Exemplário do Segundo HAREM
Versão 1.0 (19 de Março de 2008)

Exemplos por CATEGORIA/TIPO/SUBTIPO
PESSOA
 INDIVIDUAL
(1) A cerimónia foi presidida pelo Primeiro Ministro, Engenheiro António Guterres e

contou com a presença do Ministro da Defesa Nacional, Dr. Castro Caldas
(2) A rainha Isabel II surpreeendeu a Inglaterra (...)
(3) Quando o Papa João Paulo II visitou Fátima (...)
(4) Sua Santidade o Papa Bento XVI é o atual Papa da Igreja Católica
(5) Carta aberta a Sua Santidade, o Papa Bento XVI.
(6) O deputado social-democrata Fernando Pereira anunciou (...)
(7) Tia Maria e Tio Manel, dois simpáticos e alegres residentes de uma aldeia serrana
da Beira Alta, estão casados há 43 anos.
(8) O Primeiro-Ministro José Sócrates anunciou o aumento do complemento solidário
para idosos de 323,5 para 400 euros.
(9) D. Catarina de Áustria (ou Catarina de Habsburgo, ou mais raramente, Catarina
de Espanha) foi arquiduquesa da Áustria, princesa de Espanha e rainha de Portugal
(da casa dos Habsburgos).
(10) O bisavô de Catarina, Miguel e Paulo Portas era “um pequeno proprietário rural de
Tomiño, na baixa Galiza, junto ao Rio Minho”, explica o arquitecto Nuno Portas,
pai do trio.

 CARGO
(1) Intervenção do Ministro da Presidência na tomada de posse do Alto Comissário

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

para a Imigração e Minorias Étnicas, cerimónia que foi presidida pelo PrimeiroMinistro
O actual alto-comissário para a Imigração e Diálogo Intercultural, Rui Marques,
foi substituído no cargo, a seu pedido, por Rosário Farmhouse.
A reunião mensal do ministro da Administração Interna com os Governadores
Civis teve lugar em Bragança, no sábado, dia 2 de Fevereiro.
O Presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, não excluiu hoje a hipótese de
se demitir do cargo se o PSD inviabilizar na Assembleia Municipal (...)
Hoje é também aniversário da Princesa Victoria Ingrid Alice Desirée (foto ao lado),
que um dia será Rainha da Suécia
O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, afirmou hoje que o seu antecessor
Tony Blair seria um «grande candidato» a presidente da UE
Intervenção de Encerramento de Sua Excelência o Primeiro Ministro
O presidente da República é, de uma forma geral, o chefe de Estado
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(9) Entre as altas entidades presentes destacam-se os senhores Almirantes Fuzeta da

Ponte e Vieira Matias, Presidente da Academia de Marinha, Inspector-Geral das
Forças Armadas, Reitores da Universidade de Lisboa e da Universidade Nova
de Lisboa, Director do Instituto de Altos Estudos da Força Aérea, ...
Nota 1: No exemplo 9, embora Reitores esteja no plural, o que poderia dar a indicação de
que se trataria de um GRUPOCARGO, no contexto em questão, a EM refere apenas um
indivíduo (CARGO). A marca de plural deve-se ao facto de a referida EM se encontrar
numa estrutura de coordenação.
 GRUPOCARGO
(1) Rui Pereira exortou os Governadores Civis a avançarem, este ano, com estruturas de
(2)
(3)

(4)
(5)

coordenação distritais de segurança rodoviária
Nos dias 04 e 05 de maio, a Presidência reuniu-se com lideranças dos movimentos
da IECLB.
O cortejo tem a seguinte ordenação: os doutores, dois a dois, por ordem inversa de
precedência das unidades e, nestas, por categoria e antiguidade, os mais recentes à
frente; Reitores, Vice-Reitores e Professores de outras Universidades, Presidentes
dos Centros Regionais (desde que sejam professores), Vice-Reitores da UCP,
Reitor Honorário (quando houver), Reitor dando a direita ao Ministro da Educação,
sempre que este esteja presente, Magno Chanceler.
O Conselho de Ministros tomou nota, com satisfação, dos esforços do Secretariado
Em todos os períodos, os presidentes da República intervieram e marcaram a
história do país.

