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Liberak criticized for proroguing Parliament 
CANADIAN PRESS 

The federal government has ended the current session of Parliament, clearing the 
decks for a new start Sept. 30 but killing or delaying the passage of many key bills in the 
process. 

The decision to prorogue Parliament, which had been on summer break, and start 
fresh with a throne speech means a new package of priorities favored by Prime Minister 
Jean Chrétien will be ushered in. It also means some key initiatives will die, although they 
may be resurrected. 

Gov. Gen. Adrienne Clarkson will read the speech from the throne Sept. 30, said 
Government House Leader Don Boudria in a press release. 

The priorities, dubbed by some as Chretien’s legacy, are expected to include new 
spending initiatives for social programs, and changes to make the government appear 
more accountable following a string of Liberal scandals last spring. 

Some of the bills killed by the announcement are: 
Cr5: Protecting species at risk. It was awaiting Senate approval; 
C-15B: New offences for animal cruelty, also awaiting Senate approval; 
C-56: Regulating reproductive technology; 
C-61 ; New rules for First Nations governance. 

The decision to prorogue also throws into question a report, due this fall, which was 
expected to criticize the government’s handling of three advertising contracts. 

Such reports would usually die along with the session, but Alliance MP John Williams, 
head of the Commons public accounts committee that is preparing the paper, said he thinks it 
may still be issued. 

Conservative Leader Joe Clark called the decision to prorogue “indefensible” given an 
escalating international crisis between the U.S. and Iraq, and said the Liberals were trying to 
bury the unflattering report by public accounts. 

“Instead of coming back early to deal with an international crisis, Canada’s Parliament will 
come back late and could toss out much of the last session’s work as a tactic to disguise the 
government’s internal chaos.” 

Senior officials maintain that the majority of the bills will return to the Commons and 
eventually be passed — albeit much delayed. 

All parties must agree at the beginning of a new session to allow the bills back at the same 
stages they were when the previous session ended. Then it’s up to each minister to decide if 
the bill will be reintroduced. Opposition parties are already saying they won’t guarantee support 
for such a motion. Some of the bills, such as the one aimed at protecting species at risk, have 
been debated for years and have died twice before. 

Alliance party members said they were skeptical the fall agenda would go beyond what 
the Liberals have announced in the past. 

“What I’m expecting to see is a lot of the 1999 throne speech regurgitated,” said Opposition 
House leader John Reynolds. 

“They made promises about Kyoto, helping the poor, children — and they haven’t done 
any of that.” 

Entrevista com Manuel Alexandre, 

Présidente do Vasco da Gama de Brampton 
VER PÂGINAS 4 E 7 

Os primordios da Democracia 

na Grécia Antiga 
VER PÂGINA 29 

Reynolds added the Opposition plans to attack government legislation and Chretien’s 
plan to ratify the Kyoto accord. 

“We’ve got three of the biggest provinces in Canada on our side on that issue,” he said, 
referring to Alberta, B.C. and Ontario. 

“They haven’t given any details and it looks like they’re going to go forward like that.” 

Banda Lira Portuguesa de 
Brampton tern future assegurado 

O titulo pode soar a lugar-comum mas nao é. A Banda Lira Portuguesa de Brampton 
festejou no passado fim de semana o Dia de Santa Cecilia, padroeira dos miisicos, com 
um arraial, concerto e procissào. Fomos vê-la tocar no Vasco da Gama e fiedmos 
rendidos a duas coisas: à muito boa execuçâo e disciplina musicais e ao facto da 
esmagadora maioria dos seus membros serem muito jovens, a começar pelo regente. 
Em periodo em que o associativismo nao se encontra na sua melhor forma, valha-nos a 
müsica que é linguagem universal e as discussoes sao didlogos harmoniosos entre 
colcheias e semi-colcheias, clarinetes e trombones, saxofones e trompetes. Que alivio! 

First Canadian-bome West 

Nile death is confirmed 
An autopsy has confirmed that an elderly man from Mississauga, Ont., has died from 

the West Nile virus. 
Ontario Health Minister Tony Clement made the announcement Tuesday at a news 

conference with Colin D’Cunha, Ontario’s chief medical officer. The name of the 70-year- 
old man has not been released. He is the second Canadian to die from the disease, but the 
first to die after being infected in Canada. 

The other Canadian victim was infected three years ago while visiting the United 
States, where West Nile has killed 68 people this year. Two other cases of West Nile have 
been confirmed in Ontario. More than a dozen other cases are suspected in Ontario and 
Quebec. 

The first Canadian diagnosed this year with West Nile was John Stevens, 51, of 
Burlington, Ont. He recovered after suffering mild flu-like symptoms. 

Mosquitoes feed on infected birds then spread it to humans. 
SEE PAGE 9 
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Greva da Carris por 
aumentos salariais 

domingo, Dia Europeu 
sem Carros 

Os trabalhadores da 
Carris anunciaram 
ontem que vào fazer 
greve domingo, Dia 
Europeu sem Carros, 
devido à récusa da 
administraçâo em 

aumentar-lhes os salârios em 4,5%. 
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos 

Transportes Rodoviârios e Afins (SITRA) a greve foi 
convocada depois da récusa da empresa em reabrir 
negociaçôes salariais e persistir em manter os aumentos 
salariais aplicados por acto de gestâo de 3,3%. 

Os trabalhadores reivindicam aumentos na ordem 
dos 4,5%, bem como acertos em prémios de produtividade e 
nos subsidios de refeiçâo. 

Segundo disse à Lusa Sérgio Monte, do SITRA, a 
escolha de 22 de Setembro, Dia Europeu sem Carros, para 
convocar uma greve de 24 horas justifica-se por ser uma 
“data simbôlica” que calha num Domingo. 

A Administraçâo da Carris, em comunicado, jâ 
lamentou os “efeitos perversos” que os dirigeâtes sindicais 
estào a ter na negociaçâo salarial “pondo em risco o futuro 
da empresa e dos trabalhadores”. 

Bagdad aceita 
aprovar lei que 

proiba armas de 
destruicâo macica 

> > 

As autoridades do Traque aceitam que 
o seu parlamento aprove legislaçâo que 
profba armas de destruiçâo maciça, informou 
a Comissâo da ONU para a Verificaçâo, 
Inspecçào e Vigilâneia (UNMOVIC). 

Este assunto estava incluido na 
resoluçâo 715 aprovada pelo Conselho de 

Segurança da ONU, em 1991, mas nunca foi cumprido pelo 
govemo de Bagdad. 

Em comunicado, a Comissâo disse que o parlamento 
iraquiano vai debater uma lei sobre o assunto para entregar 
“proximamente” à équipa de inspectores liderada pelo sueco 
HansBlix. 

A decisâo foi um dos resultados prâticos da 
entrevista que Blix manteve ontem corn uma representaçâo 
iraquiana liderada pelo general, Husan Mohamed Amin, 
titular do Directorio Nacional para Investigaçôes do Iraque. 

A UNMOVIC acrescentou que as duas partes 
concordaram manter novos contactos em Yiena na Sêmana 
de 30 de Setembro. 

Reaberta zona 
desmilitarizada que 

sépara as duas 
Coreias 

A zona desmilitarizada, um 
dos ültimos vestfgios da Guerra Fria 
que sépara hâ meio século as duas 
Coreias, foi simbolicamente reaberta 
ontem em Dorosan, Coreia do Sul. 

A reabertura, segundo fontes 
oficiais, tem por objectivo permitir a 
circulaçâo dos transportes 

rodoviârios e ferroviârios entre o norte e o sul. 
Corn uma largura de quatro quilômetros e um 

comprimento de 250, de uma costa à outra, a zona 
desmilitarizada separou em duas a peninsula coreana depois 
do fim da guerra em 1953. 

Desabitada, essa zona transformou-se num campo 
de minas, que os militares dos dois pafses vâo começar a 
retirar a partir de hoje. 

Ricbler’s son to 
finish book 
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Ferro desaf ia aparelho do PS 
Contrariando a vontade esmagadora dos Ifderes das 

distritais do PS, Ferro Rodrigues tenciona mesmo impor o 
princfpio da retroactividade na limitaçâo dos mandatas em 
cargos executivos dentro do PS. Ou seja, que os mandatos 
jâ em curso sejam, ainda que em parte, contabilizados. 

A proposta consta num segundo documenta da 
direcçâo nacional do PS sobre a revisâo estatutâria do 
partido, a quai deverâ ser aprovada no proximo congresso 
nacional, marcado para Novembro em Lisboa. Tal como o 
primeiro documenta, discutido em Julho passado numa 
reuniâo da comissâo nacional do PS (orgâo mâximo entre 
congressos), também este teve como coordenador Paulo 
Pedroso e relator Vitalino Canas. 

^ Nos proximos dias, a direcçâo do PS procederâ à sua 
divulgaçâo oficial, abrindo a discussâo dentro do partido e 
tendo em vista a elaboraçâo de um articulado a apresentar 
ao congresso. No documento, a que o PUBLICO teve 
acesso, a questâo da limitaçâo dos mandatos e do respectivo 
princfpio da retroactividade consta do ponto 4 (“Estatuto e 
competêneias dos dirigentes”). Af se lê que uma das 
questôes a serem discutidas e votadas em congresso é: 
“Introduçâo de um numéro limite de quatro mandatos de 
dois anos em alguns orgâos executivos: présidentes de 
federaçôes, de concelhias e de secçôes e membros de orgâo 
executivo nacional. 

O tempo jâ transcorrido conta, mas apenas até 25 
por cento (dois anos).” Ora isto représenta uma forma 
“light” de retroactividade. Significa, por exempta - embora a 
frase em si mesma nâo seja inteiramente clara - que quem jâ 
actualmente tem quatro mandatos cumpridos (oito anos), 
ainda por ter mais très. A formulaçâo suave poderâ ser 
explicada pelo facto de a direcçâo nacional do PS ter 
consciência das profundas resistências a esta medida. É 
que a generalidade dos Ifderes distritais contesta o princfpio 
da retroactividade em si mesmo. 

Segundo um inquérito efectuado pelo PÛBLICO. 
junto dos Ifderes das federaçôes (ver ediçâo de sexta-feira 
passada, 13 de Setembro), 16 em 20 sâo contra. Um ( Ascenso 

Simôes, de Vila Real) é a favor e très (Setûbal, Beja, Évora) 
deram respostas do tipo “dépende” ou “nâo tenho opiniâo 
formada”. Seja como for, représenta uma evoluçâo em relaçâo 
à proposta de Julho. Nesta s6 constava a questâo da 
limitaçâo dos mandatos mas sem qualquer referêneia à 
retroactividade. Quem jâ tivesse 20 mandatos cumpridos 
(numéros caricaturados, obviamente) poderia ainda ter a 
possibilidade de cumprir mais uns quantos, até perfazer o 
limite imposto. O que poderia representar um substancial 
atraso na renovaçâo compulsiva do aparelho que Ferro 
Rodrigues pretende impor. Lfder corn quota pessoal nas 
listas de deputados. 

Outro ponto que poderâ gerar polémica interna é o 
relativo à escolha dos deputados. Os estatutos do PS 
actualmente em vigor nâo prevêem rigorosamente nada sobre 
poderes prôprios do secretârio-geral. No entanto, a prâtica 
“de facto” tem atribufdo ao lfder do partido uma quota de 30 
por cento das listas. Mas dado que esse poder nâo consta 
nos estatutos, a qualquer momenta lhe pode ser retirado. 

O que Ferro agora pretende é transpor para os 
estatutos do PS o poder que informalmente jâ detém. Quer, 
como diz o documento, o “aperfeiçoamento do processo de 
designaçâo de candidatos a deputados, corn a consagraçâo 
do princfpio de que a quota da comissâo polftica nacional 
passa a ser preenchida por proposta do secretârio-geral”. 
Jâ no que respeita à designaçâo dos candidatos autârquicos, 
a ideia é atribuir à comissâo polftica nacional o poder de 
ratificar (ou nâo) uma candidatura quando nâo haja acordo 
entre a federaçâo do distrito e a concelhia que a lançou. A 
profxîsta também clarifica a formula de eleiçâo do secretârio- 
geral. 

Actualmente os estatutos determinam que seja pelo 
voto directo de todos os militantes, num momento pré- 
congresso. Ferro admite esta soluçâo mas corn uma 
excepçâo. Ele quer poder, em momentos especiais 
(congressos extraordinârios) sujeitar-se a ser de novo eleito 
(ou até, eventualmente, substitufdo, se outra candidatura 
aparecer), sem necessidade de um escrutfnio universal no 
partido. 

H One of novelist Mordecai Richler’s 
sons has signed on to complete a children’s 

book that was left unfinished when his father 
died last year. 

Jacob Richler, a journalist who writes for the 

National Post, has signed a deal with publishers 
McClelland and Stewart to finish the project. 

It will be the last of four books to feature Jacob 

Two-Two, a character the elder Richler first wrote about 
in 1975’s Jacob Two-Two Meets the Hooded Fang. 

The new book will be published in the fall of 2003. 

Calgary Philharmonic 

in crisis 
The Calgary Philharmonic Orchestra says it is fighting 

to survive after running up two money-losing seasons. 
After racking up deficits of $650,000 over the last two 

seasons, the orchestra’s board is warning that this season 
will be its last unless 2,000 new subscriptions can be sold in 
the next six weeks. 

In addition to the sales drive, the board asked its 
musicians to take a pay cut, forget about this year’s holiday 
pay and give back a pay raise that was negotiated during a 
four-week lockout last year. 

“Everything will be reviewed and nothing is sacred,” 
said orchestra board chairman Larry Fichtner. “To remain a 
viable organization we need to reduce our expenses.” 

Union officials reacted with dismay at the 
announcement. “Obviously they are negating the collective 
agreement,” said Doug Kuss, secretary treasurer of the 
Calgary Musicians Association. “It’s illegal not to pay 
holiday pay,” he added. 

The Calgary Philharmonic employs 65 full-time 
musicians. The orchestra currently has 3,000 subscribers, 
and will attempt to sign up another 2,000 by Oct. 31. 
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ENTREVISTA 

“O sucesso nâo é sô ter a casa cheia mas também criar 
programas para a comunidade!” - 

declarownos Manuel Alexandre, présidente do “now” Vasco da Gama Cultural Centre of Brampton 

VASCO OSWALDO 

SANTOS 

THE PORTUGUESE 

POST 

Residente no 
Canada ha 26 anos, 
Manuel Alexandre 
nasceu em Unhais da 
Serra, perto da Covilha. 
Viveu em Lishoa antes de 
se decidir na “aventura 
canadiana”. Da Beira 

Alta tentou a sorte primeiro na capital portuguesa “por 
razoes profissionais Porque como electricista - de alta 
e baixa tensdo - havia mais oportunidades de 
desempenhar a arte aprendida. No Canadd é especialista 
em electronica. Começou por trahalhar très meses na 
construçâo civil mas logo optou pela aprendizagem da 
lingua Inglesa no Sheridan College que frequentou seis 
meses. Ao terminar, registou-se como aprendiz de 
electricista para poder ohter a respectiva licença. Teve 
de repetir tudo o que jd Ihe havia sido ensinado em 
Portugal porque, até um determinado nivel, os cursos 
nâo sâo reconhecidos. “Para além das leis aqui serem 
muito diferentes do que eram em Portugal", insiste em 
dizer 

Veio jd casado mas os dois fdhos nasceram aqui. 
O mais velho tern 23 anos e o mais novo 16. O mais velho 
é técnico de sistemas electrônicos numa companhia de 
aviaçâo e o mais novo quer ordenar-se pastor anglicano, 
a religiào da familia Alexandre. 

O intuito da nossa entrevista era, porém, o de 
falar corn o Manuel Alexandre a propôsito da sua 
actividade como dirigente associativa em Brampton, onde 
o Centro Português local acaha de mudar de nome e de 
orientaçâo. 

The Portuguese Post: - O Centro Cultural 
Português de Brampton aparece, de repente, corn o nome 
de Vasco da Gama. Conte-nos la essa historia... 

Manuel Alexandre: - O ex-Portuguese Community 
Cfntre foi fundado hâ 20 anos. Teve sempre umas boas 
direcçôes mas depois apareceram umas outras que apenas 
usaram aquela linda sala aos fins de semana. O que era 
uma pena. Quanto à mudança do nome, nos quisémos 
promover a expansaâo da comunidade portuguesa local. 
Ora Vasco da Gama é uma figura historica que os canadianos 
também conhecem e associam a nos. Um nome cativante. A 
Direcçâo anuiu de imediato. Contamos corn isso cativar a 
atençào dos nossos compatriotas que vivem em Brampton 
e arredores. Algo que tem de ser trabalhado e que a nova 
Direcçâo, que é uma categoria, esta disposta a levar em 
trente apoiando-me como Présidente. 

TPP: - O Alexandre jâ tinha trabalhado corn 
algumas destas pessoas em anteriores direcçôes? Porque 
0 senhor jâ vem do Community Centre, nâo é verdade? 

M.A.: - O ano passado era o Vice-presidente do 
Community Centre e quando entrei nos implementâmos 
um projecto da Terceira Idade a fim de aliciarmos outros 
grupos etârios e chamar a atençào para o facto de 
querermos promover a comunidade em gérai. Ora corn uma 
sala tào linda, porque razâo nâo era mais utilizada? Fui 
bastante insistente nisto ao ponto de dizer que, se por 
acaso este projecto nâo fosse em trente nâo Valeria a pena 
ficar... Porque em Brampton nâo havia nada para os nossos 

idosos e nos queremos que eles nâo se sintam isolados, 
que saiam, que tenham um ponto de encontro e de convivio. 
De quando em vez faço-lhes uma visita de surpresa e é 
engraçado vê-los ali a jogar umas “cartadas”. 

TPP: - Mas sâo ^ homens ou também acomodam 
o elemento feminino? 

M.A.: - Temos mulheres também e no ano passado 
o numéro de pesSoas atingiu as quatro dezenas. Ainda 
nâo era o Vasco da Gama. As portas do centro estiveram 
fechadas um tempo, de verâo, que eles quiseram que se 
fechasse, devido às férias. Agora, retomaram as 
actividades. 

TPP: - E quem ministra esses programas? 
M.A.: - Eles proprios é que se organizam. Nâo 

precisam da nossa direcçâo para nada. Hâ umas senhoras 
muito activas, como a D. Fâtima e a Senhora Santos que 
organizam os eventos para a terceira idade. Nâo estâo 
ligadas a qualquer agência de serviços sociais e 
desempenham aquelas funçôes por si prôprias. A primeira 
das senhoras mencionadas tem problemas nas costas, tem 
dificuldade em trabalhar a tempk inteiro, e é ela que trabalha 
corn os idosos. Fazem bailes, ginâstica, e coisas assim. E 
uma alegria muito grande que sinto ao vê-los activos. Nâo 
tenho lâ ninguém da famflia. O meu pai faleceu muito cedo, 
aos 33 anos. Aminha mâe faleceu hâ 5 anos, em Portugal... 
Hâque lhes evitar a solldâo como a minha mâe uma vez me 
disse: “Eilho, se puderes fazer alguma coisa para a terceira 
idade, para que eles nunca se sintam sozinhos, nâo deixes 
de os ajudar”. Eu pensei também que séria uma maneira de 
conseguirem uma melhor integraçâo no centro comunitârio. 
Estive também envolvido, dois anos, no Portuguese 
Heritage Committee, este dedicado à organizaçâo do 
pavilhâo português na “Carabram”... 

