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Sumário

Nesta dissertação apresenta-se a implementação e avaliação de um sistema de análise
sinúctico/semântico e um marcador automáúco de nomes próprios para o processa-
mento de frases interrogativas em sistemas de pergunta-resposta.

O sistema de análise sintáctico/semântico é composto por duas fases. A primeira
fase tem como objectivo verificar se as frases de um texto se encontram sintactica-
mente corÍectas e inferir para cada frase, as estruturas sintácticas correspondentes. A
segunda fase tem como objectivo encontrar paÍa cada estrutura sintáctica, as estruturas
semânticas que a Íepresentam.

O marcador automático de nomes próprios tem como objectivo identificar e classi-
ficar os nomes próprios presentes num texto nas categorias dat4 hora e numa classe
mais geral de nome, nome próprio. Este sistema recorre a uma função heuística de
forma a pontuar os nomes próprios marcados, assim como, pontuaÍ às interpretações
de uma frase que são representáveis por estruturas sinúcticas.

Ainda em relação aos dois sistemas, sempre que estes detectam palavras ou nomes
próprios que não se encontram no dicionário local, fazem a sua pesquisa em dicionários
online através da Internet. A pesquisa das palavras é feita no dicionário da Priberam,
enquanto que a pesquisa de nomes próprios é feita na Wikipedia.
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Abstract

An intelligent agent for syntactic/semantic analysis and
named entities recognition

This dissertation presents the implementation and evaluation of a syntactic/semantic
analyser and of a propeÍ names recogniser for processing intenogative sentences in
question-answer systems.

The syntactic,/semantic analyser consists of two phases. The first phase aims to ve-
rify whether the sentences of a text aÍe syntactically correct and infer for each sentence,
all possible syntactic structuÍes. The second phase aims at finding for each syntactic
structure, the semantic structuÍes that Íepresent it.

The proper names recogniser aims to identify and classify üe proper names present

in texts in the categories date, üme and a moÍe general class name, proper name. We
use an heuristic function in order to score the marked proper names that takes into
account the fact that the sentence with that propeÍ name has a syntacüc structure.

In these systems when a word or a proper name is not in the local dictionary, an

automatic search on online dictionaries is done. The search for words is done in the
dictionary of Priberam, and the search for proper names is done on Wikipedia.
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Capítulo 1

Introdu l-)

çao

Neste capítulo faz-se uma breve introdução sobre a área desta disseÍação e finalmente

é apresentada a estrutura da dissertação.
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2 1APÍTWO r. TNTRODUÇÃO

A possibilidade de automatizar a compreensão da informação escrita em Língua

Natural é uma tarefa importante na área da Pesquisa e Recuperação de Informação.

Um exemplo desta automatização, são os sistemas de pergunta-resposta. Estes sis-

temas, respondem a perguntas com base na informação de que dispõem em bases de

documentos locais ou na Web. As respostas às perguntas podem ser tanto mais exactas,

quanto melhor tiver sido a "compreensão" da informação pelo sistema. Este "com-
preender" da informação pelo sistema, pode passar pela análise sintácüca e semântica

das perguntas e das frases dos textos dos documentos.

Perceber num texto, quais são as Entidades Mencionadas, e quais as suas classifi-

eações, também pode contribuir para o entendimento do mesmo.

Finalmente, a utilização da Internet" permite que tenhamos acesso rápido a enonnes

quantidades de dados, em qualquer paÍte e de qualquer paÍte do mundo, de forma
gatuita em muitos casos. Por exemplo, a Internet pode ser utilizada no acesso a dados

que se encontÍam em dicionários ou enciclopédias online.
Nesta dissertação apresenta-se um sistema de análise sintáctico/semÍintico e um

marcador automático de nomes próprios que foram desenvolvidos com objectivo de

processaÍ frases interrogativas em sistemas de pergunta-resposta. Nalguns [QRPV06]
sistemas de pergunta-resposta a representação semântica da pergunta é um requisito
necessário para poder encontraÍ uma resposta adequada à pergunta do utiüzador.

Como se pode ver nos capítulos 4 e 5, onde se apresentam resultados da avaliação

do analisador sinlácüco/semânúco para 3 domínios diferentes de frases, estes sistemas

que foram inicialmente desenvolvidos para analisar perguntas, podem ser usados em

outras aplicações de Processamento de Ungua Natural necessitando, no entantô, de

algumas adaptações, por exemplo aumentar as regÍas da gramática de forma a ter uma

melhor cobertura do Português.

Para a análise sintáctica das frases desenvolveu-se, inicialmente, um conjunto de

regÍÍrs para um analisador Topdown. Este analisador mostrou bom desempeúo nos

testes efectuados em perguntas. Com o objectivo de poder obter análises parciais das

frases este conjunto de regras foi adaptado para um analisador Bottom-up.
A análise sintáctica é representada por uma estrutura sintiácüca que é reescrita pelo

analisador semântico numa Estrutura de Representação do Discurso (DRS). Esta ferra-
menta foi avaliada mostrando que tem um desempenho adequado à expectativa inicial.

O que não se esperava, e não tem resposta neste trabalho, é o número de anáIises

sinúcticas ou semÍinticas que uma frase pode ter, pode ir de uma DRS, no caso de

algumas perguntas no corpus usado na avaliação, a 4ü) DRSs no caso de algumas

frases retiradas de noúcias do Piiblico. Para utilizar estas ferramentas (analisador

sintáctico/semântico) nouüos dornínios sená necessário lidar com esta questÍio.

O desenvolvimento do marcador de nomes próprios foi necessário para melhorar
o desempenho do analisador sintáctico. Este sistema procurou tirar partido do ana-

lisador sinúctico na decisão de maÍcar nomes próprios. O analisador sintáctico e o mar-

cador de nomes próprios recorrem a ÍEcuÍsos linguísticos e enciclopédias disponíveis
na WEB (por exemplo, o Dicionário online da Priberam e a V/ikipédia).

No póximo capítulo são apresentados alguns conceitos relacionados com a área em

que esta dissertação se insere: análise sinúctica, análise semântica e o Reconhecimento

de Entidades Mencionadas. Neste capÍtulo também são descritos alguns trabalhos rela-

cionados com o tema do trabalho desenvolvido, analisadores sintácticos e sistemas de

Reconhecimento de Entidades Mencionadas incluindo uma avaliação conjunta de sis-

temas de Reconhecimento de Entidades Mencionadas.

No capítulo 3 descrevem-se os dicionários utilizados e a análise sintácüca e semân-

tica.
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Noscapítulos4e5apresenta-seeavalia-seoanalisadorsintáctico/semânücoeo
marcador de nomes próprios, respectivamente.

No capítulo 6 são dadas a conhecer as conclusões e fazem-se algumas sugestões

para o melhoramento do analisador sintáctico/semântico e do marcador automático de

nomes próprios.
Finalmente, no capírulo 7 encontra-se os 3 corpus (7 textos de 100 frases cada do

CLEF, 3 textos de lü) frases do jornal, híblico e 2(X) frases do HAREM) utilizados na
avaliação do analisador sintáctico/semântico e do marcador de nomes próprios.
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Capítulo 2

Thabalho R onado

Neste capítulo estiÍo resumidos alguns conceitos relacionados com área desta disser-

tação.
Na secção 2.1 são tratadas as anáIises sintáctica e semântica, onde se explica a

importância de dicionrários locais (2.1.1), de gramáticas (2.1.2), de parser's (2.1.3) e

da Teoria de Representação do Discurso (2.1.4) no processamento de Língua Natural.
A secção 2.2 é dedicada ao Recoúecimento de Entidades Mencionadas. Nesta

secção é referido o objectivo do Reconhecimento de Entidades Mencionadas (2.2.1),

são apresentadas técnicas utilizadas no Reconhecimento de Entidades Mencionadas
(2.2.2) e descritas três métricas usadas na medição do desempenho de sistemas de

Recuperação de Inforrnação (2.2.3) -

Na secção 2.3 sáo apresentados dois analisadores sintácücos, o YISL (2.3.1) e o

PEN (2.3.2).
Na secção 2.4 sáo apresentados os seguintes sistemas de Reconhecimento de En-

tidades Mencionadas: Cortex (2.4.1),REMBRANDT (2.4.2), SIEMÊS (2.4.3) e Balie
(2.4.4). Finalmente, é apresentada a avaliação conjunta de sistemas de Reconhecimento

de Enüdades Mencionadas, HAREM.

a
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6 CAPÍTULO 2. TRABALHO KELACIONADO

2.1 Análise Sintáctica/Semântica

A compreensão automática de uma língua pode beneficiar com a anáIise sinúctica e

semântica. A análise sintáctica estuda a constituição e a classificação das palavras ou
grupos de palavras nas frases e verifica se a estrutura de uma frase é válida.

Na anáIise semântica atribuí-se significado às expressões da língua. Esta atribuição
pode ser feita através de teorias para a representação de frases ou conjuntos de frases.

Nesta secção são descritos alguns conceitos relacionadas com a análise sinúctica e
semântica no Processamento de Língua Natural.

2.1.1 Dicionário

A existência de um dicionário local é fundamental para a maioria dos sistemas [VdLOl]
de processamento de Língua Natural. Um dicionário local num sistema pode contribuir
para uma maior rapidez no acesso à informação.

Um dicionrírio é composto por um conjunto de entradas de palavras com informa-

ção lexical. A informação é constituída pela classe gramatical (substantivo, adjectivo,
verbo, etc) da palavra e por etiquetas como: o género, número, pessoa, tempo, modo,
etc.

Na representação das entradas de um dicionário pode usar-se dois tipos de estru-
turas: de formas ou de bases [VdLOl].

Nas estruturas de formas, as palawas são colocadas por extenso, ou seja, não estão

divididas em morfemas (unidades menores). Neste tipo de estruturas, a pesquisa de

uma palavra é directa.
As palawas nas estruturas de bases encontram-se estruturadas em morfemas. A

pesquisa de uma palavras neste tipo de estrutura requer um algoritmo para reconstruir
palavras através dos seus morfemas. A utilização de estruturas de bases faz mais sen-

tido em dicionários grandes.

2.1.2 Gramáticas

Uma gramática é consdnúda por um conjunto de regras que definem as expressões

válidas de uma língu4 deve ser expressiva e reconhecer facilmente uma expressão. As
expressões são compostas de relações entre palavras ou conjuntos de palavras [VdL0l].

Noam Chomsky [Cho56] classificou as gramáticas em quatro tipos:

o Tipo 3 (regulares) - são as mais limitadas e mais fáceis de reconhece! no entanto,

são insuficientes para exprimir as regras de LÍngua Natural;

o Tipo 2 (livres de contexto) - mais poderosas que as regulares, no entanto, apre-

sentam problemas para exprimir as dependências (caso da concordância);

. Tipo I (sensíveis ao contexto) - perrritem exprimir dependências, mas apresen-

tam problemas de complexidade no reconhecimento;

o Tipo 0 (sem restrições) - não têm limitações impostas.

Uma gramática pode ser escrita através de vários fonnalismos [VdL01]. Entre os

formalismos pode destacar-se: Redes de Transição [Woo70] UM92l ÍFG92l, Gramáti-
cas de Constituintes Imediatos [Gaz82], Gramáticas de Constituintes Imediatos Gener-

alizados tGGS8sl, Gramáticas de Unificação Funcional [KAY79], PATR-tr [Shi84] e

HPSG (head-driven phrase structuÍe grammar) [PS94].
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Alguns estudos indicam que as melhores rcpresentações de língua natural se situam

entÍe as gramáticas livres de contexto e as sensíveis ao contexto.

2.1.3 Parser

Umparser êum programa que se baseia num dicionário e nas rcgÍas de uma gmmática,
que permite classificar expressões de uma língua. Um parser além de verificar se uma
expressão pertence à língua pode inferir a sua estrutura sintáctica tMalO+].

Para se poder visualizaÍ a representação da estrutura sintáctica de uma expressão
pode recorrer-se a uma árvore [MarO4]. Uma árvore além de expor de forma clara as

dependências entre as sub-partes da expressão é muito simples de representar.
Deve ter-se em atenção que a utilização de uma gramática incorrecta nttm parser

pode provocar a inferência de estruturas sintácticas incorrectas.

Um parser é essencial em algumas aplicações tMarO+]. Por exemplo, é indis-
pensável em compiladores de linguagens de programação.

As técnicas de parser que vão ser apresentadas são: Top-down, Bottom-up, Left-
corner e Chart Parser.

Topdown

Um parser na análise descendente ou Top-down constrói a estrutura sintáctica come-

çando com as regras mais gerais e terminando com as regras mais específicas Mar04l.
A construção das estruturas sintácticas é feita da esquerda para a direita neste tipo

de parser.
No parser Topdown deve ter-se cuidado com a existência de regras recursivas à

esquerda. A recursividade à esquerda nas regras pode impedir o parser de terminar a

execução.

Bottom-up

Um parser na anáJise ascendente ou Bottom-up constrói a estrutura sintáctica come-

çando com as regras mais específicas e terminando com as regras mais gerais [MarO4].
As palavras são combinadas em constituintes e, por sua vez, os constituintes em

outros constituintes mais gerais no parser Bottom-up. Neste tipo de parser não existem
problemas de ciclo devido a regras recursivas à esquerda, porque a análise começa
sempre com a combinação de palavras.

Um dos problemas do parser Bottom-up está relacionado com a presença de consti-
tuintes vazios.

Left-coraer

O Irft-corner é tm parser que combina estratégias Top-down e Bottom-up [VdLOl].
Quando uma palavra é encontrad4 ele verifica o tipo de constituinte que se inicia com
a palavra e faz o resto da anáIise de forma Topdown para aquele constituinte. Neste
parserhâproblemas se se escreverem Íegras recuÍsivas à esquerda.

Chaí Parser

O Chart Parser êumparser do üpo Bottom-up [VdL0U. Esle parser consegue lembrar-
se das estruturas já analisadas. Quando inicia uma pesquis4 primeiro verifica se a

informação já existe nos seus registos.

7



8 CAPÍruLO 2. TRABN-HO KELACIIANADO

2.1.4 Teoria de Representação do Discurso

A Teoria de Representação do Discurso (DRT) é uma teoria para a representação

semântica do discurso tKR93l.
A DRT representa o significado das frases no seu contexto (do discurso). Na DRT,

o discurso (sequências de frases) é representado Por Estruturas de Representação do

Discurso (DRS). Uma DRS é uma estrutura semânúca que representa o significado de

uma ou mais frases do discurso.

As DRS resultam da reescrita das estruturas obtidas na análise sintáctica, ou seja

das estruturas sintácticas.

Uma DRS é composta por um conjunto de referentes (variáveis) e um conjunto de

condições (predicados).

Os referentes idenüficam as enüdades presentes no discurso. De uma forma geral,

as condições expressam as relações entre as entidades do discurso.

2.2 Reconhecimento de Entidades Mencionadas

A compreensão de um texto passa pelo Recoúecimento das Entidades Mencionadas

(REM) no texto tSC07l. Quanto mais exacta for a tarefa de REM num texto melhor
poderão ser feitas outras tarefas de processamento automático de documentos como,

por exemplo, a análise sintáctica.
Nesta secção é descrito o objectivo do REM, as técnicas usadas e algumas métricas

que podem ser utilizadas para medir o seu desempenho.

2.2.1 Objectivo

O REM num texto procura identificar e classificar as EM em categorias predefinidas.

Entre as categorias de EM podem destacar-se: pessoas, organizações, locais, aconteci-

mentos, datas, valores numéricos, etc.

As palavras da classe substantivo, assim como quantidades, referências e alguns

advérbios podem ser considerados EM.
Os sistemas de REM que apresentaram melhores resultados foram desenvolvidos

para domínios específi cos.

No REM, é necessário identificar a classe gramatical das palavras de forma a de-

duzir os limites da entidade e a sua classificação no conjunto de categorias considerado.

Alguns sistemas de REM são compostos por duas etapas principais. Na primeira

etapa faz-se a identificação de todos os possíveis candidatos a EM. Na segunda etapa

pode ser feita a revisão de alguns passos da etapa de identificação e é feita a classifica-

ção dos candidatos no conjunto de categorias considerado. Em caso de ambiguidade
na classificação pode adicionar-se um novo pÍtsso para desambiguar.

Os sistemas de REM podem contribtrir com os seus resultados para melhorar o

desempenho de vrírios sistemas de Processamento LÍngua Natural [SC07] como por

exemplo: Construção de Resumos, Mineração de Textos, Web Semfutüca, sistemas

Perguntas-Respostas e Tradução Automáüca.

2.2.2 Técnicas Usadas

As técnicas usadas nos sistemas de REM dividem-se em: modelos baseadas em gramá-

ticas e modelos estatÍsticos.
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Os modelos baseados em gramáticas têm apresentado melhores resultados, no en-

tanto, requerem muito trabalho feito por linguistas na sua implementação.

Os sistemas baseados em modelos estatísticos ou em aprendizagem requeÍem gÍan-

des quantidades de dados anotados manualmente para a fase de treino.
Algum dos recursos utilizados no REM [AA08] são:

o Corpus - conjuntos de textos anotados. Normalmente em conjunto com corpus,

são utilizadas estratégias de aprendizagem. Um dos problemas do corpus esú
relacionado com a dificuldade da sua anotação;

o Almanaques - dicionários de EM;

o Metapalavras - representam as palawas próximas das EM. Estas são palavras que

dão alguma informação sobre as entidades, normalmente são utilizadas na fase

de desambiguação. Exemplos: rio, rua, etc;

o Abreviaturas - palavras que fazem parte das entidades e dão informação sobre a

classe da entidade. Normalmente são utilizadas na classificação. Exemplo: Dr.,
Sr., etc;

o Regras de similaridade - um conjunto de regras que definem semelhanças entre

as entidades a serem classificadas e as entidades que existem em Almanaques.
Normalmente estas regrÍs são implementadas em expressões regulares.

2.2.3 Métricas

O desempenho de um sistema de REM pode ser medido através de diversas métricas

tSCO7l que ÍepÍesentam o desempenho om valoÍes numéricos.

As três métricas que normalmente são utilizadas para avaliar o desempeúo de sis-

tema de Recuperação de Informação são as seguintes: Abrangência (Recall), Precisão
(Precision) e Medida-F (F-Measure).

o A Abrangência mede a relação entre o número de resultados correctos e o núme-
ro de resultados existentes. A fórrnula da Abrangência é a seguinte:

Resultados Correctos fi Resultados Existentes
ADÍangencra =

o A Precisão mede a relação entre o número de resultados correctos e o número de

resultados obtidos. A fórmula da Precisão é a seguinte:

Resultados Correctos f\ Resultados Obtidos
rIesrsao =

o A Medida-F é uma média harmónica de Precisão (P) e Abrangência (Á). A
fórmula da Medida-F é a segúnte:

Medida_F= »#

2.3 Analisadores Sintácticos

O objecüvo de um analisador sintáctico é o de verificar se uma frase tem análise

sintáctica e encontraÍ a(s) estrutura(s) sintáctica(s) associada(s) à frase.

Nesta secção apresentam-se dois analisadores sintácticos, o VISL [Bic00] e o PEN

loco8l.

9
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2.3.1 hojecto VISL

CAPÍTWO 2, TRABALHO RELACIONADO

O projecto VISLI (Visual Interactive Syntax Lrarning) é um projecto de investigação

do Institute of Language and Communication, University of Southern Denmark. Este

projecto tem como objecúvo desenvolver ferramentas gramaticais que rccorrem à In-
ternet [Bic00].

Algumas palavras de textos em Língua Natural são ambíguas quando vistas iso-

ladas relativamente ao tipo de classe gramatical, inflexão, função sintáctica e conteúdo

semÍlntico, sendo o contexto o que determina como uma palavra deve ser classificada.

O formalismo utilizado na desambiguação das possíveis interpretações no projecto
VISL é o das Gramáticas de Restrições (Constrain Grammar, CG).

Este formalismo tenta desambiguar as interpretações possíveis para cada palavra

escolhendo-as ou rejeitando.as em determinado contexto.

Uma CG necessita dos resultados de um analisador morfológico antes do processo

de desambiguação.

No analisador morfológico, uülizado no VISL, são fiatadas questões de flexão,

derivação e controle de lemas. Além disso, é retirada informação de regência e semân-

üca, para a sua contextualização.

Algumas palawas no input da CG apresentam mais do que uma análise morfológi-
ca. Para resolver estas ambiguidades são utilizadas regras que seleccionam as análises

morfológicas corectas.

Na desambiguação morfológica são acrescentadas funções sintácticas a cada pala-

vra com a utilização de condições contextuais. Para encontrar as funções sintácticas
correctas são uúlizadas regras que descartam hipóteses. As hipóteses que subsistirem

a estas regras são consideradas colTectas.

Os resultados obtidos têm estruturas sintácticas associadas, que podem ser uüliza-
dos por aplicações de processamento automático de Língua Natural.

2.3.2 PEN

O PEN tOGO8l é um analisador sintáctico que é mantido e disponibilizado pelo Pólo

de Coimbra da Linguateca. Este analisador foi implementado através do algoritmo de

Earley.

A entrada do analisador contém dois ficheiros de texto. Um dos ficheiros deve

conter o texto a analisar e outro a descrição da gramática.

Cada regra do PEN deve ocupar uma linha e deve conter no início uma sequência

de caracteres maiúsculos que idenüficam a regra.

Os símbolos terminais não deve começÍu com maiúscula para que não sejam "con-
fundidos" com nomes de regras pelo analisador. As primeiras regras deste analisador

devem chamar-se RAIZ.

Para uma frase, o analisador PEN retorna todas as derivações possíveis. Também é

possível que, paÍa algumas frases não existam derivações, no caso em que, não existem

regras reconheçam essas frases.

No PEN é possível atribuir um peso a cada regra da gramática. A utilização de

pesos nas regras pode ser um meio a utilizar na escolha da melhor derivação.

t htp://visl.sdu.dk/
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2.4 Sistemas de REM

1l

Os sistema de REM são utilizadas na identificação e classificação [SC07] de EM. Estes

sistema podem utilizar-se em outros sistemas que necessitam das EM destacadas das

restantes palavras.

Nesta secção estÍÍo apresentados quatro sistemas de REM, o Cortex, o REMBRA-
NDT, o SIEIíÊS e o Balie. No final da secção é apresentada uma avaliação conjunta de

sistemas REM, o HAREM, e os resultados de alguns dos sistemas referidos em edições

HAREM.

2.4.1 Cortex

O sistema CoÍex [SC07] foi desenvolvido por Christian Nunes Aranha durante a sua

tese de doutoramento na Pontiffcia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-

Rio).
O Cortex é um sistemapara o processÍrmento de LínguaNatural tendo como propô

sito reproduzir alguns comportamentos humanos.

O processamento no Cortex é feito em várias etapas e, em cada uma dessas etapas

é possível corrigir alguns passos das anteriores.

O sistema Cortex é composto pelas seguintes etaPasl

o Separar em palawas - as frases são decompostas em palavras;

o Agrupar palavras - é feito o reconhecimento com um autómato das EM que são

constituídas por várias palavras. O resultado do recoúecimento é acrescentado

ao léxico e finalmente à base de dados;

o Classificação - éfeita a classificação das EM encontradas na etapa anterior. Na

classificação é consultada informação lexical que se encontra na base de dados.

As informações do Cortex são obtidas de quatro fontes diferentes. As fontes são as

seguintes:

o Almanaque - contém EM que provêm de uma enciclopédia;

o Metapalavras - composto de palawas que surgem junto a EM;

r Abreviaturas - composto de palawas que compõem as EM;

o Léxico - reúne a informação adquirida no processamento de textos.

Estas quatro fontes são utilizadas nas regms de idenúficação e classificação de EM.

2.4.2 REMBRANDT

O REMBRANDT [Car] (Reconhecimento de Entidades Mencionadas Baseado em

Relações e ANálise Detalhada do Texto) foi desenvolvido por Nuno Cardoso, durante

a sua tese de doutoramento na Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa.

O REMBRÂNDT é um sistema de REM e de detecção de relações entre EM.
Este sistema recorre à Wikipédia e a um conjunto de regras gramaticais que procu-

ram evidências internas e externas das EM. A pesquisa da informação na Wikipédia
faz-se com interface SASKIA.
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Para processar grandes quantidades de texto, o REMBRANDT permite distribuir
as tarefas de REM por vários computadores.

No REMBRANDT, cada EM de um texto pode sofrer várias anotações. Estas ano-

tações são guardadas junto de cada EM.
O funcionamento do REMBRANDT pode ser dividido em frês etapas:

o Reconhecimento de expressões numéricas e geração de EM candidatas - o texto

é separado em frases e emtokens. Em seguida é utilizado um conjunto de re-
güs que identificam expressões numéricas. Depots são aplicadas novas regras

para reconhecer expressões temporais e valores com o auxflio das expressões

numéricas idenúfcadas. Finalmente, são geradas as EM candidatÍ§, que podem

conter pelo menos uma letra em maiúscula ou um algarismo, além de elementos

de ligação de nomes próprios (de, da, do, das, dos, etc);

o Classificação semântica de EM - cada EM é classificada pela SASKIA e poÍ um

conjunto de regras gramaticais. De seguida, é aplicado um segundo conjunto de

regras gramaticais que se serye das classificações anterior de forma a detectar

EM mais elaboradas. Nesta etapa, as EM que possuem elementos de ligação de

nomes próprios são classificadas ou divididas em EM mais pequenas e classifi-
cadas novamente;

o Repescagem de EM sem classificaçáo - é feita a detecção de relações entre EM
com o auxflio de um conjunto de regtas gramaticais. Estas relações são utilizadas
de forma a classificar EM que perÍnaneceram sem classificação e que se encon-

úam relacionadas com EM correctamente classificadas. Finalmente, as EM que

não foram classificadas são descartadas.

2.4.3 SIEMÊS

O SIEMÊS tSCO7l (Sistema de Identificação de Entidades Mencionadas com Estraté-

gia Siamesa) foi desenvolvido por uma eqüpa de Eês elementos (Lús Sarmento, Luís

Cabral e Ana Sofia Pinto) do Pólo do Porto da Linguateca.

O SIEIvÍÊS é um sistema de identificação e classificação de EM que combina con-
sultas a almanaques com regras de análise de contexto.

A informação dos almanaques é utilizada para gerar um conjunto de hipóteses de

classificação prracada candidato aEM, enquanto que as regras de análise de contexto

são utilizadas para desambiguar a respectiva classe do candidato em questiÍo.

Na primeira participação no HAREM, o sistema SmpfÊS utilizou o almanaque

REPENTINO.
No REPENTINO, as EM encontram-se disribuídas em classes e subclasses. Estas

EM foram obtidas de grandes coq)oÍa com métodos semi-automáticos e de páginas

web.
A segunda versão do SIEÀíÊS, SIEMÊS v2, resultou da re-implementação da pri-

meira, conservando a estratégia assente em regÍas de semelhança sobre os almanaques.

A arquitectura do SreIvÉS v2 encontra-se dividida por módulos, sendo possível

avaliar o sistema por componentes.

Na versão v2 é possível criar regras externas ao sistema que são interpretadas por

um motor para tratar de contextos.

O funcionamento da segunda versão pode ser divididas nas seguintes etapas:
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o Identificação de candidatos - esta etapa utiliza um conjunto de regras para iden-

tificar candidatos alfabéticos e um outro para idenüficar e classificar semantica-

mente entidades numéricas;

o Classificação de enüdades alfaMticas - esta etapa utiliza uma cadeia de clas-
sificação com cinco blocos que permitem gerar hipótese para classificação dos

candidatos.

Os cinco blocos utilizados na cadeia de classificação são os seguintes:

l. Bloco de regras "simples" sobre o contexto - as regras deste bloco pesquisam

informações de contexto. Estas regras são exteriores ao SIEMES;

2. Bloco de pesquisa directa no REPENTINO - neste bloco por cada candidato
a EM encontra-se o número de entradas com representação lexical idêntica no
REPENTINO. Esta informação é guardada para mais tarde ser utilizada na classi-
ficação;

3. Bloco de emparelhamento de prefixo sobre o REPENTINO - neste bloco por
cada candidato a EM pesqúsam-se as EM do REPENTINO que contêm prefixos

iguais para classificar o candidato. Se não for possível classificar, são removidas
palavras ao candidato e procura-se fazer nova classificação;

4. Bloco de semelhança sobre o REPENTINO - neste bloco são utilizadas duas

funções heurísticas que encontram semelhanças entre os candidatos a EM e as

EM do REPENTINO;

5. Bloco posterior de recurso - as ÍegÍas deste bloco pesquisam informações de

contexto.

Depois da utilização da cadeia de classificação é escolhida a classificação mais

correcta com o auxflio de informação de contexto.

2.4.4 Balie

O sistema Balie [Nad05] foi desenvolvido por David Nadeau na School of Information
technology & Engineering University of Ottawa.

O Batie é um sistema para a extracção de informação em textos escrito§ em difer-
entes línguas.

O sistema Balie utiliza técnicas de aprendizagem máquina. Na aprendizagem é

utilizada a ferramenta Weka e um conjunto de corpora anotados.

O sistema Balie oferece os seguintes serviços:

o Identificação da língua - a identificação da lÍngua é feita através das análises de

frequência de palavras e de frequência de sequências de caracteres;

o Tokenização - na tokenizagáo, o texto é decomposto em palavras, números e

sinais de pontuação;

o Detecção dos limites das frases - a detecção dos limites das frases faz-se com o

auxilio de sinais de pontuação e Íegras. No entanto é tido em consideração que

nem todos os sinais de pontuação indicam o fim de uma frase, exemplo disso,

são as abreviaturas;
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o Classificação dos tokens - na classificação, a cada token ê atribuido uma classe.

