
Tudo indica que o curso
de Medicina na Univer-
sidade da Madeira terá
início no próximo dia 15
de outubro e que será lec-
cionado por professores
madeirenses, na sua
maioria.

De acordo com o Diário

de Notícias do Funchal,
os professores das disci-
plinas e os professores
catedráticos da mesma
cadeira da Universidade
de Lisboa vão acompan-
har e coordenar o curso.
No entanto, algumas dis-
ciplinas não vão fun-

cionar com a coorde-
nação de Lisboa, mas sim
com uma "co-regência,
que não é uma tutela
científica, mas sim uma
troca de impressões muito
positiva", como classifi-
cou a vice-reitora Isabel
Torres.
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Alberto João Jardim considerou, na
inauguração do Centro de Saúde de
Santo António, que Portugal é um
país que se encontra sempre em crise.
"Desde o 25 de Abril, nós já tivemos 18
ou 20 governos da República, mas
apenas três concluíram o seu manda-
to de quatro anos. Este é um país
doente", sublinhou Jardim que salien-
tou ainda que há qualquer tragédia
que se abateu sobre o país porque ele
só vive em ditadura ou em instabili-
dade política.

Como referiu, o país está tão doente
que Portugal é o país da União
Europeia com a maior percentagem
de votos no partido comunista. ,Não é
o caso da madeira. Apesar de aqui,
também existirem bastantes. Somados
todos, devem dar uns sete por cento.
Ora, se sete em cada 100 madeirenses
votam no partido comunista, é sinal
que estes centros de saúde são pre-
cisos".

Serviço inédito em Sto. António
O novo centro de Saúde de Santo

António tem os serviços tradicionais
de cuidados de saúde, mas é a
primeira estrutura regional a fun-
cionar com a recém-criada Rede de
Cuidados Continuados e Integrados,
constituída por serviços de apoio
domiciliário e de internamento tran-
sitório e prolongado, que presta con-
juntamente serviços de saúde e apoio
social, promovendo a autonomia do
seus utilizadores. 

Este serviço é destinado a pessoas
com dependência mas com potencial
de recuperação, a pessoas com doença
crónica incapacitante que não
requeiram internamento hospitalar e
a pessoa que vivam sós, sem alguém
que cuide identificado e com
dependência nas actividades de vida
diária.
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PPoorrttuuggaall  éé  uumm  ppaaííss  ddooeennttee

CCuurrssoo  ddee  MMeeddiicciinnaa  nnaa  UUMMaa    aasssseegguurraaddoo  
ppoorr  pprrooffeessssoorreess  mmaaddeeiirreennsseess

O Caniçal está agora dota-
do de uma nova promenade,
que foi inaugurada pelo pres-
idente do Governo Regional
no passado domingo. O pas-
seio marítimo faz a ligação
entre a praia da Ribeira do
Natal e o centro da Vila do
Caniçal, nas imediações das
piscinas locais e resultou
num investimento de 480 mil
euros, da responsabilidade

da Secretaria Regional do
Equipamento Social. 

"Estamos a dar mais quali-
dade de vida ao Caniçal",
salientou Alberto João
Jardim. Aquela vila passa a
ter escolas, centro de saúde e
espaços para a terceira idade.
"A qualidade de vida, o
orgulho de uma comunidade
como é a do Caniçal, em si
própria passa também por

ter uma vida em que as pes-
soas se sintam felizes"

Com esta nova infra-estru-
tura e com os melhoramen-
tos efectuados, representam
a recuperação de um casa-
mento porque às vezes,
"parecia que o Caniçal estava
divorciado do mar, que fez a
sua própria identidade e per-
sonalidade".

