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Editorial

Deu trabalho mas conseguimos. A edição passada foi um su-
cesso embora tenhamos de pedir desculpa pela grande quan-
tidade de erros que cometemos. Visto ser-nos imposśıvel uma
reedição devido ao custo elevado desse processo, iremos colo-
car brevemente no site do GEMCC um PDF corrigido.

Um dos erros, no entanto, veio para ficar. Constribui com a
tua revista, contribuindo na construção daquela que é a revista
do teu curso.

A sondagem que sugerimos não resultou. Sim, a culpa foi
nossa, já que não tivemos o tempo necessário para a remode-
lação do sistema de votação. Assim sendo, voltamos a sugerir
uma sondagem logo que o sistema de votação exista.

A segunda edição está pronta, com um formato semelhante,
soluções dos problemas anteriores, e alguns novos conteúdos.
Lamentamos não ter uma edição pronta mais cedo, mas tal
foi imposśıvel dado que ainda não tivemos contribuições dos
alunos em geral. . .

Alargamos o escopo da revista. Por um lado, visitamos o nosso
lado matemático do curso, com um artigo do professor Rui
Ralha, sobre algoritmos paralelos, a quem muito agradecemos
— temos de convencer outros professores a contribuir! Por
outro lado, temos dois tutoriais: um de LATEX e outro do jogo
nada conhecido em Portugal, denominado Go.

Lembra-te que a revista é tua, e que sem a tua constribuição
não podemos continuar. É do teu interesse que te passemos
a bola para não teres de aturar a nossa falta de imaginação!

A equipa
raio-x@di.uminho.pt
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Agradecimento

Na semana de 24 a 28 de Novembro o Departamento de
Informática teve as portas abertas para Ciência e Tecno-
logia.

Tendo o GEMCC como objectivos principais, entre ou-
tros, a promoção e divulgação da LMCC, a Direcção do
Grupo de Estudos de MCC decidiu participar activamente
na ”Semana Aberta para a Ciência e Tecnologia”.

Apesar desta iniciativa ter sido um sucesso, tal deve-se
a pessoas que se dedicaram a 100% à mesma. Entre es-
sas pessoas encontramos o incansável do Sérgio Cunha
(Tweety para os amigos), o José Marques (Trofa para os
inimigos!!), o Marcelo Tavares (e o seu Matrix + banda
sonora), o André Vitorino (uma coisa de cada vez!), o
Alberto Mendes e o seu jogo de futebol (2 golos em 6 ho-
ras?!), o Gonçalo Gomes (o nosso açoriano de serviço!),
a Alexandra Mendes (e o seu reversi!), a Andreia Bŕızida
(Hollywood espera-te), a Magda (obrigada pelo ”empur-
rão”), o Hélder Ribeiro (sagrado o teu portátil!), o nosso
Director de Departamento professor Pedro Rangel Henri-
ques (gostamos de desafios!), a eles o nosso muito obri-
gado.

Sara Fernandes
Presidente do GEMCC

Uma disciplina da LMCC

A disciplina de Paradigmas da Programação II faz parte
de um conjunto de quatro denominadas de “Paradigmas
da Programação,” que focam os diferentes estilos de pro-
gramação: funcional, imperativa, lógica e orientada aos
objectos, respectivamente.

Para a aprendizagem do paradigma imperativo, nesta dis-
ciplina é introduzida a linguagem C, uma das mais antigas
e poderosas da actualidade. A escolha não se cingiu à ne-
cessidade de se leccionar uma qualquer linguagem para a
apresentação dos conceitos, mas uma que fosse útil, quer
para as restantes disciplinas do curso, quer para o mundo
do trabalho (seja na sua forma pura, seja nas suas versões
visuais ou estendidas).

Com esta linguagem são introduzidos os conceitos relati-
vos à construção de algoritmos imperativos e à forma de
organização de estruturas de dados dinâmicas.

Durante a disciplina, os alunos são incentivados a usar
o sistema operativo Unix (numa das suas variantes), o

sistema de compilação de programas baseado em“makefi-
les” e o LATEX para a geração dos relatórios dos trabalhos
práticos.

Professor Pedro Rangel Henriques
prh@di.uminho.pt

Problemas Matemáticos

As soluções serão apresentadas no próximo número do Raio–
X. Usa o śıtio do GEMCC para discutir os problemas e as
várias formas de os resolver.

Soluções do número anterior

O Salário

Sabemos que o salário mais as horas extraordinárias per-
fazem 250 euros: sal + ext = 250. Também sabemos que
o salário excede em 200 euros o valor das horas extraor-
dinárias: sal = 200 + ext. Resolvendo o sistema temos:{

sal + ext = 250
sal = 200 + ext

⇔
{

200 + ext + ext = 250
sal = 200 + ext

⇔{
ext = 50/2
sal = 200 + ext

⇔
{

ext = 25
sal = 225

Ou seja, o valor das horas extraordinárias é de 25 euros,
e o valor do salário é de 225 euros.

�

O Gavião

Este problema é simples, bastando construir correctamente
a equação. Se x é o número de pombas, temos que x+x+
x/4 + 1 = 100 (nós, outras tantas como nós, um quarto
de nós e mais o gavião). Resolvendo a equação:

2x +
x

4
+ 1 = 100 ⇔ 9x

4
= 99 ⇔ x =

99× 4
9

⇔ x = 44

Pelo que foram 44 pombas que passaram pelo gavião.
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As Moedas Falsas

A solução deste problema é simples, embora não seja uma
simples equação que nos dá o resultado.

Tomando para cada um dos sacos um número diferente
de moedas e pesando o seu conjunto de uma só vez é fácil
detectar qual o saco que contém as moedas falsas.

Senão, vejamos, numerando os sacos de um a dez, e su-
pondo que é o saco 5 que tem as moedas falsas: retirando
uma moeda do primeiro saco, duas do segundo, três do
terceiro e assim sucessivamente. Neste caso, o peso deste
conjunto de moedas é:

1× 10 + 2× 10 + 3× 10 + 4× 10 + 5× 9+
6× 10 + 7× 10 + 8× 10 + 9× 10 + 10× 10 = 545

ou seja, 545 gramas. No entanto, se não tivessemos moe-
das falsas, teŕıamos um total de 550 gramas. Desta forma,
subtraindo ao valor esperado o obtido, obtemos o número
do saco com as moedas falsas: 550− 545 = 5.

Alberto Simões
ambs@cpan.org

Novos problemas

A moeda falsa

Não bastava o enunciado da edição passada, que tivemos
de adicionar outro sobre moedas falsas. Temos 12 moedas
iguais só que, uma delas, é falsa. Não sabemos se pesa
mais ou menos, mas sabemos que tem peso diferente.

