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breves... breves... breves... breves... breves... breves... breves... breves... breves... Lançamento
200.000 CASAS PARA VENDER
tos.
ZOO DE LISBOA CONSOME CERCA DE
de 13 creches
O agrupamento liderado pela Mota-Engil integra também a
1.500 QUILOS DE ALIMENTOS POR DIA
Os cerca de dois mil animais, pertencentes a mais de 360
espécies, do Jardim Zoológico de Lisboa, que acaba de comemorar 125 anos, consomem em média 1.500 quilos de alimentos entre ração, carne, frutas e legumes.
Os tratadores de felinos escondem diariamente entre seis a
sete quilos de carne nas árvores do recinto onde estão os dois
tigres da Sumatra, desafiando-os a procurarem o seu alimento.
Fernando Pinto, tratador destes tigres, explicou à Lusa que são
pendurados dois sacos de serapilheira com carne nas árvores
para “dificultar o acesso dos animais ao alimento”.
“Se colocássemos o alimento no solo, os animais saíam, apanhavam o alimento e no resto do tempo não faziam mais nada”,
disse Fernando Pinto, acrescentando que o objectivo deste
enriquecimento alimentar é “manter os hábitos característicos
dos animais”.
Além destas dificuldades para obter alimentos, os tratadores
também espalham especiarias no espaço dos tigres para que
eles tenham necessidade de marcar o seu território, à semelhança do que fariam em ambientes naturais.
Outra atracção do Zoo é o dolfinário que conta agora com quatro golfinhos e uma baleia-macho, encontrada na costa da Nazaré, em Agosto, e transportada para as piscinas do Zoo para
receber cuidados médicos.
Sónia Matias, bióloga marinha do Zoo, explica que uma das
preocupações do dolfinário é “a protecção da população de roazes do Estuário do Sado”, Setúbal, que está em risco de extinção, devido ao aprisionamento acidental das redes de pesca,
poluição, destruição do habitat natural e à sobre-exploração piscatória.

O Jornal de Negócios dia que os “Construtores exigem mais
incentivos fiscais para o arrendamento”, adiantando que “há 200
mil casas para vender no mercado português”.
TGV: TROÇO POCEIRÃO-CAIA
Os consórcios liderados pela Brisa e pela Mota-Engil entregaram as propostas finais para o concurso público para a construção e manutenção do troço de alta velocidade ferroviária Poceirão-Caia, anunciou a RAVE, empresa responsável pelo projecto.
O consórcio Elos - Ligações de Alta Velocidade, que integra a
Brisa e a Soares da Costa, apresentou uma proposta final que
aponta um valor de construção de 1.359 milhões de euros, um
aumento de 2,6 por cento face aos 1.324 milhões de euros da
proposta inicial, de acordo com o comunicado da RAVE.
A proposta final deste agrupamento aponta um custo anual de
manutenção de 12,2 milhões de euros, um valor que compara
com os 11,6 milhões de euros apresentados em Outubro.
Este agrupamento integra também a Iridium Concesiones de
Infraestructuras, do grupo espanhol ACS, Lena, Bento Pedroso,
Edifer, Zagope, a norte-americana Babcock & Brown Limited, o
BCP e a Caixa Geral de Depósitos (CGD).
O outro consórcio finalista, o Altavia Alentejo - Infra-estruturas
de Alta Velocidade, liderado pela Mota-Engil, apresentou uma
proposta final que aponta um custo de construção de 1.334 milhões, o mesmo valor apresentado na proposta inicial, e um
custo anual com manutenção de 18 milhões de euros, um valor
que compara com os 16,7 milhões de euros inicialmente propos-

Somague, a Teixeira Duarte, a MSF, a Opway, a Esconcessões,
a francesa Vinci, o BPI, o BES, o banco Invest e a Alves Ribeiro
- Consultoria de Gestão.
As duas propostas serão avaliadas e a adjudicação do concurso deverá ocorrer em Julho, de acordo com a RAVE.
MAESTRO MANUEL IVO CRUZ DOA ESPÓLIO
À UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PORTO
O Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa recebeu o espólio musical do maestro Manuel Ivo Cruz.
A cerimónia protocolar decorreu na Sala de Orquestra, no
Campus Foz, com a presença do maestro.
Ao longo dos 50 anos de carreira, Manuel Ivo Cruz já dirigiu a
maior parte das obras que se inscrevem no reportório da música sinfónica, sendo também um dos maestros portugueses que
mais óperas dirigiu.
Foi também responsável pelas primeiras audições absolutas
ou primeiras audições modernas em Portugal de obras de compositores como António Victorino d’Almeida, Cláudio Carneyro,
João Domingos Bomtempo e João Pedro Oliveira.
A par da sua longa actividade artística, o maestro Manuel Ivo
Cruz cultivou uma bibliofilia intensa que lhe permitiu reunir um
importante acervo documental subjacente ao protocolo estabelecido entre o maestro e a Universidade.
O destaque do espólio vai para as fontes relevantes do Património Musical Português dos finais do século XIX e primeira
metade do Século XX, entre as quais se encontram a obra integral do compositor Ivo Cruz, seu pai, ou ainda peças de Miguel
Ângelo Pereira, Ciríaco de Cardoso ou João Arroyo entre outros.

