
Sangria 
de Laranja
Ingredientes:
Vinho Tinto: 1 l
Sumo de laranja: 3 laranjas
Sumo de limão: 1 colher de sopa
Polpa de Laranja: 3 laranjas
Curaçau: 1 cálice
Açúcar: q/b

Receita:
Depois de tudo misturado leva-se ao frigorífico para refrescar bem. À hora de servir,
junta-se 1 l de gasosa gelada, mexe-se e serve-se com muitas pedras de gelo.
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SSIITTUUAAÇÇÃÃOO  RREELLAATTAADDAA::

- Júlio casado com Guilhermina vivem em
casa própria.

- Júlio tem uma irmã, chamada Leonor,
solteira com 69 anos de idade, que vive com os
seus pais, portanto com os pais de Júlio.

- Os pais, Rodrigo e Filomena, de Júlio e de
Leonor faleceram.

- A Leonor opõe-se a que a casa, onde vive e
que pertencia aos pais, seja vendida.

DDÚÚVVIIDDAA::

Júlio deseja saber como deve proceder para
receber a parte a que tem direito?

RREESSPPOOSSTTAA::

O Júlio pode proceder à partilha dos bens
que pertenceram aos seus pais, apesar da sua
irmã continuar aí a viver.

AAssssiimm::

a) Nada impede o leitor de proceder à partil-
ha dos bens que poderá ser feita por comum
acordo entre o leitor e sua irmã.

b) Caso não haja acordo quanto ao modo de
di-vidir o património dos falecidos pais, nada
im-pede o leitor de recorrer ao tribunal para se
proceder à partilha judicial.

EX-PPOLÍTICO
PROCURADO  HÁ

CINCO  ANOS
Berlim - O ex-secre-

tário de Estado da Defe-
sa alemão Holger Pfa-
hls, procurado há cinco
anos pela justiça, por
suspeita de corrupção,
abuso de confiança e
burla, foi detido em Pa-
ris, anunciou o Tribunal
Regional de Augsburgo.

De acordo com o Mi-
nistério Público Ale-
mão, o político da Uni-
ão Social-Cristã terá re-
cebido "luvas" no valor
de quase dois milhões
de Euros do negociante
de armas Karlheinz
Schreiber, que reside no
Canadá e também é pro-
curado pelas autorida-
des alemãs, para inter-
ceder a favor da venda
de 36 blindados "Fu-
chs" do exército germâ-
nico à Arábia Saudita,
em 1991.

REMESSAS 
MUNDIAIS 

DE EMIGRANTES
Genebra - As remes-

sas anuais dos 175 mi-
lhões de emigrantes es-
palhados pelo mundo
para os seus países de
origem podem ascender
a 243 mil milhões de
euros, de acordo com
estimativas das Nações
Unidas e do parlamento
inglês.

Os dados sugerem
aumentos significativos
nos volumes de remes-
sas, especialmente na
última década, com o flu-
xo de fundos para países
em desenvolvimento a
ultrapassar os 93 mil mi-
lhões de dólares em 2003,
comparativamente a 20
mil milhões em 1988 e
apenas dois mil milhões
em 1970.

Segundo a Organi-za-
ção Internacional de
Migrações (OIM) os
dados, confirmados pe-
lo Comité de Desenvol-
vimento Internacional
do parlamento inglês
(DFID), demonstram a
importância da migra-
ção no quadro do desen-
volvimento e do com-
bate à pobreza.

"Adequadamente ge-
rida, a migração pode
trazer importantes be-
nefícios em termos do
desenvolvimento. Este
relatório é mais um si-
nal de que é necessário
integrar mais explicita-
mente as estratégias de
gestão de migração nos
padrões de desenvolvi-
mento económico e so-
cial", afirmou o director
da OIM, Brunson Mc-
Kinley.