Temos uma balança de pratos sem pesos, e temos direito
a três pesagens. Como resolver este bico-de-obra?

�

Os quatro quatros

Será que consegues escrever todos os valores desde zero até
dez usando apenas quatro quatros, as quatro operações
elementares e a radicação?

Para ajudar, aqui tens uma posśıvel solução para o zero:
44− 44 = 0.

Selecção de Ligações

Brevemente em http://www.di.uminho.pt/lmcc/

A nossa licenciatura está prestes a ter uma nova página na
Web, com novos conteúdos. Logo que esteja dispońıvel,
avisaremos de novo!

http://functions.wolfram.com/

Esta é uma biblioteca mantida pela Wolfram research,
empresa conhecida pelo seu famoso programa de análise
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matemática: o Mathematica. Nesta biblioteca podes en-
contrar explicações sobre as mais variadas áreas da ma-
temática! Visita as galerias de funções matemáticas —
lindas!

http://www.zvon.org/

Neste endereço encontras um grande conjunto de tutori-
ais e referências sobre os mais variados assuntos ligados
à web: xml, MathML, Cascading Style Sheets e até de
expressões regulares. Visita que vale a pena!

Procura-se
voluntários para trabalhar no projecto Cancioneiro

(publicação electrónica de música)

Requisitos: tempo, conhecimentos (básicos) de
música, mau feitio.

Oferece-se: dores de cabeça.

Contactar: José João (jj@di.uminho.pt)

Programação Minimalista

Tenta resolver o problema que a seguir te propomos numa
linguagem de programação à tua escolha. Para que seja
posśıvel declarar um vencedor, cada concorrente (de qual-
quer curso) pode enviar no máximo uma solução até 31 de
Dezembro. As soluções serão classificadas em duas catego-
rias: menor número de caracteres usados; maior eficiência.
Envia-a para raio-x@di.uminho.pt, devidamente identifi-
cada.

Edição Anterior

Na edição passada pretendia-se a construção de um ı́ndice
inverso de um ficheiro de utilizadores e respectivos grupos:

1 root:admins

2 administrator:admins

3 me:users

seria transformado em

1 admins: root, administrator

2 users: me

O algoritmo é simples: para cada linha, separar no nome
do utilizador e grupo, e, para cada grupo, acumular os
vários utilizadores. No fim do ficheiro, basta processar
a estrutura onde guardamos as listas de utilizadores, e
imprimir os resultados. A estrutura de dados, por sua
vez, depende somente da linguagem escolhida.

Até à altura em que comecei a escrever esta secção para
esta edição só foi recebida uma solução para o problema
em Perl. Visto que os membros da equipa do Raio-X se
envolveram também em tentar encontrar uma solução em
Perl, decidi escrever um pequeno tutorial de“minimização
de código” em Perl. É natural que para perceber parte
deste artigo precise de algum conhecimento da linguagem
Perl.

Começamos pela solução que nos foi enviada pelo Nuno
Faria:

1 #!/usr/bin/perl

2 while(<>) {

3 chomp;

4 @u = split /:/;

5 if (exists $l{$u[1]}) {

6 $l{$u[1]}.=", ".$u[0];

7 } else {

8 $l{$u[1]} = $u[0];

9 }

10 }

11 for (keys %l){

12 print "$_ : $l{$_}\n";

13 }

Esta é uma solução t́ıpica, especialmente de quem não
usa frequentemente a linguagem Perl. Mas passemos à
sua análise:

• a primeira linha é t́ıpica de todas as scripts Perl, e
é usada para que a shell saiba como interpretar a
script.

• o ciclo while usa o operador diamante, que lê os fi-
cheiros passados como parâmetro ou, caso não exis-
tam, o stdin;

• o comando chomp retira o \n à linha lida;

• segue-se a separação da linha pelos dois pontos (o
array @u fica com o nome do utilizador na posição
zero, e o nome do grupo na posição um);

• a condição if verifica se o grupo (que está em $u[1])
já existe ou não. Se não existir, a posição do array
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associativo $l{$u[1]} é inicializada com o nome do
utilizador lido; caso exista, é adicionada uma v́ır-
gula e o nome do utilizador (para a construção da
lista de utilizadores);

• finalmente, o ćıclo for percorre todos os elementos
do array associativo imprimindo o resultado dese-
jado;

Começamos então a simplificar o código. Uma das coisas
importantes que convém saber acerca do Perl, é de que
ele inicializa as variáveis. Outra, também muito útil, é a
construção de estruturas de dados complexas. Com isto
em mente, podemos ter esta nova versão:

1 #!/usr/bin/perl

2 while(<>) {

3 chomp;

4 @u = split /:/;

5 push @{$l{$u[1]}}, $u[0];

6 }

7 for (keys %l){

8 print "$_ : ",join(", ",@{$l{$_}}),"\n";

9 }

Ficou mais pequeno, mas talvez menos fácil de ler:

• mudamos a condição if para um comando push:
pegamos no array associativo, posição do utilizador
em causa ($l{$u[1]}) e dizemos que essa posição
tem um array (@{$l{$u[1]}}). Depois, aumenta-
mos no fim deste array o elemento $u[0] que con-
tém o nome do utilizador;

• o ćıclo de impressão dos resultados também foi al-
terado para usar a estrutura de dados em causa.
Basicamente, limita-se a percorrer todos os elemen-
tos do array associativo, imprimir o nome do grupo
(chave do array associativo) e juntar os nomes dos
utilizadores numa string, separando-os por uma v́ır-
gula (comando join).

Continuando a simplificar (ou complicar) o código, pode-
mos fazer uma pequena alteração:

• substituir o comando chomp pelo comando chop. A
diferença entre estes dois comandos reside no facto
do primeiro apenas retirar o \n enquanto que o se-
gundo retira o último caracter da string, seja ele
qual for. No entanto, no caso deste problema temos
a certeza que o último caracter é o \n pelo que a
semântica da solução se mantém;

Antes de voltar a apresentar o código alterado, podemos
ainda fazer outra alteração:

• o comando split divide uma string em várias par-
tes, dada uma expressão regular do texto pelo qual a

string deve ser dividida. Neste problema, queremos
partir a string em apenas duas partes (à esquerda e
à direita dos dois pontos). Existe uma forma menos
legivel mas mais compacta para realizar esta tarefa:
utilizar uma expressão regular para fazer matching
aos dois pontos e, nas instruções seguintes usar as
variáveis $‘ e $’ que correspondem ao texto à es-
querda e à direita, respectivamente, da expressão
que fez match;

• a alteração anterior, obriga a que $u[0] passe a $‘
e $u[1] passe a $’;

1 #!/usr/bin/perl

2 while(<>) {

3 chop;

4 /:/;

5 push @{$l{$’}}, $‘;