CCaanniiççaall  tteemm  nnoovvoo  ppaasssseeiioo  mmaarrííttiimmoo

A festa do folclore
madeirense realizou-se no
passado fim-de-semana,
em Santana, com mais
uma edição do "24 Horas
a Bailar". Sendo este um
dos principais cartazes
turísticos e um dos atrac-
tivos preferidos dos ma-
deirenses em geral, neste
mês, a verdade é que a
edição deste ano contou

com menos pessoas. Isso
porque o evento coincidiu
com a final do Euro 2004,
para além de ter havido
muitas pessoas que pre-
feriram a praia.

De qualquer modo, a
música e a cultura ma-
deirense brilharam em
Santana. Este ano o cer-
tame foi subordinado ao
tema relacionado com

Madeira Região Europeia
2004, sendo que os orga-
nizadores - Secretaria
regional do Ambiente e
Recursos Naturais, Câ-
mara municipal e Casa
do Povo de Santana -
apostaram na divulgação
dos valores regionais,
principalmente no que se
refere ao seu património
cultural e artístico.

MMeennooss  ppeessssooaass  nnoo  ""2244  HHoorraass  aa  BBaaiillaarr""  ddee  SSaannttaannaa

O bcpbank lançou no
passado dia 16 de Junho
um novo Depósito a Pra-
zo a cinco anos, denomi-
nado "Super Growth", e
que oferece rendimentos
anuais que vão até 6%,
no último ano de investi-
mento. Tudo isto adi-
cionado à flexibilidade
de levantar os seus fun-
dos em qualquer altura,
inclusivé sem penaliza-
ções após o primeiro
aniversário da a sua con-
stituição.

"Com este produto
pretendemos que os nos-
sos Clientes usufruam
de taxas de juros superi-
ores às do mercado, mas
que não se sintam presos
em caso de subida das
mesmas ou de necessi-
dade em fazer frente a
qualquer situação de
emergência," referiu um
porta-voz do bcpbank.
"No entanto, e ao garan-
tir uma taxa de juro de
6% no quinto ano do
investimento, este novo
Depósito a Prazo "Super
Growth" proporciona des-
de já taxas de juros cres-
centes suficientemente
atraentes para fazer face
a qualquer decisão do

Banco do Canadá".

Com este novo inves-
timento, o bcpbank ofer-
ece taxas de juro cres-
centes que começam
com 2.25% no primeiro
ano, 2.75% no segundo,
3.25% no terceiro, 4.00%
no quarto e finalmente
6% no quinto ano, repre-
sentando uma Taxa Efe-
ctiva de 3.65% ao ano.
Para usufruirem desta
taxas, os actuais e novos
Clientes, apenas têm de
deter ou abrir uma conta
à ordem com cartão de
débito e registarem-se no
serviço telefónico e de
internet do bcpbank.
Também se encontra
disponivel uma alterna-
tiva ao mesmo produto,
mas com taxas menores,
para Clientes que não
preencham os requisitos
anteriores.

"No ambiente actual
de incerteza permanente
nos mercados bolsistas,
este é o produto certo pa-
ra Clientes que queiram
tirar partido de taxas de
juro acima da média,
mas que dão prioridade
à segurança do seu di-
nheiro e à flexibilidade

no seu levantamento,"
continuou o mesmo por-
ta-voz. "Assim que colo-
cámos este novo produto
em circulação, e que terá
um tempo de oferta lim-
itado, todas as agências
bcpbank registaram um
afluxo de novos pedidos
de subscrição que ultra-
passaram as nossas pre-
visões. Não temos dúvi-
das que o "Super Gro-
wth" irá ser êxito, por-
que fomos de encontro
às necessidades do nos-
sos Clientes." concluiu a
mesma fonte.

Visite qualquer agên-
cia bcpbank, em Toron-
to, Brampton, Missis-
sauga ou Hamilton, ou
telefone para 1.866.77
mybcp, e pergunte como
pode ganhar com taxas
de juro que vão até 6%
ao ano.

bcpbank
O bcpbank lança um novo Depósito a Prazo, "Super Growth"
que paga até 6%, no quinto ano de investimento e que permite
levantamentos antecipados.