 GRUPOMEMBRO
(1) Cristãos e Muçulmanos não estavam sempre em guerra.
(2) Ontem, passaram 40 anos sobre a edição do primeiro álbum dos Pink Floyd
(3) Sábado, 31 de Março, pelas 21h30, o palco do Teatro José Lúcio da Silva recebe a
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Companhia Nacional de Bailado (CNB)
O Sporting vai defrontar hoje a Udinese, na segunda mão da terceira préeliminatória da Liga dos Campeões.
A Inglaterra derrotou nesta quarta-feira a Suíça por 2 a 1, em amistoso internacional
disputado no Estádio Wembley, em Londres.
A Selecção foi automaticamente apurada para a fase de grupos.
Após a etapa de Montreal, a Ferrari ocupa a quinta posição no Mundial de
Construtores, com 45 pontos, 31 a menos que a líder Renault.
O INEM conduziu a senhora ao serviço de urgências mais próximo do local do
acidente.
Eu assisti ao show do U2.
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 MEMBRO
(1) O GNR apenas me disse que eu estava autuado e pediu-me a identificação.
(2) George Harrison era conhecido como "o Beatle discreto e quieto".
(3) A posição do Hindu relativamente a essa questão é compreensível.
(4) Diário de Notícias - Confirma cortes nos benefícios fiscais, bem como nos limites de

deduções e abatimentos?
Sousa Franco - Vamos promover a revisão profunda do Estatuto dos Benefícios
Fiscais, introduzindo maior justiça.
 GRUPOIND
(1) O Governo deslocou-se ao fim da tarde da passada segunda-feira ao Palácio de
Belém para apresentar cumprimentos de Ano Novo ao Presidente da República
(2) Já a Família Espírito Santo, que detém cerca de um terço do Banco Espírito Santo,
tinha um património avaliado em quase 1,3 milhões de euros.
(3) São parentes de certeza, pois, os Fonsecas, Coutinhos, Freires e Andrades dessa
zona são todos parentes uns dos outros.
 POVO
(1) Portugal consome muito peixe.
(2) A esperança média de vida do Terceiro Mundo é absurdamente baixa.
(3) Odivelas precisa de quem as saiba ouvir, de quem conheça os seus problemas e de

quem tenha soluções para esses problemas
(4) Ronaldo conquistou a Inglaterra

ABSTRACCAO
 DISCIPLINA
(1) A controvérsia a respeito da personalidade de Jesus (S.W.S) é a principal diferença
(2)
(3)
(4)

(5)

entre o Islamismo e o Cristianismo.
Doutorou-se em Engenharia de Sistemas e Computadores, especialidade de
Informática, pela Universidade da Madeira em 2001.
O Judo é uma actividade física e desportiva, composta por técnicas de projecção,
imobilização, estrangulamento e luxação (braços)
A música Gospel é uma fascinante herança da escravatura negra que procurou na fé
Cristã amenizar o seu quotidiano, os seus males e consolar a sua dor, recorrendo
naturalmente à música (misturando vários estilos musicais como o Jazz, Blues, rock,
etc.) criando um estilo próprio.
O Socialismo é um sistema sócio-político caracterizado pela apropriação dos meios
de produção pela coletividade.
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 ESTADO
(1) A Síndrome de Estocolmo (Síndrome Stockholm) é um estado psicológico

particular desenvolvido por pessoas que são vítimas de seqüestro.
(2) A síndrome de Alström é uma doença hereditária muito rara.
(3) Uma DTS não tratada aumenta a transmissão de HIV em dez vezes
(4) Que vantagens terá um doente com Alzheimer saber o que tem?
(5) Os portadores da [HIV]/[Aids] | [HIV/AIDS] ainda sofrem preconceito.
Nota 2: No exemplo (5), o símbolo “|” marca as diferentes possibilidades de segmentação,
consideradas correctas, da(s) EM(s) em análise.