TPP: - E esse comité continua a existir? Ou apenas 
se forma na altura da preparaçâo do “Carabram”? 

M.A.: - Ainda existe, hâ reuniôes mensais para se 
decidir o que fazer no festival do ano seguinte. Eram 
efectuadas noutro lado mas agora efectuam-se no Vasco 
da Gama, desde que sou présidente. E por ali continuarâo. 

TPP: - Hâ quantos anos estâ envolvido corn a 
organizaçâo do “Carabram”? 

M.A.: - Hâ quatro. O ano passado fui o présidente 
e este ano também. Do Portuguese Heritage Committee, 
claro. Eles, no “Carabram” queriam-me na direcçâo mas eu 
afastei-me disso porque a minha prioridade é corn os 
portugueses. Aminha prioridade é dar a conhecer às outras 
comunidades que os portugueses têm muito mais 
conhecimentos do que muitas pessoas pensam. Julgam- 
nos como se fôssemos apenas empregados da limpesa ou 
carpinteiros. Nâo somos apenas os “motores” dessas duas 
actividades. Eu conheço muitas fâbricas portuguesas de 
moldes que os nossos frezadores sâo dos melhores do 
mundo! Companhias que sâo o nosso orgulho e que pouca 
gente conhece. Cabe-nos a nos divulgar o melhor que 
temos e mostrâ-lo às outras comunidades. Eu nâo consigo 
compreender porque é que um fulano de outra 
nacionalidade hâ-de ter uma determinada companhia bem 
conhecida e um português nâo! 

TPP: - Mas nâo acha que os portugueses se 
promo vem mal? 

M.A.: - Os portugueses sâo uma raça humilde, 
uma comunidade humilde, e nâo se expôem abertamente. O 
ano passado, através do “Carabram”, e este ano também, 
fizémos pela primeira vez um Jantar de Gala onde a nossa 
principal funçâo foi dar reconhecimento a empresârios 
portugueses que houvessem ajudado o Centro 
Comunitârio. Pessoas que muito tenham feito por ele e 
reconhecer os négociantes portugueses locais, que sâo 
altamente qualificados. Isso foi uma maneira de começar a 
atrair também a atençào deles, puxando-os para as nossas 
actividades sôcio-culturais. Por sua vez, cabe-nos a nos 
publicitar o nome das suas empresas e lojas comerciais 
fazendo corn que os nossos compatriotas as utilizem. 
Promovendo assim uma aproximaçâo entre comerciantes e 
o clube. 

TPP: - O Vasco da Gama é o unico clube luso- 
canadiano que existe em Brampton, nâo é verdade? 

M.A.: - Sim, porque tem funçôes diferentes do 
Heritage Committee, como sabe. Sô que tem estado muito 
fechado à comunidade. Embora tenha muito sucesso corn 
as suas festas. Mas para mim o sucesso nâo é sô ter a casa 
cheia. É também fazer compreender às pessoas que a 
Direcçâo que ali estâ quer criar programas para a 
comunidade. Uma delas sâo as Aulas de Cidadania - que 
jâ era um sonho antigo -, corn uma lista de 28 pessoas 
inscritas, e estou a ver se arranjos 50 para poder iniciar o 
programa duas vezes por semana. 

TPP: - E a escola de Português? 
M.A.: - Andamos ainda à procura de uma pessoa 

para dar as aulas. Mas temos escola de Inglês que iniciarâ 
as suas actividades em Outubro deste ano. Jâ é uma grande 
passo! Serâ apoiada pelo Peel Board of Education. 

VER PâGINA 7 
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Telecomentando 

“A aventura militât em que Bush se quer lançar, contra um 
ditador de meia-tijela, que nâo tem meios para retaliar...” 

VASCO OSWALDO SANTOS* 

Olâ Amigos! 

A passagem do primeiro aniversârio sobre a 

tragédia que se abateu sobre os Estados Unidos da 

América do Norte, fez um ano no passado dia 11, 
corn a queda de quatro avides de passageiros 

desviados por militantes do pior fundamentalismo 
religioso possivel - s6 eomparâveis corn as cruzadas 

cristàs medievais à Terra Santa, cujos propositos nâo 

foram mais nobres - em vez de ocasiâo de 

recolhimento, reflexâo e luto transformou-se num 

exercicio de propaganda, à escala intemacional, em 
que certa imprensa agiu mais de forma cùmplice que 

informativa. A começar pela CNN, mil vezes mais 
agressiva e parcial que a “Voz da América”, dos 

tempos da guerra Ma e da eampanha mais acesa de 

anti-comunismo primârio pôs-Segunda Guerra. 

Publicitârios natos, os americanos sâo 

profundamente conhecedores do ABC da 

propaganda. A insistência corn que os seus mais 

populares meios de eomunicaçâo social exploraram 
este primeiro aniversârio traduzem, contudo, a 

frustraçâo pelo facto de nâo terem, até hoje, 

apanhado os que consideram responsâveis pelo 

tétrico atentado, cujas vitimas acabaram por ser as 

mais inocentes de todas. 

As imagens disseminadas pela televisâo, 

onde grupos de turistas se deixaram fotografar, frente 

ao local da cratera, nas posiçôes mais incnveis e corn 

os mais alarves dos sorrisos a contrastar corn as 

lâgrimas dos que ficaram sem pais, mâes, filhos e 

filhas, irmâos e irmâs, s6 podem ser superadas pela 

infâmia dos verdadeiros “vendilhôes” do templo que 

descaradamente erguem as suas barracas de 

souvenirs de uma tragédia cujas consequências ainda 

nâo sabemos quais serâo. 

O que é preciso nâo esquecer é que esta 

propaganda é necessâria para que a esmagadora 

maioria das pessoas que se deixa influenciar, 

pensando pela cabeça dos outros, possa sancionar 

a aventura militar em que Bush se quer lançar, contra 
um ditador de meia-tijela, que nâo tem meios para 

retaliar, a despeito das alegadas armas de destruiçâo 

maciça de que é acusado ter. As mesmas armas de 

destruiçâo maciça que possuem a China, a Coreia 

do Norte e Israel, este ultimo um pais que desde 

1948 tem vindo a desrespeitar todas as decisôes das 

Naçôes Unidas, sem que nada lhe aconteça, excepto 

O facto de viver em constante terror. O oportunismo 

da data em que se anunciou a prisâo de um alegado 

operacional da Al-Qaeda no Paquistâo, faz parte 

desta encenaçâo. 

Para os que perderam os seus entes 

queridos, aos milhares, no espaço de 90 minutas de 

horror, o insulta foi adiccionado à ferida, em 

comemoraçôes mais dignas de um’a pista de circo 

que de respeito pela memoria dos desaparecidos. 

Jâ basta! 

* Comentador - Hora H-OmniTelevision 

GRAND VALLEY BUILDING SUPPLIES CO.. 
4701 STEELES AVENUE WEST 
WESTON, ONTARIO M9L 1X2 

TEL: 416 746 1501 • 416 746 1645 
E-MAIL: gvgroup@hotmail.coni 

• Masonry 
• Lumber 
• Arriscraft Stone 
• Pipe Drywall 
• Insulation 
• Housewrap 
• Cupolex/Pontex 

DELIVERY • PRICE • RADIO DISPATCHED VEHICLES 
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Cimeira de Joanesburgo - II 

Uniâo Europeia e Canada resolveram impasse 
sobre os Direitos da Mulher 
ANA BAILàO . 

THE PORTUGUESE 

POST 

Dez dias de trabalho 

entre lideres e 

organizaçôes de 191 

parses marcaram os dez 

anos da primeira Cimeira 

da Terra, no Rio de 

Janeiro, onde se 

estabeleceram 

compromisses para que 

O mundo se desenvolva em harmonia corn o ambiente. 

Estes compromisses estào longe de ser alcançados e 
por isso a Cimeira de Joanesburgo era importante para 

que os mesmos se tomem uma realidade. 

A Cimeira de Joanesburgo foi a maior cimeira 

realizada pelas Naçôes Unidas - corn 191 parses, 17 mil 

delegados e quatre mil jornalistas, sem contar corn 
participantes dos eventos paralelos. As opiniôes dividem- 

se quanto ao sucesso da mesma. Enquanto que para 

ambientalistas foi um fracasse, devido à ausência de 

metas, para muitos dos Irderes foi um sucesso, 

particularmente devido ao compromisse em promover 
a erradicaçâo da pobreza e o desenvolvimento em 

conformidade corn as boas regras ambientais. 

Piano de Acçâo 

Foi adoptado na Cimeira de Joanesburgo um Piano 

de Acçâo que consta de 65 paginas e corn 152 pontes. 

Este piano, que deveria concretizar as cerca de 2500 

recomendaçôes que emanaram da Cimeira da Terra hâ 

dez anos, no Rio de Janeiro, frcou em certas areas ainda 

um pouco generalizado, mas estabeleceu algumas metas 

que pense importantes. Deste modo, foi acordado em 

cortar para metade, até 2015, o ntîmero de pessoas que 

ganham menos de um dôlar por dia, ao mesmo tempo 

que se assegura a protecçào do planeta. 

No dossier da âgua, os Irderes comprometeram-se 

a reduzir para metade o nrtmero de pessoas sem acesso 

a âgaa potâvel e a condiçôes sanitârias até 2015. 

Em relaçào à Energia, ficou acordado entre os 

parses aumentar o acesso a serviços energéticos, 

modemos e eficientes, a cota de energias renovâveis e 

o faseamento da atribuiçâo de subsidies a fontes de 

energias que prejudiquem o ambiente. 

No que diz respeito a matéria de poluiçào atmosférica, 
os delegados acord’aram que, até 2020, os produtos 
qut'micos devem ser usados e produzidos em formas que 
nâo prejudiquem a saùde e o ambiente. Ficou igualmente 
assente a necessidade de cooperaçâo para reduzir a 
poluiçào atmosférica e melhorar o acesso dos parses em 
desenvolvimento a alternativas às substancias que 
destroem a camada do ozono até 2010. 

Numa outra area prioritâria para as Naçôes Unidas, a 
da Agricultura sustentâvel a frm de criar melhores condiçôes 
de vida nos parses pobres, o Fundo Mundial vai considerar 
a inclusâo da Convençâo para o Combate à Desertifrcaçâo 
na sua lista para frnanciamentos. Para a Africa, foi defendida 
a definiçâo de estratégias para segurança alimentar até 2005. 

No caprtulo da biodiversidade, foi acordado em reduzir- 
la até 2010 e a recuperar os recursos pesqueiros até 2015. 
Além disso, frcou assente a criaçâo de uma rede de areas 
marinhas protegidas até 2012. 

Um dos temas mais complexes desta Cimeira foi 
relacionado corn os direitos das mulheres e frearâ conhecido 
como o « parâgrafo taliban ». O texte, na sua versâo inicial, 
faria subordinar o direito da mulher de acesso à saùde a 
“valores religiosos e culturais”, o que os parses ocidentais 
nâo aceitavam. A Uniâo Europeia e o Canada conseguiram 
resolver este problema acrescentando uma referêneia no 
parâgrafo aos “direitos humanos e liberdades 

fundamentais.” 

E agora! 

  Teoricamente, os govemos têm de 

pôr em prâtica tudo o que prometeram 

em Joanesburgo. O piano de acçâo, 

t porém, nâo é vinculativo, nem tem a força 

de um tratado internacional. Se a 
, comunidade internacional falhar, nâo hâ 

qualquer sançâo. De qualquer modo, os 

parses têm um grande peso moral em 

cumpri-lo. As Naçôes Unidas 

' comprometeram-se a controlar a aplicaçâo 
^ destas decisôes e de produzir relatôrios 

anuais sobre a actuaçâo dos vârios parses e sobre as 

zonas onde se tem que se exercer mais pressâo. 

Maior decepçâo 

Como jâ se anticipava a maior 

decepçâo desta cimeira foi o 

comportamento 

dos Estados Unidos. E nâo se trata apenas de nâo 

aderirem ao acordo de Quioto, isto mesmo depois de a 

China, o Canada, a Rrissia e a Australia o fazerem. O 

péssimo exemplo dos Estados Unidos - aqueles que se 

chamam Irderes em tantas outras causas, especialmente 

em guerras ! - faz corn que muitos outros estados usem 

este facto como desculpa para nâo acordarem em muitas 

matérias essenciais. Penso ser realmente uma pena os 

Estados Unidos, responsâveis por 25 por cento dos 

gases poluentes libertados para a atmosfera a nrvel 

mundial, nâo considerarem também esta uma batalha 

sua, ao contrario de condenarem todos os dias o mundo 

a perder tempo na mais pertinente questâo ; como gerir 

a permanência do ser humano no planeta. 

Canada poderà ratificar o Protocolo 

de Quioto 

o primeiro-ministro, Jean Chrétien, aquando da sua 

presença na Cimeira da Terra, referiu-se ao Protocolo 

de Quioto anunciando que vai apresent^, antes do frm 

do ano, um projecto de lei de retifrcaçâo do acordo 

ambiental. Foram imediatos as manifestaçôes contra esta 

posiçâo principalmente por parte de alguns premiers das 

provrneias do Canada, assim como de empresas. Quero 

apenas aqui deixar algumas palavras de Kofr Annan : 

« A Cimeira é uma tentativa de mudar de rumo, 

enquanto nâo é demasiado tarde. (...) A acçâo começa 

pelos govemos. (...) Contudo, os Govemos nâopodem 

fazer sozinhos o que hâ a fazer. Os gmpos de cidadâos 

têm um papel decisive a desempenhar como parceiros, 

defensores de causas e observadores atentos. O mesmo 

se pode dizer das empresas. Espero que as empresas 

entendam que o mundo nâo lhes pede que deixem de 

desenvolver as suas actividades normais, mas sim que 

desenvolvam as suas actividades de uma maneira 

diferente. » 

Melhor nunca me conseguiria expressar. 

Aqui ficaoapelo! 

■;-P ' 

< LOCKSMITHS 
PROMP I 24 HOtlKS MOBILE LO' K <;FRVIC» 

TEL;(905) 277-144S 
TEL:{416) 251-8830 

vf>*~’ANDÜ LOPES TEL:{705) 428-9000 

TOU fîitt 
TEL 1 (8001 835-0057 

V. ^ FAX:1 (888) 550-4939 

BOAD(S) 8 >*I8U*ICD P-O, Bo* 234 Stn. “C", Toronto, Ont. M6J 3P4 
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Felizmente, a nossa Vice-presidente, uma senhora por quem 
nutro a mais alia consideraçâo, é uma alta funcionaria do 
Bank of Montreal, uma CEO portuguesa! Eu admiro muito 
as pessoas inteligentes, especialmente como esta senhora 
que nos ajuda a levar projectos ambiciosos em frente, sem 
grandes dificuldades! Queremos, para além das aulas, criar 
uma boisa de estudo para luso-canadianos. Ja temos um 
advogado que nos prometeu ajuda fazendo parte do comité 
organizador. E hâ organizaçôes locais que dào o dinheiro 
para Toronto e vamos ver se os conseguimos convencer a 
dar algo aqui para os portugueses de Brampton e suas 
iniciativas. Nao tenho nada contra a ajuda que possa ser 
prestada à Federaçào. Mas acho que ela pode ser repartida 
com esta iniciativa. O que até aqui nunca aconteceu. 

TPP: - Porque também nao havia nada a incentivar 
isso... 

M.A.: - Exactamente! Por isso sao estes os passos 
que estamos a dar para que se juntem a nos. 

TPP; - Quantos associados tern de momento o 
clube? Os que pagam as quotas, claro! 

M.A.: - Olhe, desde o ano passado que lancamos 
uma campanha de angariaçào de membros, o que nâo se 
fazia hâ muito tempo. Os membros que la estavam jâ tinham 
as quotas muito adiantadas, a cobrir 5 ou 6 anos. Mas nâo 
haviam sido renovadas. Quando entrei, um dos pontos 
principais na minha agenda foi angariar mais sôcios. 
Juntamente corn o projecto da Terceira Idade angariâmos 
100 pessoas. Temos agora cerca de 120 sôcios activos. 

TPP: - E aquela sede na Fisherman’s Drive é 
vossa? 

M.A.: - A sede é nossa, é da eomunidade e para 
ela. É nossa embora estejamos ainda a pagar a hipoteca. 
Esta aberta a grupos folclôricos, grupos de teatro, etc. E 
também alugamos a sala aos fins de semana para ajudar a 
pagar as despesas. A sede foi comprada numa altura em 
que os pre,os do imobiliârio eram altissimos. Mas o actual 
valor ronda pelos 575.000 dôlares. O valor declarado na 
mudança de nome para Vasco da Gama Cultural Centre. 

TPP; - E o vosso relacionamento corn a Câmara de 
Brampton e a sua “Mayor”, que sei gostar muito dos 
portugueses seus mumcipes? 

M.A.: - Olhe, no dia 25 deste mês tenho uma 
reuniâo marcada corn ela. A nossa “mayor” é uma pessoa 
muito acessivel e o relacionamento que tenho corn ela é 
fantâstico. Mas nâo vai parar por ai a nossa ofensiva. Nâo 
basta o relacionamento. É preciso que nos ajude. Nos 
estamos a pagar 14.200 dôlares de taxas anuais de 
propriedade... 

TPP: - Mas tratando-se de um clube sem intuitos 
lucratives terâ de haver uma isençâo... 

M.A. - Sem düvida! Mas ai esta: é preciso irmos 
la bâter à porta delà para que possa reconhecer a 
importância da ajuda. Consta-se que hâ para clma de 60.000 
portugueses na ârea de Brampton. O numéro deve ser mais 

elevado. Ora corn tanta gente aquele clube jâ era para estar 
mais que pago! Hâ que dar agora a conhecer a situaçâo 
financeira aos sôcios e pagar a hipoteca o mais rapidamente 
possi'vel. Esse o grande desafio! 

TPP: - Assim seja, amigo Alexandre, assim seja. 

Central Ticket Defence 
961 COUCGE St.   TviSSS-dddD 

- Ex-Sargento da Policia com 30 anos de 
experiência. 

- Defesa de todas as multas de conduçâo. 
- Varias ofensas criminals. 
- Excesso de alcool. 
- ümpeza de registo criminal. 
- Se tiver dificuldade em ir aos Estados Unidos 

por motivos criminais 

CONSULTA GRATIS!... 
Contacte Virgilio Rodrigues 

861 College St. 
Toronto, Ont. (416) 565-7821 

CENTRAL TICKET DEFENCE 
MUL TAS DE CONDUÇÂO 

"A saûde dental nâo tem idade" 

Serviços: 

, ^ Odontologia familiar, 
cosmética e preventiva 

^ Limpezas dentais 
^ Chumbos (branco ou metal) 

Extracçôes 
^ Coroas 
* Pontes Fixas 

Dentaduras postiças 
em metal e acrüico 

* Cosmética 

Dr. Guadalupe Arrieta 
Dr. German Hernandez 
"Serviço dental completo para toda a familia" 

Aceitamos seguros dentais. Se nâo tem seguro dental, consulte-nos 
àcerca de um piano de pagamento adequado às suas necessidades. 