Na classificação é utilizada a ferramenta qTag.

O resultado do processamento de um t€xto pelo sistema Balie é uma representação

em XML. A representação em XML é útil no intercâmbio, assim como, na facilidade

da sua visualização.

2.4.5 Avaliação de Sistemas HAREM

O HAREM [SC07] é um evento realizado pela Linguateca no qual se faz a avaliação

de sistemas de REM paÍa textos escritos em português. No HAREM são focadas as

tarefas de identificação e classificação de EM.
Os sistemas no HAREM são avaliados com o auxflio de um conjunto de recursos

comuns e métricas consensuais.
A possibilidade de avaliar conjuntamente vários sistemas contribui para o desen-

volvimento de melhores sistemas. Além disso, permite definir, em conjunto, uma área

para avaliar e comparar diferentes tecnologias. Assim como, tornar público um con-
junto de recursos com o intuito de avaliar e treinar sistemas.

A metodologia utilizada no HAREM inclú a definição de direcüvas de etique-
tagem, a especificação de tarefas de avaliação e a colecção de texto.

No âmbito do HAREM foram realizados três eventos: Primeiro HAREM, Mini-
HAREM (dentro do Primeiro HAREM) e Segundo HAREM.

Resultados do kimeiro HAREM

Nas tabela 2.1 encontram-se expostos os resultados obtidos pelos sistemas SIEMÊS
e Cortex no Primeiro HAREM na tarefa de identificação, classificação morfológica e

classifi cação semântica.

Tarefa Sistema Precisão (%) Abrangência (%) Medida F (7o)

identificação
indenüfcação

SIEMES
Cortex

0,7700
0,6262

0,8396
0,4344

0,8033

0,5129

classifi cação morfológica SIEMES 0,7700 0,8396 0,8033

classifi cação semântica
classifi cação semântica

SIEMES
Cortex

0,5704
0,4775

0,4y29
0.3295

0,5288
0,3899

Tabela 2.1: Resultados do Primeiro HAREM

Resultados do Mini-HAREM

Na tabela 2.2 encontram-se expostos os resultados obtidos pelos sistemas Cortex e

SIEIVÍÊS no Mini-HAREM nas tarefas de idenüficação e classifrcação morfológica.

Resultados do Segundo HAREM

Na tabela 2.3 enconfam-se expostos os resultados do sistema REMBRANDT no Se-

gundo HAREM nas tarefas de identificação e classificação semântica.
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Tabela 2.2: Resultados no Mini-HAREM

Tabela2.3: Resultados do Segundo HAREM

Tarefa Sistema Precisão (%) Abransência (%) Medida F (%)

identificação
identificação

Cortex
SIEMÊS

0,8229
0,7605

0,7702
0,5474

0,7E50

0,6132

classifi cação morfológica
classifi cação morfológica

SIEMES
Cortex

0,6318
0,547r

0,4868
0,38r5

0,54ó,2

0,4305

Tarefa Sistema Precisão (%) Abransência (%) Medida F (%)

identifrcação REMBRANDT 0,7526 0,5901 0,6615

classificação REMBRANDT 0,ó393 0,4019 0493s
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Capítulo 3

Dicionário e AnáIise SiníSem

Este capítulo encontra-se dividido em 3 secções. Na secção 3.1 apresentam-se os di-
cionários, na secção 3.2 a análise sintáctica e na secção 3.2 a análise semântica.

t7
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3.1 Dicionários

clpÍruto s. otctot t.í'ruor nivÁrrsr snrrzsmr

Nas aplicações que necessitam de informação sobre palawras e tromes próprios, a pos-
sibiüdade de aceder a dicionários online pode ser uma mais valia, na medida em que

se pode acçder a informações de vários locais.
Nessas aplicações, a existência de um dicionário local pode reduzir o tempo de

execução das mesmas.

Nas seguintes subsec@s sâo descritos: a arqütectura do dicionário local (3.1.1),

uma aplicação para pesquisa de palavras no kiberam (3.1.2) e uma aplicação para
pesquisa de nomes póprios ua Wikiffdia (3.1.3).

3.1.1 Arquitectura do Dicionrírio Local

O dicionrírio local desenvolüdo é composto por um conjunto de entradas com infor-
mação sobre palavras e norlles próprios. Na Figura 3.1 pode veÍ-se uma representação
do dicioniírio local com os viírios tipos de entradas.

Figura 3.1: Dicionário Local

No dicioniírio local desenvolvido, a informação sobre as palawas é relativa às

classes gramaticais, além de valores para variáveis morfo.sintiíctico-semânücas. En-
quanto que a informação sobre os nomes pr6prios é relativa a sua existência

As entradas no dicionário local consideradas foram as seguintes: adjectivo (adj),

advérbio (adv), deterrninante (det), substantivo comum (nome), número (num), prepo-
sição (prep), contmcção (cour), conjunção (conj), interjeição (interj), pronome (prou),
veúo (verbo) e nome prúprio (nornekoprio).

3.12 Consulta Priberam

O Priberaml é umdicionrírio onlinc,noqualpodem ser feitm consultas sobre palavras
através da Intemet. Em cadaconsultâ obtém-se informações morfo-sintáctico-semân-
ticas acerca da palavra pcsquisada

De forma a consultar o Priberam foi desenvolvida uma aplicação que estabelece
ügação ao mesmo.

*ljiGmuo,Nrimm.Âdj).
ndt( htnugàtiYqAdv ) .

detl ht rrnryrtír'o.Gtímro,Níurnr, D{t )

rcnrr{ (líuco.§r4rmroNom J.

nn{Tipo.Gómrr.Núuuu§u }.

p("p( Pr"pl-
rootí Coutr ).
conj(Cqjl.
iatqj( lntcrjeisàol
prm( Tipo.Prllw.Goore-l§rianm,Prcu),
ru@ IuÍiuit iro.Pm,Nírmro.Topo.trtodo,\ ebo) -

mcPropriot !{rmPóprio )-

I htp://priberam.pt/dlpddlpo-*px
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Arquitectura da Consulta Priberarr

A aplicação recebe um ficheiro de texto com as palawas a pesquisar e retorna um
ficheiro de entradas para o ücionário local. Na Figura 3.2 apresenta-se a aplicação
para pesqúsa de palawas no Priberam.

Figura 3.2: Consulta Priberam

Na pesqúsa de cada palawa estabelece-se uma ligação ao dicionário da Priberam
que obtém informação acerca da palavra. A informação post€rioÍm€nte é processada

Wt um Wrser e finalmente são geradas entradas para o dicionário local.

A aplicação contém tÉs módulos. Na Figura 3.3 pode veÍ-se a arquitectura da

consulta no dicionário da Priberam.

Figura 3.3: Arqútectura da Consulta Priberam

Os módulos são: pesqúsar palawas, processar pesquisas e entada de palawas.

Pcsquisar Palavras A aplicação recebe um ficheiro de texto com as palawas a pes-

qúsu no dicionrário da Priberam. Na Figura 3.4 pode ver-se a pesqúsa de palavras no
dicionário da Priberam.

A informação da palavra no dicionário da Priberam consiste truma tabela. Cada
tabela é composta por duas partes (dois tr's)- Na prirneira parte encontra-se informação
dircctâ sobre a palavra em pesquisa. Na segunda parte além de existir informação

cnpital

C@rultr PrihcrôD Prilsu

vr@'w .3-siuq.pres.itld. ó 1.

illj (Íqn.sinq.orpimll.
tulj{nrMriDg.ropitnl l.

u»re(üur.sirrg"'mpitrl ).
noDrri ulÊsc-cioq. mpital l.
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Prussr Pcrquirr
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Figura 3,4: Pequisar Palavras

directa, existe também informação indirecta. A iuformação indirecta é complemen-
üada com links para outras palavras que se encontram relacionadas com apalavra em
pesquisa. Por exemplo, na pesquisa da palavra "é" obtém-se a inforrração da Tabela

3.1.

Relativamente à pesquisa da palavra't", a primeira parte da tabela refere que esta
palavra é um substantivo comum de género masculino. A segunda parte menciona que

a palavra "é" é um yerbo quc se encontrar na 3a pessoa do singular do presente do
indicativo. Ainda na segunda parte da tabela é feita referência ao verbo "ser" que é o
infinitivo da conjugação "é".

hocnessar Pesquisas Para processar as pesquisas feitas ao Priberam foi criado um
parser. Na Figura 3.5 pode ver-se o resultado do processamento pelo pcrser de algu-
mas pesquisas.

O parser por cada pesqúsa cria uma estrutura com o nome da palawa pesqúsada
e uma üsta crom as suas características.

Para que um ficheiro obtido numa pesquisa ao Priberam possa ser processado pelo
parser deve obedecer às regras da Tabela 3.2.

As estruturas que resultam b parser no processarnento des tabelas obtidas nas
pesqúsas ao Priberam podem ser vistas na Tabela 3.3.

Entrada de Palevras As estruturas obtidas no processarnento das pesquisas ao Prib'
eram devem ser cmvertidas em entradas para o dicionário local. Na Figura 3.6 pode
ver-se a conversão de esruturas resultantes do processamênto de pesqúsas ao Priberam
em enEadas para o dicionário local.

Na conversão das estruturas em entradas, as estrutuÍas @em dar origem a várias
entradas. Mais detalhes sobre o tlpo de enüadas do diciuário local podem ser encon-
tradas na suFsocção 3.1.1 .
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(:cmI Eearch="é")
<tablê style=rrbackgzormd-color: \#eee ; uidth: 100J[; "

cellPadding='{"
cêllspaciag=rr§n
border="Q"
bordercoLor= " \*cccccc " >

<tr>
<td>

<div>
<b>é</b> | <e»s. n.</en>

</div>
</td>

</t-r>
<tr>

<td>
<div>34 pess, siag. pres. iad. de

(a href =" &f xÂ ; def ault . aspr?pa1=ser" )s er< / a>
</dív>

</td>
</tr>

</tab1e>
</:o1>

Tabela 3.1: Informação sobre lmlavra'€"

ô.uul sr.ul

capitnl-rml

Prmr Perqukr

pdarra{ ó'.-'s.'.'n'.r'ch{'w'."3"'.'siug.'.'Fs-'.'iul." )' ).
plorra('capital'.''adj.'.'2'.'gán.'.'e.,'í.'.'s.'.m. ).

polawa(-w'.- v.'.'cop,','v,'.'tr.'.'v.','iDtr.'. r.','arsil. .'& ,'trr." l.

Figura 3.5: Processar Pesquisas



(xn1 search=\', string \',)
<table
style=\ "backgrou[d-color : \#eee ; ridth : 1007. ; \ "
cellpaddiug=\"4\"
cellspacing=\"0\"
border=\"0\"
bordercolor=\ " \*cccccc\,,)
</:rml>

PrograEa -->

tabela --> <tr> tr </tr><tr> tr </tr>
tr -->
tr -->

<td />
<td> td </td>

td --> divs
divs -->
divs -->

<div> div </div>
<div> div </div> divs
<b>b<,/b>lens
striDg a" tr s1=\"&*xÂ; default,aspx?pa1=
striDg "\"> string (/a)
spanslens
<b> b </b>

div -->
div -->

div -->
div -->
b --> strin8
eDg -->
enrs -->

<eE> stritrg

en

en -->
sPils -->
spallE -->

sPa[
span spans

sPatr --> I>rr string<sPan
<b>
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Tabela 3.2: Regras de processamento das tabelas obtidas do Priberam

programa --> palavra( string , I tabela
tâbeIâ -->
tabêIa -->

tr
tr tr

tr --> td
td --> divs
divs -->
divs -->

div
div , divs

div -->
div -->
div -->

êmg

verbo( string,[ sintrig J)
div-a( string,[ sintrig ])

etDs -->
et[S -->

en
êD , etDg

em --> string

Tabela 3.3: Estruturas resultantes de processar a tabela do hiberam



p.rhrtn{'ó'."s.'. D.'.rcboí'm .- 3" .'siag.','prr§. .'ird-") ).
plnrral-cnpitnl'. "adj. . 2'.'gón. . s.'.'Í.'.'s.'.m.'' 1.

pdnrrs( w'. T.','cop, .'r,.'tr.,'Í.'. iDtr..'v- . aruil.'.'r.'. u. ),

Etrtmíln do Pôlôsms

mrt(ow.siug.'ó').
rclxi st -3.sing.pm.ind. ó';-

n[il íor-siug.mpitall.
adj{lrM-§iDq"'Gpit ôl ).

nun§tsu-rinç cnpitd l-
s»n<{nls.sing. opintl ).

voboi *t.., -.'su)-
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Figura 3.6: Entrada de Palavras

3.1.3 Consulta Wikipfiia

A Wikipédia2 é uma enciclopédia, na qual podem ser feitas consúas via InteÍnet sobre
nomes própÍios e outras palavras. Esta enciclopédia pode ser utilizada de fomta a

verificar se determinado nome póprio existe.
De forma a verificar a veracidado de nomes próprios, foi desenvolvida uma aplica-

ção que estabeleçe Iigação à Wiki@ia

Arquitcctura da Consulta \ilikipedia

A aplicação recebe um ficheiro de texto com os nomes próprios a consultaÍ e retorna
um frcheiro com entradas para o dicionáÍio local. Na Figura 3.7 pode ver-se a consulta
de nomes proprios na Wikipédia.

Figura 3.7: Consulta Wikipédia

Na consulta de cada nome próprio estabelece-s€ uma ligação à Wikipédia de forma
a verificar so o nome próprio tem entrada. Por cada nome próprio que rcúa entrada na
Wikipédia gera-se uma entrada para o dicionário local.

Pdttrçrl

cmrulra lfikip&lin llitirfiia

lmeProprio('P6ttrg.l').

2 httr/pt.wikipedia.org/wiki/Pfuina.prircipal



u cAPTn]Lo 3. DICIaNÁRIOE 10TÁLISE SINT/SEM

A aplicação é composta lxlÍ dois módulos. Na Figura 3.8 pode ver-se a aryútectura
da consulta na Wikipédia"

Figura 3.8: Arqútectura da Consulta Wikipedia

Os módulos são: pesquisar nomes próprios e enffada de nomes próprios.

Pesqüsar Nomes Prróprtos Na pesquisa dos nomes próprios é estabelecida uma
ligação à Wikipedia, que verifica se existem enmdas paÍa os nomes próprios. Na
Figura 3.9 pode ver-se apesqúsa de nomes póprios.

Figura 3.9: Pesquisar Nomes Próprios

Por cada nome próprio procurado na Wikipédia é devolvido um valor booleano,

"true" ou "false", consoant€ tenha ou não entrada na Wikipédia.

Entrada de Noures Pnóprioe As entradas dos nomes próprios para o dicioniírio local
são geradas após a pesquisa dos nomes própÍios na Wikipédia Na Figura 3.10 pode

ver-se a geração de entradas de nomes pr6prios para odicionário local.

Pcqulsar Nourm Própric

Eutmda do Norrrx Púprirx

Lir}rn

Pequisu §om Próprio 1ri§iÉiia

Eutnda de Norc Póprüx

mcProprk{ Llcbm'}.

Figura 3.10: Entrada de Nomes Próprios
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Por cada nome próprio que tenha entradas na Wikipédia ê. geÍúa uma entrada para

o dicionário local.

3.2 Análise Sintáctica

A análise sintáctica é feita com um analisador sintáctico o\parser (subsecção 3.2.1)
TopDown ou Bottom-Up.

Os parser's Top-Down e Bottom-Up utilizados nesta dissertação encontram-se des-
critos nas sub-secções 3.2.2e 3.2.3, respectivaÍnente.

3.2.1. Analisador Sintrictico

O analisador sintríctico verifica se as frases de um texto são representáveis por estru-
turas sintáçticas e infere essas estruturas. Uma estrutura sintáctica erynessa as relações
entÍe os constituintes de uma frase.

Na Figura 3. I I pode ver-se a estrutura sintáctica gerada pelo analisador sintáctico
para a frase, "Lisboa é a capital de Poúugal".

Figura 3.1 l: Analisador Sintiáctico

O analisador sintáctico para cada interpretação de uma frase gera o conjunto de
estruturas que a representarn Para cada palavra da frase a analisar são verificadas
as suas características no dicionário local, de forma a construir a estrutura sintáctica
correspondente.

3.2.2 Top-down

Para a análise sintáçtica foi desenvolvidoamparser Topdown com recurso às DCG's
de Prolog.

Regras Gramadcais

As regras gramaücais dopcrser Topdown encoatram-se na tabela 3.4.
Cada regra no Topdown é composta por duas paÍte, o lado esquerdo da regra

coném vm token e o lado diÍeito, a sequência & tolccns que fonnam o nken do lado
esquerdo,

"rm(,P('Lislui). ó','n'..nrpitúl .ilc .DoDrPt PonrgÊl). i'', --.'

Dicionrfuio Isai

"Ínx'{
xrdlsni- -siug.--mn( 

-.Lislul,- 
l).

stlsr-su{rü{.sinç-mutÍ.{cdpitrl,- 1. q,ídê-str{: *sÍrg.-.uour{ -.PortuBali.- 
lt-1.- |

i....

RS/
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Tabela 3.4: Regras para o TopDown

F
F
F
F
F
F
F
F
sv
SV

verbo, verbo, verbo.
verbo, verbo.
verbo.

VERBO-T
VERBO-T
VERBO-T

u.
SP, COMP.
adv, COMP

COMP
COMP
COMP

SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN

SP

nomeComunL NOME-P.
NOME-P.

NOME-,T
NOME-,T
NOMEJ
NOMEJ

nomeProprio.

0.
COMP-SN
COMPSN
COMPSN
COMP§N
COMP-SN

[.
prop-rel, F, COMPSN.
adj,COMP§N.
sP, coMP_sN.
adv, COMP§N.
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Estruturas Sintrácticas

As estruturas sintácticas que resultam da anáIise com o Top-down podem ser vistas na

tabela 3.5.

Tabela 3.5: Estruturas sintácticas do Top-down

3.2.3 Chart Parser

Para a aniflise de frases foram desenvolvidas rcgrÍIs para \m parser Bottom-up, Chart
Parsef .

Regras Gramaticais

As regras gramaticais do parser Chart Parser encontram-se na tabela 3.6.

Estmturas Sintácticas

As estruturas sinúcticas que resultam da análise com o Chart Parser podem ser vistas

na tabela 3.8.

F
F

sv(VERBO-T,[],COMP)
sv

COMP
COMP
COMP

u
tsPlcoMPI
[advICOMP]

SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN

NOME-T
NOME]T
NOMEJ
NOMEJ

nomeProprio

tI
COMP-SN
COMP-SN
COMP-sN
COMP-SN
COMP-sN

u
lfrasesel(ú(pronrel),SV) | 

COMPSNI
[adjlcoMPsNl
lsPlcoMP-sl.rj
tadvlCOMP-SM

3 htp://wwwbrawer.cl/prolog/earley'
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Tabela 3.6: Regras para o Chart Parser

rule(F, [SN, SV]).
rule(F, [SV]).
rule(F, ISPINTERR, SYD.
rule(F, [SPJNTERR, SN, SVD.
rule(F, ISPJNTERR, SY S]ü).
rule(F, [adv jnterr, SV]).
rule(F, [advjnten, SN, SVD.
rule(F, [advjnterr, SV SN]).
rule(SY tvERBO-Il).
rule(SY IVERBO-T, COMP]).
rule(SY wERBO-T, Sl.fD.
rule(SY [VERBO-T, COMP, S]ü).
rule(SV, TVERBO-T, COMP, SN, COMPI).

rule(VERBO-T, [verbo, verbo]).

rule(COMP, [SP]).
rule(COMP, tSP, COMPI).
rule(COMP, [adv]).
rule(COMP, [adv, COMP]).
rule(SP, [prep, SN]).

eí§N [nmn]

rule(SN, [det, pron]).
rule(SN, TNOME-TI).

-sN,NOME-T).
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rule(SN, [NOME-T, COMPSN]).
rule(SN, [COMP§N, NOME-T, COMP-SN).
rule(SN, [det, NOME-I]).
rule(SN, [det, COMPSN, NOME-T]).
rule(SN, [det, NOME-T, COMP-S].[D.
rule(SN, [det, COMPSN, NOME-T, COMPS]ü).
rule(SN, [num, NOME-I]).
rule(SN, [num, COMPSN, NOME-TD.
rule(SN, [num, NOME-T, COMP-SND.
rule(SN, [num, COMP§N, NOME-T, COMPSNfD.
rule(SN, [det, num, NOMEin).
rule(SN, [det, num, COMPSN, NOME-T]).
rule(SN, [det, num, NOME-T, COMPS].[0.
rule(SN, [det, num, COMPSN, NOME-T, COMPSNJ).
rule(SN, [num]).
rule(SN, [num, COMPSNj).
rule(SN, [det, num]).
rule(SN. [det, num, COMP-SM).
rule§OME-T, [nomeComum]).
rule(NOME-T, [nomeProprio]).
rule§OME-T, [nomeComum, nomProprio]).
rule(COMPSN, [pronrel, fl ).
rule(COMPSN, [pron:el, F, COMPS]ü).
rule(COMPSN, [adj]).
rule(COMP§N, [adj, COMP-SND.
rule(COMP§N, [SP]).
rule(COMP-SN, ISP, COMP.SI.TI).
rule(COMPSN, [adv]).
rule(COMP-SN. tadv. COMP-SNI).

Tabela 3.7: Regras paÍa o Chart PaÍser
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Tabela 3.8: Estruturas sintácticas do Chart Parser

sv
sv

COMP
COMP
COMP

t1

tsPlcoMPI
[advICOMP]

SP

SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN

sn([],num,[],pron(pron), U, U)
sn(üpo-pron,num,[],pron(pron),[],[)
sn([],num,[],NOME-T,COMP,COMP)
sn(üpo Jet,num, [],NOME-T,COMP,COMP)
sn( [],num,numero,NOME-T,COMBCOMP)
sn (tipo Jetpum Jrumero,NOME-T,COMP,COMP)
sn( [],num,numero, tJ,COMP, j)
sn(det-tipoflum,numero,l],COMP, [])

NOME-T
NOME-T
NOME-T
COMP-SN
COMPSN
COMP-SN
COMP-SN
COMP-SN

u
[frase :el(suj (pronrel),SV) 

| 
COMP]

ladjlcoMPl
tsPlcoMPI
IadvlCOMP]
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3.2.4 Reescrever Estruturas Sintácticas

Algumas das estrutuÍas obtidas com oparserToçrdown são diferentes das obtidas com

o Chart Parser.

Pode ver-se nas tabelas 3.5 e 3.8, que as diferenças nas estruturas residem ao nível
dos complementos dos sintagmas verbais e nominais.

No caso Top-down existe um único conjunto de complementos nos sintagmas ver-

bais e nominais, enquanto que no Chart Parser existem dois conjuntos de complemen-
tos.

A obtenção de estruturas sintácticas iguais em ambos os parser's é um passo im-
portante, poÍque na fase de análise semântica (secção 3.3) pode utilizar-se a mesma

aplicação para as estruturas sintácticas geradas pelos dois parser's.

De forma a obter estruturas sintácticas iguais, as estruturas do Chart Parser são

reescritas. As modificações das estruntÍas podem ser vista na tabela 3.9.

Tabela 3.9: Reescrever EstrutuÍas Sintácticas do Chart Parser

Na reescrita das estruturas do Chart Parser, os dois conjuntos de complementos

dos sintagmas verbais são unidos num conjunto de complementos. De forma igual são

unidos os dois conjuntos complementos de cada sintagma nominal.

3.3 Análise Semântica

A análise semântica é feita com um analisador semântico (subsecção 3.3.1). Este trans-

forma estÍuturas sintácticas em estruturas semânticas ou DRS's.

3.3.1 AnalisadorSemântico

Um analisador semântico reescreve estruturas sintácticas em estÍutuÍas semânticas.

Uma estÍutura semânüca ou DRS é um modelo de representação do discurso. Um

sv(VERBS-T, tl,C0!1P, 0 ) => sv(VERB0-T, [], c0uP)
sv (VERBO-T , SN , C0UP , C0UP) => sv (VERB0-T, SN, CO!ÍP)

sn( [] ,nun, [1 ,pron(pron) , [] , 0 ) =>
sn( [] ,nun, [] ,pron(pron) , [] )
sn(tipo-pron,nun, [] ,prou(pron) , tl , tl ) =>
sn(tipo-pron,nuro, [] ,pron(pron) , [] )
sn( [] ,nura, [] ,líO]lE-T,COHP,C0[íP) =>
sn( [] ,nun, [] ,il0UE-T,COI{P)
sn(tipo-det,nun, [],No]íE-T, CoUP, CoUP) =>

sn(tipo-det,num, U, N0I.íE-T, COI{P)

sn( [],nuro,nunero, N0HE-T,COUP, C0t{P) =>
sn( [], nurn, nunero, NO!{E-T, COMP)

t ipo-det , DUE , nunero , N0!|E-T , CO}IP

colrP), DllI0, Dlutero ,
sn(
sn(

sn( [] ruro, nurero, tl, C'0!P)
,trum,nunero, [],CO]íP, tl) =>

sD(tipo-det,rutD,Drrnêro, Il,CO}IP, 0 ) =>
su(tipo-det,DuD,numêro, [], COHP)
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discurso é representado por um conjunto de referentes (variáveis) e um conjunto de

condições (predicados).

O modelo adoptado para a representação do discurso tem um conjunto de ref-
erentes (as enüdades do discurso) e dois conjuntos de condições (as condições da
pressuposição e as condições que resultam da representação do predicado principal
da frase).

O conjunto de referentes tem informação sobre os sintagmas nominais e advéúios
que os intnoduziram no discurso. Um referente de um sintagma nominal contém o tipo
do sintagma nominal (definido ou indefinido), o núrnero do sintagma nominal (síngular
ou plural), um nrímero caso o sintagma nominal seja composto por mais que um ele-
mento, a variável que representa a entidade infoduzida pelo sintagma nominal e uma
lista com as variáveis que representam os advérbios que esüío na lista de complemen-
tos do sintagma nominal. Um referente de advérbio contém o nome do advérbio e a
variável que representa a entidade intnrduzida no discurso pelo advérbio.

O primeiro conjunto de condições contém predicados que resultam da represen-
tação de nomes comuns, nomes póprios, adjectivos, etc.

O segundo gupo de condiioes resultê da reescrita do verbo principal da frase.

Na Figura 3.12 pode ver-se a transformação de uma estrutura sinuáctica da frase,

'üsboa é a capital de Portugal", numa DRS-

Figura 3.12: Analisdor Semântico

O analisador semântico para cada estruhrra sintáctica de uma fras,e enoontra o con-
junto de estnrturas semânticas que a ÍEpÍcsentam.

No exemplo da Figura 3.12, o conjunto de referentes contém as variáveis X, Y e
Z obúdas na reescritas dos subsantivos'I-isboa-', "capital" e '?ortugaf', respectiva-

rn€nte.

O primeiro conjunto de coodições contém as condições *nome(XJ,isboa)","ca-

pial(Y)", "nome(Z,Portugal)" que designam os substanüvos, "Lisboa'', 'tapital" e

"Poúugal", respectivamenrc, e a condiçiio, 'r,el(de,Yz)", representa o sintagma pre-
posicional'tapiul de Porürgal".

O segundo conjunto de condições contém urna condição que resulta da rcpresen-
tação do verbo "set''.

-úrm(

sujl su1-.sing.".nomo( -.LishD).- 
t l.

rrlsr,§r(ddsiDg.-,nor.lopilal,-i.ryldc-§ul-.siDg,-.noú'(-.Putuglll.-)l l.-)
t. ...-

Áoalir«lor Sqlirti«r

'd§(
'-+iqç--)t--.dcÉsing-"-\: .-§ing-"-Z- 

.-

'mq I.Lhbon) snpitnl( \' l.rcm(Z.Pornrgâli.rcl(ds.1'.2 l'

'.**(X.Y1

).....
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Na Figura 3.13 podem ver-se as regras para a Íeescrita de uma estrutura sintáctica
numaDRS.

Figura 3.13: Regras para re€scrreveÍ uma ES numa DRS

As regras para re,escrever uma esEutura sintáctica numa DRS são as seguintes:

o Reescrever SN - esta é a primeira re$a a aplicar na reescrita de uma estrutura
sintáctica. Cada sintagma nonimal da estrutura sintáctica é reescrito por variável;

r Reescrever SP - esta regra é aplicada ryós a reescrita dos sintagmas nominais.
Cada sintagma preposicional da esuutura sintáctica resulta numa condição ral
que contém tÉs argumentos, a preposiçiio e as duas variáveis que resultam da
reescrita dos sintagmas nominais e do sintagmapreposicional;

o Reescrever ADV - esta regra é aplicada em simultâneo com a Íegra para reescr-
ever os sintagmas preposicionais. Cada advérbio é reescrito por uma variável
(um referente);

r Reescrever SV - úlüma regra a aplicar na reessita de uma estrutura sinti,íctica.

Cada sintagma verbal da estrutura sintáctica resulta numa condição oom o nome
do verto no infinitivo e os argumentos são as preposições e as variáveis que

resulta da reescrita dos sintagrnas nominais e dm advérbios do sintagma verbal.

Na Figura 3.14 pode ver Íro poÍmeror a roescrita de uma estnürd sintríctica da
frase "Lisboa é a capital de Pornrgal" numa DRS.