6 }

7 for (keys %l){

8 print "$_ : ",join(", ",@{$l{$_}}),"\n";

9 }

Lendo um pouco a documentação do Perl ficamos a saber
que existe um switch que quando aplicado faz com que
o código que escrevemos seja inserido dentro dum ciclo
while(<>) { ... }. Embora isto seja útil, já que esta-
mos a utilizar um destes ćıclos, temos um outro problema:
um outro ćıclo (for) está fora deste ćıclo, e que deve ser
executado depois do primeiro ter terminado. Isto pode
ser feito em Perl usando uma declaração especial, END,
que contém o código que deve ser executado no fim do
programa. Então, aqui estaria a nova versão:

1 #!/usr/bin/perl -n

2 chop;

3 /:/;

4 push @{$l{$’}}, $‘;

5 END {

6 for (keys %l){

7 print "$_ : ",join(", ",@{$l{$_}}),"\n";

8 }}

Mas, o Larry Wall, o nosso querido criador desta mara-
vilhosa linguagem também era linguista. Ao aplicar os
seus conhecimentos de lingúıstica ao Perl inventou formas
interessantes de escrever certos comandos. Por exemplo,
podemos alterar o for final para a seguinte forma:

1 #!/usr/bin/perl -n

2 chop;

3 /:/;

4 push @{$l{$’}}, $‘;

5 END {

6 print "$_ : ",

7 join(", ",@{$l{$_}}),"\n" for keys %l;

8 }
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Lindo! E é neste ponto que temos a solução do José Alves
de Castro (sem espaços e mudanças de linha)1:

1 #!/usr/bin/perl -n

2 chop;/:/;push@{$l{$’}},$‘;END{print"$_: ".

3 (join", ",@{$l{$_}})."\n"for keys%l}

Mas não podendo eu deixar que ele me ganhasse um con-
curso destes, tive de diminuir ainda mais o tamanho do
código. Aqui estão as alterações efectuadas:

• passando a primitiva END para o ińıcio do programa
torna o programa menos leǵıvel, mas poupa um ponto
e v́ırgula;

• usar /:(.*)/ em vez de chop;/:/ poupa um carac-
ter (ena!) obrigando apenas a mudar de $’ para
$1.

• finalmente, o golpe de misericórdia foi dado usando
a variável do Perl denominada $" que indica como
é que um array impresso directamente (sem o uso
do join) deve delimitar os seus elementos. Colo-
cando esta variável com uma v́ırgula faz com que
não precisemos de usar o comando join.

E aqui está a versão mais pequena que conseguimos com
estruturas dinâmicas.

1 #!/usr/bin/perl -n

2 END{$"=", ";print"$_: @{$l{$_}}\n"for keys%l}

3 /:(.*)/;push@{$l{$1}},$‘

Entretanto, outras soluções foram aparecendo e, de novo,
com concatenação de strings, que se tornaram ainda mais
pequenas. Estas foram iteradas por mim, e pelo José Al-
ves de Castro sobre a solução proposta pelo Manuel Sousa.
No entanto, vou limitar-me a apresentar a solução mais
pequena ou teriamos toda uma edição do Raio-X a deba-
ter este tema.

1 #!/usr/bin/perl -n

2 END{map{s/, $/

3 /;print}%a}/:(.+)/;$a{"$1: "}.=" $‘, "

Alberto Simões
ambs@cpan.org

Problema desta Edição

Este foi um dos problemas do MIUP de treino realizado
no mês passado: pretende-se implementar um algoritmo
de Soundex aplicado independentemente a cada linha do
stdin.

1Sim, era tudo numa linha não fosse o Raio-X usar duas colunas
demasiado estreitas

O algoritmo Soundex agrupa palavras que parecem ter
o mesmo som. Por exemplo, “can” e “khawn”, “con” e
“gone” podem ser equivalentes em relação à codificação
do Soundex.

A codificação do Soundex involve a tradução de cada pa-
lavra para uma série de d́ıgitos, em que cada d́ıgito repre-
senta uma letra:

1 1 representa: B, F, P, V

2 2 representa: C, G, J, K, Q, S, Z

3 3 representa: D, T

4 4 representa: L

5 5 representa: M, N

6 6 representa: R

As letras A, E, I, O, U, H, W e Y não são significativas na
codificação do Soundex. Letras repetidas (com o mesmo
d́ıgito) são representadas por uma única instância desse
d́ıgito.

Exemplo de input para este problema:

1 Khawn

2 PFister

3 Bobby

que seria traduzido para:

1 25

2 1236

3 11

Algoritmos Paralelos: um exemplo

Suponha que são dados os números x0, a1, · · ·, an e b1, · · ·,
bn e que pretendemos calcular o último termo da sequên-
cia definida por

xi = aixi−1 + bi, i = 1, · · · , n (1)

à primeira vista, o cálculo é intrinsecamente sequencial
já que o valor numérico de cada termo xi da sequência
depende do valor do termo anterior. Mas imagine que
conhece, em determinado instante, os valores de a1, · · ·,
an e b1, · · ·, bn mas não o valor de x0 que “chegará mais
tarde”. Podemos neste caso, aplicando o conhecido (nem
sempre cumprido!) provérbio popular não guardes para
amanhã o que podes fazer hoje, ganhar algum tempo
fazendo trabalho útil. A partir de (1) deduzimos com
facilidade as relações

xi = Aix0 + Bi, i = 1, · · · , n (2)
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onde

A1 = a1, B1 = b1

Ai = aiAi−1, Bi = aiBi−1 + bi, i = 2, · · · , n (3)

É importante observar que o cálculo do valor de xn por
(1) envolve exactamente 2n operações aritméticas e que o
processo alternativo que acabamos de apresentar requer
mais operações; de qualquer forma, a vantagem é evidente:
enquanto o valor de x0 não for conhecido, vão sendo cal-
culados os números Ai e Bi; supondo que estão calculados
Ai e Bi para i ≤ k quando o valor de x0 está finalmente
dispońıvel, fazemos xk = Akx0 +Bk e usamos em seguida
a relação (1) , mais económica, para calcular os restan-
tes termos xi, i = k + 1, · · · , n. O número de operações
aritméticas realizadas é 2n + k − 1; este número atinge
o máximo 3n − 1 para k = n, mas é precisamente neste
caso que a redução do tempo de cálculo é também mais
significativa (porquê?)