 IDEIA
(1) Neste blogue praticam-se a Liberdade e o Direito de Expressão próprios das
sociedades avançadas.
(2) Todos os anos, muitos licenciados portugueses fazem as malas e atravessam o
Atlântico em busca do “Sonho Americano”.
(3) Qualquer dia já ninguém acredita na República e na Democracia.
(4) A administração Bush identifica-se com a Justiça Divina.
(5) O senhor acredita na Ressurreição?

 NOME
(1) Novo Papa tem o nome de Bento XVI.
(2) Conhece-se o facto da povoação ter nascido numa zona denominada “Lugar Velho”,

uma zona baixa que impedia o avanço dos assaltantes vindos do mar.
(3) Don Tapscott, outro autor canadiano, baptizou-a de “Geração Net”, e escreveu um
quase manifesto sobre o que eles são e o que querem, a que deu o nome de Growing
Up Digital - The Rise of the Net Generation.
(4) O que significa a sigla JCB?
(5) Conhecida como a "Cidade do Sol", Natal tem belas praias, esquibunda e passeios de
dromedário.

ACONTECIMENTO
 EFEMERIDE
(1) A Batalha de Aljubarrota foi uma das batalhas mais importantes na História de

Portugal.
(2) O 25 de Abril abriu os horizontes ao país.
(3) Cinco anos depois do 11 de Setembro, Bin Laden continua a monte.
(4) A revelação da utilização de urânio empobrecido em munições aquando da Guerra
do Golfo surgiu, pois, como chocante "inovação" militar.
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(5) Apesar de viver nos EUA, nunca comemora o Thanksgiving.
(6) Dr Alkatiri tomou posse como Primeiro-Ministro a 20 de Maio de 2002, o dia da

Restauração da Independência da República Democrática de Timor-Leste.
Nota 3: De acordo com as actuais directivas do TEMPO, dia da Restauração da
Independência da República Democrática de Timor-Leste deverá ser igualmente
classificado como uma expressão temporal.

 ORGANIZADO
(1) O Campeonato da Liga de Andebol arrancou esta quarta-feira.
(2) A Daikin patrocina os pavilhões da Bélgica e da Nova Zelândia na Exposição
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Mundial de 2005
O Eurosport preparou uma cobertura inovadora para a edição deste ano da Volta a
França, um dos mais importantes eventos desportivos a nível mundial.
A organização do Rock in Rio 2008 acabou de confirmar mais um grande nome para
o seu cartaz.
A cerimónia dos Óscares 2008 será no dia 24 de Fevereiro.
Participou no 2º Simpósio Doutoral da Linguateca
Esta dimensão do futuro da justiça europeia será debatida durante a Presidência
Portuguesa, em particular na conferência no âmbito da visita de uma delegação de
juízes e advogados-gerais do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias a
Lisboa, em 12 e 13 de Julho.

 EVENTO
(1) O Benfica-Sporting vai realizar-se às 19:15. Duas horas depois decorrerá, no

Dragão, o FC Porto-Boavista.
(2) O "Concerto de encerramento da Presidência portuguesa da União Europeia"
terá lugar no dia 19 de Dezembro, pelas 21h, no Centro Cultural de Belém.
(3) Foi cancelado André Sardet, em Cascais, dia 7 de Junho

COISA
 CLASSE
(1) Tem WAP, MMS, GPRS, Bluetooth, IRDA e todas as macacadas dos aparelhos de

última geração.
(2) O Doberman é, de maneira geral, um cão muito ativo, enérgico e determinado,
extremamente ligado à família a que pertence.
(3) Se a Declaração de IRS não foi entregue pela Internet, o comprovativo da entrega
desta declaração será o duplicado do Modelo 3 com o respectivo carimbo do Serviço
de Finanças onde a declaração foi entregue.
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(4) A Santogal, empresa fundada há 60 anos, representa a Ferrari e a Maserati em

Portugal há oito anos, nas cidades de Lisboa e Porto.
(5) Uma das refeições preferidas das crianças é o HappyMeal da McDonald’s.