A reescrita da estnrtura sintáctica inicia-se com a estruhlÍa sintáctica enconEada

com o analisador sintáctico e uma DRS sem informação, ou sej4 uma estrutura com
três estruturas vazias.

Na reescrita, à medida que a estrutura sintáctica é reescrita vai-se construindo
a DRS. A reescrita termina quando a estrutura sintáctica estiver totalmente reescrita
numa estruürra vazia, "f)" .

RwsSil tm Sil

RwSP ttr SP

Rffirç^DV tm ÀIrv

iffiW tm §/
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Figura 3.14: Reescrever ES em DRS

qís{tl,íng,tln9.rE{0,l}bB}Il}1.
ryl ss{deí,!i ÍE.Í }tmcki$blI D,tipíÍle,e{0,JI ltEm(U,hiül9l),tl» l,,tl)

h*l

)

t!{}0

:uíg{o,crla.Íl*0}),
tü* jAaisng.if ;rrkap{trllD,bpldosr{ lt.-- I }lma{I lroÍbrg.lI 0)»},0}

írsd

)
ÍIl lm6lx.LiÊboâll-l I

!uj(IL
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Escolha da Melhor DRS

Algumas frases podem ser representadas por mais do que uma estrutura sintáctica e

mais do que uma DRS.
Para escolher a melhor representação de uma frase decidiu-se utilizar apenas as

DRS's.
Na escolha de entre as DRS's a que melhor representa uma frase, devem escolher-se

aquelas que têm menor número de referentes e de entre estas as que têm mais referentes

definidos e menor número de argumentos nos predicados que correspondem à reescrita
dos verbos.

Nas Tabelas 3.10 e 3.ll podem ver-se as estruturas sintácticas e as DRS's, ger-
adas pelo analisador sintáctico/semântico para a pergunta no l0 do 619F, "Quando foi
atribuído o Prémio Nobel da Paz a Yasser Arafat?".

Tabela 3.10: ES's de uma frase

Na escolha da melhor DRS, as DRS's (5) e (6) devem ser escolhidas, visto teÍem
menor número de referentes. De entre as DRS's (5) e (6), devia-se escolher-se a DRS
(6), porque é aguela que contém menor número de argumentos no predicado que re-
presenta o verbo da frase. No entanto, o verbo "atribuit''necessita de complemento
indirecto, entiio deve escolher-se a DRS (5).

Nas Tabelas 3.12 e 3.13 podem ver-se as estruturas sintácticas e as DRS's, ger-

adas pelo analisador sintáctico/semântico para a pergunta no 14 do CLEF, "Como se

chamavam os pilotos suicidas japoneses?".

Na escolha da melhor DRS, a DRS (l) deve ser escolhidas, visto ter meÍlor número
de referentes. Ainda, a DRS (l) é aquela que contém menor número de argumentos no
predicado que Íepresonta o verbo da frase.

A utilização do analisador sintáctico/semântico em algumas frases produz um nú-
mero elevado de DRS's. Por exemplo, as frases que têm muitos sintagmas prepo-
sicionais e verbos com múltiplas interpretações dão origem a muitas estruturas sintác-
ticas e consequentemente de DRS's.

Írase (suj ( [] ), sv(atribuir, sn(def , sing, [1,aone ( [],'Prénio Nobel' ), [J ),
lquando, sp(de, sn(def , sing, [, none ( Lf ,' Paz' ), 0 ) ), sp(a, sn ( U, \-, [],no-
ne( [],'Yasser Ârafat'), n ))l)).
frase (suj ( [] ), sv(atribuir, sn(deÍ,sing, [J,none ( [],' Prénio Nobel' ), U ),
[quando,sp(de,sn(def,sing, [] ,none( [] ,'Paz'), [sp(a,sn( n ,-, t] ,none( [] ,

'Yasser Àrafat'), tl ))l ))l )).
frase(suj([]),sv(atriuuir,sn(deÍ,sing,[J,noroe([J,'Prénio ]lobel'),[sp(
de,sn(def,sing,[J,none([],'Paz'),tl))l),[quando,sp(a,sn([],-,[],none(
[],'Yasser Arafat'), tl))l )).
frase(suj([]),sv(atribuir,sn(deÍ,sing,[J,none([],'Prénio Nobel'),[sp(
de,sn(def,sing, [J ,none( l) ,'Paz'), Ü )),sp(a,sn( t] ,-, [] ,none( [] ,'Yasser
Arafat'), n ))l ), [quandoJ )) .

de, sn(def ,sing, Ll,none ( [],'Paz' ), [sp(a,sn( [], -, U,none ( U,'Yasser Âra-
NobEL') ,

fat') 0))l))l) ))

,uone

,'Prénio llobel da Paz',SD , siDg, ,D.One

'Yasser ÀraÍat' u))l)).), Ü),
frase

,sn( [] ,-, [] ,none(
,'Prénio Nobel da Paz'

(a,sn([],-, [],none( [],'Yasser ÀraÍat'), tl))l),)

(suj ( [J , sv(atribuir, sn , sing, ,none
)).



( 1) drs ( [quando-l, n --- L] -2- n, deÍ-sing- D -3- [], def -sing- U -a- U l,
[none (2,' Yassgr ÀraÍat' ),none (3,'Prénio Nobet' ), none (4,' Paz' ),
rel(a,4,2)l,
[atribuir (3, 1, de : 4)] ) .
(2) drs ( lquando-l, U --- LI -2- U, def -sing- Ll -3- O, def -sing- [J -a- tJ J,
[oone (2,' Yasser ÂraJat' ),oone (3,' Prénio Nobel' ),oone (4,' Paz' ),
rel(de,3,4)l,
[atribuir(3, 1, a: 2)1 ) .
(3) drs ( lquando-l , L] --- n -2- tl , def-sing- [J -3- [] , def-sing- [J -4- [J J ,
que-sing- [J -4- t]L
[none (2,'Yasser Àraf at' ),none (3,'Prénio Nobel' ),none (4,'Paz' ),
rel(a,3,2),rel (de,3,4)1,
latribuir(3,1)l).
(4) drs ( [quando-l, O --- O -2- t], def -sing- [J -3- [],def -sing- U -a- tJ J,
[none (2,' Yasser Araf at' ),none (3,'Prénio Nobel' ),none (4,' Paz' ),
rEI(a,4,2),rel(de,3,4)1,
atribuir (3, 1) ) .

(5) drs ( [quando-l , t] --- n -2- n , def-sing- [J -3- [] I ,

[none(2,'Yasser ÂraÍat'),uone(3,'Prénio Nobel da Paz')],
latribuir(3, 1, a: 2)l ) .
(6) drs ( [quando-1, n --- n -2- t], def -sing- [J -3- L] l,
[none (2,'Yassêr Araf at' ),none (3,'Prérnio Nobel da Paz' ),reI (a, 3, 2)],
latribuir (3, 1) ] ) .
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Tabela 3.11: DRS's de uma frase

Na Tabela 3.14 encontam-se os números de estruturas sintácticas e DRS gera-

das pelo analisadoÍ sintáctico/semânüco com os parser's Topdown e Chart PaÍser

para a frÍtse, "O grupo parlamentar do PS vai dar iúcio à discussão interna sobre a

concretização de um referendo à regionalização ainda na pÍesente legislatura.", reúÍada
do jomal Público. Ainda na mesma tabela são apresentados os tempos de execução da

frase pelo analisadoÍ sinLáctico/semântico com cada um dos parser's.

O número de estÍuntras sintiâcticas encontradas com o Chart Parser relativamente às

encontradas com o Top-Dov/n é de 25Vo (59412376 = 0,25), enquanto que os númeÍos
de DRS's são muito próximos, ceÍca de 94Vo Q4AB6A = 0,94(4)).

Quanto aos tempos de execução com o Chart Parser relativamente ao Top-down é

de cerca de lOVo (116.57911.161.641 = 0,10).
Apesar de no Chart Parser, o número de estruturas sintácticas encontradas ser de

257o das encontradas com o Topdown, o tempo de execução com o ChaÍt Parser foi
muito inferior relativamente ao Topdown, cerca do 107o. Isto deve-se à optimização
do Chart Parser relativamente ao Top-down, que quando inicia uma pesquisa primeiro
procura informação nos seus registos sobre estrutuÍas anteriormente analisadas.
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frase(suj ( U),sv(chanar,sn(def,p1u, U ,none(pilotos, U ), [suicidas,
japonesesl ), [cono] )) .

frase (suj ( ,IloDe , suicidas,PIu,
),[cono]))
),sv(cbanar,

[] ,none(suic:.das, [] ),frase suJ

) [coroo] ) ) .
f rase (suj ( [] ), sv(chanar, sn(def , plu, U,none (suicidas, japoneses, [] ),
lpilotosl), lcono])).
frase(suj ( [] ),sv(charaar,sn(def,plu, [J ,none(5apoDeses, [J ), [pilotos,
suicidasl),[cono])).
frase(suj (sn(def,plu, [] ,none(piIotos, Ü ), [suicidas,japoneses] )),
sv(chanar, [] , [cono])).
frase(suj (sn(def,plu, [] ,none(pilotos,suicidas, [J ), [japoneses] )),
sv(chanar, [] , [cono])).
frase (suj (sn(def , plu, [] ,none (suicidas , [] ) , [pilotos, j aponeses] ) ) ,
sv(chamar, [], [cono] ) ) .

frase(suj (sn(deÍ,plu, [] ,none(suicidas,japoneses, U ), lpilotosJ )),
sv(chanar, [] , [cono] )).
frase (suj (sn(def ,pIu, [J ,none (japoneses, [J ) , [piIotos , suicidasJ ) ) ,
sv(chanar, [], [cono] ) ) .

[],none(suic:.das, [] ),
,notle ,Str ,pIu,

), [cono])).
Írase ,plu,

(suj (sn(def , plu, [J ,none (pilotos , )),sv(chanar,sn ,plu,)
[] ,none(suicidas ,O),tl),[coroo]))
frase(suj (sn(def,plu, [J ,none(pilotos, [] ), U )) ,sv(chamar,sn( tJ ,plu,
[] .none(iapoDeses, [] ), lsuicidas] ), [cono] )) .

frase(suj (sn(def,plu, [J ,none(pilotos, [] ), [suicidas] )) ,sv(charoar,
sn( [],pIu, [],none(.japoDeses, O), O), lcono])).
frase(suj (sn(def,pIu, [J ,none(pilotos,suicidas, t] ), tl )),sv(chanar,
sn( [] ,plu, [] ,none(iaporeses, tl ), O ), [cono] )) .

frase(suj (sn(def,plu, [] ,none(suicidas, [] ), [pilotosJ )) , sv(cbamar,
sn( [] .plu. [] .aone(iaponeses. tl). tl). [cono])).

Tabela 3.12: ES's de uma frase

(1) drs( [couo-l,def-plu- tJ -2- [J J,
[j aponeses (2) ,pilotos (2) , suicidas (2) ] ,

lchanar(2,1)l).
(2) drs ( [cono-l, [] -plu- [] -2- [J, aet-pru- [] -3- U l,
[japoneses (2), pilotos (3), suicidas (2) ],
[cbanar(3,2,1)] ) .

ljapoaeses (2) ,pilotos (3) , suicidas (3) L
-3-,def-p1u--PIU- -2-

Ichanar 1)l).

drs

Tabela 3.13: DRS's de uma frase
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Top Down Chart-Parser
ES'S 2376 594
DRS'S 360 3N
Tempo de execução l.16l.64l ms I16.579 ms

Tabela 3.14: ES's, DRS's e tempo de execução de uma frase



Capítulo 4

Analisador
Sintáctico/Semântico

Neste capítulo está descrito o sistema pÍoposto para análise sinúcüca e semântica de

frases em textos.
O capítulo está divido em 2 secções: na secção 4.1 é apresentado o sistema e na

secçáo 4.2 é feita a avaliação do sistema.

39
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4.1 Arquitectura do Analisador Sintáctico/Semântico

Dado um ficheiro de texto, o sistema faz as análises sintáctica e semântica correspon-

dentes. A Figura 4.1 apresenta o analisador sintráctico e semântico.

Figura 4. I : Analisador Sintáctico/Semântico

O analisadorrecebe o ficheiro texto e para cada frase encontra as estruturas sintác-

ticas e semânticas. Durante a análise, sempre que são enconüadas palawas ou nomes

próprios que não existem no dicionário local são feitas consultas via Internet.
As consultas das palawas são feitas no dicionário Priberam, enquanto que as con-

sultas dos nomes próprios são feitas na Wikipédia.
O analisador é composto por 4 módulos. Na Figura 4.2 pode ver-se a arquitectura

do analisador sintáctico/semântico.
Os módulos são os seguintes: pré-processamento, anrálise lexical, anáIise sintáctica

e análise semântica.
No pÉ-processamento, o texto é preparado para a análise. Na análise lexical, os

tokens do texto são identificados. Na análise sintáctica são encontradas as estruturas

sintiícticas que representam cada uma das frases. Na análise semântica são encontradas

as estrutuÍas semânticas que representam cada uma das frases. Nas següntes sub-

secções estão descritos cada um dos módulos.

4.1.1 hé-processamento

No pré-processamento, o texto é preparado para a análise. Neste módulo, o texto é di-
vidido em frases e as frases emtokens (palawas, números e sinais de pontuação). Além
disso, os candidatos a nomes próprios são marcados e as contracções desdobradas, as-

sim como, são removidas algumas expressões e movimentados os pronomes clíticos.
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Figura 4.2: Arquitectura do Analisador Sintáctico/Semântico
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Alguns dos passos deste mfiulo estão descritos resta subsecção, os restantes estão

descritos no capíhrlo 5, marcador de nomes póprios, na subsecção 5.1.1.

Remover Exprcssões

Nem sempre é simples fazer a análise de uma frase. Em determinadas circunstârrcias é

necessário remover exlnessões.

Por exemplo, na frase'Quando é que John Lennon foi assassinado?', a expressão

"é que" deve ser removida. Na Figura 4.3 pode ver-se a remoção desta expressão.

Figura 4.3: Remover Expressões

O sistema para cada interpretação de uma frase procura Pela sequência de palavras

"é" e "que", se forem encontradas, são remoüdas da interpretação.

Movimmtar Pr,onome Clíticus

Nas frases a presença de pronomes clíúcos anles de verbos dificulta a análise. A
pennutação dos pronomes clíticos com os vçrbos torna a análise das frases possível.

Na Figura 4.4 Ne ver-se a permutação do pronome clítico "se" com a conjugação

"entregam" do verbo "entnegat''.

Figura 4.4: Movimentar Pronornes Clíticos

O sistema para cada interlxetação de uma frase procura pela sequência pronome

clítíco seguido de verbo. Se a sequência ocorrer, o pronome permuta com o verbo,

procurando-se por nova sequêrrcia.

Os pronomes clíticos considerados foram os seguintes: "me'n, "te", "se", "lhe",

"nos", t'vos" e "lhes".

4.1.2 Análise Lexical

Na análise lexical, as palavras do texto em análise que não sê encontram do ücionrírio
local são reunidas num ficheiro para consulta, assim como, o§ nomes próprioS. Os

" 
Qrrroulo.'ô.'rpr'.mnpP{ Júu Lcnm l-'foi'. usnrsinnb'. ?'. ...'

Bomwr Esgerba

" Qrmdo , áronrPi Johl Lo»ron'J . ftú'.'u*simdo . ?". . .

: ondc'. çc . rnlrrgarn. e'.»wP('Ó*mm J.-1'. -..

\úoyirnots Pprlltms Cütiu

" Oqdo'. outrBru+ .'a'.rrreP{'Órue'}'.'?':' ..
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passos deste módulo esüio descritos no capítulo 5, marcador de nomes próprios, na

subsecção 5.1.2.

4.1.3 Análise Sinúíctica

Na análise sintácüca são encontradas as estruturas sintrícticas para cada frase do texto
em análise. Neste módulo fala-se sobre a importância de acrescentar ou remover verbos

em frases, nas quais não é possível obter análise sintáctica.

Remover Verbos

Algumas frases não são possíveis de analisar sem a rremoção do verbo que suÍge no
início. A remoção desse verto pode tomar possível a análise. Na Figura 4'5 pode

ver-se a remoção da conjugação "diga" do verbo uüz'er" do início da frase.

Figura 4.5: Remover Verbos

O sistema recebe o texto a analisar e, para cada interpretação de uma frase verifica
se a primeira palavra é um dos verbos considerados para a remoção.

Os verbos considerados para a Íemoção são os seguintes: "ditzof', "indicat'', "en-
contra/','homeat'', "mencionat'' e "referir".

Se a primeira palavra de uma interpretação de uma ftase for um destes verbos, enüio

é remoüdo.

AcmcentarVerbos

Algumas frases não são possíveis de analisar sem lhes serem acrescentadas uma conju-
gação do verbo "set''. Por exemplo, as frases que têm no início um dos pÍonomes

"qual" ou "quais" e não possuem quaisquer verbos. Na Figura 4.6 pode ver-se a adição

numa interpretação de uma frase da conjugação "é" do v€,rbo "set'',

Figura 4.6: Acrescentar Verbos

O sistema recebe o texto a analisar e, para cada interpetação de uma frase que não

tem quaisquer verbos e possui o protrome "qual" no início, acrescenta a conjugação

" diga . unur'. lmlnllm . onirln .'<lurmte . n .mrP{ Gu<ra rlo Cor Âm'1. -". ...

Roper l crlx*

-'utu 
. bfltslllà'. nqridn ,'duule.'t .umcP('Gucrn dos Cot .{nos').

''qunl'.'a 
- poÉ*Ào'. dc'.nmP('Jue Bond ).'?'. -.-

Áallmtu \iqbos

"'quat ,'ó'. a .'pmtrsio'.'dc .rucP('Jtu Bo{td l,'?". .,.
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"é" do verbo "set'' a1ús o pÍonome. Para o caso do pronome "quais" é acrescentada a

conjugação "são".

Enconhar Bshuhrras Sintácticas

As frases sintacücamente correctas são representadas por uma ou várias esüuturas
sinúcticas. Na Figura 4.7 @e ver-se a estrutura sintáctica que corresponde a uma
intÊrpretâção da frase, "Lisboa é a capital de Pornrgal'.

Figura 4.7; Encontrar Estruturas Sintácticas

O sistema recebe o texto a analisar, e para cada interpretação de uma frase encontra
o conjunto de estruturas sintácticas que a representaÍn.

4.1.4 Análise Semântica

Na anr{lise semântica são encontradas as estrutuÍas semânticas lmra cada frase do texto
em análise. Neste módulo fala-se obtenção das estruturas semânticas (DRS) num texto.

EncontrarDRS's

Encontrar as DRS's de uma frase, corresponde a ÍeescÍeveÍ as estnrturas sintácticas em
DRS's.

Uma DRS é composta por um conjunto de referentes ou variáveis e, dois conjuntos
de condições.

Na Figura 4.8 pode ver-se obtenção da DRS que corresponde a uma estruturas
sintríctica da frase, "Lisboa é a capital de Portugal".

Na geração das DRS, o sistema recebe as estruturas sintácticas de cada frase de um
texto e, rêtorna as DRS que representaÍn cada uma das estruturas sintrícticas.

4.2 Avaliação de Resultados

A avaliação de resultados encotrtra-se dividida em duas subsec@s. Na subsecção

4.2.1 é feita a avaliação das DRS's encontradas com o analisador sintáctico/semântico
em 100 peÍgpntas do CLEF (Iexto I do CLEF - capímlo 7), utilizando 6 parser's
Topdown e Chart Parser. Na subsecçõo 4.2.2 é feita a avaliação do número de es-

truturas sintácticas e DRS's enoontradas em 3 corpora (700 perguntas do CLEF, 3m
notícias do jornal, húblico, e 2ü) frases do HÀREM - capítulo 7) com o analisador
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Figura 4.8: Errcontrar Drs's

sintáctico/semântico utilizando os parcer's Topdown e Chart Parser, sem recuÍ§o e

com recurso ao marcador de nomes pÚprios.

4.2.1 Avaliação de DRS's

Na avaliação das DRS's geÍadas pelo analisador sinúctico/semântico com os trMrser's
Topdown e Chart Parser foram utilizadas 100 perguntas do CLEF (Texto I do CLEF -
capíhrlo 7).

As variáveis a estudar na avaliação da DRS's são as seguintes: o número de DRS's
enconmdas @nc), o núrnero de DRS's coÍrsctas (Con) das encontradas e o número de

DRS's incorrectas (Inc) das encontradas de cada uma das p€rguntas.

Os resultados obtidos com o Topdown e ChaÍt Parser na avaliação das DRS's Pe
dem ser vistos nas tabelas 4.1, 4.2 e 4.3.

As perguntas para as quais não se conseguiu obter qualquer DRS ou DRS correcta

com o Top-down foram as seguintes:

. pergunta 65 - "Quando é que o príncipe Carlos e Diana se casaram?"

o pergunta 84 - "Em que ano teve lugar a guema do Yom Kippur?'

. pergunat 86 - *Qual o wlcão activo mais alto da Europa?'

Na pergunta 65, o analisador não conseguiu enoontrar quaisquer DRSs, porque

não foram criadas regras na gramática para a coordenação de frases. O analisador

reconhece o sintagma nominal "o príncipe Carlos e Diana'' como estando no singular e

tenta fazer a concor&incia sem sucesso com a conjugação'tasarern" do verbo "casat''
que se encontra no plural.

Na pergrrnta 84, o analisador encontrou duas DRS's que se enconüarn incorrectas.

A expressão'teve lugar" nesta frasê surge com um sentido que o sistema desconhece.

O sentido correcto pam esta expressão será "ocorÍ€u".
Na peqgunta 86, o analisador enoontrou urna DRS que se €nc(mtra incorrecta. O

analisador encontrou como verbo principal da frase a palavra'activo". Esta palavra

nesta frase deve ser vista como adjectivo da palavra "wlcão''. A resolução do problema
passa por acrescentar a conjugação "é" do veóo *ser" após o prcnome *Qual".
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Tabela 4.1: Perguntas do CLEF avaliadas com Topdown e Chart Parser

46

Top-down Chart Paxser

N'da Frase Enc Corr Inc Enc Corr Inc
I
2
3

4
5

6
7
8

9
l0
u
t2
l3
t4
l5
16

t7
l8
l9
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
3l
32
33
34

2
I
8

2
0
0
l9
I
I
I
I
I
3

2
t2
25

3

3

t2
0
2

4
2
I
I
t

116

0
0
I
4
I
t7
4

4
2
2
4
6
2
3

2
2
5
2
6
3

I
3

3

2
2
2
2
4
2

4
4
2
2

I
I
1

I
3

2
I
2

6
3

l0
6
6
2

22
3

3

6
3

7

6
3

15

28
5

5

t4
,»

6
6
6
5

3

3

t24
I
t
2
7

3

18

6

4
I
6
2
0
0
l8
I
I
I
I
I
4
2
t3
25
3

3

2
0
0
4
4
3

I
I

116

0
0
I
4
1

t7
4

2
2

4
4
6
2
2
2
2

5

2
6
2
I
2
3

2
2
2

2

6
2
2
.,

2
2
I
I
I
2
3

2
I
2

6
3

l0
6
6
2

20
3

3

6
3

7

6
3

l5
28
5

5

4
2
6

6
6
5

3

3

124
I
I
3

7
3

l8
6
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Tabela 4.2:Perguntas do CLEF avaliadas com Topdown

Top-down Chart Parser

N" da Frase Enc Corr Inc Enc Corr Inc
35
36
37
38
39
40
4t
42
43
4
45
46
47
48
49
50
5l
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6l
62
63
@
65
66
67
68

2
3
0
0
0
0
l3
3

2
5

3

o
4
8

I
5

0
0
I
I
0
I
0
0
5

I
0
2
0

23
0
0
2
0

2

7
I
I
2
2
5

2

7

3

I
2

4
2

3

2
6
I
I
I
2
3

2

I
I
I
2
2

2

0
2
7
I

4
10

I
I
a

2

l8
4

4
12

6

I
6
t2
J
8

2

6

2

2

I
3

3

2

6

2

I
4

2

25

0

2

9

I

,
3

0
1

0
0
l3
3

3
5

4
0
5

8

I
6
0
0
0
0
I
I
I
0
4
I
0
2
0

23
0
0
4
0

2
7
I
I
2
I
5

I
3

7

2
0
I
4
2
2
2
6
,)

2
I
2
2
2
2
I
I
2
2
2
0
2
5

I

4
l0
I
2
2
1

18

4
6
t2
6
0
6
t2
3

I
2
6
2
.,

2
3

3

2
6
2
1

4
2
25
0
2
9
I
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Tabela 4.3: Perguntas do CLEF avaliadas com Topdown e Chart Parser

Top-down ChaÍt Parser

No da Frase Enc Corr Inc Enc Corr Inc
69
70
7t
72
73
74
75
76
77
78
79
80
8l
82
83
84
8s
86
87
88
89
90
9l
92
93
94
95
96
97
98
99
100

422
321
440
413
523
321
330
633
142t2
624
321
321
110
422
440
202
22319
101
t2 1 11

220
321
330
220
440
10100
13t12
330
321
211
413
220
20119

431
321
440
422
523
321
321
633
14212
927
321
321
220
422
431
202
000
l0l
12111
220
321
330
220
440
10100
13tt2
330
321
2tl
413
110
20119
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As perguntas paÍa as quais não se conseguiu obter qualquer DRS ou DRS correcta
com o Chart Parser foram as seguintes:

o pergunta 46 - "Quantos anos de prisão cumpriu Nelson Mandela?'

o pergunta 65 - "Quando é que o príncipe Carlos e Diana se casaram?"

o pergunta 84 -'Em que ano teve lugar a gueÍra do Yom Kippur?"

. pergunta 85 - "Quantas pessoas morem devido a minas anü-pessoais anual-
mente?"

. pergunta 86 - 'Qual o vulcão activo mais alto da Europa?"

As perguntas 65, 84 e 86 falham com o Chart Parser pelas mesmas razões que

falham com o Top-down, enquanto que as perguntas 46 e 85 falham devido a problemas

na implementação das regras gramaücais do Chart Parser.

Na tabela 4.4 encontram-se as médias de DRS's encontradas, DRS's correctas das

encontradas e DRS's incorrectas das encontradas de lü) perguntas do CLEF para os

parser's Topdown e Chart Parser.

'Ibp-down Chart Parser

N' de Frases Enc Corr Inc Enc Corr Inc
100 6.88 2.59 4.29 6.60 2.48 4.r2

Tabela 4.4: Médias com Top-down e Chart Parser (100 frases CLEF)

Relativamente aos resultados obtidos nas l(X) frases do CLEF com o analisador

sintáctico/semântico utilizando os parser's Top-down e Chart Parser, o analisador com
o Chart Parser apresentou ligeiramente resultados inferiores com uma percentagem de

62,42Vo (4,W6,60> de DRS's incorrectas enquanto que com o Topdown apresentou

uma percentagem de 62,35Vo (4,2916,88).

4.2.2 Número de ES/DRS

De forma a avaliar os números de estruturas sintácticas e DRS's geradas pelo ana-

lisador sintácüco/semântico sem recurso e com Íecurso ao marcador de nomes póprios,
utilizando os parser's Top-down e Chart Parser, foram utilizados 3 corpora (capítulo

7): 7ü) perguntas (7 textos de l(X) frases cada) do CLEF, 300 noúcias (3 textos de 100

frases cada) do jornal, hiblico e 2ü) frases (2 textos de 100 frases cada) do HAREM.
Na Tabela 4.5 encontram-se os números de estruturas sinúcticas e DRS's de l0

perguntas do CLEF (10 primeiras perguntas do Texto I do CLED, obtidas com o
analisador sinúcüco/semântico sem recurso e com recurso ao marcadoç utilizando os

parcer'sToydown e Chart Parser.

Nas tabelas 4.6,4.8,4.10 encontram-se as médias de estruturas sintiácücas e DRS's
de cada um dos textos dos 3 corpor4 obtidas com o analisador sinúcüco/semânüco
sem recurso e com recurso ao marcador de nomes próprios, utilizando os parser's Top-
down e Chart Parser.

Nas tabelas 4.7 ,4.9,4.1lencontram-se os números de frases que obtiveram anáIises

sintácticas e semânücas em cada um dos 3 corpora com o analisador sintáctico/semân-

tico sem recuÍso e com recurso ao marcador de nomes próprios, utilizando os parser's
Top-down e Chart Parser.