Que relação tem o que se disse anteriormente com a com-
putação paralela ? Suponhamos que n é muito grande
e que queremos utilizar dois computadores (C1 e C2, di-
gamos) para dividir entre si o trabalho do cálculo de xn

com o objectivo de reduzir o tempo total de computação.
Fixado k, 1 < k < n, a C1 é atribúıdo o cálculo dos ter-

mos da sequência (1) para i = 1, · · · , k enquanto C2, em
simultâneo, calcula os valores

A′
k+1 = ak+1, B

′
k+1 = bk+1

A′
i = aiA

′
i−1, B′

i = aiB
′
i−1 + bi, i = k + 2, · · · , n (4)

Admitindo que o tempo gasto por C1 é 2kτ (τ representa
uma unidade de tempo, 2k é o número de operações arit-
méticas) e que o tempo gasto por C2 no cálculo dos valores
A′

i e B′
i indicados em (4) é 3(n−k−1)τ , o valor óptimo de

k, isto é, aquele que minimiza o tempo total do cálculo,
é k = (3n − 1)/5, que resulta de 2k = 3(n − k − 1).2

Finalmente, C1 comunica a C2 o valor de xk que pode
efectuar o cálculo

xn = A′
nxk + B′

n (5)

Representando por ατ o tempo gasto na comunicação, o
tempo total requerido para o cálculo de xn, usando dois
computadores, é

T (2) =
2
5
(3n− 1)τ + ατ + 2τ (6)

e, designando por T (1) o tempo de processamento sequen-
cial (com um único computador), temos

T (2)
T (1)

=
3
5

+
4
5n

+
α

2n
(7)

2Assumimos, por simplicidade, que (3n− 1)/5 é inteiro.
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Daqui resulta de imediato que T (2) > 0.6 T (1), logo não
é neste caso atinǵıvel a situação ideal que seria reduzir
para metade, com dois computadores, o tempo de cálculo
sequencial. Obviamente, isto é consequência de termos
substitúıdo o algoritmo inicial por outro que envolve mais
operações aritméticas. O valor da expressão dada em (7)
depende do tamanho n da sequência e do valor de α. Por
exemplo, se α = 20, isto é, se o tempo gasto no envio do
número xk de C1 para C2 for 20 vezes superior ao tempo
gasto pelo computador em cada operação aritmética, 3 e
se n = 100 então T (2)

T (1) = 0.708.

Uma medida usual do desempenho de um algoritmo pa-
ralelo é o chamado “speedup” que se define, para p pro-
cessadores, por S(p) = T (1)

T (p) . Em teoria, pode parecer que
se tem sempre S(p) ≤ p mas, na prática, pode acontecer,
e acontece de facto com alguma frequência, que S(p) > p.
Tal deve-se à importante questão dos custos de acesso à
memória e aos ganhos de tempo que são posśıveis quando
uma grande quantidade de dados está distribúıda pelas
memórias dos distintos processadores, em vez de centrali-
zados numa única memória de maior capacidade.

Voltando ao nosso exemplo, com p = 2, tem-se S(2) =
1

0. 708 ≈ 1. 4 onde, está claro, não entrámos em linha de
conta com os custos de acesso à memória.

Se n for muito grande pode justificar-se a utilização de
um número p de processadores superior a 2. Neste caso,
C1 calcula os termos da sequência (1) para i = 1, · · · , k1

enquanto os restantes Cj (j=2,· · ·, p), em simultâneo,
calculam os valores

A′′
kj−1+1 = akj−1+1, B

′′
kj−1+1 = bkj−1+1

A′′
i = aiA

′′
i−1, B′′

i = aiB
′′
i−1 + bi, i = kj−1 + 2, · · · , kj

(8)
Logo que calcule xk1 , C1 envia este valor para C2 que
calcula xk2 = A′′

k2
xk1 + B′′

k2
e envia para C3; C3 calcula

xk3 = A′′
k3

xk2 + B′′
k3

e envia para C4, etc. Os ı́ndices kj

devem ser determinados de forma a minimizar T (p) e não
faremos aqui este cálculo; enfatizamos o aspecto de que
serão necessárias p−1 comunicações, e também o facto de
que o processador Cj ficará inactivo logo que envie o valor
xkj para o processador seguinte. É interessante observar
que isto não acontece se o problema for o de calcular todos
os termos da sucessão (1) e não apenas o último termo xn;
neste caso haverá mais cálculos que podem ser efectuados
em paralelo pelos distintos processadores.

Para terminar, uma palavra sobre a questão da estabili-
dade numérica dos algoritmos. Quando substitúımos um
algoritmo sequencial por um novo algoritmo paralelo não
podemos deixar de nos preocupar com a análise do efeito
dos erros de arredondamento sobre a precisão numérica
dos resultados. No caso dos algoritmos apresentados, o
que se pode mostrar é que o valor de xn calculado é o valor
que seria obtido em aritmética exacta partindo de coefici-

3Estamos a admitir que este tempo é igual para os dois compu-
tadores C1 e C2, o que pode não acontecer na prática se se usam
sistemas “heterogéneos”.

entes ãi = ai(1+ δi) e b̃i = bi(1+ ξi) com δi e ξi pequenas
perturbações relativas que dependem da precisão da arit-
mética utilizada. Os limites que se podem obter para os
valores |δi| e |ξi| não são rigorosamente os mesmos para
os dois algoritmos, isto é, são um pouco maiores no caso
do algoritmo paralelo que usa mais operações aritméticas,
mas as diferenças não são de facto muito significativas.

Rui Ralha
Departamento de Matemática

Tutorial de Go: parte 1

O Go é um dos jogos de tabuleiro mais antigos do mundo,
onde os intelectos de dois adversários se defrontam numa
refrega sem tréguas, cujo objectivo é a conquista de territó-
rio. Este jogo, com regras de uma grande simplicidade tem
contudo uma complexidade que faz dele um jogo beĺıssimo,
pelo qual recentemente me apaixonei.

O Go foi inventado na China há cerca de 4000 anos atrás.
Segundo uma lenda, o imperador Yao (2357-2255 AC) inven-
tou o Go para o seu filho, Dan Zhu. Segundo outra lenda,
Shun (2255-2205 AC) inventou o Go para ensinar o seu filho
Shang Jun. A Enciclopédia Britannica cita a criação do Go
em 2306 AC.

O Go é jogado actualmente por perto de 25 milhões de pes-
soas por todo o mundo, sendo mais popular nos páıses orien-
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tais, sobretudo na China (onde se chama Wei Qi), no Japão
e na Coreia (onde se chama Baduk).

Uma das belezas do Go é o seu grande sentido de demo-
cracia: todas as peças são iguais e tem o mesmo valor. Os
grupos de peças é que mostram a sua força. Mas mesmo os
gigantes podem ter pés de barro.

Continuando com o seu sentido de democracia, o Go tem um
óptimo sistema de handicap que permite que jogadores de
forças diferentes possam jogar mantendo o jogo competitivo.
O sistema de handicap consiste em dar ao jogador mais fraco
uma série de peças de avanço, até um total de 9, que são
jogadas nas casas de handicap – as casas marcadas por um
ponto no tabuleiro.