 MEMBROCLASSE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Matilde levantou-se, pegou no Diário de Notícias e deitou-o no lixo.
O meu Toshiba está novamente avariado.
O Pastor Alemão foi o primeiro classificado no concurso.
Ainda não entreguei a minha Declaração de IRS nas Finanças.
O seu Ferrari nunca o deixa ficar mal.
A criança deliciou-se com o HappyMeal que acabou de comer.

 OBJECTO
(1) Infelizmente, o Titanic afundou-se e milhares de vidas perderam-se com ele.
(2) Divide o seu apartamento em Lisboa com o cão, Bobi.
(3) Os cientistas deram conta desta enorme onda expansiva cujo tamanho é comparável à
órbita de Saturno em volta do Sol.
(4) A Exposição Permanente está organizada cronologicamente.

 SUBSTANCIA
(1) Superko e outros especialistas crêem que, embora a quantidade de LDL, ou colesterol
mau, no sangue possa ser perigosa, o tamanho das suas partículas é mais preocupante.
Os doentes de padrão B têm tendência para problemas associados a este, incluindo
baixos níveis de HDL e níveis elevados de triglicéridos.
(2) Cientistas espanhóis descobrem nova forma de mapear ADN.
(3) Esse fármaco tem uma percentagem elevada de Betametasona.
(4) Não há sintomas registados de excesso de vitamina B12.
(5) A presidência portuguesa da União Europeia (UE) propõe assim que a meta definida
para 2020, que é a de reduzir as emissões de dióxido de carbono (C02) em 20%, até
2050.

LOCAL
 HUMANO
o PAIS
(1) Qualquer cidadão da União Europeia pode agora escrever ao Parlamento Europeu.
(2) Quem vive no Mónaco, o principado mais badalado do planeta, não sabe o que é

imposto de renda.
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(3) Nosso café faz sucesso na Terra do Sol Nascente.
(4) Desde que eclodiu o conflito na [ex-Jugoslávia] | ex-[Jugoslávia], em 1991, a

República Federal da Jugoslávia (RFJ), compreendendo a Sérvia e Montenegro,
concedeu asilo a cerca de 650.000 refugiados, dos quais 480.000 são da BósniaHerzegovina (BH) e 170.000 dos sectores de Krajina, na Croácia.

o DIVISAO
(1) Segundo dados do INE de 2006, o concelho de Sintra, apesar de ter menos residentes
do que o concelho de Lisboa, é o que mais crianças tem.
(2) Victor Gil nasceu em 1939, em Santana (Figueira da Foz).
(3) Vila de Rei volta a ser palco de um evento gastronómico, desta feita dedicado a dois
produtos tipicamente portugueses.
(4) O governador Jon Corzine promulgou segunda-feira a lei que abole a pena de morte
no estado de New Jersey
(5) A fiscalização aconteceu em Mato Grosso do Sul.
(6) Desde o início da semana, moradores da Rocinha e do Vidigal aguardam uma nova
guerra entre traficantes das duas favelas...

o REGIAO
(1) As alterações climáticas vão provocar um aumento da disponibilidade de água no
(2)
(3)
(4)

(5)