Analisador Analisador c/ Marcador
Chart Parser Chart Parser

No da Frase ES DRS ES DRS ES DRS ES DRS

I 10 6 9 6 2 2 9 6
2 6 3 6 3 6 3 6 3

3 18 10 t7 10 l8 l0 17 l0
4 20 6 20 6 20 6 20 6
5 24 6 t4 6 24 6 t4 6
6 8 2 8 2 8 2 4 2
7 40 22 36 20 24 l6 36 20
8 3 3 3 3 3 3 3 3

9 3 3 3 3 3 3 3 3

l0 7 6 7 6 2 2 3 3

MEDIA 13,90 6,97 11,90 6,50 11,80 5,70 I1,50 6,20
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Tabela 4.5: ES e DRS com Top-down e Chart Parser (10 frases CLEF)

Tabela 4.6: Media ES e DRS com Top-down e Chart Parser (7ü) frases CLEF)

Analrsador Analisador c./ Marcador
N" de Fase Top-down Chart Parser Top-down ChaÍ Parser

C/ Análise 700 663 «2 663 62

Tabela 4.7: No de frases com análises sintáctica e semântica (700 frases CLEF)

Analisador Analisador c/ Marcador
Chart parser Chart parser

Texto N" Frases ES DRS ES DRS ES DRS ES DRS

Textol 100 23,63 6,88 14,38 6,68 22,05 6,23 1 1.84 5.55
Texto2 100 54,14 17,95 39,72 17,43 2s,61 8,84 18,r4 8,56

Texto3 100 18.41 7.53 13.91 7.28 14,58 6,29 t2,36 6,4E

Texto4 100 t2,55 5,69 10,33 5,77 9,27 4,35 7,76 4,39
Texto5 100 15,35 7,97 11,61 7,88 10,48 5,36 7,74 5,38

Textú 100 43,96 14.12 30.21 14,ffi t6.94 4,96 I 1,81 5,06

TextoT 100 22,73 r0,63 20,18 10,6t t8,52 8,22 16,43 8,22

Média 700 26,68 l0,l I 20,05 9,96 16,7E 6,32 12,3t 6,23

Analisâdor Analisador c/ Marcador
Chart Parser Chaxt Parser

Texto N" Frases ES DRS ES DRS ES DRS ES DRS

Textol 100 20,25 13,62 D,N 13,62 17,67 11,83 16,83 I 1,83

Texloz 100 26,3E t2,w 23,2E 11,93 22,32 9,16 8,28 5,35

Texto3 100 37,43 E,4 t5,26 E,44 35,07 7,56 10,06 5,80

Média 300 28,U2 I1,38 19,27 11,33 25,02 9,52 11,73 7,66

Tabela 4.8: Média ES e DRS com Topdown e Chart Parser (300 frases híblico)
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AnalrsadoÍ Analisador c/ Marcador

N" f'rase Topdown Chart Parser Top-down Chart Parser

C/ Análise 300 34 34 34 34

Tabela 4.9: No de frases com análises sinúctica e semântica (3fi) frases Fúblico)

Analisador Analisador c/ Marcador
Chart Parser Chart Parser

Texto N" Frases ES DRS ES DRS ES DRS ES DRS

Textol 100 1.86 0.75 0.80 0,44 I,84 o,74 0,79 O,M
Texto2 r00 1,04 0,57 o,7t 0,57 t,M 0,57 0,71 0,57

Média 2W 1,45 0,66 o,75 0,51 t,4 0,66 o,75 0,51

Tabela 4.10: Media ES e DRS com Top-down e Chart Parser (20O frases HAREM)

Na tabela 4.12 encontram-se as médias de estruturas sintácticas e DRS's de cada

um dos 3 corpora, obtidas com o analisador sintáctico/semântico sem recuÍso e com
recurso ao maÍcadoÍ de nomes próprios, utilizando os parser's Topdown e o Chart
Parser.

Atabela4.l2 mostra que o corpus que obteve em média mais estruturas sintácticas

com o analisador sintáctico/semântico sem Íecurso e com Íecurso ao maÍcador de

nomes próprios, utilizando o parser Top-down, foi o corpus do Público (28,02 sl mar-
cador e 25,02 cl marcador). Relativamente ao parser Chart Parser, o corpus que apre-

sentou mais estruturas sintácticas sem recurso e com recurso ao marcador de nomes
próprios foi o corpus do CLEF (20,05 s /marcador e 12,31cl marcador).

Quanto ao número de DRS's, o corpus que apresentou em média mais DRS's com
o analisador sintáctico/semântico sem Íecurso e com recurso ao marcador de nomes
próprios, utilizando o parser Top-down, foi o corpus do hiblico (l1,38 s/ marcador e

9,52 cl marcador). Relativamente ao parser Chart Parser, foi o corpus do Público que

apresentou novamente mais DRS's (l1,33 s/ marcador e7,66 c/ marcador).

Na tabela 4.13 encontram-se as peÍcentagens de frases com análises sintácticas e
semânticas de cada um dos 3 corpora, analisadas com o analisador sintáctico/semântico
sem recuÍso e com recurso ao marcador de nomes próprios, utilizando osparser's Top-
down e Chart Parser.

A tabela 4.13 mosfia que o corpus que apresentou maior percentagem de frases

analisadas com o analisador sintríctico/semântico sem recurso e com Íecurso ao maÍca-
dor de nomes próprios, utilizando o parserTop-down, foi o corpus do CLEF (94,717o

c/ e s/ marcador). Relativamente ao parser Chart Parser, foi novamente o corpus do
CLEF que apresentou novamente maior percentagem de frases analisadas (93,14Vo cl
e J marcador)

Os melhores resultados com o corpus do CLEF devem-se ao analisador sintácti-

Analisador Analisador c/ Marcador
N" Frase Top-down ChaÉ PaÍser Topdown Chart Parser

C/ AnáJise 200 34 29 34 29

Tabela 4.1l: No de frases com análises sinúctica e semântica (3ü) frases Público)



Analrsador Analisador c/ Marcador
Chart Parser Chart ParseÍ

Corpus N" Frases ES DRS ES DRS ES DRS ES DRS

CLEF 700 26,68 l0,l 1 20,05 9,96 16.78 6.32 t2.31 6.23
Príblico 300 28,U2 11,38 19,27 r r,33 25,V2 9,52 tl,73 7,«

HAREM 200 1,45 0,66 o,75 0,51 1,44 0,6ó 0,75 0,51
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Tabela 4.12: Média ES e DRS com Topdown e Chart Parser

Tabela 4.13: Percentagem de frases com análise

colsemântico ter sido desenvolvido para a analise de frases interrogativas, e visto este

corpus conter apenas frases interrogativas. Os resultados inferiores com os corpora do
jomal híblico e HAREM devem-se à maioria das frases nestes corpora não serem inter-
rogativas. Além disso, grande parte das frases nestes dois últimos corpora necessitam

de coordenação de frases, que a gramática não cobre.

Quanto ao parser que apresentou maior percentagem de frases analisadas foi o
Top-down.

Em relação ao número de estruturas sintácticas e DRSs, apesar de em média um
corpus apresentaÍ valores altos das mesmas, não significa que a maior parte das frases

tenham sido analisadas. Exemplo disso, é o corpus do hiblico que apresentou va-
lores altos em média de estruturas sintrácticas (aproximadamente 28 ES's por frase) e
DRSs (aproximadamente I I DRS's por frase) com o analisador sintácúco/semântico,
utilizando o parser Top-down sem recurso ao marcador de nomes próprios, e que no
entanto anaüsou apenas cerca de llTo das frases.

Analisador Analisador c/ Marcador
Corpus N'Frases Top-down Chart Parser Top-down Chart Parser

CLEF' 700 0,9471 0.9314 0.9471 0.9314
Priblico 300 0,1 130 0,1 130 0,1 r30 0,1130

HAREM 200 0,1700 0,1450 0,1700 0,r450



Capítulo 5

Marcador de Nomes Próprios

Neste capítulo está descrito o sistema proposto paÍa a marcação de nomes próprios em
textos.

O capítulo está dividido em 2 secções: na secção 5.1 é apresentado o sistema e na

secção 5.2 éfeitaa avaliação do sistema.

53
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5.1 Arquitectura do Marcador de Nomes Próprios

Dado um ficheiro de texto, o sistema faz a marcação dos nomes próprios e avalia o
resultado. Na Figura 5.1 é apresentado o sistema.

Figura 5.1: Marcador de nomes próprios

O sistema recebe dois ficheiros, um com o texto para marcação dos nomes próprios
e um outro criado manualmente com todos os nomes próprios do primeiro ficheiro para

usar na avaliação do sistema.

Na marcação dos nomes próprios recolre-se a regras internas ao sistema e ao di-
cionário local. Na ausência de palavras ou nomes próprios no dicionário local são feitas
consultas via Internet. As consultas das palavras são feitas no dicioniário Priberam, en-
quanto que as consultas dos nomes próprios são feitas na Wikipédia.

No resultado da marcação dos nomes próprios são obtidos dois ficheiros, um com
o texto em que os nomes próprios surgem marcados e um outro com todos os nomes
próprios que o sistema marcou.

Finalmente na avaliação são comparados o ficheiro criado manualmente que con-
tém a lista de nomes pr6prios e o ficheiro gerado pelo sistema que contém a lista de

nomes próprios.

O sistema é composto por 5 módulos. Na Figura 5.2 é apresentada a arquitectura
do sistema.

No pré-processamento, o texto é decomposto em frase e as frases decompostas em
tokens (palawas, números, sinais de pontuação, etc). Posteriormente é feita a marcação

dos candidatos a nomes próprios e as contracções são desdobradas.

Na análise lexical são reunidas para consulta, as palavras e os candidatos a nomes
próprios que não se encontram no dicionário local. As palavras são consultadas no
dicionário Priberam e os candidatos a nomes próprios na Wikipédia.

Na Hipótese de Nomes Próprios, são atribuídas pontuações aos candidatos a nomes
próprios e às interpretações das frases que apresentam estruturas sintiícticas.
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Frgura 5.2: Arquitectura do marcador de nomes próprios
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Na Saída são obtidos dois ficheiros, um com o texto em que os nomes próprios

surgem marcados e um outro com a lista de nomes póprios marcados Pelo sistema.

Na avaliação são avaliadas as marcações dos nomes próprios efectuadas pelo sis-

tema relativamente a marcações manuais.

Nas sêguintes sub-secções são descritos os módulos que constiüuem o sistema para

a marcação de nomes póprios.

5.1.1 Pré-processamento

Separar em Frases

Para que o marcador analise um texto, o texto deve encontrar-se separado em frases'

Na Figura 5.3 pode ver-se a separação de um texto em frases.

Figura 5.3: Separar em frases

Na separação das frases é utilizada uma estruhra que guarda, em cada posição,

um conjunto de interpreta@s de uma frase. Uma interpretação de uma frase é com-

posta por uma sequência de caracteres delimitados por plicas ("). As frases que

começam com maiúscula sâo desdobradas em duas interpretações (interpretação igual

e intelpretação que começa com minúscula) e as frases que começam com minúscula

são desdobradas numa interpretação (interpretação igual).

Separar em Tbkerrs

Para que uma frase possa ser analisada é necessário que esteja separada emtolccns. Um

tolrcn éconstitüdo por uma sequência de caracteres sem espaço§ em branco. Os tokens

podem ser palavras, números, sinais de pontuação, sequências de letras altemadas com

números, etc. Na Figura 5.4 pode ver-se a separação de cada interpretação de uma frase

emtol<cns.

O sistema recebe um conjunto de interpretações de frases, e por cada interpretação

faz a sua separação em to?,ens, passando a interpretaçâo a ser Íepresentada por uma

estnrhra de tokens.

Na figura 5.5 pode ver-se o pÍocesso de separação de uma interpretação de uma

frase em tolcens,

No processo de separação de uma interpnetação de uma frase em tokcns úo ut-
lizadas duas estru$ras, nuflla guaÍdam-sê o§ caracteÍes do tokcn em leitura e na outra

os vários rolcezs da interpretação.

Lirlxn ó n hpitrü rlc Rilrrprll
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Figura 5.4: Separar em tokens

ID! üprotâçÀo
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ü
'L
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+
Lis

+
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Egura 5.5: Separação de frasê em tokens
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Marcar Nonres pnóprios

Nas marcações dos cmdidatos a nomes gúprios são reunidos os constituintes de possí-
veis nomes póprios. Os nomes próprios são constituídos por runa ou várias palavras
que começam com maiúscula podendo possuir nrúmeros e elementos de ligação de

nomes próprios, Os elementos de ligação de nomes póp"ros considerados são os

seguinte: "de", "da", "do"n "das", "dos" e "e". Na figura 5.6 pode ver-se a marcação
dos candidatos a nomes próprios em interpretações de frases.

Figura 5.6: Marcar candidatos a tromes próprios

O sist€ma recebe um conjunto de interpretações de frases na marcação dos can-

didatos a nomes póprios. Em cada interpretação de uma frase são marcados os possí-

veis candidatos a nomes póprios, podendo uma interpretação ser desdobrada em várias
outras interpretações.

Ainda relativamente aos nomes póprios, estes são divididos em datas, horas e
numa categoria mais geral, o nome próprio.

Na Figura 5.7 pode ver-se o prccesso de marcar os candidatos a nomes póprios de

uma interpretação de uma frase.

No processo de marcação dos candidatos a nomes próprios, são utiüzadas duas

estruturas auxiliares, numa guardam-se os Íol<ens do candidato a nome póprio em
leitura e na outra os candidatos a nomes p,róprios marcados e os restantes tokcns.

O sistema para ulna interpreação que tem /V candidatos a nomes póprios produz

2il interpretações. As diferenças entre às interpretâções são ao nível do número de

candidatos a nomes pr,§prios marcados que variam entrre 0 e N.

Desdobrar Contnac@

No desdobramento das contracções, estas siio desdoüradas nos seus constituintes. Uma
contrac4ão resulta da junção de duas palavras. Na Figura 5.8 pode ver-s€ o desdobra-

mento das contracções.
O sistema recebe um conjunto interpretações de frases, e em cada contracçiío que

encontra numa interpretação faz o seu desdobramento. Na Figura 5.8 a contracção "da"
é desdobrada nos constituintes "de" e "a".
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Figura 5.7: Marcação de candidatos a nomes próprios numa fÍase
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5.1.2 AnáIise L€xical

Enconhar Palavras Desconhec{doo

Na aúlise de um texto pelo marcador de nomes póprios, a consulta das características
gramaticais de cada palavra é uma tarefa indispensável. Na Figura 5.9 pode ver-se a
inserção num fictreirro das palavras que não se encontram no dicionário local

Figura 5.9: Encontrar Palavras Desconhecidas

O sistema para cada frase reúne as palavras que não se encontram no dicionário
local num ficheiro para consulta no dicionário da Priberam.

A consulta das palavras no dicionário da Priberam é feita com a aplicação apresen-

tada na subsecção 3.1.2.

Encontrar Nomes Pnôprim

Na análise de um texto deve dispor-se de infonnação sobre os candidatos a nonres

próptios marcados, em particular se têm entrada na Wikipédia. Na Figura 5.10 pode
yer-se a inserção num ficheiro dos candidatos a nomes próprios que não se encontram

no dicionário local.

Figura 5. l0: Encmtrar nornes pr@rios

O sistema para cada frase rcrÍne os candidato a noflres prÚplios que não se €ncol]'
tram no dicionário local para consulta num fichçiro.

A consulta dos candidatos a noÍles pr6prios é feita com apresentada na subsecção

3.1.3.
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5.1.3 Pontuarlnterpretações

A marcação dos candidatos a nomes próprios numa frase pode produzir várias interpre-

tações. A melhor interpretação de uma frase é aquela que contém o maior número de

nomes próprios marcados correctameÍlte e que é possível de ser representada por uma

estrutura sintáctica. Para encontrar a melhor interpretação de uma frase pode recorreÍ-

se a uma função heuística que pontua cada interpretação.

Pontuar Nomes Própúos

As palavras que começam com maiúscula e valores numéricos podem ser marcados

como constituintes de nomes próprios, no entanto, algumas dessas marcações são in-
correctas. A atribuição de pontuação aos candidatos a nomes próprios numa interpre-

tação de uma frase é um passo importante na escolha da melhor interpretação.

Nos candidatos a nomes próprios existem características comuns. Essas carac-

teísticas podem ser utilizadas para agrupaÍ os candidatos com características iguais e

atribuir-lhes iguais pontuações.

Os tipos de candidatos a nomes próprios considerados são os seguintes:

o NPWIKI - candidato a nome próprio que tem entrada na Wikipedia;

o NP SIMPLES - candidato a nome próprio que não tem entrada na Wikipedia e, é

composto por apenas uma palavra das seguintes classes gramaticaist substantivo

comum, adjectivo ou nome próprio;

o NP COMPOSTO - candidato a nome próprio que não tem entrada na Wikipedia
e, é composto por mais que uma palavÍa, em que a primeira palawa pode ser das

seguintes classes classes gramaticais: substantivos comum, adjectivos, verbo ou

nome próprio;

o NPNUM - candidato a nome próprio que não tem enüadana Wikipédia e, com-
posto poÍ um valor numérico;

o NP ASPAS - candidato a nome próprio delimitado por aspas ("");

o NP DAIA - candidato a nome próprio marcado como data;

o NP HORA - candidato a nome próprio marcado como hora;

o NAO NP - candidato a nome próprio que não reúne nenhuma das características

anteriores.

Na Figura 5.ll pode ver-se a atribuição de pontuação aos candidato§ a nomes

próprios.
O sistema recebe um conjunto de interpretações de frases pontuando os candidatos

a nomes próprios de cada interpretação com uma função heurística. Estas pontuações

são acrescentadas às interpretações correspondentes.

Pontuar Estruturas Sintácticas

As interpretações que são repÍesentáveis por estruturas sinüácticas Possuem um grau

de importância elevado. A atribuição de pontuações a essas interpretações, é um passo

importante na escolha da melhor interpretação.
As interpretações, que são representáveis por estrutuÍas sintácticas, podem ser di-

vididas em:
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Figura 5. I I : Pontuar nomes próprios

. TüIAL REP - interpretação totalmente Íepresentável por uma estrutura sintácti-
ca;

. PARCIAL REP - interpretação parcialmente representável por uma estrutura
sintiíctica;

Na Figura 5.12 pode ver-se a atribuição de pontuação às interpretações que são

representáveis por estruturas sintácticas.
O sistema recebe um conjunto de interpretações de frases pontuando as intelpreta-

ções qu€ são representáveis por estruturas sintácticas. Estas pontuações são somadas

às pontuações atribuídas aos candidatos a nomes pr6pÍios.

5.1.4 Saída

Escrever Saída

A saída de um ficheiro processado pelo marcador de nomes pr6prios é consütuída
pelas interpretações com maiores pontuaç&s aribuídas pela frrnção heuútica aos can-
didatos a nomes próprios e as inte{pretaçóes representáveis com estruturas sinüícticas.

Na Figura 5.13 pode ver-se a saída de um ficheiro pÍocçssado pelo marcador de

noÍrEs próprios.
O sistema reÉebe um conjunto de interpretações de foases com as ÍEslrctivas pon-

tuações atribtrídas aos candidatos a nomes póprios e às interpretâções que contêm
estrutuÍas sintácticas, escolhendo a interpÍEtação de cada frase que contém a maior
pontuação para utilizar na escriüa da saída do texto. Na saída, os nomes prÚprios são

destaçados das Í€stantes palavras com Íag§.

Os tipos de nomes pr6prios considerados e as respectivas eüquetâs são oe seguintes:

r Nome próprio data é delimitado pelas etiquetas <data> e </data>;

o Nome próprio hora é delimitados pelas etiquetas (hora) e </hora>;
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Figura 5. I 2: Pontuar estruturas sintácticas
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o Restantes nornes próprios são delimitados pelas eüquetas <none-proprio> e
</uone-proprio).

5.1.5 Avaliação

Na avaliação do marcador de nomes póprios foram utilizadas as métricas que se en-
coütram na secção 2.2,3. Estas métricas foram adaptadas ao problema de marcação de

nomes próprios.

Avaliar Saída

Na avaliação do marcador de nomes póprios são comparados os ficheiros com a lista
de nomes póprios marcados manualmente e a listas de nomes póprios marcados pelo
marcador.

Na Figura 5.14 pode ver-se o resultado da avaliação do marcador na frase "Lisboa
é a capital de Portugal?'.

Avoliu Saídn

Figura 5.14: Avaliar saída

Na avaliação, cada frase marcada manualmente é comparada com a sua eqúva-
lente marcada pelo marcador. No resultado da cornpração obtém-se urna tabela, em

que cada enüada corresponde a uma frase com as sêguintes variáveis: número da frase,

número de nomes póprios marcados, número de nomes próprios correctos dos marca-

dos, número de nomes póprios incorrectos dos marcados, número de nomes próprios
existentes, aprecisão, a cobertura" a medida-Fe o valor da heurística.

5.2 Avaliação de Resultados

Na avaliação do sistema de marcaçiúo de nomes pÚprios foram utilizadas 3 corpora:

700 pergunas do CLEF,300 notícias doirrnal, o Prúblicoe 200 frases do HAREM.
As variáveis a estudar na avaliação do sistema de marcaçao de nomes própÍios

são as seguintes: os números por texto de noures pr6pttm marcados (Marc), nomes

púprios correctos (Con) dos marcados, nomes pnóprios incorrectos (Inc) dos marcados

Êm np mrrnrkr r{
l.

uoueP( LisLn')-1.rcm'Pl'Porttuà] l-6
t.

froqo_»p_mrmrl* i
l.

iwcPí Lislxxi,-l.mntrf { Pstügíl'l{,
120

i.

l-um \Inrc (lxr lnc E§ Prr Cob Àls:[.F Ial-H

122021.01.í11.0120



s.2. AUALIAÇAO DE RBSULTADOS 65

e nomes próprios existentes (Exi), e as médias poÍ texto de precisão (Prec), cobertura
(Cob), medida-F (Med-D e valor de heuística (Val-[D.

Esta secção encontra-se dividida em quatro subsecções. Na subsecção 5.2.1 en-

conram-se as pontuações atribuídas em 8 testes aos candidatos a nomes próprios e

às interpretações de frases que contêm estruturas sintácticas. Nas subsecções 5.2.2,

5.2.3 e 5.2.4 encontram-se os resultados obúdos com o marcador de nomes próprios ao

processar cada um dos corpora (CLEF, Público e Harem).

5.2.1 Pontuações Atribuídas

Nos testes realizados com o sistema de marcação de nomes próprios foram feitas
variações nas pontuações atribúdas aos candidatos a nomes próprios e às interpretações

de frases representáveis por estruturas sinúcticas. Mais informações sobre os can-

didatos a nomes próprios e as interpretações de frases representáveis por estruturas

sintrícticas podem ser encontradas na subsecção 5.L3.
Em baixo podem veÍ-se as pontuações atribuídas pela função heuística no teste

l Esus pontuações correspondem às que dão o melhor desempeúo ao sistema nos

diferentes corpora. Estas pontuações foram enconúadas por tentativa e erro e não se

gaÍante que sejam as melhores.

o NP WIKI : lQ * ( I * Es) (Es -é número de espaços em branco numa string).

Neste teste valoriza-se o facto de os nomes próprios terem entrada na Wikipedia
e também se prefere os nomes próprios mais compridos (com mais palavras) se

existirem na Wikipédia.

o NP SIMPLES :4 e NP COMPOSTO :9* (1 +E§) @s é número de espaços

em branco numa string)

Valoriza-se o comprimento dos nomes próprios mesmo quando não se tem en-

trada na Wikipedia.

o NPNUM: -9
Desvalorizam-se números isolados que sejam marcados como nomes próprios.

o NPASPAS : 15, NPDAf,A : 15 e NPHORA : 15

Valorizam-se expressões entre aspas que sejam marcadas como nomes próprios

e outras expressões sejam marcadas como data e horas.

o NAO NP : - l0 * (l + Es) (Es -é número de espaços em branco numa string)

Desvalorizam-se expÍsssões que não saúsfazem os candidatos a nomes próprios

anteriores.

o TCIIAL REP : 100 e PARCIAL REP: 60

Com estas pontuações valorizam-se bastante as interpretações de frases que têm
análise sintáctica (TCItAL REEIOO e PARCIAL REF60)

Na tabela 5.1 pode ver-se heuísúca utilizada no Teste N.
Os parâmetros NPl, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, NP7 e NP8 são parâmetos para

afinação das pontuações atribuídas aos candidatos a nomes próprios. Os parâmetros

ll el2 são parâmetros para afinação das pontuações atribúdas às interpretações de



66 cApÍruLo s. MARaADoRDE NoMEs PRópRros

Heurística

NPWIKI NPI*(l+Es)
NPSIMPLES NP2
NPCOMPOSTO NP3*(1+Es)
NPNI.'M NP4
NP ASPAS NP5

NPDATA NP6
NPHORA NP7

NAONP NPE*(1+Es)

TCTTAL REP I1

PARCIALREP 12

Tabela 5.1: Heurística

frases representáveis por estruturas sintiícticas. O parâmetro Es é um parâmetro para

contagem de palavras num candidato a nome próprio.

Na tabela 5.2 podem ver-se as pontuações utilizadas nos parâmetros para afinação

das pontuações atribuídas aos candidatos a nomes próprios, às interpretações de frases

represenúveis por estruturas sintácticas e à contagem de palavras num candidato a

nome próprio.

Testel Teste2 'Ibste3 Teste4 Teste5 Teste6 TesteT TesteE

II r00 0 100 100 100 100 100 100

t2 60 0 60 60 60 60 60 60

NPI l0 l0 0 l0 l0 10 l0 10

NP2 4 4 4 5 4 4 4 4

NPI} 9 9 9 5 9 9 9 9

NP4 -9 -9 -9 -9 0 -9 -9 -9

NP5 l5 l5 15 l5 l5 0 l5 l5
NP7 l5 l5 l5 l5 l5 l5 o l5
NP8 l5 l5 15 l5 15 l5 l5 0

Es N N N 0 N N N N

Tabela 5.2: Pontuações atribuídas nos 8 testes

Com estes testes pÍetende ver-se o impacto:

. Teste 2 - da aniílise sinúctica. No Teste 2 não se tem em conta a existência de

estrutura sintáctica para a frase com os nomes próprios.

. Teste 3 - da WikiÉdia. No Teste 3 não se tem em conta a inforrnação sobrc a

existência de entrada para o nome póprio na Wikipedia.

o Teste 4 - do comprimento do nome próprio. No Teste 4 não se valoriza o número

de palawas do nome próprio.

. Teste 5 - dos números isolados. No Teste 5 não se valorizam números isolados

que sejam maÍcados como nomes próprios.

o Teste 6 - das expressões entre aspas. No Teste 6 não se valorizam expressões

entre aspas que sejam marcadas como nomes próprios.
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o Teste 7 - das datas. No Teste 7 não se valorizam expressões que sejam marcadas

como datas.

o Teste 8 - das horas. No Teste 8 não se valorizam expressões que sejam marcadas

como horas.

5.2.2 CLEF

O CLEF (Cross-Language Evaluation Forun) é uma série de avaliações conjuntas que

promove a pesqúsa e desenvolvimento na área de recolha de informação entre várias

línguas.

A participação do português tem sido financiada pela Linguateca, a nível de recur-

sos humanos, e pelo diário Público (Portugal) e Folhas de São Paulo (Brasil), a nível

de fornecimento de recursos.

A Linguateca disponibiliza a colecção CHAVE que contém textos, tópicos e per-

guntas utilizados nas edições do CLEF. Para mais informações pode-se consultar a

página da colecção CHAVE.
Na avaliação do marcador de nomes próprios foram utilizados 7 textos de 100

peÍguntas cada do CLEF. Com este textos foram feitos 8 testes com variação das

pontuações atribuídas aos candidatos a nomes próprios e às interpretações de frases

ÍepÍesentáveis por estruturas sinúcticas.

Testes com cor?us do CLEF

Os resultados obüdos nos 8 testes com o conjunto de textos do CLEF podem ser vistos

na tabela 5.3.

Teste Prec Cob Med-F Val-H
Testel 0,9779 0,9796 0,9788 102,96

Teste2 0,9707 o,9739 0,9723 16,87

Teste3 0,9315 0,9335 0,9325 92,59

Teste4 0,8949 0,9u29 0,8989 96,77

Teste5 o.9779 o,9796 0,9788 tw,98
Teste6 0,9746 0,9768 0,9757 101,90

TesteT 0,9779 0,9796 0,9788 w2,95
TesteS o.9779 o,9796 0,978E r02,46

Tabela 5.3: Testes com corpus do C[.EF

Na Figura 5.15 pode ver-se um gráfico com as médias de precisão, cobertura e

média-F para o corpus do CLEF nos 8 testes.

Na Figura 5.16 pode veÍ-se um gráfico com a média dos valores de heurísüca para

o corpus do CLEF nos 8 testes.

Na Tabela 5.3 e no gúfico 5.15 pode ver-se que o§ testes que aPresentaram os

melhores resultados, foram os testes l, 2,5,6,7 e 8 com valores próximo dos9TVo de

precisão, cobertura e medida-F. Em relação aos testes 3 (não acede à Wikipédia) e 4
(não valoriza o tamanho dos nomes próprios), os resultados baixuam4Vo e 8% valores

respectivÍrmente, em termos de precisão, cobertura e medida-F.

Na Figura 5.16 pode ver-se que os testes que obtiveram os valores mais elevados

de heurÍstica foram os testes l, 5,6,'l e 8, com valores próximos de 102 de heurística.
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Figura 5.16: Testes com o corpus do CLEF

Em relação aos testes 2 (não pontua a análise sintáctica), 3 e 4, os resultados baixaram

86, l0 e 5 valores de heurístiça, respectivamente.

Anátise das falhas no 10 teste com o corpus do CLEf

No lÕ teste, o corpus que apresentou os melhores resultados foi o corpus do CLEF.
Neste teste, as falhas foram nas seguintes perguntas:

r 65 - Quando é que o príncipe Carlos e Diana se casaram?

r 109 - Que tufão nas Filipinas causou mais de 1000 mortos ou desaparecidos?

o 2Ol - Qual o título do filme de Stephen Frears com Glenn Close, John Malkoüch
e Michelle Pfeiffer?

c 295 - Que prémio pafiilharam Yasser Arafat, Shimon Peres e Ítzhak Rabin?

o 322 - Que instituição constituiram o Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, São

Tomé e Príncipe, a Guiné-Bissau e Cabo Verde em Brasflia?

o 4O9 - Quem recebeu o prémio Kafta da Uteratura em 1995?

o 468 - Que fabricante de móveis gere um museu em Weil am Rhein?

o 515 - Que quantia exige o FC Sevilha de Diego Maradona?

o 553 - Onde aterrou o Airbus da Air France após a tomada de reféns em Argel?
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o 555 - Quando se casaram Federico Fellini e Giulietta Masina?

o 593 - Quem é o Presidente da Câmara de Lisboa?

o 594 - Quem é o Presidente da Câmara de Lamego?

o 629 - Em que ano ocorreu o 25 de Abril?