College & Ossington Dental Office 
Horârio: 815 College St. andar 209 
Segundas, Quintas e Sextas: das 9 às 17 horas Toronto, Ont. M6G 1C9 
Terças e Quartas: das 9 às 20 horas 416 537 3171 
Sâbados: das 9 às 14 horas 
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CANADA 

CAW, General 
Motors reach deal 

Police raided Groupaction offices in 
Montreal 

CANADIAN PRESS 

GREC KEENAN 
THE GLOBE AND MAIL 

The Canadian Auto Workers union reached a new 
deal with General Motors of Canada Ltd., Tuesday night 
that gives workers a $3.70-an-hour wage increase over 
three years, more time off the job and commitments on 
major new capital investments at the company’s assembly 
complex in Oshawa, Ont. 

“We have put together what I think is an excellent 
collective agreement,” CAW president Buzz Hargrove said 
after reaching the deal with GM negotiators about five 
hours before Tuesday’s deadline of 11:59 p.m. “It’s good 
for General Motors, it’s good for Ontario and it’s good for 
Canada.” 

The wage increases of 3 per cent in the first two 
years of a three-year deal and 2 per cent in the third year 
will push hourly pay by the end of the agreement to $31.40. 
Skilled trades workers will earn $37.39. Both those figures 
include a cost of living adjustment. 

Workers will receive signing bonuses of $ 1,000 and 
Christmas bonuses of $1,500 and an additional 28 hours a 
year off under a program called special paid absences 
that are in addition to four weeks vacation. 

The auto maker has agreed to spend $800-million 
at its Canadian operations, most of it in a new paint shop 
at one of its Oshawa car plants, which will allow that plant 
eventually to have a third shift of workers and about 1,000 
jobs, Mr. Hargrove said. 

GM has also agreed to begin assembling a crew 
cab version of its hot-selling pickup trucks at its Oshawa 
truck plant beginning in 2004. That will create about 120 
jobs. 

There’s also a small amount of new investment that 
will slow down the rate of decline in jobs at parts and 
engine plants in St. Catharines, Ont. One of the union’s 
key demands had been that GM invests in new products 
for the plants in that city. 

The spending will help retain about 425 jobs at the 
plants, but employment there will still decline to a little 
less than 3,000 by the end of the deal, from more than 
9,000 a decade ago. 

“We’re still taking to General Motors about other 
commitments at St. Catharines,” Mr. Hargrove said. “We 
^ept our commitments to our members, including St. 
Catharines.” 

GM officials also expressed satisfaction with the 
deal. 

“We’re going to continue the momentum we have 
gained here in Canada both in our facilities and in the 
marketplace,” GM president Michael Grimaldi said as 
negotiators from the two sides sat across a table at a 
downtown Toronto hotel. 

“We’re indicating that we are committed to growing 
our operations in Canada,” Mr. Grimaldi told a news 
conference later. 

The agreement covers about 19,000 GM employees 
at three vehicle assembly plants in Oshawa, a transmission 
facility in Windsor, Ont., the parts and engine operations 
in St. Catharines and an armored car plant and diesel 
locomotive factory in London, Ont. 

Ratification votes are set for Sunday, after which 
the CAW will choose its next target — DaimlerChrysler 
Canada Inc. or Ford Motor Co. of Canada Ltd. 

Talks with either one of those companies are 
expected to be tougher because both are restructuring 
their North American operations with moves that have 
already led to job cuts at their Canadian plants. 

More than a dozen officers with the RCMP 
commercial crimes unit raided on Tuesday the Montreal 
offices of the Groupaction advertising agency, which has 
been at the centre of a federal sponsorship scandal. 

“What we’re looking for are pieces of evidence,” 
RCMP spokesman Sylvain L’Heureux told Radio-Canada, 
CBC’s French-language television service. “It could be 
documents, it could be photographs, it could be 
computers.” 

RCMP was seeking evidence for its investigation 
that could be handed over to federal prosecutors. 

Groupaction executives were not available for 
comment. About 30 employees, who were told by police 
they could go home for the day, opted to stay on the job. 
Police are investigating $1.6 million paid by taxpayers 
for three controversial reports. 

Groupaction president Jean Brault said last month 
that most of the federal money was spent to provide 
“ongoing counseling” related to federal advertising and 
event sponsorships in Quebec. 

Brault also denied that there was any link between 
his company’s generosity to the federal Liberals and 
Groupaction receiving the lion’s share of the $40 million 
in annual federal sponsorship deals. 

The Groupaction reports helped plunge Jean 
Chrétien’s government into scandal this year when it was 
revealed two of the documents were almost identical, and 
the third was missing altogether from federal files. 

Under attack, the government called in federal 
Auditor General Sheila Fraser to conduct an independent 
review. She said federal contracting officials “broke every 
rule in the book” and took the unusual step of calling in 
the Mounties. 

PRECAST CONCRETE • NATURAL STONE • FIREPLACE SUPPLIES 

MAPLE PLANT 
10635KeeleSt. , 
(2km. North of Major Mackenzie) 
Tel: (905) 303-0585 ' 
Toronto Line: (416) 445-6151 
Fax: (905) 303-0592 : 

% ; 

BRAMPTON PLANT 
(HWY. #7,1 km. west of Hwy. #50) 
Tel: (905) 794-1833 
Toronto Line: (416) 445-2804 
Fax: (905) 794-1971 
Toll Free: 1-800-387-4289 
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What is West Nile Virus? 
West Nile virus, discovered in the West 

Nile area of Ugapda in 1937, has spread to 
Mediterranean and temperate parts of 
Europe and, now. to North America. It is 
carried and spread hy mosquito. It can 
cause fatal inflammation of the spinal cord 
and brain (encephalitis) in certain birds, 
horses and humans. It is closely related to 
St. Louis encephalitis virus, found in North 
America. 

In 1957, the virus was blamed for the 
deaths of several elderly patients in Israel. 
In I960, it was observed in horses in Egypt 
and France. In 1999, a strain said to be 
virtually identical to the Israeli strain was 
detected in New York City. In August 2(X) 1, 
it was confirmed in ten dead birds found in 
southern Ontario, in the summer of 2002, 
birds in Manitoba and Quebec also tested 
positive of the virus. By mid-September 
2002. three cases had been confirmed in 
Ontario and blood samples form six other 
people, also in Ontario, were being tested 
for the disease. 

There is currently no vaccine against 
West Nile virus encephalitis. 

There is no evidence that West Nile 
virus can be spread from human to human. 
Nor is there evidence that a human can 
contract the West Nile virus by handling 
infected birds. Scientists believe the human 
immune system prevents the virus from 
multiplying in large numbers. That prevents 
humans from transmitting the virus to 
mosquitoes. 

Scientists in the United States are 
puzzled that the infection seems, so far. to 
be moving north rather than toward the 
warmer south, as previously expected. 
Others point out, however that the infection 
is following the well-known Atlantic fly way 
for migrating birds. 

What are the symptoms! 

Symptoms are usually mild and include 
fever, headache, body aches, sometimes 
skin rash and swollen lymph glands. Severe 
infection is marked by headache, high fever, 
peck stiffness, stupor, disorientation, with 
coma, tremors, convulsions, paralysis and 
occasionally death. 

Anyone with those symptoms should 
seek medical attention as soon as possible. 
There is no documented evidence that a 
pregnant woman or her fetus are at 
increased risk due to infection with West 
Nile virus. 

If illness occurs, it usually happens 
within five to 15 days of being bitten by an 
infected mosquito. There were epidemics 
in Israel in the 1950s and South Africa in 
1974. Health Canada warns that the West 
Nile virus caused epidemics in Romania in 
1996-97 and in Russia in 1999; both 
countries have temperate regions similar to 
Canada. Fatality rates can range from three 
per cent to 15 per cent of cases. Seven 
people died in New York in 1999, including 
a 75-year-old Canadian who had visited 
N.Y.C. in September 1999, and died after 
returning to Toronto. 

What can you do to 

prevent it! 

Health Canada advises: 
• Minimize your time outdoors at dawn 

and dusk when mosquitoes are most 
active and, whenever possible, wear 
long-sleeved tops and long pants 
when spending time outside. 

• Use insect repellents, following safety 
tips in Health Canada’s information 
sheet Safety Tips on Using Personal 
Insect Repellents. New York State 
recommends the use of an insect 
repellant containing 10 per cent or 
less DEET(N, N-diethyl-methyl-meta- 
toluamide) for children and no more 
than 30 per cent DEET for adults. 

• Make sure that door and window 
screens fit tightly and are free of 
holes. 

• Take action to reduce mosquito 
breeding sites around your home, 
local parks and community. For more 
information see the Information Sheet 
entitled Effective Control of 
Mosquitoes Around Your Home on 
the Pest Management Regulatory 
Agency Website at: www.hc- 
sc.gc.ca/pmra-arla 

• Ensure that things in and around the 
yard like pool covers, saucers under 
flower pots, children’s toys, pet 
bowls and wading pools are regularly 
emptied of standing water. 

• Clean eavestroughs of debris 
regularly so water does not 
accumulate. 

• Empty and clean bird baths twice 
weekly. 

• Ensure that openings in rain barrels 
are covered with mosquito screening 
or tightly sealed around the down 
spout. 

• Aerate ornamental ponds and stock 
with fish that eat mosquito larvae. 

• Old tires are one of the most common 
mosquito breeding sites. Ensure that 
your yard is free of debris, such as 
old tires, that can accumulate rain 
water. 

What is Canada doing! 

• Federal and provincial agencies are 
monitoring birds and mosquitoes; 

• Birds; The Canadian Co-coerative 
Wildlife Health Centre, together 
with certain provincial veterinary 
laboratories and Health Canada’s 
National Microbiology Laboratory, 
is testing for the virus in wild birds 
found dead from approximately mid- 
May until hard frost (late 
September-October). 

During 2001, surveillance efforts focus 
mainly on dead birds that belong to the 
family known as corvids: crows,-ravens and 

jays. Officials say that experience from the 
1999 and 2000 outbreaks has shown that 
corvids are the most reliable indicators of 
West Nile virus activity and potential for 
human cases of infection in an area. 

The Canadian Food Inspection 
Agency, veterinarians and other members 
of the animal health community across the 
country will monitor for infection in 
domestic animals. 

Mosquitoes: The focus of mosquito 
surveillance tries to determine the current 
species and abundance of adult mosquitoes 
in the affected area. Mosquitoes may also 
be tested to determine the role that different 
species may play in virus transmission to 
birds, humans or other animals. Factors 
such as time of the year, predicted weather 
patterns and proximity of mosquito 
populations to humans will be used to 
determine whether spraying or mosquito 
eradication programs will be implemented. 

Human Surveillance: Health care 
providers, including family and emergency 
room physicians, infectious disease 
specialists and neurologists were asked to 
watch for symptoms of West Nile virus 
infection in their patients and to promptly 
report any probable and confirmed cases 
of viral encephalitis to local/provincial 
public health authorities. 

‘Sentinel Chickens’; exposed to 
mosquitoes were used in the past as 
measures of virus spread. However, this 
technique has proved less reliable than 

testing dead birds found in the wild. Sentinel 
chickens are no longer used in Canada. 

How is it spread! 

The Culex pipiens or common 
household mosquito spreads the virus 
when it feeds on a blood meal from infected 
birds. Scientists believe that the most likely 
“reservoir” for the virus in North America 
is the common sparrow, which can tolerate 
the infection. Among birds, the virus has 
had the greatest impact among crows. In 
1999, in the New York area, the crow 
population crashed by about 90 per cent in 
a few months. 

Ten days to two weeks after the initial 
blood meal, the West Nile virus reaches the 
mosquito’s salivary glands and can then 
be transmitted to birds, animals or humans. 
Since 1999, the virus has been found in wild 
birds, humans and horses in the 
northeastern United States. 

West Nile Virus Transmission Cycle 
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PS analisa resposta da procuradoria sobre caso Modema 
O Partido Socialista anunciou 

anteontem que jâ recebeu a resposta 
da Procuradoria Gérai da Repüblica 
(PGR) ao pedido de esclarecimentos 
sobre a veracidade das notfeias vindas 

a püblico relativamente às ligaçôes de Paulo Portas à 
Universidade Modema. 

O lider parlamentar socialista — autor da missiva 
ao procurador-geral da Repüblica — revelou ter recebido a 
resposta ao seu pedido de esclarecimento, a quai esta agora 
a ser “analisada em detalhe”. No dia 7 deste mês, o 
“Expresso” noticiava, citando uma fonte da direcçào 
socialista, que o PS admitia pedir a demisâo do ministro da 
Defesa, consoante a resposta de Souto Moura. Antonio 
Costa recusou, no entanto, revelar se o teor da carta 
confirma as notfeias publicadas pela imprensa. Tanto o 
PUBLICO como o “Expresso” noticiaram recentemente que 
no relatôrio final da Polfcia Judiciâria ao caso Modema 
constam vârios factos que dào conta de mültiplas ligaçôes 
entre a universidade e Paulo Portas que nào foram inclufdos 
na acusaçào deduzida pelo Ministério Püblico. 

Alguns destes factos noticiados começaram, no 
entanto, a ser abordados no julgamento em curso no tribunal 
da Boa Hora, no quai o Ifder do CDS-PP foi arrololado 
apenas como testemunha. Reagindo a estas notfeias, o 
Ministério Püblico emitiu, hâ uma semana, uma nota à 

comunicaçào social, na quai esclarecia que apesar de o 
nome do ministro da Defesa ter sido citado varias vezes no 
julgamento do caso Modema, a prova até agora produzida 
nâo foi susceptfvel de alterar a sua situaçâo de mera 
testemunha. A procuradoria declarava, porém, que vai estar 
atenta “à eventual revelaçâo de factos que possam alterar 
o seu jufzo sobre a responsabilidade penal de qualquer 
interveniente no processo que nào tenha sido acusado”. 

Fontes judiciais contactadas pela Lusa referem 
que a procuradoria terâ enviado ao PS uma “copia do 
relatôrio da PJ” ao caso Modema, no quai figuram vàrios 
dados sobre a Amostra, a empresa de sondagens da 
universidade, gerida por Paulo Portas. 

Como jâ nâo é titular do processo, pois este 
encontra-se actualmente em fase de julgamento, a 
procuradoria teve de pedir autorizaçâo à présidente do 
colectivo de jufzes para que fosse extrafda uma certidâo 
corn os factos solicitados pelo PS.PS quer agendar segunda 
audiçâo corn Celeste CardonaParalelamente, o Ifder 
parlamentar socialista considerou urgente agendar uma 
nova audiçâo da ministra da Justiça, Celeste Cardona, no 
Parlamento, a propôsito das recentes demissôes na Polfcia 
Judiciâria. Antonio Costa acrescentou que a bancada do 
PS vai solicitar a Assunçâo Esteves, présidente da 
Comissâo de Assuntos Constitucionais, que agende a 
audiçâo para hoje. 

“Estâ em causa a defesa da credibilidade de uma 
instituiçâo tâo importante como a Polfcia Judiciâria. É grave 
se os partidos do Governo tentarem arrastar no tempo as 
düvidas que se instalaram na opiniâo püblica”, declarou 
Antonio Costa.A ministra revelou ontem estar disponfvel 
para voltar ao Parlamento para esclarecer quaisquer 
düvidas, mas alertou que nâo irâ permitir que as questôes 
relacionadas corn a Judiciâria sejam tratadas “corn falta de 
dignidade”. 

A hipôtese de voltâr a chamar Celeste Cardona ao 
Parlamento foi avançada na passada quarta-feira pelos 
partidos da oposiçâo, depois da audiçâo aos dois 
directores-adjuntos da PJ que abandonaram a instituiçâo 
hâ duas semanas. Perante os deputados, Pedro Cunha 
Lopes, ex-responsâvel pela Direcçào Central de Combate 
ao Banditismo, afirmou que o director-nacional da PJ, 
Adelino Salvado, o convidou para a chefia da Direcçào 
Central de Combate e Investigaçâo ao Crime Econômico e 
Fiscal, entâo ocupado por Maria José Morgado. Por seu 
lado, a magistrada — que sempre afirmou ter apresentado 
a demissâo por divergêneias técnicas corn Adelino Salvado 
— limitou-se a declarar que “nâo séria uma pessoa desejada 
naquelas funçôes para a ministra da Justiça”. 

PCP e PS pedem explicaçôes ao ministro da 
Educaeào 

sobre Educaçâo Moral e Religiosa 

CGTP-IN discute 
Côdigo de Trabalho 
coin Igreja Catôlica 

Os grupos parlamentares do PCP e PS 
querem que o ministro da Educaçâo va urgentemente 
ao Parlamento explicar a inclusâo no currfculo 
disciplinai do 1- ciclo da disciplina de Educaçâo 
Moral e Religiosa. 

“Considerando urgente avaliar as medidas 
tomadas e as repercussôes que terâo na formaçâo e 
educaçâo dos portugueses, o grupo parlamentar do 
PCP solicita, corn a maxima urgêneia, a presença do 
ministro da Educaçâo na Comissâo de Educaçâo, 
Ciência e Cultura”, référé o requerimento comunista, 
assinado pela deputada comunista Luisa Mesquita. 

A decisâo govemamental de incluir a disciplina 
de Educaçâo Moral e Religiosa foi também 
contestada pelo grupo parlamentar do PS, que 
decidiu igualmente chamar ao Parlamento o ministro 
da Educaçâo, para lhe exigir explicaçôes, 
reclamando ao mesmo tempo o direito a discutir em 
plenârio o diploma, jâ aprovado em Conselho de 
Ministres. 

A deputada socialista Ana Benavente acusou 
o Governo de estar a colocar em causa “o principio 
da separaçâo de poderes entre a Igreja Catôlica e o 
Estado Português”. 

De acordo corn Ana Benavente, o decreto-lei 
acaba “por beneficiar a Igreja Catôlica, porque sô 
ela conseguirâ reunir grupos de dez alunos para 
formar turmas de Educaçâo Moral e Religiosa no 1 - 
ciclo do ensino bâsico”. 

“O crescente desemprego de educadores e 
professores de todos os niveis de ensino”, a reforma 
curricular, a alteraçâo do calendârio escolar dos 
educadores de infâneia, a diminuiçâo do numéro de 
alunos e as condiçôes de funcionamento e as 
consequêneias do encerramento das escolas do 1- 
ciclo sâo outras questôes que o PCP quer discutir 
corn David Justino. 

A CGTP-IN iniciou 
anteontem uma série de encontros 
corn représentantes da Igreja 
Catôlica destinados a transmitir as 

preocupaçôes da central sindical sobre o 
anteprojecto de Côdigo de Trabalho e a encontrar 
posiçôes comuns. 

“A Igreja Catôlica é uma grande instituiçâo, 
corn diferentes sensibilidades e corn influência na 
sociedade. Nâo desejamos que tenha a nossa 
opiniâo, mas pensamos que este é o momento de 
observar as dinâmicas que circulam na sociedade”, 
declarou o secretario-geral da Intersindical, Carvalho 
da Silva, citado pela TSF. 

O dirigente sindical reuniu-se hoje corn o bispo 
do Algarve, Dom Manuel Madureira Dias, estando 
previsto para amanhâ um encontre similar com o 
arcebispo de Braga, seguido, dois dias depois, de 
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ACORES/MADEIRA 

A CALIFORNIA DECLARA-SE COMO ESTADO 1RMÀO 
DA REG1ÂO AUTÔNOMA DOS ACORES 

» 

O secretario regional da Economia, 
recebeu no passado domingo, no Palacio 
da Conceiçâo, em representaçào do 
présidente do Governo Regional, o senador 
estadual da California, Jim Costa, que se 
encontra em visita à Regiâo Autonoma dos 
Açores. 