Norte da Europa, em zonas pouco povoadas, e uma redução nos países do sul
As transnacionais expulsam os negócios locais no Terceiro Mundo e apoderam-se
dos seus mercados.
Os Estados Unidos não pretendem construir novas bases militares em África, apesar
da criação do novo comando militar africano (AFRICOM)
Que este processo de revitalização da Baixa e Terreiro do Paço carece, no entanto,
de estudos sobre a estrutura do edificado, sobre o estado do subsolo, as condições
para a instalação de novas actividades e a sustentabilidade dos processos de
reabilitação
Pelo menos uma vez por mês vai ser possível andar nas compras até à meia-noite, na
[Baixa do Porto] | [Baixa] do [Porto]

o CONSTRUCAO
(1) O Aeroporto da Madeira e o Aeroporto de Porto Santo são ponto de partida e de
chegada de várias companhias aéreas internacionais.
(2) Localizado no espaço adjacente à Piscina Oceânica, o Porto de Recreio será, em
breve, uma extensão do Passeio Marítimo, de livre acesso e usufruto.
(3) O Circuito Idade Maior, no Jardim da Estrela, é um espaço de manutenção física
vocacionado para a prática de desporto sénior situado no centro de Lisboa.
(4) A exposição de pintura “Múltiplos Falantes”, de João Moniz”, está patente na
Galeria Trem, em Faro, até dia 30 de Junho.
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(5) O Pólo Gomes Teixeira da FCUP está situado na Praça Gomes Teixeira, no centro
histórico da cidade do Porto, junto à Torre dos Clérigos.

o RUA
(1) O Pólo Gomes Teixeira da FCUP está situado na Praça Gomes Teixeira, no centro
histórico da cidade do Porto, junto à Torre dos Clérigos.
(2) Virar à direita no cruzamento da Av. Lusíada com a Av. dos Combatentes
(3) Já todos ouvimos falar dos incomparáveis museus de Nova Iorque, das luxuosas lojas
da 5ª Avenida e dos clássicos musicais da Broadway.
(4) Seguimos pela Rua 5 de Outubro, antiga Rua da Selaria, por onde somos
conduzidos à Praça Grande ou de Geraldo, que marcou o centro da Segunda área
de desenvolvimento da cidade, a partir da Porta da Selaria: as arcadas de raiz
medieval, com sucessivos arranjos, são característica marcante, prolongando-se pelas
ruas da República, João de Deus, Largo Luís de Camões e Rua José Elias Garcia.
(5) Jantaram no Planet, nos Champs Elysées.
Nota 4: No exemplo 4, [de Geraldo] representa a EM [Praça de Geraldo]; como se
encontra numa estrutura de coordenação, o nome “Praça”, deste segundo membro da
estrutura, encontra-se localmente omitido.
o OUTRO
(1) Assistiu, entusiasmado, ao concerto, na 1.ª PLATEIA.
(2) Corria sempre, pela manhã, na Praia de Sta. Cruz, em Torres Vedras.
(3) Ficámos de nos encontrar na estação da Baixa-Chiado.

 FISICO
o AGUAMASSA
(1) O Estreito de Gibraltar é um estreito que separa o Golfo de Cádis (no Oceano
Atlântico) do Mar de Alborão (parte ocidental do Mar Mediterrâneo).
(2) Uma equipa de 14 remadores britânicos e irlandeses estabeleceu novo recorde da
travessia do Atlântico, ao chegar das Canárias a Barbados em 33 dias, 7 horas e 30
minutos.
(3) A Barragem do Alqueva tem uma extensão de 1160 quilómetros...
(4) Pode encontrar tudo isto e muito mais no Estuário do Sado, a terceira zona húmida
mais importante do País.
(5) A Lagoa de Araruama é uma lagoa brasileira que tem um grande corpo d'água com
saída para o mar, na Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro.