. 631 - Qual o símbolo de liderança da Volta a Itália?

o 665 - Quem encerrou a 6u Conferência Mediterrânica da Cruz Vermelha e do

Crescente Vermelho?

As perguntas 65, 109, 201,295,322 e 555 falham devido à gramática não cobrir a
coordenação de frases.

A pergunta 109 falha também devido à gramática permitir que números sejam mar-

cados como datas. A resolução deste problema passa por não permitir que numa frase

os números seguidos de substantivos sejam marcados como datas.

As perguntas 409, 553, 593 e 594 são marcadas correctamente. No entanto, como

na avaliação apenas é considerada uma hipótese de marcação e a hipótese é diferente

da marcada pelo sistema, então o sistema falha. A resolução passa poÍ permitir na

avaliação do sistema mais que uma solução (suporte à vagueza).

A pergunta 468 falha, porque o sistema foi implementado apenas para a língua
portuguesa, não reconhecendo a palavra "am" como ligação de nomes próprios.

A pergunta 515 falha, porque o sistema no teste I promove nomes próprios que não

se encontram na Wikipedia e que são consütúdos por várias palavras.

A pergunta 629 falha, porque o sistema prefere datas a nomes próprios. Nesta frase,

as palavras "25 de Abril" são um acontecimento e não uma data.

A pergunta 631 falha, porque o sistema não reconhece a palavra "a" como sendo

um elemento de ligação de nomes próprios.

A pergunta 665 falha, porque o sistema não permite num nome próprio, dois ele-

mentos de ligação de nomes próprios juntos que no caso são a sequência de palavras

"e do".

5.2.3 híblico

O Público é umjornal online, no qual são colocadas notícias sobre a actualidade.

Na avaliação do marcador de nomes próprios foi utilizado um corpus de 3 textos de

100 notícias cada do jomal, híblico. Com este corpus foram realizados 8 testes com

variação das pontuações atribuídas aos candidatos a nomes próprios e às interpretações

representáveis por estruturas sintiácticas.

Testes com cor?us do húblico

Os resultados obtidos nos 8 testes com o corpus do Público podem ser vistos na tabela

5.4.
Na Figura 5.17 pode ver um gráf,co com as médias de precisão, cobertura e média-F

para o corpus do CLEF nos 8 testes.

Na Figura 5.18 pode ver um grâfico com a média dos valores de heurística para o

corpus do CLEF nos 8 testes.

Na Tabela 5.4 e na Figura 5.17 pode ver-se que os testes que obtiveram os mel-

hores resultados, foram os testes 1,2 e 8 com valores próximos dos 93Vo,95Vo e 94Vo



Teste Prec (Vo) Cob (Vo) Med-F (o/o) Val-H

Teste 1 0,9304 0,9547 o,9424 60,53

Teste2 4,9292 a,9547 0,9418 49,56

Teste3 0,8931 0,9238 0,9082 35,29

Teste4 a,6945 ü,7754 ü,7326 42,36

Teste5 0,8743 0,9547 ü,9L?7 60,50

Teste6 0,9003 4,9259 0,9129 56,73

Teste7 0,9ü03 0,9259 o,9124 56,16

TesteB 0,9304 0,9547 4,9424 60,50
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Thbela 5.4: Testes com Çoqpus do Público
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em termos de precisão, cobertura e medida-F. Em relação aos testes 3 (não acede à

Wikipédia), 6 (não pontua as expressões entre as aspas) e 7 (não pontua nomes próprios
marcados como datas), os valores desceram 3Vo em termos de precisão, cobertura e

medida-F.

No teste 5 (não pontua números isolados), os resultados desceram 6Vo e 3Vo, em
termos de precisão e medida-F.

No teste 4 (não considera o tamanho dos nomes próprios), os resultados caíram

24Vo,l87o eZlVo, em termos de precisão, cobertura e medida-F.

Na Figura 5. I 8 pode ver-se que os testes que obtiveram os valores mais elevados de

heuísüca foram os testes l, 5 e 8 com valores próximos dos 61. Em relação aos testes

6 e 7, os valores de heuística baixaram cerca de 4 valores. Nos testes 2 (não pontua a

análise sintáctica),4 e 3, os valores de heuística desceram 12, 18 e 25 respectivamente.

5.2.4 HAREM

O HAREM é uma avaliação conjunta de sistemas de REM em português, organizada
pela Linguateca. Este evento pretende avaliar o sucesso na identificação e classificação
de nomes próprios na língua portuguesa. Mais detzúhes sobre o HAREM podem ser

encontrados na subsecção 2.4.5.

Na avaliação do marcador de nomes próprios foi utilizado um corpus de 2 textos

de 100 frases cada do HAREM. Com este corpus foram feitos 8 testes com variação

das pontuações atribuídas aos candidatos a nomes próprios e às interpretações de frases

representáveis por estruturas sintácticas.

Teste com corpus do HAREM

Os resultados obtidos nos 8 testes com o corpus do HAREM podem ser vistos na tabela

5.5.

Teste Prec (7o) Cob (7o) Med-F (7o) Val-H
Teste I 0,7 659 0,8827 0,8202 33,53

Teste2 0,7559 0,8827 0,8144 21,63

Te ste3 0,6684 0,7194 0,6929 20,03

Teste4 0,7126 0,8397 0,7710 25,62

Teste5 0,7630 0,8827 0,8185 34,05

Teste6 0,7 582 0,8757 0,8127 32,11

Teste7 0,7 573 0,8821 0,8 I 07 33,82

TesteS 0,7 659 0,8827 0,8202 32,33

Tâbela 5.5: Testes com corpus do HAREM

Na Figura 5.19 pode ver-se um gráfico com as médias de precisão, cobertura e

média-F para o corpus do CLEF nos 8 testes.

Na Figura 5.20 pode ver-se um gráfico com a média dos valores de heuústica do

corpus para o CLEF nos 8 testes.

Na Tabela 5.5 e na Figura 5.l9 pode ver-se que os testes que obüveram os melhores

resultados, foram os testes 1, 2,5,6,7 e 8 com valores próximos dos76Vo,887o e82Vo

em termos de precisão, cobertura e medida-F. No teste 4 (não considera o tamanho dos

nomes próprios), os resultados desceram cerca de 5Vo,4Vo,5Vo em termos de precisão,
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cobernrra e medida-F. No teste 3 (não acede à Wikipédia), os resultados desceram cerca

de lOVo, 167o, 13% em termos de precisão, coberírra e medida-F.

Na Figura 5.20 pode ver-se que os testes que obtiveram os valores mais elevados de

heurística foram os testes 1, 5 e 7 com valores próximos dos 34. Em relação aos testes

6 (não pontua as expressões entre as aspas) e 8 (não pontua as datas marcadas como

nomes póprios), os valores de heurística baixaram cerca de I valores' Nos testes 4, 2

e 3, os valores de heurística desceram 8, l3 e 14 valores re§peÇtivamente.
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Conclusões e Thabalho Futuro

Este capítulo encontra-se diüdido em duas secções. Na secção 6.1 são dadas a co-
nhecer algumas das conclusões retidas. Na secção 6.2 sáo feitas algumas sugestões

para o melhoramento do analisador sintáctico/semântico e do marcados automático de

nomes próprios.

73
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6.1 Conclusões

ctpÍruto 6. coNCLUSÕes z TRABALHo FUTrrRo

Nesta dissertação implementou-se um analisador sintáctico/semântico e um marcador
automático de nomes próprios para o processamento de frases inteÍrogativas em sis-
temas de pergunta-resposta.

O analisador sintiíctico/semânüco pode utilizar \m parser Top-down e um outro
parser Bottom-up do tipo Chart Parser. Ainda, o analisador pode recorrer ao uso do
marcador de nomes próprios com o intuito de reduzir o número de análises sintácticas

e semânticas numa frase.

O analisador sintáctico/semântico sem recoÍreÍ ao marcador de nomes próprios e

utilizando o Top-down mostrou-se mais eficiente do que com o Chart Parser na aniálise

de 100 perguntas do CLEF (Texto I do CLED. Na subsecção 4.2.1 pode ver que o
analisador com o Top-down falhou análise em 3 frases e com o Chart Parser falhou
análise em 5 frases. Em relação à percentagem de DRS's inconectas, a analisador com
o Top-down apresentou uma percentagem de 62,35Vo e com o Chart Parser de 62,42Vo.

Para avaliar os números de estrutuÍas sintácticas e DRS's geradas com o analisador

sintáctico/semântico sem recuÍso e com recurso ao marcador de nomes próprios foram
utilizados 3 corpus (7 textos de 100 frases cada do CLER 3 textos de 100 frases cada

do híblico e 2 textos de l(X) frases cada do HAREM) de diferentes fontes.

O analisador sintáctico/semântico sem recurso e com Íecurso ao marcador de nomes
próprios, utilizando o parser Top-down obteve a maior quantidade em média de es-

trutuÍas sintácticas e DRS's paÍa o corpus do Público (28,02 ES's e 11,38 DRS's s/
marcador, e 25,O2 ES's e 9,52 DRS's c/ marcador - Tabela 4.12). Enquanto, que com
o Chart Parser obteve a maior quantidade em média de estruturas sinúcticas para o
corpus do CLEF (20,05 ES's s/ marcador e 13,31 c/ marcador) e maior quanüdade em

média de DRS's para o corpus do Público (l1,33 DRS's s/ marcador e 7,66 DRS's c/
marcador -Tabr,la4.l2).

Visto, que o analisador sint'íctico/semântico sem recurso e com recurso ao mar-
cador de nomes próprios apresenta uma quantidade elevada em média de estruturas

sintácticas e DRS's para o corpus do híblico, é de supor que a maioria das frases deste

corpus teve análise sinúctica e semântica. No entanto, pode ver-se pela Tabela 4.13
que a percentagem de frases analisadas pelo analisador sintáctico/semântico sem re-
curso e com recurso ao marcador de nomes próprios, utilizando os parser's Top-down
e Chart Parser para o corpus do Público, foi baixa (apenas cerca de 1l7o das frases

obtiveram anáIises sintácticas e semânticas). Então pode concluir-se, que ter em média
um elevado número de estruturas sintáctica e DRS's num corpus não significa que a
maioria das frases obtiveram anáIises sintiíctica e semântica.

O uso do marcador de nomes próprios no analisador sintáctico/semântico conseguiu

reduzir o número de estruturas sintrícticas e DRS's em relação ao mesmo analisador
sem uüüzar o marcador de nomes próprios, e a percentagem de frases analisadas

manteve-se em ambos os casos. No entanto, não se pode concluir se o número de

estruturas sintácticas e DRS's correctas se se mantiveram em ambos os casos, porque
não foram analisadas as estruturas sintácticas e as DRS's geradas pelo analisador com
recurso ao marcador de nomes próprios por falta de tempo.

O analisador apresentou melhores resultados para o corpus do CLEF, relaúvamente
ao corpus do Fíblico e do HAREM. Este resultado deve-se ao analisador ter sido de-

senvolvido para a anrflise de frases interrogativas, e visto, o corpus do CLEF ter maior
quantidade de frases interrogativas.

O marcador automáüco de nomes próprios pode recorrer à Wikipédia para pes-

quisar nomes próprios, além disso, pode utilizar a construção de estruturas sintácticas



6.1. CONCLUSÕES 75

em cada interpretação de uma frase para encontrar a interpretação com mais nomes
próprios marcados corÍectamente. Para tal, foi utilizada uma função heurística que

atribui pontuações aos nomes próprios marcados e às interpretações de frases que

contêm estruturas sintiícücas.

Na avaliação do marcador de nomes próprios foram utilizados 3 corpus (7 textos
de 100 frases cada do CLEF, 3 textos de l0O frases cada do húblico e 2 textos de 100

frases cada do HAREM) de diferentes fontes.
Com o marcador de nomes próprios foram feitos 8 testes com variações das pontua-

ções atribuídas aos candidatos a nomes próprios marcados e às interpretações de frases
que contém estruturas sintácticas.

O Teste I foi um dos testes que obteve os melhores resultados. Este teste é visto
como um teste de referência paÍa os restantes 7 testes realizados (em cada um destes

testes pretendeu-se medir o impacto de um parâmetro de afinação do marcador relati-
vamente ao Teste l).

Nos restantes testes pretendeu ver-se o impacto:

o Teste 2 - de ualizar a análise sintáctica na marcação de nomes próprios.

o Teste 3 - de utilizar a Wikipédia como fonte para pesquisar nomes próprios.

o Teste 4 - de não valorizar o tamanho dos nomes próprios nomes próprios.

o Teste 5 - de não valorjzar negativarnente números isolados marcados como n(>
mes próprios.

o Teste 6 - de não valorizar expressões entÍe aspas marcados como nomes próprios.

o Teste 7 - de não valorizar datas marcadas como nomes próprios.

. Teste 8 - de não valorizar horas marcadas como nomes próprios.

O marcador de nomes próprios com o corpus do CLEF obteve resultados mais
baixos nos testes 3 (os resultados baixaram cerca de 4 7o, em terrnos de precisão cober-
tura e medida-D e 4 (os resultados baixaram cerca de 8 7o, em termos de precisão
cobertura e medida-F). Pode-se concluir que não aceder à V/ikipédia e não desval-
orizar números isolados marcados como nomes próprios no corpus do CLEF baixa o
desempenho do marcador.

Em relação aos valores de heurÍsüca, os resultados baixaram nos testes 2, 3 e 4. No
teste 2, o valor de heuística baixou significativamente (cerca de 86 valores a menos

que no teste l). O teste 2 mosüa que a maioria das frases teve análise sintáctica no
corpus do CLEF', porque a diferença de heurística entre o teste 2 e I é elevada.

O marcador de nomes próprios com o corpus do húblico obteve resultados mais
baixos nos testes 3, 4,5,6,7. Nos testes 4 (os resultados baixaram cerca de 247o, l87o
e 2l%o, em termos de precisão, cobertura e mediada-F) e 5 (os resultados baixaram
cerca de 67o e 39o, em termos de precisão e mediada-F), os resultados baixaram sig-
nificativamente em relação ao teste l. Pode concluir-se que não consideraÍ o tamanho
dos nomes próprios e não valorizar negativamente números isolados marcados como
nomes próprios no corpus do hiblico baixa o desempenho do marcador.

Em relação aos valores de heuística, os resultados baixaram nos teste 2,3,4,6 e

7. Nos testes 2 e 4, os valores de heuística baixaram cerca 12 e 25 valores. O teste

2 mostra que a maioria das frases não teve anrflise sintiíctica, porque a diferença de

heuística entre o teste 2 e I é baixa (cerca de 12 valores de heuística). O teste 3

mostra que a maioria dos nomes próprios são compostos de várias palawas, porque
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não valorizando o tamanho dos nomes próprios, o valor de heuística caiu cerca de 25

valores.

O marcador de nomes próprios com o corpus do HAREM obteve resultados mais
baixos nos testes 3 (os resultados baixaram cerca de lÜVo, l6Vo e l3%o, em terÍnos

de precisão, cobertura e mediada-F) e 4 (os resultados baixaram cerca de 57o,4Vo e

5Vo, em termos de precisão, cobertura e mediada-F). Pode concluir-se que não aceder

à Wikipedia e não considerar o tamanho dos nomes próprios no corpus do HAREM
baixa o desempenho do marcador.

Em relação aos valores de heuística, os resultados baixaram nos teste 2, 3 e 4. Nos

testes 2, 3 e 4, os valores de heurística baixaram cerca de 13,14 e 8 valores. O teste

2 mostra que a maioria das frases não teve análise sinúctica, porque a diferença de

heurística em o teste 2 e I ébuxa (cerca de l3 valores de heurística).
Relaüvamente aos 3 corpus, os valores mais elevados nas métricas de precisão,

cobertura e medida-F foram encontrados no corpus do CLEF (cerca de 98Vo de pre-
cisão, cobertura e medida-F), em segundo lugar surgiu o corpus do húblico (cerca de

93Vo de precisão, 95Vo de cobertura e 94Vo de medida-F) e finalmente o corpus do

HAREM (cerca de 777o de precisão, 887o de cobeÍura e82?o de medida-F).

Quanto aos valores de heurística dos 3 corpus, o corpus do CLEF apresentou os

valores mais elevados (cerca de 103 valores de heurísüca), em segundo lugar surgiu o

corpus do Público (cerca de 6l valores de heuística) e finalmente o corpus do HAREM
(cerca de 34 de heurística).

Apesar de um corpus obter em média mais de metade dos valores de heuística de

um outro corpus não significa que o mesmo tenha tido mais de metade das frases com

análise sintráctica. Exemplo disso, é o corpus do Príblico que obteve em média cerca de

6l valores de heuística (em média mais de metade do valor obüdo com o corpus do

CLED e o corpus do CLEF obteve em média cerca de 103 valores de heuística. No
entanto, o corpus do híblico obteve análise em cerca de ll%o das frases e corpus do

CLEF em cerca de 95Vo (mus 84Vo em relação ao corpus do Público). Os 61 valores

de heurística obtidos com o corpus do Público têm ajustificação de este corpus conter
mais quantidade de nomes próprios e/ou nomes próprios com maior tamanho.

6.2 Tbabalho Futuro

A maioria das frases no analisador sintáctico/semântico falhou foi devido à falta de

coordenação de frases. Esta é uma regra importante a implementaÍ nos seus parser's
(Topdown e Chart Parser).

Os números de estruturas sintácticas e DRS's obtidas com o analisador sinúcti-
co/semântico foram elevados. A utilização do marcador de nomes próprios no ana-

lisador conseguiu reduzir o número de estrutuÍas sintácticas e DRS's, no entanto não

se teve tempo suficiente para verificar se o número de estruturas sintáctica e DRS's

coÍÍectas se manteve. Este é um estudo importante a fazer futuramente.

Como as DRS's são as estruturas que mais interessam na representação de uma
frase, pode desenvolver-se uma função heuísüca para escolher de entre as DRS's, a

que melhor a representa. Escolhendo.se as DRS's que têm menor número de referentes,

de entre estas as que têm mais referentes definidos e menor número de argumentos nos

predicados que correspondem à reescrita dos verbos.

Como dito anteriormente, o analisador sinúctico/semântico pode ser melhorado
com adição de mais regras gramáticais aos seus parsert. Ainda em relação ao ana-

lisador sintáctico/semântico, será interessante transportar o mesmo para o Inglês.
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O marcador de nomes próprios tal como o analisador sinúctico/semântico, pode
ser melhorado com a adição de regras gramaticais ao seu analisador sintáctico.

No marcador de nomes próprios também podem ser exploradas outras inforrnações
pÍesentes nos textos. Exemplo disso, são as palavras próximas do nomes próprios
conhecidas por metapalavras. Estas palawas dão alguma informação sobre os nomes
próprios. Além das metapalavras, também se podem utilizar as abreviaturas que se

encontram próximas dos nomes próprios e dão algumas informação acerca dos nomes
próprios.

Quanto ao marcador de nomes próprios será interessante transportar o mesmo pÍlra
o Inglês e incluir a classificação de entidades mencionadas.
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CLEF

Textol

Em que ano foi atribuído o prémio Nobel a Thomas Mann? Quem é o administrador-
delegado da Fiat? Em que cidade se encontra a prisão de San Vittore? Qual a unidade
de medida da frequência? Qual o aumento da população mundial por ano? Qual o
nome próprio do juiz Borselino? Quantos guarda-costas foram mortos no atentado ao
juiz Falcone? Quem é Shimon Peres? Que cargo ocupa Ariel Sharon? Quando foi
atribuído o Prémio Nobel da Paz a Yasser Arafat? Qual é a cidade santa dos judeus? A
quanto se eleva o número de refugiados palestinianos no Líbano? Em que ano reben-

tou a Intifada? Como se chamavam os pilotos suicidas japoneses? Que nação é a

principal fornecedora de armas a países do Terceiro Mundo? Em que ano foi lançada

a bomba atómica sobre Hiroshima? A que partido pertencia Hitler? Que língua se fala
na Alemanha? Quantos milhões de judeus foram mortos durante a Segunda Guerra

Mundial? Onde era o campo de concentração de Auschwitz? Quem é o maior op-
erador de telemóveis do mundo? Em que ano terminou a Segunda Guerra Mundial?

Qual é o primeiro nome de Hitler? Que moeda se usa na Alemanha? Qual é a capital da

Rússia? Onde ocorreu uma catástrofe ecológica? De que nacionalidade eram os dois
petroleiros que causaram a catástrofe ecológicajunto a Trinidade e Tobago em 1979?

Onde reside Arafat? Quando foi introduzido o alfabeto cirflico? Quantos desemprega-

dos há na Europa? Como se chama o presidente da Greenpeace Internacional? Qual é

a capital do Japão? Que seres vivos são capazes de absorver dióxido de carbono? Por
que é coberta a Antrárctida? Por que é causado o buraco do ozono? Que pode causar

o cancro do pulmão? Quantos anos tem o Papa? Quantas religiões monoteístas há

no mundo? Quantos são os católicos no mundo? Quantos judeus existem no mundo?

Em que cidade se encontra a Basflica de São Pedro? Em quantos estados americanos

existe a pena de moÍe? Quantas execuções houve nos Estados Unidos em 1993? Em
que ano foi abolido o apartheid na África do Sul? A quanto se eleva a população dos

EUA? Quantos anos de prisão cumpriu Nelson Mandela? Como se chama o partido

separatista curdo? Quantos detidos há no Corredor da Morte na Califómia? O que é
a UNICEF? Em que idade termina p escolaridade obrigatória em Itiália? Quando se

demitiu Nixon? Quem impôs o embargo contra o Iraque? Mencione um cetáceo. De
quem tiraram o nome os zapatistas? Quantos genes humanos há? Quem são os amish?

Quem é o imperador do Japão? Quantas pessoas falam gaélico na Escócia? Quando
obteve a Letónia a independência? Onde é a mesquita de al-Aqsa? Que animal é capaz

de emitir luz? Como se forma o ozono? Onde é o Vale dos Reis? Como se chama a

companhia aérea oficial alemã? Quando é que o píncipe Carlos e Diana se casaram?

Onde se situa o CERN? Quanto custou o Túnel da Mancha? Onde é o Centro Médico
Cedars-Sinai? Em que ano ocorreu o furacão Andrew? O que é a UEFA? Cite uma
unidade de radioactividade. Em que país europeu fica Galway? Em que ano foram
os Jogos Olímpicos de Barcelona? De que são feitos os implantes mamários? Quem
é Yves Saint-Laurent? A que galáxia p€rtence aTetra? Em que ano foi construída a

Estátua da Liberdade? De que são feitos os cabos de fibra óptica? Qual a população
da Chechénia? Que forma de govemo tem a França? Quantos continentes há? Qual o
nome da mulher de KuÍ Cobain? Indique um jogo de tabuleiro. Em que ano teve lugar
a gueÍra do Yom Kippur? Quantas pessoas morrem devido a minas anti-pessoais an-

ualmente? Qual o vulcão activo mais alto da Europa? Que rio banha Dublin? Quantos
bávaros são católicos? O que é a Amnistia Internacional? Quem é Silvio Berlusconi? O
que embrulhou o artista Christo? O que faz um luthier? Cite uma mzáo para suicídios
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de adolescentes. Quando foi lançada a sonda espacial Ulisses? Quem são os Simpsons?

O que é a maçonaria? Onde fica a Praça Vermelha? Que celebridade foi fotografada
por Man Ray? Em que ano se tomou o Papa João Paulo II o Sumo Pontífice? Quem
libertou a cidade de Saint-Màre-ÉgIse no Dia D?

Texto2

Qual a ârea da Selva Lacandona? Quanto tempo demorou Christo a embrulhar o Re-
ichstag alemão em Berlim? Quantos asuonautas levava a bordo o vaivém Atlantis?

Quantos mortos por asfixia houve no metro de Baku? Quantos quilómetros da fron-
teira mútua foram disputados pela Argentina e pelo Chile? Como se chama o interior
de um barco? Que líqúdo é inodoro e insípido? Onde fica o Reichstag? Que tufão
nas Filipinas causou mais de l(X)O mortos ou desaparecidos? Que inalou Joseph Bryan
Thomson que lhe provocou a morte? O que é que o Barão Marcel Bich inventou? Que
complexo desportivo foi inaugurado em Buenos Aires em Dezembro de 1993? Que
vaivém americano levou pela primeira vez um astronauta russo a bordo? Em que país

fica Essen? Onde se entregam os Óscares? Onde se celebraram os JO de 1992? So-

bre que continente estií o buraco do ozono? A que altitude estií a camada de ozono?
Onde fica o arquip,élago de Svalbard? Onde fca o Rio de Janeiro? Onde se realizou
a Conferência Mundial da Mulher? Onde fica Tarbes? Em que cidade explodiu uma
carta-bomba? Que realizador de cinema italiano foi premiado com um Óscar? Quem
é o directoÍ-geral do Fundo MoneL'ário Internacional? Quem é Arabella Kiesbauer?

Quem é ChÍisto? Quem é Bill Clinton? Quem é Leo Reting? O que é o IFOP? Quem
é João Paulo tr? O que é o Parlamento Europeu? Quem era presidente dos Estados

Unidos em1994? Em que país foi prorrogada a operação das Nações Unidas até31 de

Março de 1995? Quem era o presidente da Coreia do Norte antes de 1994? Quem era

o presidente da Coreia do Norte depois de 1994? Que empresas energéticas se fundi-
ram durante 1995? Em que ano se celebrou a Conferência Intemacional da Mulher
antes de 1995? Quem ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 1994? Que equipa
venceu a liga de futebol espanhola na época 1994-1995? Que país europeu comprou
dois aviões CASA C-212-3fi) Aviocar em 1994? Que valor se progÍamou no âmbito
do IFOP no peíodo 199+1995 para a renovação da frota espaúola? Qual a melhor
maneira de combater as alergias? Como se determina a proporção de deutério carac-

teística de cada vinho? Como se garante a cobrança de sanções? Como se pretende

levar a cabo o planeamento familiar no Peru? Como começa o cancro, de acordo com
o Método Hamer? Como que é que se faz a angiografia com indocianina? Como se

eliminam as reacções de rejeição do sistema imunológico? Como se aplica o método
Hamer? Em que cidade fica o Museu Van Gogh? Como se chama a filha do líder
chinês Deng Xaoping? Diga o nome de um wlcão japonês. O que é a GM? O que

é o FSK? Em que país fica Vukovar? Em que cidade americana se encontra o Museu
Warhol? Quem é Andy Warhol? Quem é Keith Richards? Quem descobriu o vÍrus da

sida? O que é a Yves Saint-Laurent? Quem é a ministra do Ambiente alemã? Men-
cione um bonecreiro. Quem é o presidente da UEFA? Quem é o líder dos republicanos
no Senado dos Estados Unidos? Quem foi o fundador da cadeia noticiosa CNN? Em
que país fica East London? O que é a MTV? Quando é que houve um golpe de estado

em Chipre? Quando nasceu Alberto Giacometti? Como se chama o líder dos cipriotas
turcos? Como se chama o filho do escritor e Prémio Nobel Thomas Mann? Quem é o
presidente do Iémene do Sul? Quem é o líder do KwaZulu? De que clube de futebol
francês foi Bernard Tapie presidente? Qual o nome do presidente da Reserva Federal
americana? Quem foi um dos fundadores da Greenpeace? Em que ano foi fundada a
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NAf,O? Onde nasceu Nick Leeson? Qqem é João Havelange? Qual era a moeda da

Argentina? Qual é a moeda do México? O que sigrrifica a abreviatura OUA? Onde

fica Hyde Park? Quem assassinou Yitzhak Rabin? Qual o nome póprio do financeiro

Soros? De que partido político é dirigente Ian Paisley? Que idade tem o primeiro'
ministro russo Viktor Tchemomirdine? Quem é o presidente da Autoridade Nacional
Palesüniana? Como se defendeu Vladimir Zhirinovs§ contra manifestantes em Es-
trasburgo? Quem é Ruben Acosta? Que significa a abreviatura AWACS nos aviões

AWACS? Por que equipa corre Michael Schumacher? Qual foi o arquitecto do novo
aeroporto da cidade japonesa de Osaca? Que organização luta pela libertação do Tamil
Eelam? Que gás conribui para o efeito de estufa? Qual a companhia de aviação na-

cional belga? Qual o maior planeta do sistema solar? Que significa MBA? Que escritor
foi o último marido de Marilyn Monroe?

Texto3

Qual o ítulo do filme de Stephen Frears com Glenn Close, John Malkovich e Michelle
Pfeiffer? Que país faz fronteira a norte com o Canadá? Quem foi o primeiro presidente

dos Estados Unidos? Qual a profissão de James Bond? Quem interpretava o papel
de James Bond nos primeiros filmes da série 007? Quem interpreta o papel de James

Bond no úlümo filme da série ü)7? Onde se realiza o MotoÍshow? A quem se pede uma
hipoteca? Que escola frequentará Guilherme, o filho mais velho do príncipe Carlos?