Na ocasiâo, aquele politico norte- 
americano, neto de émigrantes portugueses 
da ilha Tercelra, que desembarcaram nos 
EUA hâ aproximadamente cem anos, 
entregou a Duarte Ponte um documente 
formai declarando a California como estado 
irmào da Regiâo Autonoma dos Açores. 

O governante açoriano esclareceu, 
na altura, que o Senado da California 
aprovou recentemente uma resoluçào, 
visando criar um acordo de “sister state 
relationship” entre aquele estado norte- 
americano e os Açores. 

Duarte Ponte referiu que, dada a 
importância dessa matéria e o facto desta 
ser a primeira vez que tal processo é 
desencadeado em mais de 20 anos de 
Autonomia, o Governo Regional teve o 
cuidado de chamar o Parlamento açoriano 
a participar no projecto. 

Nesse sentido, revelou que a 
Assembleia Legislativa Regional dos 
Açores prepara-se para aprovar uma 
proposta de Resoluçào, visando a 
geminaçào da Regiâo Autonoma corn o 
Estado da California. 

Ao apoiar o projecto, o titular da 
pasta da Economia reafirmou a 
determinaçâo do Governo Regional em 
garantir a sua eficâcia, bem como a procura 
de resultados que possam, a par do 

aprofundamento do relacionamento entre 
as duas comunidades, fomentar uma nova 
interacçâo virada para o futuro e para o 
desenvolvimento de ambas. 

Disse, Igualmente, que o futuro 
acordo de geminaçào entre o Estado da 
California e os Açores permitirâ uma uniâo 
de esforços déterminante do ponto de vista 
social, economico, cientifico, cultural e 
educativo. 

Manifestou-se, ainda, convicto que 
a cooperaçâo a estabelecer sera uma 
realidade e ajudarâ a consolidar a posiçâo 
e as excelentes relaçôes bilaterais entre os 
EUA e Portugal, reafirmando os Açores 
como elemento indissociâvel dessa relaçâo. 

O secretârio regional da Economia 
recordou, por outro lado, que na segunda 
metade do século XX encontram-se 
açorianos a viver em toda a California, mas 
corn especial preponderância econômica e 
social no Vale de Sâo Joaquim, cuja 
poderosa indûstria de lacticmios controlam 
através de um vasto movimento 
coopérât! vo. 

Frizou, também, que os 
descendentes de açorianos, em numéro 
que rondam os 500 mil, ocupam posiçôes 
de relevo em todos os sectores de 
actividade do Estado da California, desde 
a advogacia ao ensino, da indûstria ao 

INVESTIMENTO DO GOVERNO AÇORIANO NA EDUCACÂO 
> 9 

REPRESENTA CERCA DE 9% DO PIB REGIONAL 

o secretârio regional da Educaçâo e 
Cultura disse sâbado passado, na Vila do 
Nordeste, que o esforço financeiro do 
executivo açoriano, na area da Educaçâo, 
représenta actualmente cerca de 9 por cento 
do Produto Interno Bruto da Regiâo 
Autonoma. 

Presidindo, em representaçào do 
présidente do Governo, à cerimonia de 
lançamento da primeira pedra da obra de 
reparaçâo e ampliaçào da Escola Bâsica e 
Integrada do Nordeste, em Sâo Miguel, 
Alamo Meneses sublinhou que a rede de 
escolas do primeiro ciclo, nos Açores, esta 
totalmente recuperada, na sua 
generalidade, e que o investimento publico 
tem vindo agora a privilegiar as zonas mrais 
e mais distantes, como é o caso do Nordeste. 

Neste concelho, o governante 
açoriano referiu que a obra de reparaçâo e 
ampliaçào da Escola Bâsica e Integrada do 
Nordeste ascende a cerca de cinco milhôes 
de euros, devendo estar concluida no 
primeiro trimestre de 2004. 

Adiantou, também, que o 
investimento pübllco do executivo regional 
so no concelho do Nordeste é de cerca de 
seis milhôes de euros, incluindo nâo apenas 
a empreitada em curso, assim como as obras 
de reparaçâo das escolas locals do primeiro 
ciclo, jâ concluidas. 

Segundo Alamo Meneses, o 
Governo Regional esta a investir no sector 
da Educaçâo, mais do que qualquer outra 
regiâo do pals ou da Uniâo Europeia. No 

entanto, recordou que o investimento na 
Educaçâo nâo produz resultados imediatos, 
sendo necessârio esperar que a actual 
geraçâo cresça para se verem os frutos. 

Declarou, igualmente, que o 
Governo de Carlos César esta a fazer um 
grande esforço de racionalizaçâo, visando 
a criaçâo de turmas corn melhores padrôes 
de qualidade, e a evitar que professores 
sejam obrigados a atender quatro anos de 
escolaridade ao mesmo tempo. 

Estamos, ainda, a tentar criar 
condiçôes para que os nossos alunos 
tenham o atendlmento pedagogico que 
merecem, acrescentou, justificando, por 
outro lado, a necessidade de economizar. 
Para isso, na opiniâo do secretârio regional 
da Educaçâo e Cultura, é preciso, nalguns 
casos, encerrar escolas e transportar 
alunos, corn o proposito de garantir uma 
educaçâo corn maior qualidade. 

O titular da Educaçâo e Cultura 
sustentou que aos pais compete enviar os 
seus filhos para a escola, apoiâ-los no seu 
processo educativo e participar na vida 
escolar. 

Quando aparecem pais que dizem 
que nâo enviam os seus filhos para a escola 
sô porque esta encerrou, sabendo que 
outro estabelecimento de ensino, corn 
melhores condiçôes, estâ pronto a recebê- 
los, e corn transporte diârio assegurado pelo 
Governo, nâo estâo a cumprir a sua 
obrigaçâo, asseverou. 

Para Alamo Meneses, o Governo 
decide sempre pensando o melhor e o bem 

de todos, e exortou os pais a cumprirem 
corn as suas responsabilidades. 

Criticou, ainda, recentes afirmaçôes 
de deputados açorianos que classificou de 
irresponsâveis, jâ que prometem aquilo que 
nunca fariam se fossem Governo. 

“Corn essa demagogia, podem 
agradar à meia duzia de pais que discordam 
da posiçâo tomada, mas creio que a vasta 
maioria dos açorianos saberâ julgar e 
respeitar o grande esforço que estâ a ser 
feito pelo Governo nas escolas publicas da 
Regiâo Autonoma”, disse o governante. 

A obra de reparaçâo e ampliaçào da 
Escola Bâsica e Integrada do Nordeste, que 
vai permitir a introduçâo do ensino 
secundârio no concelho, abrange a 
construçâo de um novo bloco, corn um total 
de 2.200 metros quadrados de ârea coberta, 
destinado à instalaçâo de laboratories, 
anfiteatro, biblioteca e salas de reuniâo. 

No actual ediffeio, serâ feita a 
substituiçâo total das coberturas, por telha, 
dos pavimentos, das instalaçôes sanitârias, 
das redes de âguas e esgotos, bem como 
dos vâos exteriores de alummio por outres 
de qualidade superior. 

A empreitada inclui, também, a 
impermeabilizaçâo dos terraços, pinturas e 
arranjos exteriores que envolvem a 
substituiçâo da vedaçâo e a correcçâo dos 
perfis de algumas vias de circulaçâo interna, 
de modo a adaptâ-las ao edificio novo, além 
da construçâo de zonas verdes. 

comércio, das finanças à poh'tica, como é o 
caso do senador Jim Costa. 

Obsequiado pelo Governo Regional 
dos Açores, apôs a referida audlêneia, corn 
um jantar que decorreu no Palâcio da 
Conceiçâo, em Ponta Delgada, Jim Costa 
enalteceu a aeçâo dos californianos de 
descendência portuguesa, uma vez que, na 
sua opiniâo, fazem parte de uma populaçâo 
altamente dinâmica e trabalhadora. 

Sublinhou, igualmente, que mais de 
80 por cento dos descendentes de origem 
portuguesa que residem na California vêm 
das ilhas dos Açores, e todos estâo muito 
orgulhosos das suas origens. 

Sobre o acordo de geminaçào, o 
senador estadual norte-americano disse 
esperar que as instâneias poh'ticas regionais 
tomem medidas semelhantes à do Senado 
da California, durante o corrente mês, 
devido, conforme referiu, à enorme 
contribuiçào prestada pelo grande numéro 
de portugueses que emigraram para aquela 
zona dos EUA nos ültimos cem anos. 

Declarou, ainda, que o Intercâmbio 
cultural e educaclonal que, no momento, 
existe entre os Açores e a California poderâ 
ser melhorado e expandido, no âmbito do 
processo de geminaçào. 

Oposiçâo pede à PGR que 

interprète portaria sobre 

offshore da Madeira 

PCP, PS, BE e Verdes enviaram 
anteontem à Procuradorla Gérai da 
Republica um pedido de apreciaçào da 
portaria sobre benefi'cios fiscais no off- 
shore da Madeira que, para a oposiçâo, nâo 
estâ devidamente esclarecida. 

Corn o argumente que o governo 
tem proferido “declaraçôes contraditôrias” 
sobre a interpretaçâo da portaria n- 555/ 
2002, o PCP anunciou no passado dia 5 que 
tencionava recorrer a uma clarificaçâo da 
PGR, o que veio a fazer hoje num 
requerimento que junta também a 
assinatura dos lideres parlamentares do PS, 
BE e Verdes. 

A ministra das Finanças explicou 
que “a zona franca da Madeira, para nâo 
residentes, nâo tinha um limite de isençâo, 
mas de acordo corn a portaria passa a ter 
um limite”, ou seja “agora, apenas 20% dos 
rendimentos sâo susceptiveis de nâo pagar 
impostos”, mas o secretârio de Estado dos 
Assuntos Fiscais terâ dito que “nâo hâ 
alteraçâo alguma ao quadro fundamental 
no que respeita ao funcionamento da zona 
franca da Madeira”. 
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S. Africa oil leak ship abandoned 
Workers have abandoned 

efforts to refloat a blazing ship 
grounded off the South African 
coast after discovering the vessel’s 
cracks were worsening. Instead, 
the workers will focus on pumping 
oil off the ship in an effort to 

protect an ecologically sensitive estuary nearby before the 
ship breaks up, officials from SMIT Salvage said on Tuesday. 

The Italian ship, the Jolly Rubino, was abandoned 
last week after an engine fire blazed out of control. It ran 
aground 300 meters .(yards) off Cape St. Lucia, about 600 
kilometers (370 miles) east of Johannesburg. 

A crack in the 30,000-ton, 190-metre ship leaked a 
small stream of oil and diesel fuel just inside the boundaries 
of the Greater St. Lucia Wetland Park, where mangroves, 
crocodiles, hippos and a turtle nesting area are found. 

Officials said the ship was carrying 1.2 million liters 
(335,000 gallons) of fuel oil and 300,000 liters (80,000 gallons) 
of gasoline. The ship’s cargo included highly-combustible 
acetone and methanol as well as the toxic chemical phenol. 

About 70 barrels filled with toxic chemicals had 
washed overboard and two massive containers filled with 
refrigerators had also fallen off the boat, which was headed 
to the Kenyan port city of Mombasa. 

Salvage workers spent Monday pumping water out 
of the ship and preparing tow lines so it could be refloated 
and towed away from the area. 

But on Tuesday they noticed the crack had grown 
substantially, and a new crack leaking oil was discovered 
Tuesday afternoon. 

“The situation has deteriorated to such an extent 
the chance of refloating her is just about gone,’’ said Capt. 
Nicholas Sloan, a SMIT spokesman. 

There was a one percent chance they could tow the 
ship into deeper water without it breaking up, he said. SMIT 
decided instead to transfer the oil remaining aboard the 
Jolly Rubino to another ship. 

Salvage workers will continue to pump out water 
and monitor the condition of the ship while waiting for 
equipment being sent from Cape Town and Rotterdam, 
Netherlands. Pumping could start on Thursday. 

The oil leaking from the ship flowed southwest for 
600 metres, before heading out to sea and breaking up eight 
kilometres (five miles) away, SMIT officials said. 
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Dutch nurse denies 13 murders 
A Dutch nurse has 

denied murdering 13 
children and elderly 
patients in hospitals in 
The Hague at the start of 
her trial. 

Lucy de Berk is 
accused of killing five 
children and eight elderly 

people in her care by giving them lethal doses of drugs 
between February 1997 and September 2001. 

She nodded when asked by a judge to confirm that 
she denied the charges. Her victims included babies less 
than a year old and patients as old as 91, prosecutors said. 

De Berk is charged with killing them by giving them 
lethal doses of drugs like potassium and morphine while 
working in three hospitals in The Hague. Prosecutors have 
described her as a psychopath obsessed with death. 

The Hague district court was packed with journalists 
and relatives of some of her alleged victims at the start of a 
trial which has sparked intense media interest in the 
Netherlands. 

The defence will respond next week to the 
prosecution’s charges and said she would plead not guilty. 
She had declined to make a statement to investigators before 
the trial opened. A verdict is expected next month. 

One of her victims was a physically and mentally 
handicapped boy, prosecutors said. 

“I didn’t do it. I am sure. I found him in that state,’’ 
de Berk said when asked by the presiding judge about the 
death of the six-year-old, Ahmad Noory, who had been in 
her care. 

De Berk, 40, gave a faint smile as she waved at 
relatives before the proceedings started. She listened 
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intently as a court official read out extracts from a diary she 
kept during her time as a nurse. 

“I gave in to my compulsions ... I don’t even know 
why I am doing it... I will take this secret with me into the 
grave... Today I gave in to my compulsions. Still I hope I am 
helping people by this!” she was quoted saying in the diary. 

The accused — who is also charged with five counts 
of attempted murder — told the court she had been referring 
in her diary to her compulsive interest in Tarot cards, which 
are commonly used in fortune-telling. She told the court 
she had laid out Tarot cards for some of her critically ill 
patients but had been 
concerned this would 
land her in hot water with 
hospital authorities. 

Among her alleged 
victims was U.N. war 
crimes judge Haopei Li, 
who worked at the 
International Criminal 
Tribunal for the former 
Yugoslavia (ICTY) at the 
Hague and died in 
November 1997,aged91. 

The Netherlands 
was the first country to 
legalise euthanasia, but 
the law that took effect in 
April this year included 
strict conditions to 
prevent abuses. In 
practice, mercy killing has 
been tolerated in the 
country for about two 

decades. In March, investigators exhumed the bodies of 
three infants initially believed to have died of terminal 
illnesses and found traces of poisonous toxins in their 
blood. 

De Berk grew up in Canada after moving to Winnipeg 
from the Netherlands with her parents. After working as a 
prostitute in Vancouver she was admitted to medical training 
courses using a fake high school diploma, according to her 
indictment. 

LEASE-WIN 
L I M I T i D 

YOURS TO DISCOVER 

A full service automotive 
Leasing and Sales agency. 

Please call us and let Sheldon 
Richman and his staff make 

finding your next car as easy 
as one phone call away... 

416-398-2280 
...more value, more service! 
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Boisa de Empregos 

Uma secçâo para todos 
os que ofeerem ou 
procuram trabalho 

Ver Pagina 22 

Gente de trabalho é assim, nem ao Domingo descansa se houver uma “caroca” para fazer. E a oportunidades destas os operarios portugueses, 
como este, que foi “caçado” na nossa objectiva, nunca dizem que nâo! 

CARPINTKIRO!!! 

FOTO E LEGENDA; VASCO O. SANTOS 
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ENCOURAGING NEW RENTAL HOUSING CONSTRUCTION 

Seven Federal Tax Changes are Required 
ANDY MANAHAN 

CONSTRUCTION 

New immigrants typically 
move into rental accommodation 
when they arrive in Canada and 
finding appropriate housing can 
be challenging. When vacancy 
rates are only one or two per cent, 
as has been the case in the 
Toronto market for many years, 
getting an affordable apartment in 
the right location can be difficult. 
The kindness of relatives or 
friends can ease the burden of 

those who need a place to live but this is not possible for 
all newcomers. Over the past several years, there has been 
a high level of immigration to Ontario and the Greater 
Toronto Area in particular, and this trend is not expected to 
diminish. More needs to be done to encourage the private 
sector to build rental housing. 

Southern Ontario is an attractive place to live 
because of its multicultural character and good employment 
prospects. Growth statistics attest to this: the province 
experienced a population increase of 656,000 between 1996 
and 2001, or over 130,000 new residents per year. Almost 
70% of this increase occurred in the Greater Toronto Area. 
GTA’s current population of 5.2 million is forecast to grow 
to nearly 7.0 million by 2021. 

The construction industry has responded to these 
growth pressures by building thousands of new homes 
and condominiums: over 73,000 in 2001. Even though 
more rental housing will be required to meet future growth 
in Ontario, fewer than 1,000 units of new rental were built 
in 2001. While this is better than the 300 rental units that 
were built in 2000, this level of rental construction is pitifully 
low. 

The existence of rent controls was often cited as a 
major reason why the private sector was not building rental 
units anymore. When former Ontario Housing Minister A1 
Leach proposed to change rent control laws in 1996, he 
predicted that this would help to increase the supply of 
new rental housing. The new rent laws went into effect in 
1998 and certainly much credit can be given to the Tenant 
Protection Act for spurring investment in maintenance and 
repair of existing rental stock. While there has been a 
modest amount of new rental construction across the 
province, much of the demand for new rental housing has 
been met through condominium-registered buildings. Why 
hasn’t the private sector been building more rental units to 
meet the growing demand for housing? 

The simple answers are: 

(a) Rental housing is a capital-intensive investment 
but returns are insufficient to compensate 
potential investors for the associated risk. The 
tax structure for rental housing is not favourable 
and a number of tax changes over the past 30 
years have put rental housing at a disadvantage. 

(b) Developers in general do not have the ability to 
manage a rental portfolio - condominium 
development requires a much shorter investment 

horizon and the overall costs are lower for 
condominium development. 

(c) While rent controls have been removed (for units 
that becomes vacant), investors are concerned 
that a new government in the future would consider 
reimposing controls. This would severely diminish 
the value of rental properties. 

(d) The relative affordability of ownership housing 
has enabled many renters to buy a home. Builders 
have thus focused their energy on freehold and 
condominium sales. 

Unfair tax treatment of 
rental housing remains a major 
barrier to new construction but a 
group known as the Housing 
Supply Working Group comprised 
of major construction industry 
organizations has been meeting 
regularly with the Ministry of 
Municipal Affairs and Housing 
over the past two years to develop 
solutions. The Group believes that 
a balanced housing market is 
important to the economic health of Ontario. Unless major 
changes are introduced by all levels of government, there 
will be a shortfall of approximately 14,000 new rental units 
per year. This is based on the current rate of rental 
production combined with the population growth that is 
expected over the next 20 years. 

A new report that is scheduled for release by the 
Group this fall makes a number of recommendations. At 
the federal level, there are seven tax changes that could be 
made to encourage rental investment: 

(1) a full rebate of GST on new rental housing (to 
help lower development costs) 

(2) deferral of capital gains tax and recaptured capital 
cost allowance (CCA) upon sale of a property 
and re-investment in new rental housing (as 
investors in the U.S. are permitted to do) 

(3) increase CCA to 5% for new rental housing would 
enhance returns in the early years of a project 
(currently at 4%) 

(4) restore “soft cost” deductibility up to $5,000 for 
new rental housing (for things like legal and 
accounting fees) 

(5) eliminate the capital tax on rental housing 
(6) allow small landlords to qualify as small 

businesses 
(7) extend eligibility for CCA losses to all investors 

in new rental housing. 

