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PAULO PORTAS "FALOU

NO MOMENTO, SÍTIO E

HORA ERRADOS"

Porto - O autarca social-
democrata Luís Filipe
Menezes acusou hoje
Paulo Portas de ter esta-
do "no momento, sítio e
hora errados" quando
afirmou, no Funchal,
que o ciclo político de
Alberto João Jardim
estava a terminar.

O autarca de Gaia
comentava, à margem
da inauguração de uma
exposição, a troca de
palavras entre Alberto
João Jardim e Paulo
Portas ocorrida no pas-
sado sábado, no Fun-
chal, onde o líder do
CDS/PP se deslocou
para participar no jantar
comemorativo dos 30
anos da fundação do
partido popular.

À afirmação de Por-
tas de que "o ciclo po-
lítico de Jardim estava a
acabar", o líder do Go-
verno Regional e do
PSD madeirense reagiu
afirmando que antes do
seu ciclo político acabar
na Madeira, "acabará o
de Paulo Portas na po-
lítica".

"Mandava o bom-
senso que Paulo Portas
se concentrasse apenas
nas eleições dos Açores
onde há uma coligação
para vencer", referiu
Menezes.

GUITARRISTA LUSO-CANADIANO

Nova Iorque - O guitarrista luso-canadiano de blues
Anthony Gomes inicia quarta-feira uma digressão
pela Europa que inclui espectáculos em Itália,
Bélgica e Suíça.

Anthony Gomes, considerado um dos melhores
guitarristas de blues da América, vai actuar com a
sua banda em festivais de música nas cidades ita-
ianas de Nave (dia 21), Ravenna (22), Narcao (23),
Atri (24), Canzo di Como (29) e San Remo (31).

Na Bélgica, Anthony Gomes dá um espectáculo
na cidade de Antuérpia e na Suíça em Vallemaggia.

NUMISMÁTICA
Lisboa - Uma moeda de

colecção em prata no valor
de oito euros, comemorativa
do alargamento da União
Europeia para 25 estados-
membros, é lançada no mer-
cado pela Imprensa Nacional
- Casa da Moeda (INCM) dia 28.

A entrada de dez novos
países, a 01 de Maio passa-
do, concretizou o maior alar-
gamento de sempre da União
Europeia.

Reforçando esta ideia de
união, vários países coorde-
naram esforços de modo a
emitirem moedas subordi-
nadas a este tema que, apesar
de diferentes nas caracte-rís-
ticas físicas, incorporam um
logótipo comum, que as
identifica como pertencendo
à mesma série.

A moeda portuguesa, da
autoria do escultor José João
Brito, tem duas versões: uma
com acabamento normal e
uma edição de 300 mil exem-
plares e outra com acaba-
mento especial, de que serão
emitidas 35.000.

APREENDIDOS 2,8 QUILOS DE COCAÍNA

Lisboa - A Direcção-Geral das Alfândegas
(DGAIEC) apreendeu  no aeroporto da Madeira,
a um cidadão espanhol procedente de Caracas,
2,8 quilos de cocaína.

De acordo com uma nota do Ministério das
Finanças e da Administração Pública, o cidadão
espanhol, de 23 anos, é residente em Barcelona,
para onde se dirigia.

A quantidade de cocaína apreendida daria para
produzir 28.000 doses individuais.

O traficante e a droga apreendida foram en-
tregues à Polícia Judiciária.

AÇORES:
AEROPORTO 

DO PICO

Madalena do Pico - O aero-
porto da ilha do Pico,
que em 2005 vai rece-
ber aviões do exterior
dos Açores, vai dispor
de um novo sistema de
iluminação dentro de
três meses, anunciou
fonte da transportadora
aérea Sata.

Orçadas em cerca de
600 mil euros, as obras,
que se iniciaram esta
semana, contemplam a
substituição de cabos e
do sistema de ilumi-
nação anteriormente
existente no aeroporto,
que serve uma ilha com
cerca de 15 mil habi-
tantes, disse a mesma
fonte à agência Lusa.