O tamanho do tabuleiro é de 19 por 19 casas. Ao contrário
do Xadrez, as jogadas são efectuadas colocando uma peça
da cor do jogador na intersecções entre duas linhas. Há
tabuleiros mais pequenos para iniciados, que normalmente
são de 9x9 ou 13x13.

Cadeias

Uma cadeia é composta por um conjunto de pedras que
se tocam na horizontal ou na vertical. Um exemplo é dado
na figura 1.

Figura 1: Existem quatro cadeias no tabuleiro. Duas de
uma peça, uma de duas peças e uma de quatro peças.

Liberdades e Captura

Os graus de liberdade ou liberdades de uma cadeia
são os pontos livres que essa cadeia tem, na horizontal
e vertical. Caso todos os pontos vizinhos de uma cadeia
sejam ocupados, essa cadeia é capturada e removida do
tabuleiro.

É dado um exemplo na figura 2. De notar que os gru-
pos que estão nas extremidades do tabuleiro tem menos
liberdades do que os outros. Também é de salientar a
ineficiência do grupo de três peças em L, que as brancas
conseguem capturar utilizando unicamente 7 peças.

Colocar uma peça no tabuleiro que faça com que uma
cadeia da nossa cor fique sem graus de liberdade é consi-
derado suićıdio e não é permitido. O único caso em que é
posśıvel colocar uma peça no tabuleiro que faça com que
uma cadeia fique sem graus de liberdade é quando isso

Figura 2: As peças brancas necessárias para capturar as
cadeias pretas

permita capturar uma cadeia adversária. Nesse caso, a
cadeia do adversário é removida do tabuleiro. Na figura
3 são dados dois exemplos ilustrativos dos casos em que
se pode ou não jogar uma peça que ficaria sem graus de
liberdade.

Figura 3: É a vez das pretas. As pretas não podem jogar
em a pois seria suićıdio. Mas podem jogar em b, já que
com isso capturam as peças brancas, que são removidas
do tabuleiro.

Ko

O conceito de Ko é no fundo a “prevenção de deadlocks”.
Para impedir que dois jogadores andem a alternar entre
duas posições do tabuleiro sem que nenhum se decida a
abdicar, existe uma regra que próıbe que uma posição do
tabuleiro se repita na jogada seguinte. O exemplo mais
emblemático do Ko é dado na figura 4.

Figura 4: É a vez das pretas, que decidem capturar a peça
branca. Segundo a regra do Ko, as brancas não podem
capturar imediatamente a peça preta. O espaço que vagou
pela captura da peça é apelidado Ko.

De notar que as brancas não podem capturar a peça preta
nesse turno. Mas poderão eventualmente fazê-lo mais
tarde, se as pretas não preencherem esse espaço. A t́ıtulo
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ilustrativo pode-se ver o que acontece na figura 5, em que
as brancas decidem jogar noutro śıtio com 2. Neste caso,
as pretas são obrigadas a responder com 3, ou perdem a
cadeia. Seguidamente, as brancas podem reconquistar o
ko, jogando em 4.

Figura 5: Exemplo dum caso na continuação da posição
da figura 4. As brancas forçam as pretas a jogarem em 3
e reconquistam o ko.

Território

O objectivo no Go é conquistar território. Segundo as
regras Japonesas, a pontuação é dada pelo número de
peças inimigas capturadas e pelo território ocupado. A
contagem de território é efectuada contando o número de
casas livres completamente rodeadas por peças da mesma
cor.

Figura 6: Cada uma das cadeias rodeia completamente
um território de tamanho quatro. Logo percebe-se que
as posições mais eficientes são primeiro os cantos, depois
os lados e só por fim o meio. Por isso as primeiras joga-
das costumam ser perto dos cantos. No mesmo tabuleiro
vemos uma sequência de jogadas, de 1 a 8, em que as bran-
cas capturam uma preta enquanto que as pretas ignoram
essa ameaça e preferem delimitar território. Enquanto
as brancas capturam uma peça, as pretas demarcam um
território de tamanho quatorze.

Como é ilustrado na figura 6, a ocupação de território é
normalmente mais proveitosa do que a captura de peças

adversárias, sobretudo no ińıcio do jogo. O Go é um jogo
muito subtil, onde se ponderam o equiĺıbrio e o desperd́ı-
cio de energias. É preciso saber repartir o território com
o adversário. A cupidez extrema paga-se com a derrota.

Tsumego

Na figura 7 aparecem quatro problemas, vulgo tsumego,
que servirão para dar o mote para os conceitos apresen-
tados no próximo número. Os tsumego aparecem cons-
tantemente em colunas de Go nos jornais, sobretudo os
Japoneses.

Tradicionalmente, é a vez das pretas jogarem. Pretende-se
descobrir o melhor movimento das pretas, que lhes confe-
rirá uma posição mais vantajosa nessa situação. Em todos
os problemas é necessário considerar vários lances de cada
um dos lados.

Figura 7: Quatro problemas nos quais o objectivo é des-
cobrir o melhor movimento das pretas que as ajudará a
capturarem as peças brancas.

Por onde começar?

Para quem quiser recursos online, deixo alguns links onde
poderá encontrar muita informação. O Sensei’s Library
http://senseis.xmp.net é um site muit́ıssimo bom, cri-
ado pela comunidade utilizando a tecnologia Wiki. Um
bom site de Go, com muita informação, é o GoBase http:
//gobase.org.

O Interactive Way to Go http://playgo.to/interactive/
é um site bastante bom para começar, já que vai expli-
cando as regras enquanto deixa o pessoal deitar as mãos
à massa. Outra boa introdução de Go pode ser obtida no
site http://unkx80.netfirms.com/weiqi/howtoplaygo/,
tendo a vantagem de se poder fazer download dos docu-
mentos em pdf para imprimir.

Enfim, para quem quiser jogar online, existem vários si-
tes, tendo-me sido recomendado sobretudo o KGS http:
//kgs.kiseido.com. Neste site encontra-se um cliente
muito bom, que permite jogar online numa comunidade
de utilizadores que são bastante simpáticos e estão quase
sempre dispostos a ensinar os outros. O site da KGS dis-
põe de várias funcionalidades como modos de ensino e



Raio–X 11

demonstração. Inclusive é posśıvel estudar várias varian-
tes duma posição que se está a estudar, que pode mesmo
ser um qualquer jogo efectuado no site ou fora dele.

Finalmente, como não poderia deixar de ser, deixo o ende-
reço da Associação Portuguesa de Go http://portugal.
european-go.org/.

Rui Mendes
azuki@di.uminho.pt

Tutorial de LATEX: parte 1

O LATEX é um sistema tipográfico, bastante adequado para
produzir documentos cient́ıficos e matemáticos de grande
qualidade. É igualmente adequado para produzir todo o tipo
de outros documentos, desde simples cartas até livros com-
pletos. O LATEX usa o TEX como motor.