De que grupo musical fazia parte Michael Jackson quando era criança? Como morreu

Jimi Hendrix? Quem era o pai de Lisa Marie Presley? Com quem se casou Michael
Jackson? Em que género musical se distingue Michael Jackson? Como se chama a
companhia discogúfica de Michael Jackson? Quem foi o inventor da televisão? Quan-
tos intervalos comerciais num filme são permitidos actualmente pela CEE? O que é a

Mossad? O que é o INCB? A que pena foi condenado Pietro Pacciani pelos crimes do
monstro de Florença? Quantos crimes são atribuídos ao Monstro de Florença? Qual o

diário italiano mais lido? Quantas pessoas sobrem de obesidade nos Estados Unidos?
Diga um ingrediente base da cozinha japonesa. Em que ano foi frindada a Greenpeace?

Quando foi aprovada a Convenção dos Direitos da Criança? Nomeie uma pessoa acu-

sada de pedofilia. Com que idade são convocados osjovens para a inspecção militar?

Quantos analfabetos há no mundo? Quem é o ministro da Saúde francês? Como está

o Papa? Que empresa foi acusada de usar trabalho infantil? Que presidente americano

não se apresentou ao serviço militar? Quem descobriu a radioactividade? Onde foi
fundada a Greenpeace? Há quantos anos funciona o Greenpeace? Qual era o objec-
tivo da primeira acção realizada pela Greenpeace? Quantas guerras estão a decorrer no
mundo? Quantas minas anti-pessoais há no mundo? Mencione um factor de risco para

as doenças cardiovasculares. Que categoria profissional está mais em risco de cancro
do pulmão? Que parte do organismo é atacada pelo vírus Ebola? Quando é que se reg-
istou pela primeira vez o vírus Ebola? Mencione um sintoma do vírus Ebola. O que é

o Comité Intemacional da Cruz Vermelha? Como é ransmitido o vírus Ebola? Indique

um pesticida. Em que dia calha o Ano Novo chinês? Quem é Jean-Bertrand Aristide?
Onde ocorre o El Niflo? Em que ano ocoÍreu a secessão da Bósnia da Jugoslávia?

Diga o nome de um jornal francês. Quando ocoÍreu o ataque bombista ao World Trade

Center? Quando é que John l,ennon foi assassinado? O que fazem os anti-oxidantes?
De que morreu River Phoenix? Em que ano foi visível o cometa Halley? Em que dia

calha o solstício de verão? De que é extraído o ácido salicflico? Onde é a Torre Incli-
nada? Em que unidade é medida a velocidade de processamento de um chip? Quem
é Paul Simon? O que são os carabinieri? Onde é o aeroporto de Heathrow? O que
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ê aYakuza? Como pode ser tratada uma alergia? De que cor é o monóxido de car-
bono? Quem é o Presidente da Câmara de Nova Iorque? O que é a FDA? Como é que

as plantas convertem a luz em alimento? Onde fica o Museu do Hermitage? Quan-
tos cardeais elegem o Papa? Qual é o primeiro nome de Armani? Como funciona o
MRI? Qual é a nacionalidade de Aristóteles Onassis? Quem é Alan Türing? Qual a
idade de Beck Hansen? Quem é Arlequim? Em que guerra combateram as Brigadas
Internacionais? Quem foi o último czar da Rússia? Mencione o nome de um robot.

Como se pode poupar energia? Que animal amrlha? Quantos pandas há em estado sel-

vagem na China? Como funciona a acupunctura? Para que é usado o anidrido acético?

De que país é originário o tango? Qual a nacionalidade do Mitubishi Bank? Qual o
acrónimo da Amnistia Internacional? Em que país se professa o budismo? Que país

exporta aroz? Qual é o país que é o maior produtor de diamantes? Que cargo detinha
Silvio Berlusconi? Que país regressou à UNESCO apos 38 anos de ausência? Que
prémio partilharam Yasser Arafat, Shimon Peres e Yitzhak Rabin? Que percentâgem

do comércio mundial de diamantes se concentrou em Antuérpia em 198,4? Quantas
pessoas morreram nas inundações na Holanda e na Alemanha em 1995? Quantos bud-
istas há em Espanha? Qual a distância que é percorrida no rali Granada-Dacar? Quem
é o director-geral do Fundo MoneL'írio Internacional?

Ibxto4

Quem recebeu o Prémio Príncipe das Asnírias de Invesügação Cientifica e Tecnológica
pelo desenvolvimento da primeira vacina sintética contra a malária? Quem presidiu à
reabertura do Museu Sefardita de Toledo? Quando assumiu o cargo o primeiro presi-

dente de Cuba? Em que ano é que o Iraque invadiu o Kuwait? Em que dia foi execu-

tado José Rizal? Em que dia se celebra a descoberta da América? Que dia corresponde

ao início do século XXI? Quando foi a Guerra do Chaco? Em que dia de Junho de

1995 é que explodiu uma carta armadilhada? Quando é que os manchu invadiram
a China? Quando entrou em vigor o tratado da NAFIA? Quando é que se fixou na

Colômbia José Celestino Mutis? Refira uma companhiapetrolífera. Indique uma com-
panhia de fast-food. De que canal é apresentadora Arabella Kiesbauer? Com que

organização palestiniana anunciou o Vaticano o estabelecimento de relações oficiais?

Que exército ocupou o Haiti? Que instituição fundou Andrés Townsend Ezcurra? Que
partido venceu as primeiras eleições multinaciais na África do Sul? Que comissão

internacional condenou pela primeira vez formalmente o anti-semitismo e a xenofo-
bia? Que igreja aprovou novas regras para a ordenação de mulheres? Que instituição
constituiram o Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, a Guiné-

Bissau e Cabo Verde em Brasflia? O que é a NAITIA? O que é o Mercosur? Quem foi
Rosa Chacel? Como achra a hormona do crescimento? Quem é Alain Juppé? Quem
é Shoko Asúara? Quem é Franz Schiinhuber? Onde fica Indiana? Quem é Bruce

Morrison? O que são as FARC? Onde é Caltanissetta? Qual a abreviatura do Exército
Popular de Libertação do Sudão? Qual é a capital da Venezuela? O que é o ACNUR?

Quem é o ministro.presidente bávaro? Esmirna fica em que país? Quem é o ministro
da Economia alemão? De que companhia é Christian Blanc presidente? Refira uma
cidade finlandesa. QuaI a localização de Tipaza? Quantos habitantes tem Bombaim?

Quem é o director da AIEA? O que é a AIEA? Onde é a sede da AIEA? Quantas
pessoÍrs vivem no Brasil? Em que cidade italiana fica a Fonte de Trevi? Quem é o
fundador da Motown? Qual o primeiro nome do líder turco Atattirk? Quem é Andrew
Morton? Quantos habitantes conta a África do Sul? O que é a NASA? Quem planeou

o Palácio dos DespoÍos São Jorge em Barcelona? Como se chama a rainha da Dina-
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marca? Como se chama a mulher do presidente peruano Alberto Fujimori? Em que

país fica Silver Star? Como se chama o primeiro.ministro do Ruanda? Quem é o rei da

Bulgária? Que líder do ANC se tornou presidente da África do Sul? Quem é o pres-

idente da Câmara dos Representantes americana? Indique uma província de Espanha.

Em que ano foi assassinado o presidente chileno Salvador Allende? Quem é Marvin
Mins§? Em que ano nasceu Nelson Mandela? Como se intitula a autobiografia de

Nelson Mandela? Como se chama a viúva do falecido presidente de Moçambique,

Samora Machel? Quando foi fundada a companhia Netscape Communications? Quem
é Juan António Samaranch? Quando é que Pinochet chegou ao poder no Chile? Onde

é o CERN? Quem é o líder do partido Likud? O que é a Goldman Sachs? Que paÍs tem

uma província chamada Anüoquia? Qual a maior companhia de software do mundo?

O que é a MSNBC? Quemé Andrew Lack? Quem produz olnvirase? O que é aIU-
PAC? Onde estií preso Hugo Lacour? Qual o valor do Prémio Artístico de Darmstadt?

Quando nasceu Marie-Jo Lafontaine? Onde nasceu Marie-Jo Lafontaine? Onde tem
lugar a documenta? O que é a ALDI? Como se chama o presidente da associação de

comércio do Hesse? Quantas empresas artesanais existem no Hesse? Quantos assi-

nantes tem a MSN? Que produto da Sun vai a Microsoft licenciar? Quando se tomou
Butzbach uma cidade de guarnição? Quem é o director dos arquivos municipais de

Butzbach? Quando é que o cardeal Raymund Peraudi visitou Butzbach? Onde é a

sede do Instituto Monetário Europeu? Quem é Marvin Minsky? O que eram os FTP?

Quanto pagou a IBM pelo Lotus? Que empresa tem a sua sede em Armonk? Quando
foi preso Hugo Lacour? Que chamou a Saab de volta à fábrica? A quem pertence a

Saab Automobiles?

Texto5

O que é a UMCE? Quem é o presidente da IINICE? Quem é o secretário-geral da

secção alemã da Amnistia Intemacional? Quem foi forçado a demitir-se de gover-

nador da Caríntia em 1991? Quando foi fundada a Dreamworks SKG? Quem fun-
dou a Dreamworks SKG? Que companhia investirá na Dreamworks SKG? Quem é

Christoph Ransmayr? Quem recebeu o prémio Kafka da Literatura em 1995? Quem
é Jorma Ollila? Quem é o presidente da Nokia? Qual é a maior empresa industrial da

Finlândia? Qual o lucro do grupo electrónico e de telecomunicações finlandês Nokia
em 1994? Quando é que a IBM lançou o primeiro PC? Quantos empregados tinha o
grupo HP no final de 1994? Que proporção do seu volume de negócios faz a HP na

Europa? Ondeé ocasteloEsterhazy? O que é oCERN? Onde é asede do CERN?

Quantos estados-membros tem o CERN? Quem é Kevin Mitnick? Onde é a sede da

Lindt & Sprüngli? Quando foi criado o CERN? Quem é o diÍector do CERN? Quantas
pessoas trabalham no CERN? Qual é a capital estadual do Sarre? Quantos habitantes

tem a Eslovénia? Quem é Peter Tulviste? Quando entraram os tanques do exército
jugoslavo na Eslovénia? Que firma vendeu a Studer Revox AG? Por quem foi com-
prada a Studer Revox AG? Quando foi fundada a Studer Revox? Onde é a sede da

Harman International Industries, Inc? Como se chama a moeda da Geórgia? Quem
é Nodar Dschawachischwili? Em que área aumentou a HP o seu volume de negócios

em 1994? Quem é Thomas Klante? Que substâncias serão tratadas na instalação de

tratamento definiüvo Konrad? O que é Mayr-Melúof? Quando sená Weimar capital
cultural da Europa? Quem é Giitz Friedrich? O que é o BMFT? Como se chama a

norma europeia para comunicações móveis? O que é a Ericsson? O que é o ETSI?

Quem produz o carro compacto Smart? Quando aparecerá no mercado o cÍuro com-
pacto Smart? Que empresa será fundada conjuntamente pela Mercedes e pela SMH?
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Que produz a empresa Victorinox? Que produz a MCC? Onde é que o Ubilab está rep-

resentado com o seu próprio endereço? Qual o monte mais alto do mundo? Como se

chama a montanha mais alta do Japão? Qual o símbolo mais importante de Paris? Que
danificou seriamente o Coliseu em 851? Que foi proibido no Coliseu em 438? Quanto
custará o Intemet Explorer da Microsoft? De que moreram 232 pessoas no Rajasthan?

Que epidemia atingiu a Albânia? Que foi montado em Seibertenrod em Vogelsberg?

Quem foi nomeado presidente do grupo das Máquinas Fotográficas Leica? Que produz

o grupo tecnológico Leica? Que vende a Oracle? Como ocorreram 22 feridos ligeiros

no Empire State Building? Quando será inaugurado o museu Guggenheim em Bilbau?

Quem é o arquitecto do museu Guggenheim em Bilbau? O que está Frank Gerry a con-

struir em Bilbau? Que fabricante de móveis gere um museu em'Weil am Rhein? Que é

exibido no Museu do Design Vitra? Quem é Alberto Fujimori? O que é a OMC? Como

se chama o ministro do Interior senegalês? Onde fica Halifax? Quem é o ministro das

finanças russo? Quando ocoreu o atentado na estação de metro de Saint-Michel em

Paris? Quem é Umberto Bossi? Onde fica o La Scala? Quantas víúmas provocou a

vaga de calor na Ínaiat O que é a Ordem do Templo Solar? Quando molreu Lenine?

Quando ocorreu a revolução islâmica no Irão? Como se chamava o ferry que naufragou

na Suécia em 1994? Quem cometeu o atentado no metro de Tóqúo? Onde teve lugar

a Conferência Mundial do Clima de 1995? Onde fica a sede da UNESCO? Quando
aderiu a Áustria a Schengen? Como se chama o partido de Silvio Berlusconi? Quantos
católicos há em África? Quem é Philippe Biberson? O que é a Eurotunnel? Quando
foi o ataque a Pearl Harbor? Como se chama a rainha dos Países-Baixos? Quem é

Montxo Armendariz? Quem conquistou a Palma de Owo em Cannes em 1995? Quem
é Paul Feyerabend? Quantos habitantes tem o Iraque? Quantos anos de residência são

necessários para obter a nacionalidade suíça? Quem é Butros Butros-Ghali? O que é o

IRA? Onde se realiza o Concurso Chopin?

Textú

O que é o GIA? Como se chama o presidente do Burundi? Quando teve lugar a primeira
volta das eleições legislativas na Hungria em 1994? Qual o cargo de Redha Malek em

1994? Em que dia foi apresentado o plano de reestruturação da Euro-Disney? Onde

teve lugar a nona edição da Videoformes? Quem foi eleito presidente do Conselho

Geral da Guiana? De que país é Iegor Gaidar primeiro ministro? Qual o nome do
primeiro'ministro ucraniano nomeado em Junho de 1994? Quando foram os cannabis

despenalizados na Alemanha? De que grupo político é Charles Millon presidente?

Quem é o novo presidente do Ruanda? Onde teve lugar a Conferência Internacional so-

bre a População e Desenvolvimento? Qual a capital do Togo? Que quanúa exige o FC
Sevilha de Diego Maradona? Como se chama o ministro das Finanças polaco? Onde

fica Kishinev? Quantos habitantes tem os Emirados Árabes Unidos? Quem é o presi-

dente da Comissão Europeia em 1995? Como morreu Juvénal Habyarimana? Que sig-
nifica a sigla EAU? Quem venceu as eleições legislativas húngaras? Que torneio Andrei
Medveded venceu? Quem foi derrotado por Andrei Medveded na final do Torneio de

Monte-Carlo? Qual a nacionalidade do tenista Sergi Bruguera? Quem venceu o slalom

super-gigante em Lillehammer? Qual a data de nascimento de Claude Lévi-Srauss?
Onde nasceu Aleksandr Vassilievich Korjakov? Como se chama o único dirário inde-
pendente da Jugoslávia? Qual é a capital da província da Cabflia? De que paÍs é Cabul a

capital? Qual a esperança de vida em França em l99l? Qual a superffcie da República

da Chechénia? Quantos habitantes tem a República da Chechénia? Onde decorreu a

sétima cimeira da Organização da Conferência Islâmica? De que organização Pierre-
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Paul Schweitzer era director-geral? Quem venceu o torneio das Cinco Nações em

1994? Quando foi a inauguração oficial do Túnel da Mancha? Que personalidade in-

augurou com François Mittenand o Túnel sob a Mancha? Onde fica o Lesoto? Onde

decorreu o Salão Intemacional da Aeronáutica? Quantos habitantes tem o Lesoto?

Qual o nome do partido político de Ntsu Mokhele, primeiro-ministro do Lesoto? Quan-
tos filmes foram apresentados no Festival de Cinema Mundial de Montreal? Que filme

Íecebeu o Grande Prémio especial do júri no Fesúval de Cinema Mundial de Montreal?

Que actor recebeu o prémio de interpretação masculina no Festival de Cinema de Mon-
treal? Qual o nome do primeiro-ministro do Ruanda? De que país é a escritora Taslima

Nasreen? Quem foi o último rei da Roménia? Quando foi morto Babacar Seye? Qual

o cÍtÍgo de Albert Reynolds na klanda? Quantos Postos de tÍabalho prevê a companhia

Air France suprimir em 1995? Onde aterrou o Airbus da Air France após a tomada

de reféns em Argel? Quantos empregados tem o gmpo Warburg? Quando se cÍ§aram

Federico Fellini e Giulietta Masina? Qual a profissão de Danny Barker? Qual a taxa de

desemprego nos Estados Unidos no final de 1994? Qual a compaúia cinematogrâfica

mais antiga do mundo? De que escuderia é director Flavio Briatore? Quando tiveram

lugar as eleições europeias & 1994? Qual a língua oficial da República do Iémen?

Com que idade morreu Fernando Rey? Como molreu Jack Unterweger? Onde fica

Luxor? Desde quando está em vigor o embargo ao haque? Qual a alcunha de Ho

Chi Minh? Onde fica a Esfinge de Gizé? Onde é Izhevsk? Onde fica o Estádio José

Alvalade? Onde vive José Saramago? Onde nasceu Nelson Mandela? Qual o maior

satélite de Júpiter? Onde fica Turku? Qual a antiga capital da Polónia? Em que dis-

trito fica Paredes de Coura? Onde fica Sosnovy Bor? Em que ilha fica Ponta Delgada?

Onde é que nasceu Álvaro Cunhal? Onde é o hospital Júlio de Matos? Qual é o país

mais pequeno da União Europeia? Onde fica Gabrovo? Qual o estado mais setentri-

onal dos EUA? Qual é a capital da Bielonússia? Onde desagua o rio Cubango? Em

que cidade o Mosela encontra o Reno? Em que estado do Brasil fica Carnpo Grande?

Onde se situa Tianjin? Onde é a Ilha do Diabo? Quem inventou o saxofone? Quem é o

recordista mundial do salto à vara? Quem é o secretiário-geral do PCP? De quem é filha

Martine Aubry? Quem é o Presidente da Câmara de Lisboa? Quem é o Presidente da

Câmara de Lamego? Quem é o embaixador de Portugal em França? Com quem casou

Whoppi Goldberg? Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Quem é o

ministro-presidente da Renânia-Palatinado? Quem foi o último governador de Tlmor
Leste? Quem era o marido de Vieira da Silva?

TextoT

Quem é o capitão do FC Porto? Quem é o imã da mesquita de Lisboa? Quem é a minis-
tra sueca do ambiente? Como se chama a rainha da Dinamarca? Quem é o padroeiro de

Penafiel? Que grupo matou Aldo Moro? De que grupo é vocalista Teresa Salgueiro?

Que equipa venceu a Taça CERS em hóquei em paüns? De que clube é treinador

Bobby Robson? Que empresa tem uma reflnaria em l-eça da Palmeira? A que paÍtido

pertence Duarte Lima? Quem financia as IPSS? Quantos submarinos tem a mariúa
portuguesa? Quantos municípios há em Pornrgal? Qual o comprimento da Ponte do

Freixo? Quantos anos tem Inês de Medeiros? Qual a distância de Braga a Guimarães?

Qual a altura do K2? Qual o valor da díüda da Eurotunnel? Qual a ârea da Baixa-

Saxónia? Quantos habitantes tem a República Dominicana? Quantos golos marcou

Eusébio na sua carreira? A que velocidade viaja a luz? Quando foi a independência de

Cabo Verde? Quando foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos do Homem?

Quando morreu Salvador Allende? Quando moÍreu Simão Bolívar? Em que dia se
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comemora a independência do Brasil? Em que ano (rcorreu o 25 de Abril? Em que em-

bateu o Titanic? Qual o símbolo de liderança da Volta altália? O que foi erguido em

13 de Agosto de 196l? A que era alérgico Mel Blanc? Que país é campeão do mundo

de futebol? Como morreu Pasolini? Como se tornou o Brasil tetracampeão mundial

de futebol? Qual foi o primeiro filme sonoro pornrguês? Que vende Fausto ao Diabo?

Que animal é o símbolo da Namíbia? Qual o pseudónimo de Álvaro Cunhal? Qual é a

nacionalidade de Yordan Letchkov? Qual a nacionalidade de Hercule Poirot? O que era

Napoleão Itr a Napoleão Bonaparte? De que material são os frisos do Parténon? Qual

a patente de Alfred Dreyfus? De que cor é a neve? Qual é a moeda iraquiana? Qual o

endereço da Livraria Barata? Quem é lronor Beleza? Quem é Amold Ruutel? Quem
é Wim Duisenberg? Quem é Rocha Vieira? Quem é Guilherme da Fonseca? Quem é

Fernando Gomes? Quem é Valentina Terechkova? Quem é Jorge Amado? O que é o

PC do B? O que é o PSN? O que é o CSKA? O que é a Vigor? Para onde foi Freud viver

em 1939? Onde estava a rainha de Inglaterra durante a Segunda Grande Guerra? Em

que rio foram encontradas bombas da Segunda Guerra Mundial por explodir? Diga um

país atingido por um furacão. Quem encerrou a 6a Conferência Meditenânica daCruz

Vermelha e do Crescente Vermelho? Quem foi o chefe do l2o govemo de Israel? Quem

realizou o filme espanhol "Os piores anos da nossa vida"? Quem escreveu "A bicicleta

de fuonardo"? Quem decidiu criar a bolsa "Luis Donaldo Colosio"? Quem venceu o

fV Tomeio Internacional de Xadrez "Cidade de Pamplona"? Como se fará desaparecer

o "Japan Premium"? Em que ano é que o "War Powers Act"foi aprovado pelo Con-

gresso americano? Que banda contribúu para a banda sonora do filme "O Ponto de

Zabriskie"? Quem representa o papel de prosütuta em "Taxi Driver''? Quem criou a

expressão "encontros imediatos do terceiro grau"? Que afectou o "efeito tequilha"?

A que se deveu o "efeito tequilha"? Quantos desaparecidos PÍovocou o furacão "An-
gela"nas Filipinas? Que petroleiro teve um acidente depois do petroleiro "Mar Egeu"?

Que contem o "Chester Bea§"? Em que equipa de básquete joga Shaquille O'Neill?
Onde foi fundada a Hewlett-Packard (HP)? Qual a proveniência do Chaos Computer

Club (CCC)? O que é Micro Compact Car (MCC)? Onde são produzidas as barras de

chocolate "Milka"? Quem é o realizador de "Nikita"? Quando decorreu o 48o festival

de Avignon? Quem realizou "Canción de Cuna"? Quem escreveu "O Principeziúo'?

Quem é a "diva dos pés descalços"? Quem realizou o filme "Lisbon Story"? Quando

foram criadas as FPLM (Forças Populares de Libertação de Moçambique)? Quando
estreia o filme "Lisbon Story"? Quando se tornou "A Portuguesa"hino nacional? A
que país pertence o consórcio "Alfa Group"? Onde decorre o festival "Urso de OuÍo"?

Em que ano decorreu o 48o Festival de Cinema de Cannes? Que acordo foi assinado na

16â cimeira de chefes de estado da CEI? Em que datas de 1994 se realizou a 5la Mostra

Internacional de Veneza? Quem venceu o prémio de melhor actriz nos 5lo Globos de

Ouro?

húblico

Textol

Augusto Duarte é um dos implicados detidos ontem pela PJ para primeiro interro-

gatório judicial, tendo a júza de instrução Ana Cláudia Nogueira, do Tribunal de Gon-

domar, aplicado o teÍmo de identidade e residência como medida de coacção. Augusto

Duarte saiu do tribunal durante a madrugada de hoje. Por sua vez, o árbitro Jacinto

Paixão e os assistentes José Chilrito e Manuel Quadrado só foram ouvidos hoje, sendo
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que passaram a noite sob detenção. Já o empresário António Araújo, envolvido nas

transferências de algunsjogadores do FC Porto, está, neste momento, segundo a SIC

Notícias, a prestar declarações no Tribunal de Gondomar, após ter sido detido também

ontem. Hoje, a PJ deteve o presidente do FC PoÍo, Pinto da Costa, que se encontra

desde as l6hl5 no Tribunal de Gondomar, onde aguarda o interrogatório no âmbito

deste caso. O cardeal Desmond Connell e mais três arcebispos irlandeses são acusados

num relatório de 700 páginas de encobrir durante décadas o abuso sexual de crianças

por sacerdotes de Dublin. Tareq e Michaele Salahi, dois aspirantes a esfielas nesse cin-

tilante universo americano dos reality shows, infiltraram-se num banquete de Estado,

na Casa Brancq na passada terça-feira. A cantora pop Shakira vai estar em Portugal

nos próximos dias para se reunir com os chefes de Estado da América Latina e dis-

cutir formas de colaboração para ajudar as crianças laüno-americanas. Por decisão do

mesmo magistrado, foram validadas as escutas telefónicas, e a lei que pune a comrpção

no desporto foi dada como constitucional, o que suscitou recursos, sem efeitos susPen-

sivos, dos principais acusados. Estes processos foram entretanto avocados por uma

equipa liderada pela procuradoÍa-geral adjunta, Maria José Morgado. No processo

Apito Dourado de Gondomar, os 24 arguidos são suspeitos de terem montado um es-

quema paÍa induzir os árbitros a beneficiar clubes locais. A 8 de Fevereiro, o despacho

de acusação do principal processo sobre corrul)ção no futebol português citava um total

de 27 arguidos, mais três do que os levados a julgamento. O secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde, Manuel Pizarro, atribúu hoje à falta de médicos de famflia o tempo

que alguns doentes têm de espeÍar por uma consulta nos centros de saúde. O Min-
istério Fúblico está a braços com a investigação de mais de 500 mil processos-crime,

muitos dos quais classificados como graves e violentos. Quatro obras dajovem artista

sérvia KatarinaZÀjelar, que utilizam muitas vezes a música como ponto de partida.

AÍé 28 de Fevereiro no Centro de Artes Visuais de Coimbra. Robin Soderling con-

tinua imbatível no Masters de ténis. Depois de ter derrotado Rafael Nadal, o sueco

bateu nesta quarta-feira o sérvio Novak Djokovic. O médio brasileiro Fellipe Bastos,

que estava emprestado ao Belenenses, vai trabalhar a partir de hoje novatnente com a

equipa do Benfica. Abusos de sacerdotes sobre crianças têm sido noticiados também

noutros países e abalaram a Igfeja norte-americana. O Papa Bento XVI defendeu que

os abusadores devem responder perante a Justiça e no ano passado, durante a sua visita

aos EUA, encontrou-se com vítimas. Um ardiloso manual escrito para a CIA com o

propósito de ensinar os agentes secretos a usarem truques de magia chegou às bancas

nos Estados Unidos. A activista iraniana dos direitos humanos Shirin Ebadi Íevelou

que as autoridades iranianas lhe confiscaram a medalha e o diploma recebidos quando

foi premiada com o Nobel daPaz, em 2003. O conselho de governadores da agência

decidiu hoje censurar o kão por ter construído em segÍedo uma segunda central de

enriquecimento de urânio. Uma sondagem de 2üX mostrava que só 44 dos portugue-

ses manifestaram coúeceÍ o coÍonel Ernesto Melo Antunes e que destes muitos não o

consideravam um figura impoÍtante. [1í um surto de gripe A no plantel do Estrela da

Amadora. Dezasseis dos 22 atletas, os dois treinadores, o fisioterapeuta e o roupeiro

foram infectados com o vírus HlNl. Por isso, a equipa está de quarentena. A coorde-

nadora do Observatório Permanente da Justiça considera que a refoÍma penal efectuada

em Portugal não veio rcsolver os principais problemas estruturais da justiça. O Parla-

mento Europeu aprovou hoje uma resolução promovida pela eurodeputada Edite Es-

trela a defender a proibição total de se fumar nos espaços públicos fechados' Portugal

vai ter uma delegação do observatório, que terá como missão principal aleÍar para as

várias formas de violência de género. O Governo Regional dos Açores vai lançar, ainda

este ano lectivo, um projecto pioneiro de saúde escolar, que incluirá a despistagem de



9l

doenças em áreas como a saúde oral, obesidade, visão e audição. Mais de cem doc-

umentos do escritor Luiz Pacheco, incluindo cartas, entrevistas e críticas literárias,

foram comprados pela Biblioteca Nacional por 12 mil euros em leilão. Mais de seis

mil alunos das escolas do primeiro ciclo do ensino brísico nos Açores vão beneficiar,

a partir de Janeiro, de um programa de distribuição de fruta e produtos hortícolas. A
Câmara de Lisboa recebeu até ao momento 120 propostas de cidadãos para o orçamento

municipal de 2010, número que fica muito longe das 580 recebidas na eüção de 2009.

O plano de retirada das tropas estrangeiras no Afeganistão começará a ser definido

numa conferência internacional, a 28 de Janeiro, em Londres, revelou o primeiro-

ministro briüinico, Gordon Brown. O controlo das armas nucleares no Paquisüio foi
hoje transferido do PresidenleZÀÍdanpara o primeiro-ministro, no dia em que expirou

uma amnistia para casos de comrpção que protege Zardari. O Governo angolano criou

este fimde-semana uma comissão inteÍ-sectorial para a elaboração de relatórios so'
bre direitos humanos, que será coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores.