While I will not go into the details of these tax 
measures, the Group’s analysis shows that the net 
revenues to the federal government will more than cover 
the cost of making these tax changes if only 6,000 new 
rental units are built. If more than 6,000 units are built, the 
federal government will actually gain revenue. The report 
also suggests that the Province should broaden its PST 
rebate on affordable rental housing. These tax changes 
would dramatically improve the investment climate for rental 

INSURANCE SERVICES INC. 

Raimundo Favas 
President 

3294 Cajun Cr., Suite 101 
Mississauga, Ontario L5L 5T7 
Telephone: 905 607 5520 
Cellular: 416 616 7637 
Fax: 905 828 7347 
E-mail: FAVAS@IDIRECT.COM 

projects and the private sector would then construct more 
buildings catering to the mid-income market. 

In future articles, I will focus on other measures 
that can be taken by both the Province and municipalities 
to spur more construction of rental housing. The health of 
our housing market depends on it. But more importantly, 
rental housing will be required by the thousands of new 
immigrants that will be calling Ontario home in the future 
and by the young people that are unable to afford to buy 
new or resale housing. 

Congress Sends Building 
Collapse Bill to Bush 

SUSAN CORNWELL 

A single agency would be responsible for probing 
big building disasters like the collapse of the World Trade 
Center under a bill that cleared Congress on Tuesday and 
now goes to President Bush to sign into law is expected to 
sign the bipartisan measure, which assigns the National 
Institute of Standards and Technology the job of 
investigating the causes of building failures that cause 
substantial loss of life. 

Lawmakers said they wanted to avoid a repeat of 
the infighting among several government agencies probing 
the collapse of the twin towers in New York after they were 
struck by hijacked jets on Sept. 11, 2001, with the loss of 
about 2,800 lives. 

Rep. Anthony Weiner, a New York Democrat and 
co-sponsor, said many questions about the collapse may 
never be answered because of early missteps in the probe. 

One tower remained standing 56 minutes after the 
impact, and the other lasted one hour and 43 minutes before 
falling. 

“The investigation of the collapse was a disaster,” 
Weiner told the House of Representatives before final 
passage of the measure on a voice vote. The Senate 
approved it last week. “Eighty percent of the steel from 
those buildings was taken away and recycled before any 
expert could take a look at them to try to determine if there 
were flaws,” Weiner said. 

“The electrical switches, which could have 
provided so many telltale signs for investigators, were taken 
away. There were fights over even whether the 
investigators had the right to see the blueprints to the 
buildings,” Weiner said. 

The measure gives NIST, which has a long history 
of studying building collapses, the subpoena power and 
authority to send investigative teams to disaster sites, 
giving it a role similar to the National Transportation Safety 
Board in air crashes, lawmakers said. 

It also authorizes $75 million over three years for 
NIST to help fund its mandated role. 

Lawmakers said NIST was now examining the 
World Trade Center collapse, and would eventually issue 
its own findings, after earlier investigations by the Federal 
Emergency Management Agency and the American Society 
of Civil Engineers. 

The FEM A study, released in May, said designers 
could not have foreseen the combination of effects, 
including the force of the aircraft and intense heat from the 
resulting fire, that destroyed the twin towers. 

But a group representing relatives of people who 
died in the attack lambasted that report as insufficient, 
leading to the legislation that passed on Tuesday. 

“The collapse of the World Trade Center is, we 
hope, unique,” said Rep. Sherwood Boehlert, a New York 
Republican and another sponsor of the measure. 

But, he said, “we need to have better procedures 
in place to study building failures from whatever cause if 
we are going to save lives in the future.” 
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A Vision For The Future! 
TRADE TALK* 

As our organization grows in size 

and diversity the limitations of our 
existing space and the need for an 

expanded, more versatile facility 

became more obvious. The Executive 

of Local 27 and 675 engaged in an 

extended discussion process with the 

membership of both locals. After an 

extensive search for property, a site 
was finally chosen at Rowntree Dairy 

Road (west of Weston Road, north of 
HWY 407) in Vaughan. 

EST Ucal Powell said “The 

property we found was most 

appropriate and convenient for our 

members. The location also allows us 
to determine things from the ground 

up!” 
Following lands purchase the 

Building Committee, comprised of 

equal representation from Locals 27 

and 675 (Ucal Powell, César 

Rodrigues, Frank O’Reilly, Mike 
Yorke, Luigi Caringi and John De 

Luca), and engaged the services of 
architect Joe Bataglia to begin design 

on the building. What emerged from 

this process is a tmly beautiful (but not 

overly small) building plan of 180,000 

square feet that is roughly divided into 

three components. There is office 

space, extensive training and classroom 

facilities and a top quality banquet/ 

meeting hall. 

With an expanding membership 

and the Council organizing new sectors 
demands for office space will be met. 

Discussions are ongoing as to the 

possible renting of space to legal 

counsel or benefit plan administration 

to more efficiently serve the CCORC 
members. 

César Rodrigues, Council 

President and Senior Representative 

for Local 675 speaks for everyone 

when he says: “We really need the 

additional office space for both staff 

and members.” He notes “Local 675 
is looking forward to having a home 

wé can all own.” 
Particularly enthusiastic about the 

move are the Training centre Staff who 

regard the increased floor space and 

potential as areal challenge. Executive 

Director of Training Eddie Thornton 

notes “by doubling our existing 

(30,000) floor space and adding to the 
roof height, we have the opportunity 

to engage in training programs we 

could not do before. State of the art 

equipment at the Centre, including 

electronic classrooms, computer lab. 

\ 
September 16, 2002 

PRESS RELEASE 

The Carpenters and Allied Workers Local 27 and 
DrywaU and Acoustic Lathing and Insulation Local 675 
Building Corporation os pleased to announce the 

^ groundbreaking ceremony for its new state of the art 
facility at 222 Rowntree Dairy Road, in Vaughan, 
Ontario.The groundbreaking ceremony will take 
place on Friday, September 20, 2002, at 11:00 a.m.“I 
salute Carpenter’s Union Local 27 for their 
commitment to ensuring the highest standards of 
professional excellence”, said Jim Flaherty, Ontario’s 
Minister of Enterprise, Opportunity and Innovation. 
“All the best in your new home as you continue to 
serve your members and impart the skills of your 
craft to future generations.”We sincerely invite you to 
attend and join us in the celebration of the 
commencement of construction of our new building 
which will allow us to provide even better service and 
amenities for our members, contractors and 
friends.For further information, please contact Julie 

Palombo at 416-749-7440, Ext. 220. 

Unitech welding shop and site 

simulated carpentry shop will be 

purchased with the help of a $ 1.8 million 

grant from the Ontario government.” 

Indoor bridge building, two-storey 

residential projects, the construction 
and moving by crane of “flying forms” 

are only some of the projects Thornton 

envisions taking place at the new 

facility. 
Seeing that vision become a reality 

is the responsibility of John Ciampa and 

Gabe Grossi, owners of Belrock 

Constmction, the contractor chosen as 

builder. “We are excited and proud to 

be associated with the project”, said 

Ciampa who notes that the design is 

“sure to get lots of positive attention in 

Vaughan.” 

The project is scheduled to have a 

14 month constmction timeline, starting 

tomorrow; we look forward to a 

Christmas 2003 in our new home. , 

* “Trade Talk” - Volume 3, # 1 - 

August 2002 

Central Ontario ‘’.Ke^]iona[ Council of Carpenters, 
'DryzoaCf. and /Allied 'llbrfce.rs 
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Carpenters & Allied Workers Local 27 
64 Signet Dr., Weston, Ont M9L 2Y4 
(416) 749-7440 

Drywall Acoustic Lathing and Insulation Local 675 
64A Signet Dr., Weston, Ont, M9L 1T1 
(416) 749-0675 

United Brotherhood of Carpenters & Joiners of America Local 785 
680 Fountain St. N., Cambridge, Ont, N3H 4R7 
(519) 653-7543 

United Brotherhood of Carpenters & Joiners of America Local 397 
116 King St. E. Bowmanville, Ont., L1C 1N5 
(905) 623-1242 

Allied Construction Employees Local 1030 
2300 Finch Ave. W. Unit 25, Weston, Ont., M9M 2Y3 
(416) 785-7006 

Industrial Locals 170, 172, 1072, 2737 
2300 Finch Ave. W. Unit 25, Weston, Ont., M9M 2Y3 
(416)749-7440 

EXECUTIVE 
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Frank Munno Ucal Powell -Executive Secretary Treasurer 
Carlos Pimentel Cesar Rodrigues - President 
Rob Shewell Jack Slaughter - Legal Counsel 

Mike Yorke 
Luigi Caringi 
Frank O’Reilly 
Joe Sleva 
Gerry Sutton 

Juan Armas 
Quinto Ceolin 
Phyllis Gallimore 
Fernando Lima 
Nikola Menalo 
Rob Shewell 
Mile Vukovic 
Joel Neville 
Phillip Scarcella 

Harold G. Biso 
Chris Crompton 
Wayne Gibson 
Sergio Lopes 
Matthew Merritt 
Lister Tennant 
Colin Weller 
Frank Godfrey 
Steve Najem 

Harold J. Biso 
Paul Daly 
Leslie Hanecak 
Kevin Maisine 
Ziggy Pfianzer 
Yvon Therrien 
Steve Wotfreys 
Bill Loan 

Aldo Buccitti 
John DeLuca 
Jozo Krizanac 
Greg McMahon 
Assis Rodrigues 
Walter Tracogna 
Eva Dominelli 
Jack Scavuzzo 
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ENTREVISTA 
Construtor de sucesso: 

O segredo de Manuel Marchâo é: 
“Trabalhar sem estar a olhar para o relôgio!” 

VASCO OSWALDO SANTOS 

 CONSTRUCTION  
Natural do Crato (Portalegre) onde 
nasceu hâ 56 anos, Manuel Marchâo foi 
dos primeiros construtores portugueses a 
ser bem sucedido no Canada. Homem de 
coraçào, realista e solidàrio para corn 
quem trahalha, casou cedo, mesmo muito 
cedo, O que lhe permite ter duas netas jà 
crescidotas. Casado com uma Rosa e pal 
de uma Lurdes, cujo cinturâo negro em Tae 
Kwon Do nào esconde a integridade de 
caràcter herdado dos pais, é um homem 
realizado. Trabalhou noite e dia, quer em 
Portugal quer no Canada, para alcançar 
O que mais gosta na vida: ganhar dinheiro. 
Que nunca lhe chegou à cabeça porque se 
ficou pelo coraçào. Do Crato foi para a 
Amoreira (Estoril) e depois acabou por 
emigrar para o Canada em 1971. Nos très 
anos de tropa obrigatôria salvou-se de ser 
enviado para o Ultramar devido à boa 
classificaçâo na Escola de Cabos. Porque 
nem ai se deixou ficar para tràs. Um 
modela de cidadào, associativista e 
homem de famüia. 

CONSTRUCTION; - Quai a razâo porque 
escolheu a carpintaria/marcenaria como 
profissâo? 

Manuel Marchâo: - Eu, por sinal, 
até gostava de ser mecânico. Mas como na 
oficina de mecânicos la na terra jâ 
trabalhava um irmâo meu e havia uma 
historia de dois irmâos que tinham 

trabalhado juntos na firma e andavam 
sempre às bulhas, corn medo que a coisa se 
repetisse, nâo me quiseram la. Essa a razâo 
porque fui para carpinteiro. 

CONSTRUCTION: - E corn que 
idade começoua a trabalhar? 

VER PâGINA 18 

Masciiiry rontractors^ ; 
.Associai ifiii oî TortioK?- 

ISO JARDIN DRIVE. UNIT f O 
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Postal workers fight huge firing 
CUPW-CALM 

The Canadian Union of Postal 
Workers is fighting the proposed layoff of 
10,000-20,000 of its members. Postal 
workers have occupied MPs’ offices across 
the country, they’ve picketed Jean 
Chretien’s home, and they’re considering 
a one-day work stoppage during the 
Christmas mail season. 

Their actions are in response to a 
federal government move in early October, 
when it directed Canada Post (a crown 
corporation) to get out of the business of 
delivering unaddressed admail (or junk mail, 
as it’s commonly known). 

Canada Post uses about 10,000 
part-time workers to deliver the admail on 
weekends and other odd times. The 

CALM 

The deal reached between 

Canadian Airlines and the Canadian Auto 

Workers union in early December 
avoided a dangerous precedent — a 

government-ordered vote on a contract 

not approved by the union. That prospect 
raised the ire of many Canadian union 

leaders. Here’s why. 

The airline workers were in the 

middle of a contract negotiated between 

workers are not regular letter carriers, and 
earn wages that begin at $7 per hour. 
However, in the last round of bargaining 
the Canadian Union of Postal Workers won 
the right to represent the admail workers, 
and have been trying to improve their 
hours, pay, and working conditions. 

Now the government wants 
Canada Post to fire all the admail workers 
by the end of this year. The work they do 
will go to private delivery services. The 
union has already spotted ads from these 
companies, asking for any workers “old 
enough to read’’ their notices. 

The union points out that admail 
is a profit-maker for Canada Post, and losing 
the service will no doubt result in other 
postal service cuts. But there’s a larger 
concern as well. A consultant is looking at 

their unions and the airline. In November, 

the airline unilaterally demanded a 10 per 

cent wage cut — in other words, a 

change in the contract. But the unions 

didn’t just accept the ultimatum. They 

tried to bargain over the size and terms 

of the cuts. 

When one union, the CAW, 

couldn’t reach an agreement with 

Canadian, the federal government 

threatened to sideline its leaders by 

forcing the members to vote on 

the impact of the post office getting out of 
Priority Courier, premium admail (the junk 
mail delivered by regular letter carriers), and 
parcel post. The union fears that another 
10,000 jobs may be on the block — this 
time the jobs of full-time postal employees. 

CUPW president Darrell Tingley 
says postal workers are in the fight of their 
lives. The union is proposing a workable 
alternative: extending full postal service to 
all Canadians (new urban areas no longer 
get letter delivery, but are served by 
community mailboxes instead). The cost to 
the post office would be comparable to 
ditching its profitable admail, courier, and 
parcel services. But the postal workers’ 
proposal would create about 1,700 jobs and 
improve service to the public, rather than 
destroying 15,000 jobs and cutting service. 

Canadian’s offer. Such a precedent could 

have been used in the future, in any 

strike, as a way of subverting the 

bargaining power of any union. 

In the end, all the airline workers 

did vote on the cuts — but on the deals 

won by their elected leadership, not on 

the terms dictated by Canadian. 

Bloody caesar, 
watch the clamato 

UFCW / CALM 

The next time you make a bloody 
caesar, choose your clamato juice carefully. 
Mott’s, the company that makes most of 
the juice sold in Canada, wants to move 
production to the U.S., cutting 165 jobs in 
St. Catharines, Ont. The United Food and 
Commercial Workers union is fighting the 
move, and calling for a boycott of Mott’s 
Clamatojuice. 

The Bloody Caesar is probably 
Canada’s best-known, home-grown 
cocktail. It’s a mixture of vodka, clamato 
juice, and spices. But if Mott’s has its way, 
the main ingredient of the popular drink will 
be made in New York and exported back to 
Canada by the new year. 

The UFCW-led boycott of Mott’s 
was recently endorsed by the Canadian 
workers, and by the Ontario and B.C. 
Federations of Labour. The union claims 
that clamato juice is a very profitable 
product for Mott’s. Production is simply 
being shifted to a larger U.S. plant, even 
though almost all of the juice is sold in 
Canada. 

There are several Canadian-made 
alternatives to Mott’s clamato juice: 
President’s Choice Tomato Clam Cocktail 
(which is union-made), SunPac Hail Caesar, 
and Campbell Caesar’s Choice. 

* Canadian Association of Labour Media 

Union deal avoids govemment-imposed vote 

TABRCO 

DRYWALL SYSTEMS 

Procura profissionais com experiência 
RESIDENTIAL/COMMERCIAL 

4141 Sladeview Cr., #16 
Mississauga, Ontario 
L4L 5T1 

• Insulators 

• Boardmen 

• Tapers 

• Service People 

• Painters 

• Drivers 
Tel: 905 828 5942 
Fax: 905 828 5132 
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CONTINUÇÂO PÂGINA 16 

M.M.; - Comecei aos treze, dos 
treze aos quinze nâo recebi um tostào. Era 
a aprendizagem... 

CONSTRUCTION: - Gostou do 
que foi fazer? 
M.M.: - Naquela altura e naqueles tempos, 
toda a gente queria fugir do campo e eu 
nâo escapei à regra. Nem os meus pais 
queriam que eu trabalhasse as terras. O que 
eles queriam é que a gente estudasse mas 
nem eu nem o meu irmâo estâvamos muito 
interessados. O meu pai tinha um bom 
emprego, toda a vida trabalhou para a 
Câmara. Era o encarregado da Estaçâo 
Elevatôria das Âguas do Crato. 

CONSTRUCTION: - Jâ sabemos 
da aventura da tropa. E de um casamento 
muito cedo. E o que fez até vir para o 
Canada? Foi a passagem pela Amoreira a 
trabalhar na que séria talvez dos principais 
fabricantes de mobiliârio de luxo? 

M.M.: - Era a segunda maior e 
melhor do Sul. A maior era a Olaio, em 
segundo a Altamira. Fui apara la como 
marceneiro. Tive de me aperfeiçoar um 
bocadinho porque o nosso trabalho, na 
zona onde nasci, era um pouco mais tosco, 
digamos. As necessidades nâo eram tâo 
grandes, era totalmente diferente. 

CONSTRUCTION: - E em Lisboa 
trabalhou exclusivamente para a Altamira? 
M.M. : - Trabalhava para a Altamira de dia e 
à noite ia trabalhar para o Hotel Estoril-Sol. 
Trabalhava nas pistas do bowling... Sai'a 
da Altamira às 7 da noite e meia hora mais 
tarde tinha de entrar no hotel, comaçava a 
trabalhar às 8 e ia até às 2 horas da manhà. 
No dia seguinte, às 8 e meia estava na 
fâbrica dos môveis... 

CONSTRUCTION: - Começou 
entâo cedo a saber o que era ganhar a vida! 

M.M.: - Claro... 

CONSTRUCTION: - Em 1971, 
seis meses depois de sai'r da tropa, o Manuel 
veio para o Canada. O que o levou a 
emigrar? 

M.M.: - Em primeiro lugar havia 
aqui bastante gente do Crato. Alguma 
ligada à nossa famflia. O meu irmâo tinha 
vindo très anos antes e ao ver a vida deles, 
que jâ era patente quando la iam de férias, 
nasceu logo a ambiçâo de vir para aqui. 
Naquele tempo eles jâ diziam que vir para o 
Canadâ era como ganhar a sorte grande. O 
Canadâ tinha fama de ser uma boa terra. 
Foi isso.que me trouxe para aqui. 