Os documentos escritos em LATEX são um conjunto de co-
mandos no meio de texto simples. Estes comandos são usa-
dos para ajustar a formatação desejada, inserir imagens, criar
ı́ndices, enfim, todas as tarefas necessárias à produção de do-
cumentos escritos

Neste tutorial vamos tentar introduzir o uso básico do LATEX.
Para um documento mais completo sobre o LATEX visita http:
//alfarrabio.di.uminho.pt/~albie/lshort/.

Um documento básico

No LATEX existem classes de documentos que simplificam
a sua formatação de acordo com o seu tipo. Assim, se
pretendes escrever um livro, deves usar a classe book,
para um relatório a classe report, para um artigo a classe
article e assim sucessivamente.

Nesta introdução vamos falar especialmente da classe report
por ser, esperamos, a que mais te interessa.

Um documento vazio escrito em LATEX tem a seguinte
forma:

1 \documentclass{report}

2 % preâmbulo

3 \begin{document}

4 % documento

5 \end{document}

Deste exemplo deves reparar que os comandos começam
sempre com uma barra invertida, e que um documento em
LATEX tem duas zonas distintas: o preâmbulo usado para
comandos aplicáveis a todo o documento (como definição
da ĺıngua, carregamento de módulos, etc) e a zona do
documento, onde irás escrever o seu conteúdo.

Para poderes usar a ĺıngua portuguesa nos teus documen-
tos LATEX, e respectivos caracteres acentuados, precisas
de usar uma série de módulos4:

1 \usepackage[portuges]{babel}

2 \usepackage[latin1]{inputenc}

3 \usepackage[T1]{fontenc}

4 \usepackage{aeguill}

Não vamos aqui explicar o que significam cada um deles
em pormenor: o primeiro traduz textos pré-definidos em
LATEX, os outros, permitem o uso directo de caracteres
acentuados no código LATEX. Estas quatro linhas devem
ser colocadas no preâmbulo do documento.

O passo seguinte ao escrever um documento é definir o
t́ıtulo, autor e a data em que o documento foi escrito. Para
isso usam-se os seguintes comandos, respectivamente:

1 \title{Trabalho Prático I}

2 \author{Mónica Silva \and Jo~ao Marques}

3 \date{25 de Dezembro de 2003}

Estes comandos também costumam ser colocados no preâm-
bulo, embora não seja obrigatório. Os nomes dos autores,
caso sejam mais do que um, devem ser separados pelo co-
mando \and. Finalmente, a data pode ser omitida, caso
em que o LATEX usará a data actual.

Para que esta informação seja usada pelo LATEX, é neces-
sário usar o comando \maketitle no ińıcio do documento
(logo a seguir ao \begin{document}).

Se tiveres oportunidade de escrever isto num Linux, grava
o ficheiro com o nome exemplo.tex. Depois, executa os
seguintes comandos:

1 latex exemplo.tex

2 dvips exemplo.dvi -o exemplo.ps

3 gv exemplo.ps

O primeiro executa o LATEX, que irá processar o teu código
e produzir um ficheiro de tipo .dvi. O comando seguinte,
irá converter para um formato standard de documentos,
denominado PostScript (.ps). Finalmente, o comando gv
(ou ggv) irá mostrar-te o estado actual do teu relatório.

Definição da Estrutura

O LATEX produz documentos com aspecto muito profis-
sional graças, até certo ponto, à estrutura que obriga a
ser definida de forma clara. Por exemplo, vais precisar de
definir os t́ıtulos dos vários caṕıtulos e secções usando um
comando próprio.

4Não, não me enganei a escrever português
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No caso dos relatórios, tens os comandos \chapter, \section
e \subsection (e \subsubsection) que te permitem de-
finir até três ńıveis de estrutura:

1 \chapter{Introduç~ao}

2 ...

3 \chapter{Implementaç~ao}

4 ...

5 \section{Tipos de Dados}

6 ...

7 \section{Algoritmos}

Os parágrafos são definidos usando uma linha em branco.
Sempre que mudas apenas de linha, continuando a es-
crever, o LATEX considera como sendo texto do parágrafo
anterior. Repara no seguinte exemplo:

Este par^^e1grafo, por exemplo, tem mudan^^e7as de

linha, que n^^e3o v^^e3o aparecer da mesma forma no

resultado final.

Este j^^e1 ^^e9 um outro par^^e1grafo.

⇓

Este parágrafo, por exemplo, tem mudanças de linha, que
não vão aparecer da mesma forma no resultado final.
Este já é um outro parágrafo.

Mesmo que deixes mais de duas linhas em branco, o LATEX
irá considerar apenas uma.

Formatação

No entanto, nem todos os caracteres podem ser escritos
directamente. Por exemplo, o “%” significa que o resto
dessa linha é um comentário. Portanto, para que o LATEX
desenhe esse caracter é necessário usar o \%. Seguem-se
outros exemplos:

\% \$ \& \{ \} \_ $\backslash$

⇓

% $ & { } \

Finalmente, para terminar esta parte do tutorial, cabe-me
explicar como se formata o texto, como se fazem negritos,
itálicos e coisas desse género. Aqui vai um exemplo, que
vale mais do que mil palavras:

\textbf{Bold} ou \textbf{Negrito} \\

\textit{Italic} ou \textit{It^^e1lico} \\

\texttt{TrueType} \\

\textsf{SansSerif} \\

\textsc{SmallCaps}

⇓

Bold ou Negrito
Italic ou Itálico
TrueType

SansSerif
SmallCaps

Aproveito para dizer que o \\ obriga a mudança de uma
linha (sem precisar de deixar a linha em branco).

Alberto Simões
ambs@cpan.org

Projecto Natura

Nesta edição continuamos a apresentar algumas das iniciati-
vas tomadas por alunos e professores da Universidade do
Minho. Desta feita, um projecto dedicado ao processa-
mento computacional da ĺıngua portuguesa: o projecto Na-
tura (http://natura.di.uminho.pt)

O Projecto Natura, iniciado pelo professor José João, tem
vindo a crescer em iniciativas e sub-projectos. O objectivo
é o desenvolvimento de ferramentas para o processamento
da linguagem natural (PLN), com algum ênfase na ĺıngua
portuguesa, assim como a disponibilização de recursos li-
gados à ĺıngua.

Uma das ferramentas mais conhecidas do projecto é o
jspell, um analisador morfológico baseado no ispell.
Associado a esta ferramenta existe um dicionário para
corrector ortográfico que tem vindo a conquistar o seu lu-
gar em várias outras ferramentas como dicionário oficial
da ĺıngua portuguesa: distribuições de Linux, Abiword,
Mozilla, OpenOffice e outros.