Uma sondagem de 2004 mostrava que só 44 por cento dos portugueses manifestaram

conhecer o coronel Ernesto Melo Antunes e que destes mútos não o consideravam

uma figura importante. O Governo afirma que se os diplomas de natureza económica

da oposição forem aprovados, gerarão um deseqülíbrio nas contas públicas de 23ü)
milhões de euros. Pela primeira vez desde 2ü)3, ano em que foi criado o Provedor

do Cliente das Agências de Viagens, as reclamações caíram quase dez por cento este

ano. As quebras no turismo são apontadas como uma das possíveis razões para a de-

scida, que inverte a tendência dos últimos seis anos. Os empresários portuguese§ com

negócios nos Emirados Árabes Unidos estão convictos de que a crise no Dubai é pas-

sageira, mantendo os projectos para aquele mercado e reforçando a aposta no emirato

de Abu Dhabi. O banco brasileiro Caixa Económica Federal, detido pelo Estado, estará

prestes a anunciar a compra de uma participação em pelo menos mais um banco além

do Panamericano até ao final do ano, noticia hoje O Estado de São Paulo. O checo

ZnedekZ*mantem criticado frequentemente o trabalho de José Mouriúo. O técnico

português respondeu-lhe neste sábado e de forma bem dura. Um chegou há dias a Al-
valade com a missão de atenuar a crise do Sporting. O outro pÍomete altos voos aos

adeptos do Benfica. Em comum, têm um percurso ascendente na Liga. O presidente

do FC Porto criticou os sucessivos adiamentos na regionalização. O interrogatório de

cerca de oito horas a Armando Vara, no âmbito do processo Face Oculta, terminou à

meia-noite, no DIAP de Aveiro. O juiz deverá divulgar na próxima semana as medidas

de coacção. O Banco Alimentar Contra a Fome promove hoje e domingo uma nova

campanha de recolha de alimentos em supeÍmercados de 17 regiões do país' numa al-

tuÍa em que aumentou o número de pessoas necessitadas. O conselho de administração

da REN-Redes Energéticas Nacionais decidiu hoje, em sessão extraordinária" designar

Rui Cartaxo como presidente-executivo da empresa. O Ministério da Educação vai

eliminar a divisão da carreira docente, confirmou Dias da Silva, da Federação Nacional

da Educação. O regime de Teerão comunicou ao Reino Unido que libertou os cinco

velejadores briüinicos, detidos há uma serlana pelos Guardas da Revolução no Golfo
Pérsico. Em entrevista ao pÚgUCO, o presidente da Comissão de Ambiente do PE

defende que os EUA devem ir além das metas já anunciadas por Barack Obama para

a redução de gases com efeito de estufa. PaÍte hoje para o sul do Llbano uma nova

Unidade de Engenharia do Exército Português com 130 militares, que vão integrar a

missão das Nações Unidas, presente naquele país há mais de trinta anos. Carlos Carval-

hal, treinador do Sporting, não vai podeÍ contar com Abel, Vukcevic, André Marques

e Yannick Djaló para o jogo frente ao Heerenveen, todos devido a lesão, com Izmailov
a fieinar hoje sem vigilância médica. O argentino Lionel Messi venceu hoje a Bola de
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Ouro, prémio atribuído anualmente pela reüsta France Football ao melhor futebolista
mundial. Os 20 clubes da Premier League inglesa gastaram mais de 77 milhões de

euros em pagamentos a agentes de jogadores entre Outubro de 2008 e Setembro deste

ano. Os números foram revelados pela Liga inglesa. A Federação Internacional de

Ténis aplicou uma pesada multa à tenista Serena Williams, que poderá ser afastada do
Open dos Estados Unidos se voltar a cometer alguma infracção no tomeio. Concorda
com Jorge Jesus, quando o treinador do Benfica diz que o Sporting está afastado da
luta pelo útulo? A distância dos leões em relação a Braga, Benfica e FC Porto é ir-
recuperável? Margarida, Tomás, Joana e Gustavo são quatro dos mais de 800 beMs
que foram nascer a Badajoz depois do fecho da maternidade de Elvas. Os pais vfum
vantagens. A proposta que a presidência sueca da União Europeia queria ver aprovada
pelos ministros da Saúde dos 27 foi rejeitada com os votos de Portugal e Espaúa.
Os sindicatos de professores querem saber qual será a duração da carreira proposta
pelo Ministério da Educação, bem como o número de professores em cada escalão.

Os médicos Daniel Senão e João Lobo Antunes receberam sábado à noite, no Casino
da Figueira da Foz, o Prémio Pedro Hispano 2009, atribuído pela Academia com o
mesmo nome. O imparável e electrizante maestro venezuelano Gustavo Dudamel está

de regresso a Portugal. A Orquestra Juvenil Ibero-americana tem hoje a sua estreia
mundial na Fundação Gulbenkian. Duas décadas depois do seu fim, festival Cascais
Jazz eslá de regresso esta semana com cinco concertos que recordam um dos mais
importantes eventos de divulgação do jazz em Portugal. Um homem de 4l anos ma-
tou hoje a tiro a mulher, que se encontrava dentro de uma ambulância, e um militar
da GNR em Montemor-o.Velho, no distrito de Coimbra, disse à agência Lusa fonte
da corporação. As taxas de execução do QREN estão abaixo do razoável e as verbas
deste progÍama esüio a ser mal geridas, afirma a Associação Nacional de Municípios
Portugueses. José Luís Oliveira vice-presidente da Câmara de Gondomar, presidente

da Direcção do Gondomar SC e presidente da Assembleia-Geral do Sousense, à data
dos factos, é o principal arguido no pÍocesso, sendo acusado de 26 crimes dolosos de

comrpção activa e 2l crimes dolosos de comrpção desportiva activa. O ex-presidente
do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, José António Pinto
de Sousa, responde por 26 crimes dolosos de comrpção passiva para acto ilícito. Na
óptica do MP, Pinto de Sousa teria, como contrapartida das nomeações de árbitros a

pedido, os votos para ser eleito presidente do Conselho de Arbitragem e as influências
de Valentim Loureiro junto do poder político. A acusação sustenta mesmo que uma
das contrapartidas dos alegados favores de Pinto de Sousa teria sido a sua integração,
em Março de200/., na comitiva oficial que o então primeiro-ministro, Durão Barroso,
levou numa visita a Moçambique. Os árbitros, por sua vez, beneficiavam da oferta
de artigos em ouÍo. Cameiro da Silva está tamb,ém designado para dirigir, igual-
mente no Tribunal de Gondomar, o julgamento em que o presidente do FC Porto,
Pinto da Costa, pede 50 mil euros de indemnização ao Estado por alegada detenção
ilegal. Neste caso, que será julgado a partir de 27 & Novembro, Carneiro da Silva
não pediu escusa. O maior impacto vai sentir-se no Sul, incluindo em Portugal, diz
um estudo do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia. Real Madrid
venceu e subiu ao primeiro lugar do Grupo C, enquanto o Manchester United, derro-
tado em casa pelo Besiktas, adiou a discussão do primeiro lugar do Grupo B para a
última ronda. É um professor de atletismo da Faculdade de Desporto da Universidade
do Porto que vai orientar Vanessa Fernandes. Paulo Colaço sucede a Sérgio Santos
como treinador da triatleta portuguesa. O Presidente dos Estados Unidos vai estar na
conferência climática da ONU em Copeúaga, onde será discutido um substituto ao

Protocolo de Quioto. Barack Obama participará na reunião de abertura do encontro, a
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9 de Dezembro, anunciou a Administração. A Google vai digitalizar 14 mil imagens de
artefactos preciosos guardados no Museu Nacional iraquiano e disponibilizá-las online
no início do próximo ano. Para comemoraÍ o bicentenário do nascimento do jornalista"
político e orador parlamentar José Estêvão, os Artistas Unidos apresentam esta peça a

25 de Novembro na Biblioteca da Assembleia da República, em Lisboa. José Maria
Vieira Mendes escreveu aryapaÍa os Artistas Unidos. Ana é uma mulher que procura
justificar a sua existência tendo alguém a seu lado. De 26 de Novembro a 13 de Dezem-
bro no Teatro Municipal de Almada. Para comemorar o bicentenário do nascimento do
jornalista, político e orador parlamentar José Estêvão, os Artistas Unidos apresentam
esta peça a27 de Novembro no Teafio Aveirense, em Aveiro. Obras inéditas de João
Louro que têm o jogo e a sua iconografia como ponto central. Até 28 de Fevereiro no
Centro de Artes Visuais de Coimbra. Meio milhão de mensagens de pagers enviadas
entre as 3h00 de l l de Setembro de 2001 e a mesma hora do dia seguinte nos EUA
foram publicadas no site Wikileaks, que divulga documentos confidenciais. A Quinta
São José Ribamar, antigo convento do século XY em Algés, no concelho de Oeiras, vai
ser transformada num condomínio de luxo, com um investimento de 20 milhões de eu-
ros. O património recuperado poderá vir a ser visitado, ou não, pelo público em geral.
A TMN negou hoje qualquer envolvimento na escolha da localização da Red Bull Air
Race, na sequência do apelo ao boicote promovido pela Associação dos Comerciantes
do Porto contra a eventual deslocalização do evento para Lisboa.

Texto2

O Ministério da Educação e organizações sindicais realizam hoje a segunda reunião so-
bre a estrutura da carreira docente, com os representantes dos professores à espera de
obter dados mais precisos paÍa a concÍetrzaçáo das propostas do Governo. O Tribunal
de São João Novo, PoÍo, começa hoje a julgar um mega-processo de contrabando
de tabaco para Inglaterra e Portugal que envolve 80 arguidos acusados de transac-
cionarem ilegalmente mais de I 14 milhões cigarros enre 2ü)5 e 2007. Experimente
fazer ruma busca nas Imagens Google por Michelle Obama. A primeira fotografia que

lhe aparece é uma manipulação ofensiva do rosto da primeira-dama americana. Numa
rara manobra, a Google já colocou online uma mensagem distanciando-se da imagem e
pedindo desculpa pela sua destacada presença online, sublinhando, porém, que não irá
retirá-la. Um grupo de suspeitos rebeldes islamistas lançou um violento ataque suicida
contra uma mesquita muito frequentada por militares em Rawalpindi, nos subrÍrbios
de Islamabad, causando dezenas de mortos. O chefe da junta militar que govema a

Guiné Conacri, Moussa Dadis Camara, encontra-se num avião do Burkina Faso com
desüno a Marrocos, sendo assistido a bordo por um médico. Vladimir Puün, já com
dois mandatos presidenciais cumpridos antes de assumir a liderança do Governo em
Maio de 2ü)8, deixou claro que admite voltar a candidatar-se à chefia do Kremlin em
2012. Madrid pediu hoje formalmente a Rabat que dê um passaporte a Aminatu Haidar,
expulsa a 14 de Novembro do Sara Ocidental e em grcve de fome no aeroporto de Lan-
zarote desde dia 16. Uma explosão num hotel da capital da Somália causou a morte
a três ministros, num ataque que as autoridades crêem ter tido por alvo directo enti-
dades oficiais do Governo de transição no país. José Sócrates anunciou esta manhã no
Parlamento que o Governo vai pnpor o aumento do salário mínimo nacional em 2010
para 475 euros, o que representa mais 25 euros que o valor do corrente ano. A decisão
surgiu quando faltava menos de uma hora para terminar o debate potestativo sobre as

iniciativas do Bloco de Esquerda e do PCP para combater a comrpção. O primeire
ministro, José Sócrates, anunciou hoje o alargamento do prazopdra as empresas com
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dívidas ao fisco. O Governo vai duplicar, também apenÍls durante o ano de 2010, o
pÍazo pilÍa as dívidas já existentes, permitindo que o limite seja o das 120 prestações
mensais. O centro de conferências da Cidade do Cabo, onde esta tarde se realiza o
sorteio do Mundial 2010, foi evacuado esta manhã durante algum tempo, depois de
uma falsa aimeaça de bomba. O anúncio foi feito por Jérôme Valcke, secretário-geral
da FIFA, após uma reunião do comité execuúvo do organismo, na Cidade do Cabo.
Domingos Soares Oüveira, administrador-executivo do grupo Benfica, assegura que

existem l8 milhões de euros para investir no reforço do plantel na reabertura do mer-
cado, em Janeiro. O Nacional da Madeira foi derrotado hoje por Çl em Bremen,
contra o Werder, e está fora da fase seguinte da Liga Europa. Os madeirenses ainda
assustaram os alemães na segunda paÍe, mas continuam sem vencer. Os mais de mil
controlos realizados pela LJEFA ao longo da última época desportiv4 a maioria com
recolha específica para a despistagem da EPO, resultaram em dois casos positivos, em-
bora apenas um tenha motivado castigo disciplinar. A Estradas de Pornrgal vistoriou
este ano 574 pontes e viadutos e detectou 169 casos em que estas esfuturas precisam
de uma intervenção nos próximos dois anos. Os militares que compunham a coluna
que foi atropelada numa estrada nacional em Tancos, Santarém, não usavam coletes
reflectores. O Dia Nacional do Doente com Esclerose Múltipla assinala-se hoje e visa
aleÍar paÍa as dificuldades que os doentes enfrentam no dia-a-dia devido às limitações
ffsicas causadas por esta doença que afecta mais de 5000 portugueses. O Conselho
de Escolas vai apresentar propostas para a revisão curricular do Ensino Básico, até
final do ano lectivo, baseadas em competências-chave definidas pela União Europeia
já em experimentação em algumas escolas em Língua Portuguesa e Matemática. Al-
bert Tirijnman, responsável do Banco Europeu do Investimento, declarou, esta manhã,
a disponibilidade da insütuição em apoiar pÍogÍamas para o desenvolvimento da lit-
eracia em Portugal. O Museu de Arte Popular, em Lisboa, vai reabrir em 2010 no
ediffcio onde originalmente funcionou, na zona de Belém, afirmou hoje a ministra da
Cultura, Gabriela Canavilhas. Um astronauta americano, Chuck Backer, parte numa
missão para descobú um planeta distante. Será que está preparado para aquilo que
o espera? Podem um extra-terrestre e um astronauta ser amigos? A iluminação das
principais aÍérias de Lisboa custou mais de um milhão de euros. O recurso a lâmpadas
de baixo consumo encareceu o projecto, mas a quadra ficou mais amiga do ambiente.
Um autocarro que transportava 40 alunos da Escola Profissional de Vouzela embateu
esta maúã contra um veículo ligeiro e ficou suspenso numa ravina no lugar de Volta
Escura, à entrada da vila de Vouzela, Viseu. Apesar do susto, não houve feridos e o au-
tocarÍo foi retirado mais tarde com uma grua pela empÍesa de transportes responsável.
O ministro dos Assuntos Parlamentares afrmou hoje estar a aguardar a decisão dos
tribunais quanto ao processo do qúnto canal de televisão generalista e que parajá não
pretende avançar com a I-ei da Concentração dos Media. A organização que atribui os
Prémios Puützer de jornalismo informou que modificou os seus critérios, passando a

dar mais oportunidade de participação a diferentes tipos de artigos publicados exclusi-
vamente na Intemet. Espanha a ferro e fogo. De um lado esüio os artistas, que exigem
medidas de apoio e o fim definitivo da pirataria. Do outro lado da barricada esüÍo os

internautas. Ao sexto clique, poderão acabar-se as borlas. Pode assim serresumido o
anúncio sobre a consulta gratuita de noúcias de jornais online através do Google News.
As empresas de media há muito que travam uma luta com o gigante das pesquisas, que
agÍega os conteúdos e os disponibiliza gratuitamente. Por isso mesmo, a Google pas-

sou a bola para o campo dos media. Quem quiser cobrar as suas notícias indexadas
no Google News, pode começar afazê-lo. As autoridades iraquianas actualizaram para
127 o número de vítimas mortais dos cinco atentados coordenados com cÍuros armadil-



95

hados desta manhã em Bagdad. Pela primeira vez um coronel indonésio confirmou a
morte deliberada de cinco jomalistas às mãos de soldados do seu país. O objectivo
era evitar que relatassem o ataque a Timor-Leste, em 1975. As negociações técnicas
começaram hoje no segundo dia da conferência climática de Copeúaga, estimuladas
pelo anúncio da Agência de Protecção Ambiental dos EUA sobre a possível regulação
das emissões. Os quatro deputados do PSD-M com assento parlamentar votarão con-
tra o orçamento rectificativo caso seja recusado um empréstimo 129 milhões de euros à

Madeira. O presidente do Vitória de Setúbal, Fernando Oliveira, confirmou que o clube
sadino pretende protestar ojogo de ontem com o Sponing por entender que existiram
erros técnicos do árbitro Elmano Santos. O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira,
disse que o principal objectivo do clube para esta época continua a seÍ a conquista do
título nacional de futebol, em declarações nos Paços do Concelho da Câmara Municipal
da Mealhada. Cristiano Ronaldo é um dos cinco jogadores nomeados ao prémio Jo-
gador do Ano da FIFA. O avançado tem como concorrentes ao galardão Messi, Iniesta,
Xavi e Kaka. Com o Brasil como grande favorito, a Costa do Marfim como uma das

mais fortes selecções africanas e a Coreia do Norte à espreita, quão favoráveis são as

perspectivas portugueses de ultrapassar a fase de grupos do Mundial 2010? O ciclista
espaúol Óscar Pereiro, vencedor da Volta a França em 2006, foi contratado por um ano
pela Astana, anunciou hoje a equipa cazÀqroe, que tem como chefe de fila o também
espanhol Alberto Contador. Patrícia Amorim, ex-nadadora do Flamengo, tornou-se
segunda-feira a primeira mulher a chegar à presidência do clube, quejá conta com I l4
anos, e prepara-se agora paÍa cumprir um mandato até2012. O Nacional venceu em
Leirapor 2-l e manteve-se no quarto lugar na Liga. O golo da vitória dos madeirenses
foi apontado por Felipe Lopes a nove minutos do fim. A co-incineração em Souse-
las pode ser retomada, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Administrativo,
qure faz prevalecer a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra. A jor-
nalista Maria João Seixas, de 64 anos, é a nova directora da Cinemateca Portuguesa,
iniciando funções a partir de Janeiro. O espólio integral de Fernando Pessoa vai es-

tar disponível online no próximo ano através da Biblioteca Nacional Dgital. Na Casa
Fernando Pessoa, hoje ao final da tarde, em Lisboa, Caetano Veloso disse que Lula
lhe surge como uma figura de grandeza épica. Foi a inauguração do ciclo Liwes Pen-
sadores. A poucos dias do final do ano, o produtor e encenadorFilipe Lá Féria ainda
não garantiu a renovação, para 2010, do contrato de acolhimento que lhe permite uti-
Iizar o Teatro Rivoli, no Porto. Vinte e anos depois do primeiro pedido, os habitantes
da Ilha da Culatra, no concelho de Faro, têm oficialmente, a partir de ontem, acesso

aágrua e saneamento básico. Cinco dos 16 militares feridos num acidente em Tan-
cos na sexta-feira mantêm-se hospitalizados, informou hoje o porta-voz do Exército,
tenente-coronel Hélio Perdigão. A Estradas de Portugal está disponível para reavaliar
o traçado preüsto paÍa a Auto-estraü 32, na freguesia da Branca, em Albergaria-a-
Velha. O primeiro-ministro foi ontem a Viseu fazer um discurso completamente ao
lado das expectativas dos participantes no XVII Congresso da Associagão Nacional
de Municípios Portugueses. O vereador da Câmara de Odivelas Hugo Martins foi on-
tem detido pela GNR, depois de ter sido apaúado a conduzir alcoolizado e de agredir
os guardas que acompanharam a ocorrência. Miguel Sousa Tavares, actual comentador
do Jomal Nacional da TVI, vai deixar a estação de Queluz, confirmou ao pÚgUCO
o director de informação Júlio Magalhães. O pÍfSUCO foi hoje reconhecido como o
melhor site na categoria de Breaking News nos prémios atribúdos pelo Observatório
de Ciberjornalismo. As violações de direitos humanos no Irão estão ao seu pior nível
dos últimos 20 anos, denunciou hoje a Amnistia Intemacional, que denuncia casos de
tortura, violação e mortes à margem da lei. Barack Obama recebeu hoje o Prémio No-
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bel da Paz e não esqueceu a controvérsia que rodeou a enüega do galardão ao líder de
um país envolvido em duas gueras. O multimilionário George Soros afirma ter encon-
trado os cem mil milhões de dólares paÍa os problemas do clima e desta forma garantir
o sucesso da conferência de Copeúaga. O diploma que estabelece o casamento entre
homossexuais está em fase final de elaboração e deverá ser apresentado no Conselho
de Ministros da próxima semana. O ex-deputado do PS Manuel Alegre disse hoje que
o Presidente da República, Cavaco Silva, deverá intervir face a uma instabilidade gov-
ernaüva, cabendolhe decidir como e quando o fará. O Parlamento aprovou hoje, por
unanimidade, um projecto de resolução do PSD para que seja criada uma comissão
parlamentar eventual desünada a analisar medidas de combate à comrpção. Apenas o
Bloco de Esquerda destoa e anunciou hoje o seu voto contra. Alargar de oito paradez
o número de pilotos pontuados num Grande Prémio é uma das novidades propostas
pela FIA, que passa a premiar o vencedor de cada prova com 25 pontos. Hulk, do FC
Porto, é o segundo jogador com mais remates da fase de gnrpos da Liga dos Campeões,
com 3l tentativas, menos duas que o uruguaio Diego Forlán, do Atlético de Madrid.
Ronaldinho, actualmente no AC Milan, foi nomeado futebolista da dénada pela pres-
tigiada revista britânica World Soccer, à frente de Messi, eleito o melhor de 2009, e

Cristiano Ronaldo. A revelação dos valores milionários que o seleccionador cobrou
pela qualificação da França para o próximo Campeonato do Mundo deixou o país em
estado de choque. Até a ministra da Economia francesa, Christine Lagarde, não calou
a sua indignação. A eventual punição com suspensão de funções de José Luís Lopes
da Mota pode não implicar o afastamento imediato do procurador-geral adjunto das

ftrnções de presidente da Eurojust. A Escola Superior de Educação de Portalegre vai
abrir um processo de averiguações para identificar os alegados autores de praxes vio-
lentas a um grupo de alunos. A minisra da Cultura, Gabriela Canavilhas, confirmou
hoje a abertura do Museu da Língua Portuguesa em 2010 e anunciou que este projecto
não irá ocupar o Pavilhão de Portugal. Um homem de 55 anos morreu esta manhã at-
ropelado na freguesia da Lagoa, em Vila Nova de Famalicão. A Protecção Civil ainda
não pagou às corporações de bombeiros do distrito de Lisboa as comparticipações pelo
trabalho e despesas que tiveram durante as inundações de Fevereiro de 2008. O ad-
ministrador delegado da empresa Águas do NoÍe Alentejano garantiu que os quinze
concelhos que compõem o distrito de Portalegre vão ficar abrangidos pelo abasteci-
mento até 201 l. O ministro das Obras Fúblicas vai receber em audiência a Plataforma
do Entendimento para tentar travar a introdução de poÍagens na Scut do Norte Litoral.
A Câmara de Lisboa ainda diz que não sabe se assumiu algum compromisso para apoiar
a construção de uma igreja em forma de caravela no Resteloa, nem se o respeitou ou
não. O financiamento a curto prazo para ajudar os países em desenvolvimento a en-
frentar as alterações climáticas laiío é a resposta, denuncia a China. Multiplicam-se os

esforços diplomáticos para tentar encontraÍ uma solução para o cÍtso da activista sa-

rauí Aminatu HaidaÍ, há 26 dias em gÍeve da fome na ilha de Lanzarote, nas Canárias.
Os restos moÍais de Adolf Hitler foram queimados em 1970 pelo KGB e lançados a

um rio na Alemanh4 por ordem do então chefe dos serviços secretos, Iuri Andropov.
Desconhecidos levaram durante a noite o cadÍiver do antigo Presidente cipriota Tassos

Papadopoulos, que em 2(X)4 colocara o país na União Europeia. O hesidente angolano
deu a entender que as primeiras eleições presidenciais pós-guerra, que se dizia que se

poderiam realizar em2009, não devem acontecer antes de 2012. Cataina Sarmento e

Casúo não foi eleita para o Tribunal Constitucional por apenas cinco votos. A jurista
precisava de 144 votos, mas apenas 139 deputados votaÍÍrm no seu nome. A aposta
na renovação da economia regional através das indústrias criativas e da regeneração
urbana é o principal eixo do desenvolvimento da Capital Europeia da Cultura de2012.
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O Governo prepara-se paÍa a aprovar em Conselho de Ministros, já na próxima quinta-
feirq o diploma que permite o casamento entre homossexuais, apurou o pÚSUCO. O
Tribunal da Relação do Porto rejeitou os três recursos do Ministério híblico e confir-
mou a absolvição de Pinto da Costa, e restantes arguidos, no caso do envelope, um dos
processos ligados ao do Apito Dourado.

Texto3

O grupo parlamentar do PS vai dar início à discussão interna sobre a concretização
de um referendo à regionalizaçáo ainda na presente legislatura. Durante várias horas,
Jorge Colombo, designer pornrguês radicado em Nova Iorque, registou as pessoas e a
Times Square em frente ao museu Madam Tirssauds. O Govemo vai criar um banco
de dados online para divulgar o investimento e critérios de distribuição da publicidade
do Estado em todos os órgãos de comunicação social. A cimeira levajá cinco dias,
mas é a partir de hoje que os milhares de acüvistas em Copenhaga se farão ouvir. O
ex-embaixador moldavo em Portugal, Mihail Carmezan, foi severamente repreendido
pelo Ministério dos Negócios da Moldávia e encontra-se em parte inceÍa. O Ministro
da Administração Interna, Rui Pereira, anunciou hoje que a cidade de Gaia irá acolher a
nova sede da Unidade Especial de Policia, actuahnente instalada no Porto. As tecnolo-
gias verdes podem tomar-se no terceiro sector industrial do mundo atê2020, segundo
um esEdo publicado pelo Fundo Mundial para a Natureza, à margem da Cimeira de
Copenhaga. O chefe do Governo italiano, Silvio Berlusconi, foi hoje atingido no rosto
com um murro, caiu por terra, a sangrar, e foi conduzido ao hospital de San Raffaelle,
em Milão. Um jornalista de uma rádio perguntou a Willy Toledo se ele sabia que os
membros da Plataforma de Apoio a Aminatu vão ser acusados de falta de prestação de
cuidados. Ele respondeu que não faz mal. O central luso-brasileiro Pepe vai ter de ser
operado ao ligamento cruzado do joelho direito, devendo ficar afastado dos relvados
durante seis meses. Rio Ave surpreende Marítimo na Madeira, por l-0, enquanto a
Académica voltou às vitórias derrotando em casa o Leixões, por 2-0. A selecção femi-
nina poÍuguesa de corta-mato revalidou hoje, em Dublin, na Irlanda, o título europeu,
totalizando 25 pontos, menos 26 do que a segunda classif,cada, a Grã-Bretanha. Para o
resultado de 104-92 foi decisiva a actuação abaixo do normal da estrela da equipa, Kobe
Bryant. O Manchester United desperdiçou uma excelente opoÍtunidade de colar-se ao
Chelsea no comando do campeonato inglês. A equipa de Alex Ferguson foi derrotada
em casa pelo Aston Villa, depois de no início da tarde o Chelsea teÍ empatado em
Stamford Bridge com o Everton. O português Álvaro Parente vai ser o piloto de testes
e de reserva da Virgin, apurou o fÚfUCOSunto de fonte ligada ao piloto portuense. A
Virgin é uma das novas equipas da Fórmula I e terá o alemão Timo Glock e o brasileiro
Lucas di Grassi como pilotos titulares. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deteve
14 pessoas, candidatas à aquisição da nacionalidade por naturalização, por fraude na

realizaçáo do teste de diagnóstico da língua portuguesa. Cerca de 44 por cento dos
brasileiros que vivem em Portugal e29 por cento dos oriundos da África subsariana
sentem-se discriminados e dizem já ter sido alvo de atitudes racistas. A hotecção
Civil alerta para o rápido abaixamento das temperaturas previsto para os próximos
dias, fenómeno que será particularmente acentuado durante a noite. Orlando Mon-
teiro da Silva prometeu negociar com o Governo uma tabela de comparticipações para
que os utentes do Serviço Nacional de Saúde possam recorrer a clínicas dentárias pri-
vadas. As obras da Escola Secundária Gil Vicente, em Lisbo4 no âmbito do programa
de modernização do parque escolar, pioraram as condições do estabelecimento de en-
sino, diz um parecer da comunidade escolar. A Universidade da Beira Interior esú a
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desenvolver um tecido com sensores electrónicos para prevenir lesões em doentes aca-
mados ou com mobilidade reduzida. A Feira Viva, organizadora da Terra dos Sonhos,
onde ontem 15 pessoas ficaram feridas após a cedência de uma bancada, instalou uma
unidade móvel no recinto para pÍestar apoio psicológico às víúmas. As buscas para
enconfiaÍ o homem que foi ontem arrastado na praia do Tamariz, no Estoril, foram
retomadas hoje cerca das 08h30, disse o Centro Distrital de Operações de Socorro de
Lisboa. Um casal foi hoje de manhã trucidado por um comboio, na linha de Cascais,
em Belém, confirmou à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa. O primeiro-
ministro italiano, Sflvio Berlusconi, passou a noite de ontem para hoje no hospital
milanês de San Raffaelle, a recuperar de uma agressão. O Partido Trabalhista britânico
está a preparar-se para a possibilidade de legislativas no fim de Março, depois de uma
sondagem ter diminuído a diferença que o separa dos conservadores. O PSD entregou
ao presidente da Assembleia da Repúbüca um requerimento para a aniflise da execução
económico.financeira das entidades que iDtegram o Serviço Nacional de Saúde pela
UIAO. Os deputados do PS rumam hoje a Beja com a regionalizaçáo na agenda para
umas jornadas centradas no desenvolvimento regional e que dificilmente escapará às

polémicas do TGV ou do Orçamento. O ministro da Defesa, Augusto Santos Silva, ini
cia hoje uma visita aos contingentes de militares poÍtugueses no Kosovo e no Líbano.
O médico da selecção portuguesa Henrique Jones considerou hoje que o defesa Pepe
apenas estará no Mundial 2010 de futebol se recuperar em cinco meses, prazo mínimo
para debelar uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. O FC Porto venceu
o Vitória de Seúbal, por 2-0, e vai à Luz defrontar o Benfica a apenas um ponto da
liderança. O avançado Alan Kardec, intemacional sub-20 pelo Brasil, vai ser jogador
do Benfica a paÍtir de Janeiro, afirmou ao sile Maisfutebol José Hamilton Mandarico,
vice-presidente do Vasco da Gama. O Benfica, no entanto, não confirma o negócio. O
Sporting de Braga empatou hoje a zero bolas com a Naval e perdeu a opoÍtunidade de
se isolar no primeiro lugar do campeonato. A equipa do Inter aproveitou as derrotas do
Milan e da Juventus, cumpridas 16 jomadas. A partir de I de Janeiro os portugueses
vão deixar de pagar cinco euros por cada dia de internamento num estabelecimento
público de saúde e dez euros por cada acto cirúrgico que não exija internamento. Os
portugueses vão riscar duas pessoas das listas de Natal. Tomaram-se os mais cautelosos
da Europa e vão comprar apenas I 3 prendas, segundo um estudo da consultora Deloitte.
O Serviço Nacional de Saúde foi lesado em mais de 700 mil euros em consequência
de uma fraude ocorrida entre 2003 e 2007, a qual consistiu na falsificação de centenas
de receitas médicas. Pode até parecer absurdo, mas o Institrato do Emprego afastou do
serviço um dos seus mais antigos advogados, porque este insisüa em manter uma pos-
tura de isenção e imparcialidade. O julgamento do processo Casa Pia prossegue numa
sessão em que o colectivo de juízes poderá vir a pronunciar-se sobre se aceita ou não
mais alterações de factos imputados aos arguidos. A advogada da mãe que iniciou em
Junho um protesto pÍrÍa reaver o filho disse que Martim deverá ser entÍegue aos avós
paternos, embora a decisão judicial de quarta-feira seja proüsória. A posse de uma
licenciatura é um dos requisitos essenciais para frequentar o novo curso de Medicina
da Universidade de Aveiro, cuja criação será formalizada terça-feira. Os elementos
do Conselho Execuüvo do Agrupamento de Escolas de Coimbra Inês de Castro con-
heceram a sentença da acção principal proferida pelo Tribunal Administrativo, que lhes
foi favorável. A curadora Helena de Freitas, assessora do Centro de Arte Modema da
Fundação Calouste Gulbenkian, está em negociações com a Fundação Paula Rego para
a direcção da Casa das Histórias, em Cascais. Foi há 20 anos que Marcelo Rebelo de

Sousa, então candidato à presidência da Câmara de Lisboa, se atirou ao Tejo. Já enüio
chamava a atenção paÍa os elevados índices de poluição daquelas águas. A Câmara
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do Porto estií a negociar a instalação, em Campanhã" de um grande parque temático.