CONSTRUCTION: - Lembra-se 
do que sentiu quando câ chegou? 
M.M.: - A primeira adaptaçâo foi dificil. 
Embora em Portugal trabalhasse bastante, 
aqui o primeiro trabalho que tive foi numa 
marcenaria onde se fazia mais num dia que 
très ou quatro em Portugal. Era trabalhar... 
mas era trabalhar a sério! Nâo havia tempo 
para nada. Mas a minha ambiçâo foi sempre 
a de ganhar dinheiro. Ora uma vez que tinha 
vindo para o Canadâ para isso, vi que na 
cosntruçâo é que se ganhava bom dinheiro. 
Ao fim de dois meses fui para a construçâo. 
Trabalhar como carpinteiro, sempre na 
carpintaria. O primeiro trabalho que tive foi 
numa companhia polaca, chamada Gunner. 
Naquele tempo jnuntâvamo-nos todos na 
Bloor e Christie e comecei a trabalhar 
naquelas torres que se encontram na 
Caledonia com a Lawrence. Naquelas très 
torres e naquelas townhouses. Esse o meu 
primeiro trabalho. Depois fui para a York 
Mills e Victoria Park, onde levei layoff por 
haver preenchido uma aplicaçâo para a 

Uniâo! Como a ideia continuava a ser de 
ganhar dinheiro... (risos) 

CONSTRUCTION: - O que quer 
dizer que os tgrabalhadores sindicalizados 
estavam em melhores condiçôes 
econdmicas... 
M.M.: - Exactamente! Entâo aparece um 
sujeito lâ da uniâo, de volta da gente, para 
a gente assinar, ninguém sabia bem o que 
aquilo era, a gente tinha de pagar um dolar 
para que a companhia fosse sindicalizada. 
Acontece que ao fim de umas semanas, s6 
53% dos funcionârios da companhia é que 
haviam assinado. Mas eram précisas as 
assinaturas de 65% do trabalhadores. Isto 
para a uniâo “entrar” automaticamente. 
Quando a companhia votou toda, a 
companhia foi derrotada por mais do que 
os 65% requeridos. Nesta altura, eu penso 
que os “bossas”, que eram os dois donos 
da empresa, nâo foram suficientemente 
inteligentes porque aqueles cinquanta e tal 
por cento que haviam assinado nâo os 
atraiçoaram. Quem os atraiçoou foram os 
que se armaram em honestos ! A companhia 
ao fim de pouco tempo entrou para o 
sindicato, mas eu fui mandado embora 
quase de seguida. Eu e o Américo, o meu 
socio de sempre. Foi ai que o conheci. 
Pronto, levei layoff dali, voltei entâo para a 
que era a maior companhia portuguesa do 
tempo: os Titos. Era uma companhia que, 
ao tempo, empregava jâ 16 ou 17 
carpinteiros. Trabalhâvamos em 
apartamentos. Fiquei corn eles por pouco 
mais de um ano. 

CONSTRUCTION: - E quando é 
que o amigo Marchâo resolve dar o passo 
em frente e estabelecer-se por conta 
propria? 
M.M.: - Nâo foi logo... como disse trabalhei 
um ano e tal corn o Zé e corn o Tito. Sempre 

corn aquela ambiçâo de querer ganhar mais, 
fui entâo trabalhar para uma das melhores 
companhias de construçâo do Canadâ, 
onde permaneci doze anos, chamada 
Inducan. Tenho até um certificado deles e 
uma oferta que me fîzeram, e muito me honra, 
ao complétât 10 anos de companhia. 
Ganhava-se um dolar a menos que nas 
sindicalizadas mas pagavam 8% de 
“vacation”. Era do melhor nesse tempo. 
Mas lâ ia também trabalhando aos fins-de- 
semana para ganhar mais qualquer coisita. 
Finalmente, em 1984, pensei começar a 
trabalhar por minha conta. Mas para se ir a 
algum lado, uma pessoa sozinha tem mais 
dificuldades Trabalhar como contratador 
nâo me interessava. Entretanto juntei-me 
corn duas pessoas e fizémos o primeiro 
projecto, aqui na Brandon corn a Dufferin, 
sete casas que ali temos, unidades 
industriais. Como construtores, nâo como 
empreiteiros. Eu queria começar a construir 
para mim. Depois desse projecto empreendi 
noutro trabalho grande, na ârea da 
Junction, uma fâbrica de joalharia, na 
Weston Road, um prédio antigo que foi 
renovado e ao quai se aumentaram cerca 
de 1.000 pés de superficie. Uma fâbrica 
muito avançada, jâ corn ar condicionado, o 
que era ainda uma raridade ao tempo. Era 
um trabalho fundamentalmente para 
mulheres e que requeria muita higiene. 
54.000 pés quadrados de ârea: 34 
renovados e 20 no vos. 

CONSTRUCTION: - Foi alguma 
transiçâo da construçâo habitacional para 
a industrial? 

M.M.: - Nâo muito. Olhe, às vezes 
as coisas vêm-nos parar às mâos por mero 
acaso. A pessoa que me fazia as plantas 
para aquele trabalho era o Faria, jâ falecido. 
Ora um dia eu estava à procura das plantas. 

Espaço para escritôrios em prédio novo. 
Corn 11 pés de altura e muitas janelas. 
Entrada separada. 

A SUL DA BLOOR 
Casa separada dos dois lados. 
Tem garagem em blocos para 2 carros 
Em boas condiçôes - Tem entrada para a cave 
Ar condicionado - Pedem $269,900. 

RUI RAMOS 
(416) 5301080 

QUANTO VALE A SUA CASA ??? 

PARA UMA OPINIÂO DO VALOR 

DA SUA CASA. SEM QUALQUER 

COMPROMISSO. TELEFONE PARA 

RUI RAMOS 416-6165484 

Prédio Comercial Dundas e Oovercourt 
Dois apartamentos e um sallo de 
cabeleireira corn $3,125 de renda mensal. 
Pedem $299,000. Para ver chame Rui Ramos. 

Victoriana separada de um lado. 
Toda renovada corn apartamento separado 
na cave. TTC e estacionamento. Lavandaria 
no rés-do-chio.Tudo novo corn 2 anos. 
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porque normalmente o trabalho andava 
sempre mais adiantado que as plantas 
(gargalhadas)! Naquele tempo foi assim... 
os inspectores andavam sempre a chatear 
a gente e um dia eu, por sinal estava la, e 
ele recebe um telefonema através do qual 
alguém Ihe perguntou se estava interessado 
nhum determinado terreno dispom'vel. E foi 
curioso como tudo depois aconteceu. E eu 
jâ trabalhava com Américo. Curiosamente 
começam a falar-me de um terreno que eu 
tinha andado a ver nesse mesmo fim-de- 
semana. Mas havia algumas dificuldades 
financeiras, era muito caro. Mas quando saf, 
atirei: “Se vocês precisarem de um sdcio, 
digam alguma coisa!” Quando cheguei à 
fâbrica jâ eles estavam a telefonar. Resultou 
nos primeiros blocos que se construiram 
na area da Massey-Ferguson. Ai é que foi 
O grande arranque, na area da Adelaide e 
Crawford, onde havia uma escola, uma 
fâbrica e uma igreja que nos demolimos e 
construfmos 25 casas. Tivémos algum 
sucesso porque assim que iniciâmos a 
escavaçâo, apareceu um chinés a comprar 
logo seis casas. A gente pensava que havia 
de vender a um preço... à noite, no 
escritôrio, olhâmos uns para os outros e 
foi quando se aumentaram os preços! 
Tivemos bastante sucesso. A seguir 
enveredâmos por outro projecto de onze 
casas, na Runnymede e St. Clair West. 
Depois deu-se aquela tragédia da morte do 
Rui Faria quando jâ tmhamos bastantes 
terrenos comprados: um lote na Bayview e 
Finch, onde estâo a ser construidos agora 
os apartamentos mais caros da cidade de 
Toronto, e era nosso. Tmhamos outros lotes 
na Yonge e St. Clair e havi'amos comprado 
O que havia na Dundas e Roxton, o ultimo 

projecto que fizémos juntos. Foi âvante 
mesmo corn a morte do Rui, tendo em 
consideraçâo aos dois fdhos pequenos que 
ficaram orfâos, um corn dois e outro corn 
très anos. Eu e o Américo ainda fizémos 
mais dois projectos, aquelas casas na Geary 
onde estâ a “Meta dos Feitôes”, e na Bloor 
e Lansdowne, outras unidades industriais. 
Este ultimo com menos sucesso. Enfim, 
felizmente eu, que sou um pouco 
conservador, tenho ficado corn algumas das 
coisas. 

CONSTRUCTION: Mas 
continua a ser vosso aquele quarteirâo na 
Dundas, onde se encontra o Sotto Bank, 
nào é verdade? 

M.M.: - É nosso. Cada um dos socios ficou 
corn um prédio e a companhia tem lâ très. 
Sâo oito prédios ao todo. 

CONSTRUCTION: - Mas para 
além de constmtor de sucesso, hâ uma outra 
faceta na sua actividade: aquela paixào 
tremenda pela Casa do Alentejo... 

M.M.: - Sou um dos fundadores e 
sempre a frequentei. Nâo tanto como agora 
mas... (corn a voz embargada pela comoçâo) 
a gente gosta de ir onde se sente bem! E 

corn esta mudança para a sede propria... 

CONSTRUCTION: - Mudança 
em que o Manuel Marchâo teve uma 
influéncia fundamental... 
M.M.: - ...pois, e havendo a necessidade 
de obras de adaptaçâo que havia para 
fazer... dediquei-me a esses tgrabalhos e, 
depois disso s6 fiz esta moradia onde vivo 
e estou a fazer uma casa para onde me 
penso vir a retirar, em Wasaga Beach. Essa, 
jâ ando de volta delà hâ uns bons oito anos. 
Aquilo é para ir bem devagar, nào é? Ora eu 
tinha muito tempo livre e posso realmente 
ajudar a Casa do Alentejo. 

CONSTRUCTION: - Eu até me 
lembro de o ver por lâ a fazer obras e a dar 
um mau geito às costas... 
M.M.: - Bom, jâ era maleita vinda de trâs... 
E preciso a gente compreender, o que me 
leva a lâ trabalhar é o meu Alentejo do lado 
de lâ! Porque na Casa do Alentejo em 
Toronto é onde a gente pode matar a nossa 
saudade, a paixào pelo nosso Alentejo e 
pelos nossos amigos. Assim a pessoa se 
dedica a fazer qualquer coisa. Em 
contrapartida, pensei que as pessoas que 
a formaram em 1983 e depois levaram a sede 
para a Dufferin, jâ eram pessoas mais velhas 
que eu. E é logico que as que “fizeram” 
essas jâ nào iriam fazer esta. A idade nâo 
perdoa e eu sou uma pessoa que tenho 
muita amizade aquilo que faço. E sô gosto 
de fazer as coisas uma vez! Pensei que podia 
dar aqui uma mâo... Arranjei um bom 
companheiro, o Senhor Nogueira, que tem 
sido um trabalhador incansâvel ao meu lado. 
Hâ muitos anos que eu ouvia falar nele. Ele 
é do pé de Aviz. Pensâmos que talvez se 
conseguisse fazer, corn poucos, uma casa 
grande. Porque, por vezes, corn muita gente, 
atrapalha... 

CONSTRUCTION: - Voltando ao 
seu sucesso profissional: quai é o segredo? 

M.M.: -O segredo, amigo 
Oswaldo, é nâo olhar para o relôgio! É nâo 
começar às 8h30 e acabar às 16h30. S6 corn 
muito trabalho se singra porque ninguém 
nos vai dar nada! Outro segredo, talvez o 
principal, é a maneira como se lida corn os 
empregados. Acho que num futuro muito 
proximo, a avaliar pela maneira como 
caminhamos, as pessoas terào de dar 
sociedade ou condiçôes muito melhores. 
Quando uma entidade patronal tem em màos 
um trabalho de uma certa envergadura, nào 
pode estar em todo o lado ao mesmo tempo. 
Devem ser os prôprios empregados a 
protegerem-se uns aos outros para o bom 
éxito da obra. Se a todos couber um pouco 
do “bolo”, penso que o éxito pode ser muito 
maior. Penso que partilhar os lucros corn 
os trabalhadores é a ünica maneira para que 
as coisas dém bom resultado. Estou 
convencido que, para o futuro, iremos ver 
muitas companhias fazer isso. Se quiserem 
progredir. 

CONSTRUCTION: - Muito 
agradecido. 

.... The Natural Stone Alternative 

Where ever the need to use a superior product 

For All Masonry Projects 

Attractive and effective 

Personal Service & Design 

On Site Service assistance 

CALL NOW FOR A QUOTATION: 
Telephone: 416-798-7809, Toll Free: 1-866-798-7809, www.bradstone.ca 

V J 
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Up with womens salaries 

Only by helping ourselves can we help others 
OUR TIMES CANADA 

“We need to know that only 

by helping ourselves can we ever really 
help others,” says Joanne Mountney, 

a group-home worker in Melville, 
Saskatchewan. She believes one of the 

biggest obstacles women face in 

achieving their goals, including fair pay, 

is “the Mother Teresa complex.” 

“We worry about things like 

who will look after our people (the 

residents) if we’re not there to do it,” 
she says. Workers think; “How can I 

strike? They won’t get the care they 

need. I want more money and more 

funding, but I could never walk off the 

job.” The important thing to realize, 
says Mountney, is that, “with more 

recognition for me and my value comes 

more recognition for my clients and 

their value.” Employed by Rail City 

Industries for almost five years, 

Mountney is vice-president of Local 

3481 of the Canadian Union of Public 

Employees. She’s one of the people 

leading a fight for pay equity that 

involves 1,500 members of three 

unions who work in centres primarily 

funded by 

Saskatchewan’s 
Department of Social 

Services. These 

agencies, called 

“community-based 

organizations,” provide 

services like child care, 

crisis intervention, 
counselling and 

treatment for drug and 

alcohol addiction, 

mental-health services, 

group homes for youth 
in care, women’s shelters, and support 

and services to people with mental and 

physical disabilities, and their families. 

CUPE, the Saskatchewan 

Government and General Employees 

Union (SGEU), and the Service 

Employees International Union (SEIU) 

have joined forces to fight for pay 

equity for these union members. Theirs 
is a battle that could have an impact on 

thousands more non-union workers in 

the sector. 

The vast majority of workers 

in these jobs are women who make 

between $7 and $9 an 

hour, far less than others 

performing similar work 

in comparable jobs. A 

1998 Saskatchewan 

wage study found that 

workers at these 

agencies earn, on 

average, about $8 less 
an hour than provincial 

government employees 

doing work of equal 

value. So far, 63 women 

have filed human rights 

complaints of sex discrimination, saying 

the Saskatchewan government “pays 
far higher wages to male-dominated 

classifications performing work of 

comparable value for the Public 

Service Commission.” 

Mountney chairs the 

community-based organizations’ 

workers steering committee in 

Saskatchewan, which coordinates, as 

much as possible, strategies and 

communications among the affected 

locals. She says her activism hasn’t 

made her any less nervous about 

speaking out. Before her union rep and 

co-workers convinced her that she 

could do it, Mountney’s idea of public 

speaking “was standing on the front 

step and hollering at my children to get 

out of the tree, off the street and into 

the house.” Nonetheless, she has no 

problem being blunt about the issue at 

hand. “This sector has been quiet for 

far too long,” says Mountney. “We have 

started to make some noise. Now we 

need to keep getting louder and louder, 

until the sound is so deafening that 

governments and employers have no 

choice but to hear us and respond to 

us.” 

Too many women in Canada 

earn poverty or below-poverty wages. 

On average, they still earn just 80 cents 

for every dollar men earn on an hourly 

basis. And for some, the wage gap isn’t 

closing; it’s growing. Corporate-led 

globalization is fuelling the drive to 

privatize, downsize, de-regulate, and 

cut back government funding and 

services, something that hurts women 

the most, both as workers and often 

as people dependent on the services. 

DEMELO’S CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD 

Negocio familiar, ha mais de 15 anos. 

Qualidade • Profissionalismo • Segurança 

Temos Forklifts de Ediçôes Especiais 
para Bricklayers e Capinteiros 

Betoneiras de Cimento 

Acessorios para Bricklayers 

23 WESTMORE DRIVE, UNIT 9, TORONTO, ONTARIO M9V 3Y7 
TEL.: 416-740-3997 • FAX: 416-740-5530 

WEBSITE: www.melolift.com E-mail: demelocons@idirect.com 
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Aiming to raise women’s 

wages through collective bargaining, 

political action and unionizing 

unorganized women, CUPE launched 

a national campaign called “Up with 

Women’s Wages!’’ on Labour Day 

2000. Union women and men across 

the country are using its materials — 

everything from bargaining strategies to 

tips on how to start a women’s 

committee — to kick-start campaigns 

or rev up ongoing struggles. 

There have been successes. In 

the largest municipal strike in Canadian 

history, Toronto’s CUPE Local 79 

achieved wage harmonization for child- 

care and social-service workers, as 

well as other members. 

Thousands of workers in the 

Hospital Employees Union—CUPE’s 

B.C. health-services division — won 

a major pay equity settlement, with 

years of back-pay. With the Campbell 

Liberals slashing public services and 

threatening to tear up contracts, 

however, B.C. health-care and social- 

services workers are now fighting to 

maintain those gains. 

Thirty-nine home-support 

workers in Nova Scotia fought a three- 
month strike to raise wages for low- 

end members by more than $3 an hour. 

In Manitoba, workers at two women’s 

shelters — Osborne and Genesis 

House — got pay hikes of 30 to 49 

per cent, while counsellors who work 

with immigrant women more than 

doubled their top salary-scale rates. 

Eight laundry and housekeeping health- 

care workers at the Deaf Centre of 

Manitoba, some of whom had never 

had a raise, saw their wages jump from 

$7 to $ 11.26 an hour. 

But even with a big wage 

increase, salaries can still lag. Sherri 

Leclair is a counsellor at Osborne 

House, a Winnipeg women’s shelter. 

A shop stewed for the shelter’s union, 

CUPE Local 2348, she says she still 

hears shelter workers complaining that 

the raise they received “wasn’t big 

enough, soon enough.’’ The group was 

one of the first to settle, and is now 

watching community clinic workers pull 

ahead, widening the wage gap yet 

again. The women’s-shelter workers 

are paid far less, and have fewer 

benefits, than the men who work for 

the John Howard Society, with male 

offenders. 

Last December, Leclair 

participated in her union’s “Up with 

Women’s Wages!’’ workshop. She 

recommends it, but says that learning 

how much work there still is to do can 

be upsetting. “When you sit there, you 

just get angry all over again,’’ she says. 

“The workshop hit me more when I 

looked at some of the women going 

through the shelter. A lot of them are 

under-educated or working at 
minimum wage, or just above. They 

need child care; the supports. I can see 

how far they have to go in order to 

make ends meet.’’ 

Leclair has become an 

occasional instructor for her union, a 

“natural progression,” she says, to 

broader activism. “There’s only so 

much fighting I can do at the shelter for 

proper funding. The whole labour 

movement just started to mean more.” 

Helping others learn how to help 

themselves through union education, 

she says, is “a way of continuing to 

service [the shelter’s] clients in a 

broader sense.” 

Saskatchewan’s 2001 budget 

included the largest-ever infusion of 

new wage funding into the community- 

based sector. However, says CUPE 

national representative Aina Kagis, the 

successes she sees are paying off in 

more than dollars and cents. “Some 

amazing leaders have emerged — 

individuals resolutely determined to be 

invisible no more.” Women are getting 

militant about the value of their work, 

including workers like CUPE Local 

3207 member Nancy La Eontaine. 

She’s always known her work is 

important. 

CONTINUÇÂO PÂGINA 10 

um encontro com o cardeal patriarca 

de Lisboa.Um dos temas em cima da 

mesa sera o da intençào do Govemo 

de transferir os feriados religiosos para 

as segundas ou sextas-feiras, de forma 

a evitar as chamadas pontes, uma 

intençào que a CGTP classifica de 
“disparate”. 