No entanto, esta é apenas uma das ferramentas. Desde
etiquetadores morfo-sintácticos, geradores de voz, detec-
tores de ĺıngua, ferramentas para tradução automática ou
ferramentas para suporte a bibliotecas digitais, de quase
tudo pode ser encontrado.

Outras ferramentas, menos ligadas a PLN, também são
desenvolvidas, como sejam o ambiente de prototipagem
Camila, processadores de XML, ferramentas de parsing,
módulos LATEX e muito mais.

Todas estas ferramentas são, como seria de esperar, open-
source. O desenvolvimento é cooperativo, baseado em
CVS (Concurrent Version System), em Linux e tem vindo
a ser apoiado por alguns estagiários.

Visita o site, e a árvore de CVS navegável via web. Con-
certeza que irás encontrar algum projecto que te interesse.
Se assim for, e tiveres tempo dispońıvel, contacta-nos!

Alberto Simões
ambs@cpan.org
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Cŕıtica Cultural

Um Jogo: Max Payne 2

Passados 2 anos do lançamento do primeiro, eis que é
lançado o já muito esperado Max Payne 2.

Podemos então questionar-nos, mas afinal que novidades
traz o Max Payne 2? Muito poucas.

O mesmo antagonismo em termos gráficos que o anterior.
Pormenores deliciosamente trabalhados, e no entanto ou-
tros... O mesmo modo de jogo, cenários que são muito fa-
cilmente reconhećıveis do anterior. Jogo muito pequeno.
Para os amantes de jogos, este acaba-se em pouco mais
do que um dia.

Será caso para se perguntar, dois anos para não se fazer
nada? Nem tanto. Alguns pormenores foram melhorados.

Aliás este tipo de estratégia já não é nova na Rockstar
Games, que também recentemente lançou o GTA Vice-
City, sem ter acrescentado muito ao anterior GTA3 em
termos tecnológicos.

Voltando ao Max Payne 2, podemos andar a ”tropeçar”em
todos os caixotes e mais alguns. No entanto esta inovação
torna o já violento Max Payne ainda mais bruto e desa-
jeitado, uma vez que basta um ligeiro encosto para fazer
”voar”os objectos. No entanto é incŕıvel a qualidade das
simulações das leis da f́ısica.

Temos também uma história nova, que nos deixará cola-
dos ao teclado, sem pensar em mais nada senão acabar o
jogo.

De salientar ainda o facto de jogarmos, uma parte da his-
tória, com a beĺıssima Mona Sax. Uma inovação, ainda
que pequena, que poderá levar alguns a fazer comparações
com a mais que conhecida Lara Croft.

Embora possa desiludir algumas pessoas que gostem de
novidades, o Max Payne 2 vai valendo sobretudo pela qua-
lidade da história. Tal como o antecessor, que funcionava
bastante bem no meu P2 a 350MHz, também este não
deverá precisar de muitos recursos, o que o torna mais
acesśıvel e jogável.

Prometida, fica a continuação da saga de Max Payne, pela
qual vamos esperar ansiosamente.

Sérgio André Cunha
serjio@portugalmail.pt

Um Filme: Kill Bill: vol 1

Alguém disse, um dia, que ”sempre que Quentin Tarantino
realiza um novo filme, cria algo de novo e espectacular”.
Fui eu, logo depois de ter visto Kill Bill.

Tenho poucas palavras para descrever este filme, e ne-
nhuma delas consta da gramática portuguesa. Para dizer
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a verdade, nenhuma delas consta de qualquer gramática
da qual eu tenha conhecimento. Cá vão algumas:

Fantagnástico, Megabuloso, Estrondagńıfico e Espectacu-
lar... Esperem... acho que já vi a última em qualquer
lado...

Bom, mas seja como for: o filme retrata a história (ou pelo
menos a primeira parte dela) de uma assassina que, após
ser alvo de uma tentativa de assasśınio por parte do seu
chefe (Bill) e dos seus demais companheiros de trabalho
(aliás, companheiras) sobrevive e procura vingança.

O filme é já considerado (fonte: http://www.imdb.com)
como um dos melhores filmes de sempre da história do
cinema (para dizer a verdade, ocupa o nonagésimo sé-
timo lugar, um pouco abaixo de Donnie Darko (#89), um
pouco acima de Terminator 2 (#114).

Desengane-se pois quem julgasse ter visto Tarantino no
seu melhor em Pulp Fiction, pois o homem acaba de pro-
var ter ainda mais truques na manga, para além de que
as suas mangas deverão ter cerca de metro e meio.

Uma Thurman no seu melhor, David Carradine num pa-
pel brilhante, Lucy Liu como nunca se viu antes e Chiaki
Kuriyama como se de uma personagem de Anime se tra-
tasse... ui ui... :)

As lutas de sabre estão espectaculares, os cenários exce-
lentes e as passagens com a câmara já tão caracteŕısticas
de Quentin voltam para nos deslumbrar. Todo o jogo de
luzes é fantástico. O filme é bastante violento e metade
do seu orçamento deve ter sido investido em sangue (ok,
tinta vermelha), mas a verdade é que se passa o filme todo
em gargalhadas bem sonoras.

A não perder: Uma Thurman no papel de ”The Bride”,
a batalha contra os Crazy 88, a very sexy Go Go Yubari,
o Deadly Viper Assassination Squad, uns dez minutos de
filme em Animé, uma banda sonora estridente (principal-
mente o tema que toca sempre que a Noiva encontra uma
das suas vitimas), entre muitas outras pérolas.

Em suma: um filme bastante violento, muito cómico, à lá
Quentin Tarantino. Indubitavelmente, um dos melhores
filmes deste ano, por mim aconselhado vivamente. :)

Bom trabalho, Quentin. Aguardamos o segundo volume.

José Alves de Castro
jac@natura.di.uminho.pt

Um Livro: Sangue Romano

“Sangue Romano” é um livro de Steven Saylor, distribúıdo
pela Quetzal.

A sinopse reza assim:

“Numa Primavera anormalmente quente, no ano 80 a.C.,
Gordiano o Descobridor é chamado à casa de Ćıcero, um
jovem advogado e orador que se está a preparar para o
seu primeiro caso importante.

O seu cliente é um proprietário da Úmbria, Sexto Róscio,
acusado de um crime imperdoável: a morte do prórpio
pai.

Gordiano aceita a incumbência de investigar o crime -
numa sociedade onde reina a traição, a falsidade e a cons-
piração, onde nem os escravos dizem a verdade.

Mas nem mesmo Gordiano está preparado para o espec-
tacular desfecho deste terŕıvel e dif́ıcil caso.