o AGUACURSO
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(1) Os principais rios que desaguam no Mar do Norte são o Elba (em Cuxhaven), o
Weser (em Bremerhaven), o Ems em Emden, o Reno e o Mosa (em Rotterdam, ou
Roterdã), o Schelde (em Flushing), o Tâmisa e o Humber (em Hull).
(2) A seca que tem atingido o país fez com que os problemas de poluição no rio Trancão
se tornassem mais visíveis
(3) Tirou fotografias fantásticas às Cataratas do Niagara
(4) As buscas para encontrar a mulher desaparecida desde segunda-feira na ribeira do
Jamor, em Belas, devido às cheias, foram suspensas às 18h30 de hoje.
(5) O rio Sado é o maior rio totalmente português a sul do Tejo. Corre de sul para
noroeste. Os seus principais afluentes são: Rio Roxo, Rio Figueira, Rio Odivelas,
Rio Xarrama, Rio Alcáçovas, Rio São Martinho, Rio Marateca, Rio Campilhos,
Rio Alvalade, Rio Corona e Rio Arcão.

o RELEVO
(1) Grupo viajava em avião que bateu contra montanha na Cordilheira dos Andes
(2) Em 1997, João Garcia fez a primeira tentativa de escalar o Everest, face norte, mas
apenas conseguiu atingir os 8.200m
(3) A Serra da Estrela é a maior elevação de Portugal Continental, e a segunda maior
em território da República Portuguesa (apenas o Pico, nos Açores, a supera).
(4) A Fossa de Porto Rico, no Oceano Atlântico, tem uma profundidade de 8.648
metros (28.374 pés)
(5) A Meseta Central, a unidade de relevo mais antiga da Península Ibérica, tem origem
no Maciço Hespérico

o PLANETA
(1) A ISS é um esboço do que poderá ser o futuro da a humanidade no espaço, através de
sucessivas bases cada vez mais longe do nosso berço (primeiro a Lua, depois
possivelmente os pontos lagrangeanos em que as forças da Terra e do Sol ou da
Terra e da Lua se equilibram, e mais tarde Marte).
(2) Mas apesar de a Via Láctea ter um grande tamanho, comparada com determinadas
galáxias do universo ela é relativamente uma anã, tome em consideração por exemplo
a colossal Markarian 348 que tem uma impressionante dimensão de 13 vezes
superior à Via Láctea

o REGIAO
(1) Os recursos naturais de África são hoje desejados por todas as grandes economias

mundiais.
(2) Quem descobriu a Índia e em que reinado?
(3) Uma viagem por 13 países ligando o calor das areias do Deserto do Sahara, à neve
do frio da Escandinávia
(4) Os países dos Balcãs Ocidentais estão ainda a passar por uma importante
reestruturação económica, política e social, bem como por processos de reforma.
9

(5) O sul da Califórnia, como a nossa Península Ibérica, é um exemplo de contrastes

geográficos e climáticos muito abusados.

 VIRTUAL
o COMSOCIAL
(1)
(2)
(3)
(4)

O anúncio a que me referia estava no Diário de Notícias de ontem.
Li essa notícia no BlueBus
Essa música passa constantemente na Rádio Comercial
Esse Senhor que, de vez em quando, aparece nos Donos da Bola não percebe nada de
futebol.
o SITIO

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Li este post e adorei saber que se podia aceder à Torre de Tombo via net.
Podes tentar fazer uma pesquisa simples no GOOGLE ou no YAHOO
Faço quase todas as minhas compras no Continente Online
Essas informações são permanentemente actualizadas na Bolsa de Emprego Público
O número de visitantes do Público online aumentou significativamente no último ano

o OBRA
(1) Para mais informações sobre este concurso, consultar Regulamento (.pdf 57Kb /.doc
34Kb).
(2) Esta constatação não significa, contudo, que todos os dados apresentados no “Código
Da Vinci” tenham o mesmo valor.
(3) Mesmo assim, estou satisfeita, pois através da historia do Thiago, que foi publicada
no site "doeação" e na Revista "Pais e Filhos", 06 crianças já puderam ser
encaminhadas a tratamento e estão vivas!!