“Merecem-nos o mesmo 

respeito os feriados religiosos que têm 

referência profunda na cultura, 

formaçâo e historia do nosso povo, que 

nos merecem os feriados historicos 

como sao o 1- de Maio e o 25 de 
Abril”, declarou o dirigente sindical, à 

saida de um plenario com 150 

sindicalistas em Earo. ^ 

“É um disparate mudar os 

feriados religiosos, igual aos disparates 
que se dizem também sobre o acabar 

com as pontes”, afirmou, 

acrescentando que “a generalidade dos 

trabalhadores nas empresas de 

produçâo nâo fazem pontes ou quando 

as fazem negoceiam em troca de 

férias”.Esta questâo foi também um 

dos temas discutidos entre 

représentantes da Igreja Catôlico e o 
ministre da Segurança Social e 

Trabalho, Bagâo Félix, o quai admite 

que esta é uma questâo sensfvel que 

nâo deve ser decidida sem uma 

consulta aos varies intervenientes. 

BUILDING MATERIALS 

10445 Keele Street, Maple, Ontario L6A 1S7 
1/2 Mile N. of Major Maekenzie Drive 
Offiee: 416-798-4996 
Fax: 905-832-1150 

BRAND NAME SELECTION 
SPECIALTIES INCLUDE: 

• Masonry and Cement Products 
• Insulations 
• Air-Vapour Barriers 
• Fire-Stopping Sealants 
• Wall Reinforcing 
• Concrete Colour Hardeners 
• PVC Pipe and Fittings 
• Waterproofing 

INSIDE SALES/ORDER DESK 
PERSON REQUIRED 

We offer a compettitive wage 
based on experience along 
with full benefit package. 

Must be reliable. 
For immediate consideration 
fax resume to; 905 832 I 150 
email; sales@blairsupply.com 

OUR continued COMMITMENT to being The LEADING SUPPLIER for YOUR CONSTRUCTION supply NEEDS 
In the SOUTHERN ONTARIO MARKET place 

Proud Distributor of: 

CE NTURX XSySËlSSSflJSÏ 

. .,, zUf. STONr • LIMESTONE - MAR3LE • BR CK 

REXDALE BRICK 

Email Address: sales@blairsupply.com Web Site: www.blairsupply.com 
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BRICKLAYERS precisam-se. 
Telefonar para o 416-937-6508. 

BRICKLAYERS precisam-se. 
Telefonar para o 905-858-4396. 

CONTRATORES de bricklayers precisam-se. Os 
interessados. deverâo telefonar para o 905-278-7800 

BRICKLAYERS precisam-se para a regiâo de Oshawa. 
Contactar pelo telefone 905-718-1623 

BRICKLAYERS precisam-se. 
Telefonar para o 905-278-7191. 

DENTAL Receptionist f/t position avail, immed. 2-5 
year exp. excellent salary, numerous opportunities for 
professional growth. Portuguese or Spanish an asset. Fax 
resume to 416-537-8691 or call 416-537-3171. 

CONTRATORES de pedreiros, com ou sem material, 
precisam-se. 
Os interessados deverâo ligar para o 905-278-7800. 

TRABALHADORES precisam-se para companhia de 
mârmores e granitos 
(Hwy 7 e Keele). Os interessados deverâo telefonar para 
o 905-737-4949 e perguntar pelo Joe. 

SENHORA precisa-se para limpar casa em Richmond Hill. 
As interessadas deverâo Telefonar para o 905-737-4949. 

OPERARIOS da constmçâo civil, experientes, precisam-se 
para trabalhar em formas de caves (basement forming). Os 
interessados deverâo telefonar para o 416-723-8948. 

GENERAL labourers, cement finishers needed. Call Luigi 
at Eagle Ornamental: 905-303-0585. 

DRESSMAKER and Ladies’ tailor, needed with 
experience. 
Call John Artibello at 416-923-3333. 

FABRICANTE de armarios de cozinha procura gerente 
de Produçâo, marceneiros e operarios. Requerer por fax 
para 905-670-0560. 

COMPANHIA de formas de cimento (residencial) 
necesita de capatazes (crew leaders), operarios 
especializados (first hands) e operarios nâo 
especializados (labourers). Os interessados deverâo 
telefonar para 416-746-1501. 

COMPANHIA de drenagem e cimento (Residencial), 
nécessita de capataz, operarios de drenagem e operarios 
nâo especializados. Telefonar para o 416-746-7570. 

SECRETARY+ 
Needed to perform office duties in a very challenging 
environment. Must be a self-starter and capable to work 
with minimum supervision. Portuguese language an 
asset. Send resume by Fax to 905-891 -0969. 

COMPANHIA de materials de construçâo procura 
condutores de camiâo, ajudantes de armazém e 
empregados para o balcâo de encomendas (order desk). 
Telefonar para o 416-746-1501 ou enviar fax para 416-746- 
1645. 

COMPANHIA de brita (stoneslinger) nécessita de 
condutores corn carta D-Z. Telefonar para o 416-746-7571 
ou requerer por fax para 416-746-4855. 

RESIDENTIAL home builder requires assistant to 
Contracts Manager. 
Fax your resume to 416-746-4855. 

SENHORA precisa-se para trabalhar em cozinha de 
restaurante e um “busboy” para os fins-de-semana. 
Contactar Francisco pelo telefone 905-542-3113. 

PESSOA RESPONSAVEL precisa-se para fazer 
distribuiçâo quinzenal de um jornal na GTA. Enviar 
dados para o Fax: 905-891-0961. 

Pequenos anüncios a pedir trabalhadores 
ou a oferecer emprego, sao GRATUITOS! 
Recepçâo até as 17h00 da segunda-feira 

precedente à publicaçâo. 
Telefone para: 905-891-6331 

Classified Ads looking for workers 
and offering jobs are FREE! 

Deadline for reception: By 5 pm, 
Mondays before publishing date. 

Call: 905-891-6331 

MASONRY COM’PACI ORS INC. 

Precisam-se: 

PEDREIROS 

Oferecemos excelentes garantias e pagamento. 

Mumiiru Ou 

Masuniy Cojttiaccui'^’ 
.^.ssnciaiii)ii ol 'lbroiiLo 

Tel: (90S) 278-7800 

Fax: (90S) 278-78SS 

Authentic Portuguese Cuisine 

© 

SpecializinQ 
Eullyjucensed, 

Catering 
Weddmgs^Baptism^BanQuets; 
Communions 

aWEKIl!)ElTi®R@»® 

INSURANCE SERVICES INC. 

Raimundo Favas 
President 

3294 Cajun Cr., Suite 101 
Mississauga, Ontario L5L 5T7 
Telephone: 905 607 5520 
Cellular: 416 616 7637 
Fax: 905 828 7347 
E-mail: FAVAS@IDIRECTCOM 

Durk Bylsma 
Cellular 905 577 5177 

Office 905 319 0443 
Fax 905 319 2373 

CANAL BLOCK 
A Division of Macron Industries Corp. 

Head Office Order Desk 800 230 5511 
3562 Nugent Road Tel 905 734 9094 
Port Colborne, ON L3K 5V4 Fax 905 734 9144 

DOMINION SPRING IND 

An automotive spring mfg. company in 
Mississauga requires responsible, self-motivated 
people for the following positions: 
• Customer Service Rep/Estimator 

o 3-5 yrs manufacturing experience in 
a sales/customer service role 

o Experience with estimating and 
generating quotes 

• General Labourer 
o Forklift Certification 
o Willing to work afternoon shift 
o hieavy Lifting involved 

• Spring Machine Operators 
o Grinding, Press, Torsion machine 

operators for rotating shifts 
Please fax resume to hfR at 905-564-3213 or 

email humanresotirces(d dominionspring.com. 
Quote ad #13575. 
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WSIB Update 
ROYCE ARNOLD 

The Workplace Safety and Insurance Board 

recently conducted consultations on coverage for 
all workers and employers who are currently exempt 
from the WSIB system, for example banks and 

insurance companies, etc. 
Consultation hearings were held in a limited 

number of cities in Ontario, Many organizations 
participated in this important process. The WSIB 
undertook this initiative from direction by the 
Ministry of Labour as a result of the implementation 

of Bill 99, the Workplace Safety and Insurance Act. 

This has been a long outstanding issue that the trade 
union movement, the houses of Labour and the 
Ontario network of injured Worker Groups, along 
with other organizations have been pursuing for a 
number of years to ensure. Their goal is to see that 
all workers have compensation coverage and that 

all sectors of industry contribute fairly into this public 
system. 

coverage. The current legislation framework, 
which excludes independent operators from 
compulsory workplace insurance coverage, has 

negatively impacted the construction industry. 
Moreover, the WSIB is losing an estimated $350 
million in unpaid premiums which is eroding the 

construction coverage base and driving up costs 
for construction employers who pay into the 
system. 

It must be mentioned that the WSIB 
consulted with both employer and labour union 
representatives including our Council on the 

independent operator issue through Construction 
Planning Sessions. 

The “coverage” breakout group achieved 
a majority agreement that all independent operators 
should have mandatory coverage however the 

WSIB has not acted on these recommendations. 
For the sake of all workplace partners in the 

construction industry, it is imperative that the issue 
of independent operators is resolved once and for 
all. 

Um problema prestes a terminar 

Horario de Expediente 
Unificado 

para os services camararios de 

Toronto 

As diferenças nos horarios de funcionamento dos diverses 
centros ci'vicos municipais de Toronto, Câmara Municipal e Metro 
Hall vâo ser, em beve, uma coisa do passado. O novo horario padrao 
para o acesso publico passara a ser as 7h30 da manhà às 10h30 da 
noite e aos fins-de-semana e feriados oficiais das 8 da manhâ às 9 da 
noite. A Câmara Municipal de Toronto permanecera aberta atas às 
10h30 da noite, sete dias por semana. 

A mudança dos horarios entrou em vigor na segunda-feira 
passada (16) e providencia um maior numéro de horas de abertura 
que dantes. 

Note-se que o acesso aos edificios, à noite e aos fins de Semana 
tern a ver com a disponibilidade dos edificios para actividades tais 
como reunioes publicas e nào à totatlidade da gama de serviços dos 
diversos departamentos. 

Central Ontario Regional Council of 
Carpenters, Drywall and Allied Workers supports 
the general view that all workers and employers in 

the province deserve certainty and clarity of 

The Workplace Safety and Insurance 
Board is to release their findings and 
recommendations resultant from these 

consultations which hopefully will be very soon. 

Commercial Industrial Residential 

Emilio Costa 
Metro Lie. #2471 

Para orçamentos, contacte 
Victor Santos on Emilio Costa 

9 Prestbury St, North York, Ont, M4A2J1 Tel: 750 8281 Fax: 750 3990 

MûSIERS 
I NSURANCE 

COMMERCIAL • SURETY BONDING • HOME & AUTO 

  GROUP & PERSONAL BENEFITS    

TORONTO • HAMILTON • W INDSOR 
www.mastersinsurance.com 

400 - 7501 KEELE STREET VAUGHAN ONTARIO L4K 1Y2 
TEL: (905) 738-4164 • FAX: (905) 738-5143 

Just a simple scared 

Prime Minister denies GST 
increase 

While speaking at McGill University Tuesday, Prime Minister 
Jean Chrétien said there is no tmth to a report in a Montreal newspaper 
that Ottawa is considering an increase in the GST to 10 per cent from 
the current level of seven per cent in order to pay for increasing 
health-care costs. 

Chretien told reporters it is “not a serious proposition at 
all.”He was commenting on a La Presse report that quoted unidentified 
bureaucrats as saying the the GST might be boosted to 10 per cent 
from seven per cent to help pay for improvements in health care. 

The federal finance minster’s office had denied the report 
earlier in the day. A spokesman for John Manley said it’s pure 
speculation and there’s no story. The newspaper report said the 
increase would be pay for health-care reform proposals contained in 
the coming Romanow commission report. Such an increase would 
raise $9 billion dollars in revenue annually. 

The paper says it is one of several scenarios being studied 
by federal officials. 

An increase of three per cent in the GST would allow the 
government to quickly inject additional money into the system to 
meet provincial demands, without risking a budgetary deficit. 

A source tells La Press there’s a debate on the subject of a 
tax that can be completely dedicated to increase funding to health 
care. 

Last month, a study prepared for the Romanow commission 
recommended a portion of revenues from the GST be transferred to 
the provinces to finance their increased health costs. 

The Canadian Federation of Independent Business is 
slamming the idea of an increase. 

CFIB president Catherine Swift says adding to the already 
high tax burden “just won’t fly” and called the idea “political suicide.” 

Swift calls it a “totally unacceptable proposal” and that 
throwing more money at health care won’t solve its problems. 

JOSÉ PATRICIO CAIRES ANGELO MARTINS 
President 

PATRICIO 
AUTO COLLISION 

3090 Woodchester Drive, Unit 4B, Mississauga, Ont. L5L 1W9 
Tel: 905 820 6551 Fax: 905 820 5130 

E-mail: patrieioautocollision(@on.aibn.com 
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Now Open 

Stop Renting Start Owning 
studio $126,900 
one bedroom $ 162,900 
two bedroom $ 220,900 
penthouses $ 349,900 

LAKE ONTARIO 

BIEIlS 
CONDOMINIUM RESIDENCES 

u 

" « 
LIFETIME LANDSBRIDGE 

Prices and specifications subject to change 
without notice, E, & O.E. *See sales agent for details. 

■ 

Downtown Waterfront Living At Its Best 

A
rt

is
t's

 c
o
n
ce

p
t.

 



The Portuguese Post» Setembro/ September 19, 2002 O MUNDO/ WORLD NEWS • Pagina/ Page 25 

MUNDO/WORLD NEWS 

Mundo reage com satisfaçâo à decisâo de Bagdad, excepto Reino Unido e EUA 
Cépticos, Washington e 

Londres rejeitaram, praticamente, a 
oferta sem precedentes do Iraque de 
autorizar o regresso incondicional 
dos inspectores em desarmamento 
da ONU, mas o resto do mundo 

congratulou-se, corn destaque para Moscovo e Pequim. 
A Casa Branca apressou-se a reagir ao anüncio feito 

pelo secretârio-geral das Naçôes Unidas, Kofi Annan, sobre 
O acordo de Bagdad. Tratou-se de “um movimento tâctico 
do Iraque na esperança de evitar uma aeçâo firme do 
Conselho de Segurança da ONU. É altura de o Conselho 
de Segurança agir”, lê-se num eomunicado norte- 
americano. 

Neste mesmo espi'rito, Londres apelou para a 
comunidade intemacional acolher o gesto iraquiano “corn 
muito cepticismo”, tendo o ministre dos Négociés 
Estrangeiros, Jack Straw, considerado necessâria, apesar 
de tudo, uma nova resoluçâo das Naçôes Unidas. 

Kofi Annan afirma que inspectores 

partirâo para Bagdad 

assim que for possivel 

O secretârio-geral das Naçôes Unidas, 
Kofi Annan, afirmou que os inspectores 
de desarmamento da ONU regressarào ao 
Iraque “assim que for possivel”, sem 
avançar uma data concreta. 

Numa conferêneia de imprensa na sede 
da ONU, em Nova lorque. Annan disse 

que os inspectores estào preparados, mas o chefe da 
équipa, Hans Blix, tem ainda de receber mais instruçôes do 
Conselho de Segurança das Naçôes Unidas. 

Na mesma conferêneia de imprensa, o secretârio de 
Estado norte-americano. Colin Powell, afirmou que nessa 
resoluçâo, o Conselho de Segurança deve decidir o 
procedimento e estabelecer uma data-limite para garantir o 
desarmamento do regime iraquiano. 

Por seu lado, o ministro dos Negocios Estrangeiros russo, 
Igor Ivanov, sublinhou que a maxima prioridade neste 
momento é o regresso dos inspectores de desarmamento 
ao Iraque o mais depressa possivel para saber se o regime 
iraquiano dispôe ou nào de armas de destruiçào maciça. 

Por seu turno. Per Stig Moeller, ministro dos Negocios 
Estrangeiros da Dinamarca, pai's que preside este semestre 
à Uniâo Europeia (UE), declarou que acolheu corn interesse 
a missiva iraquiana, mas considerou-a insuficiente, 
afirmando que o Conselho deve analisar o caso corn 
cuidado. 

A posiçâo de Israel, dada a conhecer pelo ministro 
dos Negocios Estrangeiros, foi mesmo mais longe. Shimon 
Peres qualificou o Governo do Présidente iraquiano, 
Saddam Hussein, como “mafia nacional”, considerando que 
um ataque dos Estados Unidos ao Iraque continua a ser 
praticamente inevitâvel. 

Contudo, nem o cepticismo de Washington nem o 
de Londres impedlram a Russia de saudar a decisâo 
iraquiana, à semelhança da China, Paquistâo, Tailândia, 
Vietname e Malâsia. Alias, Kuala Lumpur defendeu mesmo 
um levantamento das sançôes contra o Iraque. 

Jâ O Japâo, embora se tenha congratulado, 
manifestou uma posiçâo mais prudente, aconselhando: “a 
comunidade intemacional deve ver ainda se o Iraque vai 
aplicar o que disse na carta (dirigida à ONU) de forma 
sincera”. 

No contexto europeu, as reacçôes foram, no 
conjunto, positivas. A Bélgica considerou a atitude do 
Iraque como “encorajadora”, a Espanha manifestou a sua 

Os presumi'veis lideres da ETA, Juan Antonio Olarra 
Guridi, a sua mulher Ainhoa Mdgica Goni e a basco- 
francesa Saroia Gallaraga, detidos na segunda-feira (16), 
estâo a ser interrogados na sede da polfcia judiciâria de 
Bordéus. 

Os très suspeitos foram detidos no apartamento onde 
viviam, nos arredores de Bordéus, depois de “cerca de um 
mês” de vigllância policial, na sequêneia de queixas de 
vizinhos e do proprietârio do apartamento. 

Olarra Guridi, de 35 anos, é considerado pelas forças 
anti-terroristas espanholas como responsâvel pelo 
aparelho militar da ETA, ao suceder a Javier Garcia Gaztelu, 
‘Txapote”, depois da detençâo deste a 22 de Fevereiro de 2001. 

“satisfaçâo”, a Alemanha afirmou tratar-se de “uma 
hipôtese” para uma soluçâo poh'tica e a França disse que 
se deve “levar Saddam Hussein à letra”. 

Na opiniâo do ministro dos Negocios Estrangeiros 
alemâo, Joschka Fischer, a decisâo iraquiana “dâ uma 
hipôtese às Naçôes Unidas para uma soluçâo polftica”. 
Para Paris, estâo lançados “todos os elementos para agir”. 

Por sua vez, a Comissâo Europeia manifestou a 
esperança que a iniciativa constitua “um primeiro passo 
na direcçâo certa”. 

Os pai'ses arabes, nomeadamente a Siria e a Jordânia 
foram os primeiros a felicitar o gesto iraquiano. O secretârio- 
geral da Liga Arabe, Amr Mussa, saudou, por seu lado, 
uma iniciativa “em resposta aos apelos dos paises arabes”. 

Teerâo reagiu também positivamente, afirmando ter- 
se tratado de uma “decisâo sâbia e razoâvel”. 

Ainhoa Mügica Goni, de 32 anos, é a presumfvel 
responsâvel pelo treino de comandos da ETA e é apontada 
pelas forças and- terroristas espanholas como estando 
envolvida no atentado falhado a José Maria Aznar em 1995. 