O primeiro-ministro lançou
no dia 1 de Junho em Torres Vedras uma das 13
obras para futuras creches
em todo o país, como forma de assinalar o Dia Mundial da Criança e ajudar à
sustentabilidade do sector
de construção civil.
“Estamos a lançar 13 novas creches porque temos
consciência de que o país
não pode esperar mais e
tem de investir mais”, disse
José Sócrates.
Para o primeiro-ministro,
estes equipamentos são
fundamentais para “ajudar
as jovens famílias a compatibilizar a vida profissional e familiar” e permitem
também “combater a crise
económica, dar mais oportunidades de negócio às
empresas, criar emprego e
mais qualidade de vida”.
Sócrates adiantou que está em curso a criação de
370 equipamentos sociais.

OFERTA DE PÓS-GRADUAÇÕES
A LICENCIADOS NO DESEMPREGO

APARTAMENTOS
PAÚL DO MAR
Calheta - Madeira

Mais de 50 licenciados desempregados vão poder integrar, no
próximo ano lectivo, os Mestrados Executivos da escola de gestão do ISCTE sem pagar nada, para valorizar a sua formação e
tentar encontrar um novo emprego em época de crise.
“Tomámos esta decisão nesta altura, em que o desemprego
tem vindo a aumentar, porque achamos que temos responsabilidade social e, especialmente nesta altura de crise, podemos
contribuir para reduzir os problemas destes profissionais
desempregados”, explicou o presidente do ISCTE Business
School Gomes Mota.
De acordo com António Gomes Mota, o ISCTE Business
School (IBS) vai oferecer entre 50 a 60 Mestrados Executivos a
licenciados que se encontrem em situação de desemprego há
pelo menos seis meses e que tenham uma experiência profissional de pelo menos três anos após a licenciatura.

Apartamentos T2
a 50 metros da praia
O seu futuro à beira mar

ÁGUA MUDA-SE PARA OS BORDADOS
O Investimentos e Gestão de Água vai mudar para o edifício
do IBTAM (Instituto do Bordado Tapeçarias e Artesanato da
Madeira), no Funchal.
PRAIA VEDADA AO PÚBLICO NA PONTA DO SOL
O Diário de Notícias do Funchal salienta que a “praia dos Anjos
(Ponta do Sol) está vedada ao público”, estando o acesso ao
mar bloqueado por um armazém de areia, uma situação que a
associação ambientalista Quercus considera ser mais um caso
de ocupação desordenada do litoral”.

Preços desde 150.000,00 Euros

TURISMO BENEFICIA COM RECEITA DO CASINO
O Diário de Notícias do Funchal refere que o secretário de
Estado do Turismo, “Bernardo Trindade brilha com o dinheiro do
jogo”, mencionando que o Turismo de Portugal deve ter arrecadado 1,25 milhões de euros de receita gerada no Casino da
Madeira.
PROFESSORES AVALIADORES
O Diário de Notícias escreve em manchete “Professores avaliadores só com especialização”, adiantando que o Conselho
Científico recomenda mais formação superior.
ATAQUES AOS COMPUTADORES DO FISCO
O Correio da Manhã avança “Piratas da Internet atacam fisco”,
referindo que houve um aumento de 72 por cento da pressão
sobre computadores da administração fiscal”, tendo sido registados no ano passado 2.278 ataques.
42.000 TOXICODEPENDENTES EM PORTUGAL
Na capa do Correio da Manhã a informação de que “434 crianças injectam drogas” e que há, segundo dados oficiais, 42 mil
toxicodependentes em Portugal.
O CASO DA MENINA RUSSA
O 24horas conta que o pai afectivo de menina russa Alexandra
quer acolher a menina e a mãe.
“Pai afectivo de Alexandra quer abrir café para a mãe biológica”, salienta, por sua vez, o Diário de Notícias.
O presidente da Câmara do Porto, Rui Rio afirmou, no Porto,
que a sentença da Relação de Guimarães sobre o caso da menina Alexandra mostra “a incapacidade do sistema judicial português”.
“No Dia Mundial da Criança, é importante sublinhar que “os
direitos da criança nem sempre são respeitados, não só fora,
mas também dentro da Europa”, frisou.
O autarca falava aos jornalistas durante uma visita à festa que
a Câmara do Porto organizou no Palácio de Cristal, com as
3.700 crianças das escolas camarárias, para assinalar o Dia
Mundial da Criança.
Alexandra, de seis anos e filha de uma imigrante russa, estava
entregue a uma família de acolhimento de Barcelos, Portugal,
há quatro anos.
Uma decisão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 2008
mas apenas executada este mês, determinou a sua entrega à
mãe, que trabalhou em Portugal na “vida nocturna”
O pai, ucraniano, vive actualmente em Espanha.
Há duas semanas, a criança, que fala apenas português, passou a viver com a mãe e a avó numa cidade russa, a 350 quilómetros de Moscovo.

* T2 construção média/alta
* Área de 110 m2
* Cozinha e sala comum
* 2 Quartos de dormir
* 2 WC

* Varandas com vista para o mar
* Jardim exterior e churrasqueira
* Elevador
* Garagem
* TV Cabo e Internet

Contactos:
ZITA CARDOSO - (+351) 91 7837770
E-mail: zitacardoso@hotmail.com
RAMIRO JORGE - (+351) 91 7212934 / SA - 072 043 8454
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Sentir o mar... Admirar o sol...
Viver com qualidade