OBRA
 ARTE
(1) Leonardo Da Vinci criou muitos quadros. Dois deles são muito conhecidos: Mona
Lisa e a Última Ceia.
(2) O Mosteiro de Alcobaça foi a primeira das “7 maravilhas de Portugal” a ser
anunciada.
(3) A Torre de Belém é um dos monumentos mais expressivos da cidade de Lisboa.
(4) Nossa Senhora do Pranto foi roubada de sua capela de Vale do Grou no Verão de
1972.
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 PLANO
(1) O Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade.
(2) O Tratado de Tordesilhas, assim denominado por ter sido celebrado na povoação
castelhana de Tordesillas, foi assinado em 7 de Junho de 1494, entre Portugal e
Castela.
(3) Em princípio, não temos nada contra a revisão da Lei de Bases da Prevenção e da
Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência
(4) Lei n.º 67/98 de 26 de Outubro – LEI DA PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS
(5) O Projecto de Urbanização Falagueira / Venda-Nova, é um mega projecto
imobiliário que prevê a ocupação dos poucos terrenos livres do Concelho da
Amadora...

 REPRODUZIDA
(1) O Código Da Vinci foi editado pela Bertrand
(2) Na actual edição de Equador estão indicadas, na bibliografia, 29 livros, além de
jornais e revistas do início do século.
(3) O filme Call girl, de António-Pedro Vasconcelos, em exibição desde 27 de
Dezembro em 40 salas de cinema, foi já visto por mais de 63.000 espectadores
(4) Voo Nocturno, o mais recente álbum de Jorge Palma acaba de conquistar o galardão
de dupla platina. É a primeira vez que um disco do músico português atinge uma
fasquia tão alta. O registo, fortemente impulsionado pelo single «Encosta-te a
Mim», continua entre os mais vendidos.

ORGANIZACAO
 ADMINISTRACAO
(1) Em Portugal, a Presidência do Conselho de Ministros é o departamento

(2)
(3)
(4)
(5)

governativo que apoia directamente o Primeiro-Ministro na sua função de Presidente
do Conselho de Ministros, ou seja de chefe do Governo.
O Conselho de Ministros discute e aprova Propostas de Lei e pedidos de
autorização legislativa (autorização para fazer leis) à Assembleia da República
A Administração Bush não pretende alterar as suas previsões económicas para o
orçamento que será apresentado no próximo mês no Congresso.
O Parlamento iraniano votou hoje uma lei que obriga o Governo a "acelerar o
programa nuclear e a rever a cooperação com a Agência Internacional da Energia.
O Ministério da Saúde contratou 30 médicos uruguaios para trabalharem no 112.

 EMPRESA
(1) A RTP despediu vários trabalhadores.
(2) Desde 2005 que trabalha para a Agência Lusa.
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(3) O Sporting contratou Dionísio, um jogador de 19 anos que actuava no Piedense.
(4) A Ferrari lançou, neste domingo, em Maranello, o 53º carro para a disputa de um
Mundial de Fórmula 1.
(5) O vice-ministro do Ensino da Guiné-Bissau, Joaquim Baldé, disse à Agência Lusa
que o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa deve ser assinado no próximo ano.
 INSTITUICAO
(1) A Companhia Nacional de Bailado foi criada em 1977 por despacho de David
(2)

(3)
(4)
(5)

Mourão Ferreira, então Secretário de Estado da Cultura
O Secretariado da Associação de Estudos Europeus de Coimbra (AEEC)
funciona em instalações da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra |
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
A Igreja Católica sempre se viu, portanto, como uma união ou comunhão na
diversidade.
O incidente aconteceu na noite de 3 de Janeiro e está a ser investigado pela Polícia
Judiciária
As cirurgias programadas para hoje foram adiadas, por falta do pessoal da
enfermagem, apurou a Agência Lusa, que cita Abel Rebeca, do Sindicato dos
Enfermeiros Portugueses (SEPI).

