_FORBES

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

A agenda todo-o-terreno
de Marco António Costa
n

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, Guarda, Seiae Celorico daBeira.

traído, o ex-ministro da Economia distribuiu sorrisos com
quemsecruzava. Comoanolectivoacomeçar,tudoindicaqueo
futuro passa por Portugal e não
pelo Canadá.

Álbum da juventude
> Ainfância passada em França e as primeiras
medalhas conquistadas no atletismo
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Colégio do clã Soares
mantém mensalidades
n Peloquartoanoconsecutivo,

o Colégio Moderno, propriedade do clã de Mário Soares, não
aumentou as mensalidades. A
medida deve-se às dificuldades
financeiras que o País atravessa,
só que destavez, adirectoraIsabel Soares já não enviou um comunicado aos encarregados de
educação com essa informação.

Com meses,
com a minha
mãe e o meu
irmão num parque
nos arredores
de Paris

Aos2anos,
numdossítiosem
queeueomeu
irmãomais
gostávamosde
estar:emcima
dalareira

ARTES

Marcantonio Del Carlo
e o Mau Vinho
O familiar de Marcello
no Colégio Militar
n

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

n O actor vai estrear-se como
realizadora20e21deSetembro.
As duas curtas metragens foram
filmadas no Douro e têm como
temáticaovinho. EnquantoOTesouro conta com actores profissionais como Nuno Melo e JoaquimNicolau, o Mau Vinho é interpretado por alunos da
UniversidadedeTrás-os-Montes
e Alto-Douro. 

Tinha 16anos
quandoconquistei
a minha
primeira medalha
em pista

Numa visita
ao médico,
sempre
acompanhada do
meu mano. Tinha
3 anos

n Foijásem fato e gravataque
Álvaro Santos Pereira se dirigiu
a semana passada a uma escola
de Lisboa, para confirmar o horário das aulas do filho. Descon-
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Álvaro Santos Pereira
sem gravata

Em1997,
representei
PortugalnosJogos
dosPALOPs,em
Moçambique,e
ganheiapratana
provados
1.500m

Em 2000
era esta a equipa
decrossedo
Sporting Clubede
Braga. Com 18anos
integrei a equipa
sénior
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