A proposta do município é que ocupe uma área que ronda os 2O a 30 hectares, na

zona das Areias. Os motoristas dos transportes públicos de Coimbra estrio em greve

até ao üa 20, exigindo à adminisração condições mais favoráveis aos úabalhadores

na progressão na carreira. Foi um dia para esquecer em Copenhaga. Ao princípio da

noite, as negociações estavam praticamente paradas, em consequência de entraves lev-
antados ao longo do dia. O teste feito pelo regime iraniano de uma versão melhorada do

míssil de médio alcance Sajil deve ser respondido com um endurecimento de sanções

a Teerão, defendeu Gordon Brown. 0 Supremo Tribunal do Paquisüio anulou ontem a

amnistia que tem protegido o Presidente Asif Ali ZaÍdaÍi e alguns dos seus próximos
de acusações de comrpção, o que traz de volta a possibilidade de caos político neste

paÍs, sempre perigosamente à beira da instabiüdade. lsrael reagiu com firmeza contra
o Governo britânico após as nolcias de que um juiz tinha emitido um mandado de cap
tura contra a actual líder da oposição, Tzipi Livni. Os médicos anunciararn hoje que

só amanhã é que o Presidente do Conselho italiano, Silvio Berlusconi, podení ter alta

do hospital de Milão onde está a ser tratado dos ferimentos sofridos domingo, ao ser
agredido no fim de um comício. O ministro Santos Silva sublinhou hoje que existe um
contacto regular entÍe o Parlamento e Comissão de Contrapartidas, pelo que é garan-

tido o escruÍnio da actividade govemativa no sector da Defesa. O secretário de Estado

das Obras Públicas negou hoje que tenha havido um processo de contratação directa
dos computadores Magalhães à empresa JP Sá Couto. O Presidente da República dá

hoje posse a sete membros do Conselho de Estado, cinco eleitos pelo Parlamento, o
juiz conselheiro Alfredo de Sousa e Vítor Bento, que subsútuiu Dias Loureiro. O ar-
gentino Angel Di MarÍa foi suspenso por dois jogos pela Comissão Disciplinar da Liga,
depois de ter sido expulso no jogo entre o Olhaneuse e o Benfica. A invasão de campo

e a violência dos adeptos após o final do jogo com o Fluminense na última jomada do

Campeonato Brasileiro, que ditou a descida à tr Divisão do Coritiba, custou ao clube
um castigo pesado. A Espanha terminou o ano na liderança do ranking FIFA, de acordo

com a lista hoje divulgada pelo organismo que rege o futebol mundial. Portugal man-
teve o quinto posto. Os credores do Esuela da Amadora reclamam mais de 50 milhões
de euros de dívidas contraídas pelo clube, impedido de se inscrever na Liga de futebol
no início da temporada. No auge da investigação do processo Face Oculta e com o pro-

cesso Freeport muito próximo do fim, o Procurador-Geral da República Pinto Monteiro
é recebido amanhã em Belém pelo Presidente da República. A audiência está marcada
para as 16h00. A Ordem dos Farmacêuticos diz que ainda não conhece a idenüdade do

farmacêutico acusado, mas informa que vai abrir um inquérito para avaliar a sua con-
duta profissional. A PolÍcia Judiciária realizou uma operação no âmbito da luta contra a

pornografia de menores na Internet, na qual foram executadas 3 I buscas em residências

e estabelecimentos. A aplicação do acordo ortográfico nas escolas não vai entrar em
vigor no próximo ano, anunciou a ministra da Educação Isabel Alçada. O BE vai pro'
poÍ no Parlamento a suspensão do pagamento de propinas no Ensino Superior e um
novo regime de atribuição de bolsas de estudo bem como um novo sistema de financia-
mento das institüçõês. Cartografar todo o céu que se vê a partir da órbita da Terra e no
espectro dos infravermelhos, que permite detectaÍ objectos muito frios e, por isso, dis-
tantes, é a missão do WISE. O terreno de Lisboa onde esteve para surgir aquela que se-

ria a única obra do arquitecto brasileiro Óscar Niemeyer em Portugal está ao abandono

vai para uma década. O executivo da Câmara do Porto aprovou com os votos contra de

toda a oposição, um conjunto de alterações ao Plano Director Municipal. Contudo, a

decisão está longe de ser pacífica. A queda de neve é a causa provável do despiste de

um autocarro em Vieira do Minho, esta madrugada" que provocou dois mortos e oito
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feridos ligeiros. Quatro grandesjornais britânicos e uma agencia noúciosa obtiveram
hoje, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o reconhecimento do direito dos
jornalistas a não revelarem as suas fontes. A Comissão Europeia enterrou hoje as suas

queixas contra a Microsoft, acusada de abuso de posição dominante nos browsers de

Internet. A Comissão Europeia está a planear fixar nos 85 decibéis o volume mráximo
permitido nos leitores de mp3. Hoje em dia mútos jovens estão a perder audição de

forma precoce poÍ causa do uso constante destes aparelhos no volume máximo. Al-
guns testes levados a cabo no seio da UE identificaram pessoas a ouvir música nos 120

decibéis, o que equivale ao ruído de um aúão a descolar. Uma criança de dois anos

foi ontem hospitalizada no Brasil com mais de 40 agulhas espetadas no corpo. Berlus-
coni saiu do hospital de San Raffaele, em Milão, onde se encontrava internado desde

que fora ferido no domingo à noite poÍ um agrcssor de 42 anos, com um historial de
peÍurbações mentais. Ao início do üa32 a áryua e açúcar a activista saraú Aminatu
Haidar foi hospitalizada de forma voluntária. Está agora a ser hidratada apenas com
água, não com soÍo, e não será alimentada. O CDS-PP propôs hoje que seja alargado

aos autaÍcas e dirigentes da administração central e local o regime de declarações de

rendimentos a que est?io sujeitos os titulares de cargos políticos. A operação ao fute-
bolista internacional português Pepe, realizada hoje no Porto, correu bem, de acordo

com o cirurgião José Carlos Noroúa. Depois dos resultados e exibições das últimas
semanas, quem está mais forte para o clássico de domingo? O Benfica, que ainda não

perdeu em casa? Ou o FC Porto, que conseguiu encurtar paÍa um ponto a distância em

relação aos primeiros? Joachim Loew vai permanecer ao serviço da selecção alemã até

2012. Aconteça o que aconteceÍ na África do Sul, o treinador orientará a equipa du-
rante a campanha de qualificação para o Euro 2012. A tempeÍatura média em Portugal
está a aumentar a um ritmo mais rápido do que no resto do mundo, com um cresci-
mento de 0,33 graus por década, segundo a análise climatológica da última década.

A associação CAIS desafia hoje os lisboetas a participarem na Marcha contra a Po-
breza,para aleÍar para um problema que afecta cerca de dois milhões de pessoas em

PoÍtugal. Desde 1989 que estão na televisão, nunca envelheceram, antes cresceÍam e

adaptaram-se. Mas há quem pense que o mundo amarelo de Springfleld já passou do
prazo. Um particular adquiriu por 7200 euros, num leilão promovido em Lisboa pela
leiloeira Cabral e Moncada, um Obituário do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. A
discussão das propostas do Govemo, do BE e do PEV para a consagração do casa-

mento entre pessoas do mesmo sexo foi agendada para 8 de Janeiro, disse à agência

Lusa fonte parlamentar.

HAREM

Textol

Fatores Demográficos e Econômicos Subjacentes

A no século XVI revolta histórica produz normalmente uma nova forma de pen-
samento quanto à forma de organização da sociedade. Assim foi com a Reforma
Protestante. No seguimento do colapso de instituições monásticas e do escolasti-
cismo nos finais da Idade Média na Europa, acentuado pela "Cativeiro Babilónica da

igreja"no papado de Avignon, o Grande Cisma e o fracasso da conciliação, assisti-

mos no século XVI ao fermentar de um enorme debate sobre a reforma da religião
e dos posteriores valores religiosos fundamentais. Este debate passou completamente

ao lado de Pornrgal, demasiado distante do foco onde surgiram estes pensamentos. A
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imprensa, inventada na Alemanha por John Gutenberg, foi importante na divulgação
destas ideias. As 95 Teses de Martinho Lutero foram imediatamente impressas e di-
vulgadas por todas as regiões de língua alemã, o que contribuiu Para a crescente pop-

ularidade de Martinho Lutero. Não menos relevante foi a influência da pressão social

exercida pela Contra-Reforma, na qual os Jesuítas tiveram um papel de liderança. A
Inquisição e a censura exercida pela Igreja Católica foram igualmente determinantes

para evitar que as ideias reformadoras encontrassem divulgação em Porugal, Espanha

ou ltália, países católicos. Historiadores assumem geralmente que a incapacidade de

reformar (grande número de interesses legíümos, falta de coordenação na coligação

dos reformadores) poderia levar a uma grande revolta ou revolução, uma vez que

o sistema deverá ser gradualmente ajustado ou ent?io desintegrar-se. O fracasso da

conciliação levou à Reforma Protestante do ocidente euroPeu. Estes movimentos re-

formistas frustrados variam desde o nominalismo, a moderna devoção, ao humanismo,

e ocorrem em conjunção com o crescente desagrado perante a riqueza e o poder da elite
clerical, sensibilizando a população para a corupção moral e financeira da Igreja.

A Reforma Religiosa e Política na Inglaterra
Henrique VItr O curso da Reforma foi diferente na Inglaterra. Tiúa havido desde

há muito uma forte corrente anti-clerical, tendo a Inglaterra já tido o movimento Lol-
lard, que inspirou os Hussitas na Boémia. Mas em cerca de 1520, no entanto, os

Lollards não eram já uma força activa, ou pelo menos um movimento de massas.

O carácter diferente da Reforma Inglesa deve-se ao facto de ter sido promovida

inicialmente pelas necessidades políticas de Henrique VIII. Sendo este casado com

Catarina de Aragão e estando apaixonado por Ana Bolena, Hemique solicita ao Papa

Clemente VII a anulação do casamento. Perante a Í€cusa do Papado, Henrique faz-

se proclamar, em 1531, pÍotector da Igreja inglesa. O "Ato de Suprcmacia", votado

no Parlamento em Novembro de 1534 , colocou Henrique e os seus sucessores na

liderança da lgreja: os súbditos deveriam submeter-se ou então seriam excomunga-

dos e perseguidos. Apesar de uma certa deriva em direcção ao luteranismo, Henrique
reafirma a oÍtodoxia católica aúavés da "Confissão dos Seis Artigos"(1539).

Entre lí0 e 1553, sob Thomas Cromwell, a polÍtica conhecida como a dissolução

dos mosteiros foi posta em prática. A veneração de santos, locais de peregrinação

foram atacados. Enormes extensões de terras e propriedades da Igreja pÍ§saram para

as mãos da coroa e posteriormente da nobreza e das classes altas. Os direitos adquiridos
foram uma força poderosa de apoio às dissoluções.

Houve muitos opositores da Reforma de Henrique, tais como Thomas More e o

Bispo John Fischer, que foram executados pela sua oposição. Mas também existiu

um partido crescente de Protestantes genuínos que estavam inspirados pelas doutrinas

então correntes no continente. Quando Henrique foi sucedido pelo seu filho Eduardo

VI em 1547, os protestantes viram-se em ascendente no governo. Uma reforma mais

radical foi imposta, com a destruição de imagens e o fecho de capelas, para além de ter

sido revogada a "Confissão dos Seis Artigos". Em 1552, é redigido o novo 'T-iwo de

Orações"e promulgada a "Confissão de Fé em Quarenta e Dois Artigos", que aproxi-
mava doutrinalmente a Igreja de Inglaterra do calvinismo

Seguiu-se uma breve reacção católica durante o rcinado de Maria I (1553-1558).

De início moderada na sua política religios4 Maria procura a reconciliação com Roma,

consagrada em 1554, quando o Padamento vota o regresso à obediência papal. Porém,

as perseguições violentas que move aos não católicos e o seu casamento com Filipe
II de Espanha sempre se viu como a "eclesia anglicanae", ou seja, "A Igreja crisüi na

Inglaterra"e não derivação da Igreja de Roma ou do movimento reformista do século

XVI.
RS
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Como consequência disso sempre existiu dois grandes "partidos"ou "facções": a
Igreja Alta (High Church) e Igreja Baixa (Low Church), que refletem a controvérsia
histórica sobre as formas de culto e de expressão.

A Reforma Anglicana buscou ser a "via média"entre os extremos romanos e puri-
tanos. Assim aceitam os dois sacÍamentos do Evangelho: o Santo Batismo, através do
qual a pessoa é feita membro da Igreja de Cristo, sendo que tal graça é complementada
na Confirmação, e na Santa Comunhão, que une o cristiÍo ao sacrifício de Cristo Jesus
que os alimentâ com seu corpo e sangue.

Para os anglicanos estes dois sacramentos foram instituídos pelo próprio Senhor
Jesus Cristo. Os demais ritos sacramentais da Igreja também são aceitos, apesar de não
terem sido instituídos por Cristo, mas são reconhecidos por seÍem, em parte, estados
de vida aprovados nas Escrituras: a Confirmação, Penitência, Ordens, Matrimônio e a
Unção dos enfermos.

Embora tenham se afastado de muitas das prática devocionais medievais com Íe-
lação aos santos e a Virgem Maria mantiveram um calendário específico pam sua
comemoração na Igreja, em especial as antigas festas marianas diretamente associadas
aos méritos de seu Filho Jesus Cristo (Anunciação, Naüvidade etc).

LápisJazúli, coúecido também como lápis, é uma rocha metamórfica de cor azul
utilizada como gema ou como rocha omamental utilizada desde antes de 7000 aC em
Mehrgarh na Índia, situado nos dias de hoje no Paquisüío. A sua azul-escura e opaca,
fez com que esta gema fosse altamente apreciada pelos faraós egípcios, como pode
ser visto poÍ seu uso proeminente em muitos dos tesouros recuperados dos úmulos
faraônicos. É ainaa extremamente popular hoje . Trata-se de uma rocha e não de um
mineral porque é composto de vários minerais. A primeira parte do nome, lápis, em
latim significa pedra. A segunda paÍae, lazíli, é a forma genitiva no latim, lazulum,
que veio do árabe (al)-lazward, que veio do persa ladrward, que veio do sânscrito Raja
Warta significando anel, vida do rei. Lazúli era originalmente um nome, mas logo veio
a signiflcar azul por causa de sua associação com a pedra. A palavra em inglês azure,
do azul espanhol e português, e o azztJÍro italiano são cognatos.

História
No antigo Egito o lápis-lazúli era a pedra favorita para amuletos e ornamentos; foi

usado também pelos assírios e pelos babilônicos nos selos cilíndricos (locais onde se

gravavÍun pinturas contando a historia do povo). As escavações egípcias que datam
de 3000 aC continham milhares de artigos como jóia, muitos feitos de lápis. Os lápis
pulverizados foram usados por seúoras egÍpcias como uma sombra cosmética para o
olho.

Como inscrito no capítulo 140 do Livro dos Mortos egÍpcio, o lápis lazúli, na forrna
de um olho ajustado no ouro, foi considerado um amuleto de grande poder. No último
dia do mês, oferecia-se este olho simMlico, porque se acreditava que, nesse dia, um ser
supremo colocou tal imagem em sua cabeça. Os anügos túmulos reais sumérios de Ur
, situados perto do rio Eufrates no baixo Iraque, conúnham mais de 6fiD estatuetas be-
larnente executadas, de lápisJazúli, de pássaros, cervos, e roedores bem como pratos,
grânulos, e selos de cilindro. Estes artefatos vieram indubitavelmente do material mi-
nado em Badakhshan no norte do Afeganisüio.

Curiosidades
É a pedra oficial do anel de formatura dos psicologos, assim considerada a paÍtir de

3l de março de 2006 , pela resolução No OO2/2W6, do Conselho Federal de Psicologia
brasileiro.

Uma alteração num único gene é capaz de transformar um vírus inofensivo no
agente causador de uma gripe mortal. A descoberta, segundo pesquisadores da Uni-
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versidade de Wisconsin-Madison (EUA), poderá levar à compreensão de como as epi-
demias da doença suÍgem e qual a melhor forma de combatêJas.

A eqüpe liderada por Yoshihiro Kawaoka analisou amostras do H5Nl, o vírus
influenza que, em 1997, matou 6 das l8 pessoas infectadas, em Hong Kong.

Essas amostras foram inoculadas em camundongos e, de acordo com os sintomas
apresentados pelos animais, foram divididas em dois grupos.

O primeiro grupo causava uma forma de infecção letal, matando os camundongos,
e o segundo provocava apenas problemas respiratórios como sintomas.

Para descobú a ruzáo dessa diferença, Kawaoka usou uma estratégia de "engen-
heirar"os úrus, trocando genes entre as liúagens virais. Desse modo, conseguiu iden-
tificar qual deles era o responsável pela maior capacidade de infecção do influenza.

"Uma mudança de apenas uma base Uetral no gene PB2 [que resultou na modifi-
cação de um aminoácido na proteína por ele codificadal parece ser a causa da virulência
do influenza ", explica.

Os cientistas ainda não sabem exatamente qual o papel do PB2, mas ele parece cod-
ificar uma enzima responsável pela indução de um número maior de partículas virais
nas células infectadas.

,, O estudo do grupo de Kawaoka estrá na edição de hoje da revista científica "science

P: Então tu passaste uma infância muito sozinha?

Bem, na província, às vezes brincava com outros meninos filhos do . ou doutras
pessoas do tribunal, ou da rua, até. Brincava. Ali, em Alenquer. Porque depois viemos,
voltámos para Lisboa , o meu pai esteve então, se não me engano, como. chefe de
gabinete do Ministro da Justiça, por isso, voltámos, que era o dr Catanho de Meneses.
Voltámos para Lisboa e foi quando saímos de Santa Quitéria para a Rua Sampaio Pina.
E na Rua Sampaio Pin4 que era ao lado do Rádio Clube Português, a casa que ainda
existe hoje e faz esquina para a rua Castilho, no primeiro andar, enüio alugámos essa
casa, e aí enúio é que eu comecei foi a aprender o alemão com uma preceptora alemã,
que era. que vinha três vezes por seman4 dar-me lição de alemão. Não estava lá em
casa, havia preceptoras internas, que estavam dentro, que eram internas, estavam lá,
nas casas dos respectivos alunos, mas aquela senhora, a Kaethe Goethe, não. Vinha
três vezes por semana dar-me a lição de alemão.

D: E tu gostavas?

Gostava! Tinha uns livros assim muito engraçados, que ainda hoje coúeces, que
conservo.

D: E ela era professora? Ela era professora mesmo, ou?
Era professora, quero dizer ela veio para Portugal dar aulas. Não sei se veio interna

para uma casa e depois deixou, estava.

D: Mas enfim, não é uma senhora alemã que dava umas auliúas paÍa... para

Não, ela era uma senhora que tinha vindo da Alemanha só para ser professora, e
tinha. tinha-se instalado numa casa que era o lar das. das professoras de alemão, que
havia nessa altur4 na Avenida, perto da Praça da Alegria. Lembro-me de ela lá me ter
levado e teúo aí até fotografias de um cão, desse dito lar, a querer abraçar-me, coisa
que eu não gostei nada, como continuo a não gostar de abraços de cão.

D: Mas já tinhas o Sirius...

Não, o Sirius veio müdssimo mais tarde. Não, na Sampaio Pina não tinha o Sirius
, não tinha cão neúum.

D: Então tinhas a tua mãe, como professora de tudo o resto e a seúora
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Texto2

Pois, o resto, tinha grandes amigas sempre. Constante, até eÍa, mais até que as minhas
primas. tinha as minhas primas, e tinha a Joaninha Sampaio e Melo, que era filha da
maior amiga da miúa mãe, da t ourinhã.

P: Enüio tu passaste uma infância muito sozinha?
Bem, na província, às vezes brincava com outros meninos filhos do... ou doutras

pessoas do tribunal, ou da rua, até. Brincava. Ali, em Alenquer. Porque depois viemos,
volt'ímos para Lisboa, o meu pai esteve então, se não me engano, como... chefe de
gabinete do Ministro da Justiça, por isso, volüímos, que era o dr Catanho de Meneses.
voltámos para Lisboa e foi quando saímos de santa Quitéria para a Rua sampaio pina.

E na Rua Sampaio Pin4 que era ao lado do Rádio Clube Português, a casa que ainda
existe hoje e faz esqúna para a rua Castilho, no primeiro andar, enüio alugámos essa
casa, e aí então é que eu comecei foi a aprender o alemão com uma preceptora alemã,
que eÍa. que vinha ü€s vezes por semana, dar-me lição de alemão. Não estava lá em
cas4 havia preceptoras intemas, que estavam dentro, que eram internas, estavam lá,
nas casas dos respectivos alunos, mas aquela seúora, a Kaethe Goethe, não. Vinha
três vezes por semana dar-me a lição de alemão.

D: E tu gostavas?

Gostava! Tinha uns livros assim muito engraçados, que ainda hoje conheces, que
conservo.

D: E ela era professora? Ela era professora mesmo, ou?
Era professora, quero dizer ela veio para PoÍugal dar aulas. Não sei se veio interna

pÍua uma casa e depois deixou, estava.

D: Mas enfim, não é uma senhora alemã que dava umas aulinhas para... para
Não, ela eÍa uma senhora que ünha vindo da Alemanha só para ser professora, e

tiúa... tinha-se instalado numa casa que era o lar das... das professoras de alemão, que
havia nessa altura, na Avenida, perto da haça da Alegria. l,embro-me de ela lá me ter
levado e tenho aí até fotografias de um cão, desse dito lar, a quereÍ abraçar-me, coisa
que eu não gostei nada, como continuo a não gostar de abraços de cão.

D: Mas já únhas o Sirius.
Não, o Sirius veio muiússimo mais tarde. Não, na Sampaio Pina não tinha o Sirius,

não tinha cão nenhum.
D: Então tinhas a tua mãe, como professora de tudo o resto e a seúora
Pois, o resto, ünha grandes amigas sempre. Constante, até era, mais até que as

minhas primas. tinha as minhas primas, e tinha a Joaniúa Sampaio e Melo, que era
filha da maior amiga da minha mãe, da Lourinhã.

Ali, só me lembro de ser eu. Mas talvez houvesse outÍos, da famíIia Xara Brasil,
que eram Íts pessoas ali principais, e eram realmente... não me lembro. Agora oufios
meninos em Lisboa, ou iam para as piscinas, de Algés e Dafundo, e outras coisas assim.

D: Mas conta lá... como é que aprendeste a nadar, que é engraçado
Aprendi a nadar, como digo, com esse velho lobo do mar que se tiúa tomado

banheiro da praia de S Bernardino; tinha um chapéu mole assim amachucado, um fato
de macaco, e uma cabaça à cintura e ele puxav... agarrava-me assim no queixo, com a
mão, e depois dizia-me os movimentos que eu devia fazer, nadar é claro, os bálticos,
não é? E foi assim que eu aprendi.

D: ele atirava-te para a água com a cabaça?

Como? Não, a cabaça ele andava ali sempre com ela, como banheiro. era Mia a
cabaça servia de bóia

D: enüio ele atirava-te à água.
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Não, ali à borda de água! à borda, primeiro começava-se à borda de água... mas
com altura suficiente para eu já poder nadar. E ele pegava-me assim pelo queixo para
me ajudar, e nadava de bruços, claro! nadava de bruços

D: Mas depois... depois... tomaste-te uma grande nadadora
Depois... na dita praia de S Bernardino, e depois na Praia das Maçãs, tornei-me uma

grande nadadora é uma maneira um bocadinho... como hei-de dizer? pouco rigorosa
de dizer. Eu era uma nadadora de muita resistência. De fundo, digamos. Mas sempre
com aquele estilo, que passou de bruços para agulha, e que realmentemefazraavançar
müto, mas eu úo sabia outro estilo, nunca nadei de braçada, crawl.

D: Até longe!
S Bemardino não ia longe, mas... na Praia das Maçãs ia. Até tão longe que a

minha mãe da praia não me via! Só que havia um barco, uma chata... um bocado...
entre o sítio onde eu estava e a praia que era para nos mostrar, a mim e ao caldeira
Pires, que era... que éramos os únicos que tínhamos essa autorização para ir assim
longe numa determinada direcção... em s Bemardino, a única avaria foi na Berlenga,
também. Parece que estava fadada para as tais aventuras da Berlenga! porque aí na
Berlenga, formos numa excursão organizada pelo. Xara Brasil e por um seúor que
era governador de Peniche ou qualquer coisa assim... ou presidente da câmara, para
homenagear uma figura nobre que era um arqüduque austríaco... e fizeram

D: Estava lá?
Estava, estava em PoÍtugal, e foi láparece, cÍlsar com uma seúora que era a rainha

da Boémia e que... tinha um filho. Mas isto foi muito mais tarde, foi aos quinze anos...
ou dezasseis, porqu nós fomos. Não íamos nunca seguidamente para um sítio, não é?
iamos um aano para uma praia, outro ano para outra.

D: Ah, nunca iam para o mesmo sítio.
Não. Foi por isso que o meu pai nunca aceitou fazer uma praia na Areia Branca!

Porque ele tinha tido a possibilidade de comprar terreno baratíssimo efazet a segunda
casa da Areia Branca! Ele não queria um sítio fixo que o obrigasse a.

HEIDEGGER e o 442: Foi, onrem, apresentado o livro "Liderança - As Lições
de José Mourinho"de Luís Lourenço, baseado na sua tese de mestrado. Cada vez que
leio isto (e faço-o várias vezes ao dia, na esperança de o vir a compreender), gosto de
imaginar a seguinte conversa entre dois adeptos, à saída de Stanford Bridge:

Eh pá, o Chelsea não merecia ter empatado este jogo.
Pois não. Mas a primeira parte foi tão má que parecia que o Mourinho não tinha

lido "O Ser e o Tempo".

Quantas vez.es é que o Heidegger avisou qu,e o 44-2 só resulta se o trinco compen-
sar a subida dos laterais?

Exacto. Meu amigo, se é para ver a nossa equipa voltar ao pensamento caÍesiano,
não contes mais comigo para vir ao estádio.

Calma. Também tens que perceber que estava nevoeiro. Se calhar, por isso é que,
durante a primeira parte, o Mourinho não conseguiu ver o Todo.

Segundo o autor, José Mouriúo "é diferente por partir de um novo paradigma de
pensamento, preconizado por Heidegger ou Morin, por exemplo, e o operacionalizar.
Trata-se de um novo olhar para o TMo, que põe de parte a divisão e análise das partes
e o pensamento cartesiano de há quatro séculos".
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