VALOR
 CLASSIFICACAO
(1) Os candidatos que ficarem classificados [entre o 4º e o 10º] lugar receberão uma
Menção Honrosa, bem como um prémio em Software
Educativo
IMAGINA,
Dragões & Companhia, no valor de 60€.
(2) Pela primeira vez desde 2002, o cartaz desta 15ª edição traduz um investimento
exclusivamente europeu, privilegiando, além da contínua presença de músicos
portugueses (quinteto de Nelson Cascais), duas das mais prestigiadas cenas
jazzísticas do continente...

 MOEDA
(1) Estado já gastou 160 Milhões de Euros em consultoria para privatizar a Galp
(2) Quando praticadas por pessoas singulares, aplicar-se-ão coimas que oscilam entre 16
000 a 22 500 euros em caso de dolo.
(3) Pagamento trimestral sem iva: 431.37 USD ( Dolares )* ( Poupa 3,63 USD ) Pagamento semestral sem iva: 797.40 USD ( Dolares )* ( Poupa 72,60 USD ) ...
(4) Hoje custa menos de 5 reais. O salário mínimo era R$ 200!
(5) As moedas eram cunhadas em ouro e prata, sendo que as de ouro valiam 1, 2, e 4 mil
réis.
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(6) Em comunicado, a CGTP sustenta que apenas as pensões até 1,5 IAS (611,12 euros)
tem aumentos de 2,4 por cento, em linha com a inflação prevista para 2007.
 QUANTIDADE
(1) Paciente de 67 anos é esquecida em aparelho de tomografia.
(2) O carro faz 26,6 km/l.
(3) O lago Bosumtwi, hoje com mais de 10 km de largura, sofreu ainda mais com a seca,
ficando totalmente sem água.
(4) Essa perturbação neurocomportamental afecta entre 5 a 10% das crianças em idade
escolar, sendo mais comum no sexo masculino.
(5) Vendo casa em bom estado e terreno com aproximadamente 1500m2.

EXEMPLOS DE VAGUEZA
(1) Portugal está horrorizado com os acontecimentos em Madrid [PESSOA POVO |
ORGANIZACAO ADMINISTRACAO]
(2) Bento XVI acusou ainda a Humanidade de estar demasiado "preocupada consigo
própria”. [PESSOA GRUPOIND | PESSOA GRUPOMEMBRO | PESSOA POVO]
(3) A Administração Bush identifica-se com a Justiça Divina. [PESSOA
GRUPOMEMBRO | PESSOA GRUPOCARGO | ORGANIZACAO
ADMINISTRACAO]
(4) O leitor compra o DN ou o JN à sexta feira e recebe um cartão para trocar por um
DVD ao comprar o jornal de Sábado. [COISA CLASSE | COISA
MEMBROCLASSE]
(5) Serão disponíveis no site as 8.000 fotos recuperadas entre os destroços das Torres
Gémeas [COISA OBJECTO | LUGAR HUMANO CONSTRUCAO]
(6) Convém lembrar a que a Colecção Berardo vale 316 milhões de euros [COISA
OBJECTO | OBRA ARTE]
(7) Brown visita a região mais castigada pelas inundações na Inglaterra. [LOCAL
HUMANO PAIS | LOCAL FISICO REGIAO]
(8) De acordo com o Diário de Notícias de ontem, domingo, os pais de filhos recémnascidos que recorreram à vacina foram informados de que os lotes existentes ...
[LOCAL VIRTUAL COMSOCIAL | ORGANIZACAO EMPRESA | PESSOA
GRUPOMEMBRO]
(9) Hugo Chavez afirmou que os Estados Unidos deveriam ser os primeiros a ser
incluídos na lista internacional de terroristas [ORGANIZACAO ADMINISTRACAO
| PESSOA GRUPOMEMBRO | PESSOA GRUPOIND]
(10) Violou vários artigos referidos na Constituição... [OBRA PLANO | LOCAL
VIRTUAL OBRA]
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