
O bcpbank lançou no
passado dia 16 de Ju-
nho um novo Depósito
a Prazo a cinco anos,
denominado "Super
Growth", e que oferece
rendimentos anuais que
vão até 6%, no último
ano de investimento.
Tudo isto adicionado à
flexibilidade no levan-
tamento dos seus fun-
dos em qualquer altura,
inclusivé sem penaliza-
ções após o primeiro
aniversário da a sua
constituição.

"Com este produto pre-
tendemos que os nossos
Clientes usufruam de
taxas de juros superi-
ores às do mercado,
mas que não se sintam
presos em caso de subi-
da das mesmas ou de
necessidade em fazer
frente a qualquer situ-
ação de emergência,"
referiu um porta-voz do
bcpbank. "No entanto,
e ao garantir uma taxa
de juro de 6% no quinto
ano do investimento,
este novo Depósito a
Prazo "Super Growth"
proporciona desde 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 ofe-
rece 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, rep-
resentando uma Taxa
Efectiva 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 ser-
viço telefónico e de in-
ternet do bcpbank. Tam-
bém se encontra dispo-
nivel uma alternativa
ao mesmo produto,
mas com taxas meno-
res, para Clientes que
não preencham os re-
quisitos anteriores.

"No ambiente actual
de incerteza permanen-
te nos mercados bolsis-

tas, este é o produto
certo para Clientes que
queiram tirar partido
de taxas de juro acima
da média, mas que dão
prioridade à segurança
do seu dinheiro e à flex-
ibilidade no seu levan-
tamento," continuou o
mesmo porta-voz. "As-
sim que colocámos este
novo produto em circu-
lação, e que terá um
tempo de oferta limita-
do, todas as agências
bcpbank registaram um
afluxo de novos pedi-
dos de subscrição que
ultrapassaram as nos-
sas previsões. Não te-
mos dúvidas que o "Su-
per Growth" irá ser
êxito, porque fomos de
encontro às necessi-
dades do nossos Clien-
tes." 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 co-
mo pode ganhar com
taxas de juro que vão
até 6% ao ano.
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O bcpbank lança um novo Depósito a Prazo, "Super Growth"
que paga até 6%, no quinto ano de investimento e que per-
mite levantamentos antecipados.

PEDAÇO DE
MARTE 

ENCONTRADO NO
ANTÁRCTICO

Washington - Um novo
meteorito proveniente
do planeta Marte foi
descoberto por cientis-
tas norte-americanos
no Antárctico, anun-
ciou a agência espacial
n o r t e - a m e r i c a n a ,
NASA.

O meteorito foi en-
contrado por uma e-
quipa do programa
norte- americano para
a procura de meteori-
tos no Antárctico (AN
SMET) a 15 de De-
zembro de 2003 num
campo de gelo do Mi-
ller Range, a cerca de
750 quilómetros do
Pólo Sul, precisou a
NASA num comunica-
do.

Trata-se de uma pe-
dra negra com 715,2
gramas de peso, desig-
nada oficialmente por
MIL 03346, e que é um
dos 1.358 meteoritos
recolhidos pelo ANS-
MET durante o Verão
austral de 2003-2004.

Principais  TÍTULOS  que  lemos
na  Imprensa  Regional  de  Portugal

• VIDA DE SAPATEIRO HÁ 65 ANOS  - O  fício está a  perder-se,  mas em
tempos  chegou  a haver 80  sapateiros  em Reguengos de Monsaraz. 
Quem ao garante é Francisco Lopes Serrano de 77 anos, e, sapateiro
há 65 anos. Francisco lamenta que os mais novos  não queiram apren-
der, e é um ofício condenado a desaparecer, os reformados trabalham
só para se entreterem. 

"O EMIGRANTE " - Reguengos de Monsaraz

•FESTAS DO CONCELHO - De 6 a 10 de Agosto em  Paredes de Coura vão
decorrer as festas. De início uma salva de morteiros, exposições, actu-
ação de  grupos  musicais, bandas  de  música, orquesta  filarmónica,
cortejo etnográfico, corrida de cavalos, missas na Igreja Matriz, festi-
val de folclore, provas desportivas, terminando com uma serenata fa-
dista pelo grupo de cantares de Coimbra.

"O COURA " Paredes de Coura

• FUNDAÇÃO VODAFONE PORTUGAL - Visando a prevenção, de tecção
e extinção de incêndios florestais, a Fundação Vodafone Portugal do-
ou duas aeronaves e nove viaturas  ao distrito de Leiria, inserido  no
projecto  “Leiria + Verde”.  Um projecto que vai ser testado durante
três anos, podendo servir de modelo  para ser implementado noutros
distritos do país. Este investimento rondou o meio milhão de euros.

"NOTÍCIAS DE LEIRIA" Leiria

• LÁ, COMO CÁ - VIANA VIVEIRO DE MULTAS - No  passado  mês a Es-
cola “Tendinha do Pirralho” abriu a sua porta em novas instalações.
Tudo muito bem. Só uma  coisa destuou!  Um agente da P.S.P. encon-
trou um lugar aprazível de caça à multa. Ali se plantou  nas redonde-
zas, e... sem sinal de proibição, ai de alguém que se atrevesse a parar,
para ir buscar ou levar o filho! Era multado.

” FALCÃO DO MINHO" Viana do Castelo

• DA BEJA PORTUGUESA À BEJA LETÃ- 4.500  quilómetros  separam as
duas “Beja”. Foram 14 dias de viagem de duas motos, e um furgão de
apoio, que em 14 etapas fizeram a ligação a cidade alentejana de Be-
ja até à pequena aldeia letã de Beja.

” FALCÃO DO MINHO” Viana do Castelo

• ACIDENTE DE MOTA FATAL -  Hugo Filipe Pinheiro, com 18 anos feitos
em Abril, e residente em Fajões, morreu vítima de uma colisão frontal 
com um autocarro. A moto  “Aprilia” de 125 cm3, tinha o ponteiro do 
conta-quilómetros  a marcar 160/kls hora.  Um  aviso para todos os
emigrantes que  se deslocam para a  Europa. Conduzam com cuida
do e sem álcool.

”A VOZ DE AZEMEIS” Oliveira de Azemeis

CAIXA ALTA