Sangue Romano, do escritor e historiador americano Ste-
ven Saylor é o primeiro de uma série de policiais históricos
passados na Roma antiga com o t́ıtulo genérico Roma sub-
rosa. Esta série, que a Quetzal publicará na totalidade
tem constitúıdo um enorme e merecido sucesso.”

A ler!

Sara Fernandes
sara.sf@sapo.pt



Raio–X 15

Anedotas

O Padre Novato

O novo padre da paróquia estava tão nervoso no seu pri-
meiro sermão que quase não conseguiu falar. Antes do
seu segundo sermão, no Domingo seguinte, perguntou ao
Arcebispo como poderia fazer para relaxar. Este sugeriu
o seguinte:

Da próxima vez, coloque umas gotinhas de vodka na água e
vai ver que, depois de alguns goles, vai ficar mais relaxado.

No Domingo seguinte o Padre aplicou a sugestão e sentiu-
se tão bem, que poderia falar alto até no meio de uma
tempestade, tão descontráıdo se encontrava. Depois de
regressar à reitoria da paróquia, encontrou um bilhete do
Arcebispo que dizia:

Caro padre, da próxima vez, coloque umas gotas de vodka
na água e não umas gotas de água no vodka. Deixo-lhe
os seguintes reparos para que não se repita o que ouvi no
sermão de hoje:

• Não há necessidade de pôr limão e sal na borda do
cálice.

• O missal não é, nem deverá ser usado como apoio
para o copo.

• Aquela casinha ao lado do altar era o confessionário
e não a casa de banho.

• Evite apoiar-se na imagem de Nossa Senhora e muito
menos abraçá-la e beijá-la.

• Existem 10 mandamentos e não 12.

• Os apóstolos eram 12 e não 7. Nenhum era anão.

• Não nos referimos ao nosso Salvador, Jesus Cristo,
e seus apóstolos como: “J.C. & Companhia”;

• David derrotou golias com uma fisga e uma pedra.
Nunca lhe foi ao cú.

• Não nos referimos a Judas como “filho da p? ? ?5.”

• Não deverá tratar o Papa por “O Padrinho.”

• Judas não enforcou Jesus e o Bin Laden não tem a
ver com esta história.

• A água benta é para benzer e não para refrescar a
nuca.

• Nunca reze a missa sentado na escada do altar, muito
menos com um pé sobre a Bı́blia Sagrada;

5a pedido da nossa editora, decidimos censurar determinadas pa-
lavras

• As hóstias devem ser distribúıdas pelo povo. Não
devem ser usadas como aperitivo para acompanhar
o vinho.

• Procure usar roupas debaixo da batina e evite abanar-
se quando estiver com calor.

• Os pecadores vão para o inferno e não “para a p???
que os pariu.”

• A iniciativa de chamar o público para dançar foi
muito plauśıvel, mas fazer um “comboio” pela igreja
é que não!

Pelos 45 minutos da missa que acompanhei, notei estas
falhas. Lembro-lhe também que uma missa leva em torno
de 1 hora e não 2 tempos de 45 minutos cada.

Importante: Aquele sentado no canto do altar, ao qual se
referiu como “paneleiro, travesti de saia”, era eu!

Espero que estas falhas sejam corrigidas no próximo Do-
mingo.

O Arcebispo

A Cinderela

Há bué da time havia uma garina cujo cota já tinha esti-
cado o pernil, que vivia com a chunga da madrasta e as
melgas das filhas dela.

A Cinderela, “Cindy” p’os amigos, parecia que vivia na
prisa, sem tempo para sequer enviar uns mails. Com este
desatino só lhe apetecia dar de frosques, porque a ma-
drasta fazia-lhe bué da cenas. É então que a Cindy fica a
saber da alta desbunda que ia acontecer: uma party!...

A gaja curtiu totil a ideia, mas as outras chavalas cortaram-
lhe as bases. Ela ficou completamente passadunte, mas
depois de andar à toa durante um coche apareceu-lhe uma
fada baril que lhe abichou uma farda baita bacana e ela
ficou a parecer uma g’anda febra. Só que ela só se podia
afiambrar da cena até ao bater das 12. A tipa mordeu o
esquema e foi pá borga semp’ábrir. Ao entrar na party
topou um mano cheio de papel, que era bom com’ó milho
e que também a galou. Aı́ a Cindy passou-se dos carre-
tos e desbundaram “ol naite long”, até que ao ouvir as 12
ela teve que s’axandrar e bazou. O mitra ficou completa-
mente abardinado quando ela deu de frosques e foi atrás
dela, mas só encontrou pelo caminho o chanato da dama.

No dia seguinte, c’um’alta fezada, meteu-se nos calcantes
e foi à procura d’um chispe qu’entrasse no chanato. Como
era um alta cromo, teve uma vaca descomunal e encontrou
a maluca, pr’a grande desatino das outras fatelas, que
tiveram uma g’anda vaipe quando souberam que eles iam
juntar os trapos.

No fim, a garina e o chavalo curtiram largo e foram bueréré
de felizes.



16 Raio–X

Passatempos

Cruzadas numéricas

1 22 24 26 2 27 28

3 4

5 6 7

8 9

10 23 11 12 29

13 14

15 16 17

18 25 19

20 21

Horizontais
1:- 16× 35× 40 + 71; 2:- séptuplo de 123; 3:- dobro
de 431; 4:- produtório de 6 a 10; 5:- triplo de 23; 6:-
42+17+19−58; 7:- triplo de 29; 8:- sêxtuplo de 9; 9:-
quinquagésimo quinto número primo; 10:- 74 − 2 +
89−86; 11:- quadruplo de 92; 12:- 40+50/50×76−55;
13:- qúıntuplo de 141; 14:- qúıntuplo de 8; 15:- triplo
de 17; 16:- 21− 14 + 21 + 13; 17:- somatório de 5 a
14; 18:- 49× 89× 12 +83; 19:- séptuplo de 129; 20:-
séptuplo de 115; 21:- quarta potência de 17.

Verticais:
1.- vigésimo segundo número de fibonacci; 2.- dobro
de 41; 6.- qúıntuplo de 487; 9.- triplo de 947; 15.-
dobro de 279; 16.- dobro de 229; 17.- undécuplo de
82; 19.- 54/72×24+77; 22.- 84×43/14+6−38+43;
23.- produtório de 14 a 17; 24.- somatório de 9 a 12;
25.- qúıntuplo de 9; 26.- somatório de 4 a 16; 27.-
31−78−27+82+44×67×22+12; 28.- 44×3−95+70;
29.- 73− 52 + 64× 6× 41− 18× 13;

Encontra as 7 diferenças

Soluções do número anterior: As sete diferenças são: traço de exclamação do homem, fechadura da porta, sombra do quadro, relógio

da mulher, canto da cama, pénis do cão, terceira mancha do cão.