Soroia Gallaraga, 21 anos, é natural de Bayona, no Pais 
Basco Francês, e as autoridades policias acreditam que 
estâ envolvida em operaçôes de ligaçâo da ETA. 

A operaçâo de detençâo dos alegados membros da ETA 
que foi levada a cabo pela polfcia judiciâria de Bordéus e a 
Divisâo Nacional Anti-Terrorista (DNAT) francesa, em 
colaboraçâo corn a polfcia espanhola, faz ascender a 30 o 
numéro de presumfveis etarras presos em França durante 
este ano. 

Mais de 200 jovens israelitas recusani'Se a servir 

num “exército de ocupaçâo” 

Mais de 200 jovens israelitas 
corn idades compreendidas entre os 15 
e os 19 anos que foram chamados para 
O serviço militar anunciaram que se 
recusam a servir num “exército de 
ocupaçâo”. 

O documente foi enviado ao 
primeiro-ministro israellta, Ariel Sharon, 
ao ministro da Defesa, Binyamin Ben 

Eliezer, e ao ministro da Educaçâo Nacional, Limor Livnat. 
Os 213 signatârios acusam o Estado de Israel de 

“cometer crimes de guerra e de violar os Direitos Humanos” 
nos territôrios palestinianos ocupados e apoiam qualquer 
forma de récusa de servir no exército. 

Os jovens alegam que alguns vâo recusar-se a 
vestir o uniforme e outres a servir para lâ da linha verde, 
que sépara Israel da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. 

Presumiveis lideres da ETA interrogados em Bordéus 

O.A BENTÛ'S TRAVEL SERVICES 

A0TA 

Tel: (416) 588-2000 
Fax: (416) 588-2258 

e-mail: bti@bellnet.ea 
2000 Dundas St. W. 

Toronto, ON M6R 1W6 
wvAv.bentostoursinc.vacation.com 

AUTOMOBILES 
BUY, SELL, TRADE 

FINANCING 

Tel: (41 é) 588-4444 
Fax: (416) 588-5631 

2000 Dundas Street West 
Toronto, ON M6R 1W6 

BENTO’S AUTO & 
TIRE CENTRE LTD. 

ùooofrcM 
Road 

Assistance 
Repairs to all makes 
Foreign & Domestic 

J544 DimdasSt. West 
Tüiofllü, ON M6K 1T5 
TEL: 

FAX](416) a 1-1934 

ycllow.iict.com/bcntos 

OPEN 
24 HRS, 
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Leixôes vence PAOK em 
eliminatôria para a Taça 

UEFA 
O Leixôes manteve “vivo” o sonho de seguir em trente na Taça UEFA, ao 

vencer, na terça-feira, os gregos do PAOK Salonica por 2-1, num encontro, da 
primeira “mào” da primeira eliminatôria, em que nunca deixou transparecer o 
escalâo que ocupa. 

O cabo-verdiano Brito, aos quatro minutes, e o brasileiro Detinho, aos 52, 
foram os autores dos golos da formaçào da II divisâo “B” portuguesa, trente a um 
conjunto grego que bem se pode dar por teliz por ter safdo de Matosinhos s6 com 
um golo de desvantagem. 

Numa segunda parte que dominou por complète, o “onze” de Carvalhal 
desperdiçou uma série de ocasiôes claras - que lhe podiam ter conterido uma 
goleada -, nomeadamente por Brito (56 minutes), Zamorano (56), Bruno China 
(69), Detinho (77) e Bruno China (79). 

O tente apontado pelo polaco Kurielka, aos 25 minutes, contere, porém, 
vantagem teôrica aos gregos, que, na segunda “mâo”, dentro de duas semanas, a 
actuar em casa, apenas precisam de vencer por 1-0... mas o Leixôes jâ mostrou, 

porém, que tudo é possi'vel. 

Gilberto Madatl encabeca lista 
ùnica às eleiçôes para a FPF 

Apenas uma lista, liderada pelo actual présidente Gilberto Madatl, sera votada 

nas eleiçôes para os ôrgâos sociais da Federaçâo Portuguesa de Futebol (FPF), 

rio proximo dia 12 de Outubro. 

O prazo para a apresentaçâo das listas expirou às 16:00 horas de terça-feira 

( 17) e, segundo fonte federativa contactada pela Lusa, “apenas foi entregue uma 

lista dentro do prazo, a do présidente”, nâo se confirmando a candidatura 

promo vida por Artur J orge. 
Gilberto Madatl, de 57 anos, tem assim assegurada a reconduçào como 

présidente da Federaçâo, cargo que ocupa desde 1996, tendo recolhido o apoio 

unânime das 22 associaçôes distritais e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, 

entre outros ôrgâos federativos. 

Artur Jorge j a tinha dado a entender no dia anterior que nâo reunira condiçôes 

para formalizar uma candidatura, s6 posstvel corn o apoio de um quarto do universo 

eleitoral (125 dos 500 votos). 

O ex-seleccionador nacional apenas conseguiu o apoio do Sindicato dos 

Jogadores Profissionais de Futebol (50 votos) e da Associaçâo Portuguesa de 

Arbitres de Futebol (30 votos). 

Futebol nos Açores 
COMPILAÇÂO DE JOÂO G. SiLVA THE PORTUGUESE POST 

1.® Eliminatôria da Taça de Portugal: 
Zona Açores - Resultados: 

Angûstias Atético, 1 - Vitôria Pico da Pedra, 2 G.D. Cedrense, 0 - Santiago Futebol Clube, 1 F.C. Madalena, 3 - F.C. Flamengos, 2 SC Vilanovense, 2 - Boavista da Ribeirinha, 3 
Desportivo Velense, 3 - Sporting Ideal, 0 Sport Praiense, 4 - Santo Antonio, 1 Isento - Sport Angrense. 

Ficaram apurados para a 2.“ eliminatôria da Taça : 
Vitôria Clube do Pico da Pedra ( Regionais ); Santiago, F.C.Madalena, Boavista da Ribeirinha, Desportivo Velense, Praiense e Angrense ( 3.- Divisâo-Açores ). 

Campeonato Nacional da 3“. Divisâo2002 SÉRIE AÇORES 2003Resultados da l.“ jornada: 
Resultados da 2.“ Jornada: 

Desp. Velense - Angûstias Atl 1-0; Angûstias - F.C. Madalena; 0-4 Santiago F.C. - Sporting Ideal 2-0; Sporting Ideal - Desp. Velense 2-0 ; Boavista Rib. - Sp. Praiense 1-1 ; 
Sp. Praiense - Santiago F.C. 3-2; F.C. Flamengos - Santo Antonio 0-1; Santo Antonio - Boavista Rib. 0-0 F.C. Madalena - Sp. Angrense 1-3 Sp. Angrense - F.C. Flamengos 5-1 
ClassiUcaçâo: l.°Sp. Angrense, 6; 2° Santo Antonio, 4; 3.-Sp. Praiense, 4.® Santiago F.C., 3; 5.® F.C. Madalena, 3; 6.® Sporting Ideal, 3; 7.® Desp. Velense, 3; 8.® Boavista, 2; 9.® F.C. 
Flamengos, 0 e 10.® Angûstias Atlético, 0 

3.“ Jornada ( 22-9-2002 ): 
Angûstias Atl. - Sporting Ideal 
Sp. Praiense - Angûstias Atlético Santiago F.C. - Santo Antonio 
Sp. Angrense - Santiago F.C. F.C. Madalena - F.C. Flamengos 

4.“ Jornada (29-9-2002): 
Sporting Ideal - F.C. Madalena Desp. Velense -Sp. Praiense 
Santo Antonio - Desp. Velense Boavista Rib. - Sp. Angrense 
F.C. Flamengos - Boavista Rib. 

Campeonato 2002/03 

1 Benfica 9 
2 V. Guimaraes 9 
3 FC Porto 7 
4 P. Ferreira 6 
5 Varzim 6 
6 Sporting 6 
7 S. Clara 4 
8 V. Setubal 4 
9 Boavista 4 
10 Sp. Braga 4 
11 Mantimo 4 
12 Belenenses 4 
13 U. Leiria 3 
14 Gil Vicente 3 
15 Beira-Mar 3 
16 Nacional 1 
17 Moreirense 0 
18 Académica 0 

Jornada 3 
Sexta-feira, 13 

Académica-Boavista 0-1 
Sâbado, 14 

Leiria-Beira-Mar 1-0 
Moreirense-Benfica 2-3 
P. Ferreira-Sporting 4-0 

Domingio, 15 
Varzim-Braga 2-0 
Nacionai-Maritimo 0-0 
S. Ciara-Beienenses 3-1 
FC Porto-Gii Vicente 3-1 

Segunda-feira, 16 
Setübai-Guimarâes 1-2 

Jornada 4 
Sâbado, 21 

Beienenses-P. Ferreira 17.15x 
Benfica-Leiria 21.00* 

Domingo, 22 
Braga-Moreirense 16.00 
Gii Vicente-Académica 16.00 
Maritimo-Setûbal 16.00 
Beira-Mar-Nacionai 16.00 

Segunda-feira, 23 
Sporting-Varzim 19.15x 
GuimarSes-FC Porto 21.30x 

Terça-feira, 24 
Boavista-S. Clara 21.45 
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Progress at Sri Lanka peace talks 
Significant progress was made Tuesday in the first 

round of peace talks aimed at ending one of the world’s 
longest-running civil wars, and more meetings are planned 
between the Sri Lankan government and the Tamil Tiger 
rebels, sources told CNN. 

During the historic summit’s second day, agreement 
was reached in several areas, particularly on economic 
issues, the sources said. 

And Tamil Tiger officials confirmed another three 
rounds of talks will take place in Thailand, starting in late 
October. The meetings, part of a peace effort brokered by 

Norway, are the first direct talks in seven years in the 
conflict between government forces and the Liberation 
Tamil Tigers of Eelam, the LTTE, who are fighting for a 
Tamil homeland in Sri Lanka. 

Though government officials, as well as the 
Norwegian facilitators had previously warned against 
expecting quick results, both sides hope that if the meetings 
end on a positive note it will attract international aid for Sri 
Lanka, torn by war for nearly 20 years, observers said. 

Nearly 65,000 people have been killed in the civil 
war. 

The government maintains that a substantial 
majority of Sri Lankans support its peace initiative. And a 
newspaper poll showed that more than 50 per cent of the 
respondents were happy with the government’s peace 
efforts. 

The first-round of talks, at Sattahip Naval Base, east 
of Bangkok, were to conclude yesterday (18). 

Both sides plan to discuss how to further strengthen 
a nine-month-old cease-fire. 

Weapons inspectors meet with Iraq 
The head of the U.N. weapons inspection team met 

with an Iraqi delegation Tuesday in what a Baghdad official 
called “useful and fruitful” discussions on the return of 
weapons inspectors. 

Both sides agreed to meet again in 10 days in Vienna, 
Austria, to “finalize the practical arrangement,” Iraqi 
ambassador Saeed Hasan said. The meeting between Hans 
Blix, the chairman of the U.N. Monitoring, Verification and 
Inspection Commission, and Iraqi representatives from 
Baghdad followed Iraq’s announcement Monday that it 
would allow the return of weapons inspectors “without 
conditions.” The meeting lasted about an hour. He also 
said the delegation “reiterated and expressed the eagerness 
of Iraq for the speedy and smooth resumption” of weapons 
inspections. He said Blix gave him a document during the 
meeting, although he did not elaborate on what it contained. 

“We are looking forward to meeting [again] with 
Ambassador Blix and UNMOVIC officials to finalize their 

work and go ahead in order to implement fully all the 
provisions of Security Council resolutions in order to lift 
sanctions and return the situation to normal.” 

The meeting was held amid warnings from President 
Bush that the world body “must not be fooled.” Asked 
when the inspectors might return, Hasan said, “It depends 
on Mr. Blix’s arrangements.” 

In a letter delivered Monday to U.N. Secretary- 
General Kofi Annan, Iraq said it would allow the return of 
weapons inspectors to “remove any doubts Iraq still 
possesses weapons of mass destruction.” In addition, the 
Iraqi government said Tuesday it will present a letter from 
Iraqi President Saddam Hussein to the United Nations this 
week. 

The talks Tuesday afternoon were expected to cover 
transportation and communication issues concerning the 
possible resumption of inspections. 

The developments highlight U.S. officials’ 
skepticism about the sincerity of Iraq’s offer. The Bush 
administration wants a tough new U.N. resolution outlining 
what Iraq must do to avoid the threat of military actfon. 

The U.S. has legitimate concerns about Iraq’s 
weapons programs, but the U.N needs some evidence 
before approving any resolutions, said Russian foreign 
Minister Igor Ivanov. On Tuesday, he called for the “speedy 
return” of U.N. weapons inspectors to Iraq. 

“I think only facts alone should corroborate this,” 
he said. “In order to get the facts, we need to bring about 
the speedy return of the inspectors to Iraq.” 

Ivanov said Russia believes the international 
organization’s main job is to get inspectors back into Iraq 
under existing U.N. resolutions “without any artificial 
delays, without any artificial obstacles.” 
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Bingo: Do lazer às garras do vicio - II 
MARISOL KRüGER 

THE PORTUGUESE 

POST 

Maria A: uma pessoa 
simples, alegre, que tinha 
muita sorte. Ganhava 
sempre, e distribui'a 
dinheiro entre os 
vendedores. Ficou famosa 
com sua sorte e era 
paparicada pelo pessoal da 

casa. Ela sentia-se a dona do pedaço. Tinha um bom coraçâo, 
e também pagava algumas jogadas para eu e para Maria B, 
quando batia o bingo. Tinha tanta sorte que batia 3 a 4 
bingos, nunca tendo prejui'zo. 

Certa vez, nos estavamos jogando e eu so tinha 20 
reais. Fui tentar a sorte porque no dia seguinte iriam entrar 
3 cheques de cinqiienta reais na minha conta e eu nâo tinha 
dinheiro. Era uma das fases de sofrimento. Alias, 90% das 
fases do jogo sao de tortura. Gastei todo o dinheiro, nâo 
sabendo q que fazer. Maria A começou a pagar umas 
jogadas, quando finalmente consegui bater dois bingos: 
um de 150 reais e outro de oitenta. Como se diz la no jogo: 
Lavei a alma! Fui correndo ao banco depositar o dinheiro. 
Mais uma vez f’ui salva de ter minha conta bancaria 
encerrada. For este motivo fiquei muito grata a Maria A. 
Sempre que ganhava, pagava uma rodada para ela e a amizade 
foi aumentando. Ja era praxe o encontre matutino das très 
amigas. Quando uma faltava jâ ficavamos preocupadas, 
querendo saber, no dia seguinte, o que havia ocorrido. 

As vezes eu me questionava se a sorte de Maria A 
iria ficar por muito tempo, pois a mesma sempre batia e 
passava aquela confiança. Uma boa energia que contagiava 
e a gente também conseguia bater. Quando ela ficava dando 
dinheiro para os vendedores, eu pensava com os meus 
botôes; “Quando a sorte acabar, ela vai ter uma grande 
decepçâo, eles nâo vâo dar a minima a ela...” 

Eu e Maria B saiamos do bingo apos o almoço e Maria 
A, ficava M jogando o dia inteiro. As vezes, quando ia la 
tomar o cafézinho da tarde, ela estava sentada na “nossa 
mesa”, ainda jogando. So ia embora, proximo das 18:00, para 
estar em casa quando o marido chegasse do trabalho. 

Mas, um dia, a fase fatidica de Maria A, chegou. Parou 
de ganhar. As vezes ganhava uma linha e a sua calma habitual 
foi-se acabando; e Maria A ficando cada vez mais nervosa, 
porque nâo conseguia mais bater nem uma linha. Porém, ela 

■"estava la todos os dias jogando. Imagine! que em breve a 
mesma estaria sem dinheiro, pois ela tinha uma aparência 
humilde, de pessoa da classe remediada. 

Fevereiro /1998 - Amanheceu um dia muito quente 
quando acordei Melissa para irmos até à praia tomar um 
banho de mar. A agua estava uma delicia, brincamos muito e 
me esqueci da hora. Quando perguntei a um banhista, jâ 
eram 11 horas. Deixei Melissa na agua com uma vizinha e fui 
correndo para casa a fim de tomar um banho de chuveiro, 
colocar uma roupa e ir para o trabalho. Fui de carro, 
chegando a tempo de pegar “um almoço no bingo”. 

Assim que cheguei, encontrei nossa mesa vazia e uma 
das vendedoras veio perguntar-me se havia encontrado 
Maria A, respondendo que nâo. Entâo me disse que ela 
havia me procurado a manhâ inteira. Fiquei curiosa. 

Quando cheguei no serviço, o porteiro disse-me que 
uma senhora,. chamada Maria A, tinha estado até aquele 
momento ali sentada. esperando-me. Fiquei assustada. O 
que teria acontecido a ela? 

Enquanto conversava um pouco corn o porteiro. 
apareceu Maria A: 

- Malu! Até que consegui te encontrar! 
- O que foi? Morreu alguém? 
- Nâo! Nem brinca! Estou numa situaçâo dilTcil, preciso 

da tua ajuda! Quero que me emprestes 50 reais. 
Fiquei boquiaberta pela petulância da mesma. Eramos 

conhecidas e parceiras de bingo, mas isso-nâo lhe dava o 
direito de ir perturbar-me no meu local de trabalho. Era so o 
que me faltava! 

- Sinto muito Maria, mas nâo tenho dinheiro nem para 
mira 

- Faz um cheque pré-datado, semana que vem sai o 
dinheiro da minha pensâo e entâo eu deposito para ti. Faz 
um cheque para sete dias que eles aceitam la no bingo. 

- Nâo, nâo faço, pois corro o risco deles depositarem 
antes do tempo e estourar a minha conta. 

- Por favor, Malu, eu pago, me ajude! 
Começou a chorar desesperadamente. Nâo sei se para 

me livrar da mesma ou de pena, me arrisquei e fiz o cheque. 
Maria A enxugou as lâgrimas na manga da camiseta e 

saiu apressada, me agradecendo. 
Quando foi embora, fiquei corn raiva de mim mesma. 

Faço votos que ela deposite o dinheiro na minha conta 
antes do cheque ser descontado ou estarei “ralada”. 

A tardinha, dei uma lugidinha do trabalho pra ir tomar 
um café la no bingo e encontrei a Maria A, jogando corn o 
meu dinheiro. Estava tâo abatida, quase desfigurada. Logo 
imagine! que estava perdendo todo o dinheiro que lhe havia 
emprestado. Tomei o café e fui logo embora corn medo que 
me pedisse mais dinheiro. 

Fiquei assustada corn a situaçâo da Maria A. Ontem 
distribuindo dinheiro para todos, hoje chorando 
desesperada atrâs de dinheiro emprestado. Que vfcio 
imundo! 

Passaram-se alguns dias sem que eu visse Maria A. 
Quando Maria B perguntou-me se havia visto, comentei 
corn a mesma sobre o que havia acontecido do cheque 
emprestado e esta me confidenciou que também tinha lhe 
emprestado dinheiro. 

Chegou o dia que deveria depositar o dinheiro, e nâo o 
fez. Telefonei para a mesma. Foi a maior choradeira. Havia 
gastado no bingo. Fui eu atrâs de dinheiro emprestado para 
cobrir a minha conta. Valeu a experiência. Nunca mais. 

Faz alguns meses que nâo a vejo. Fiquei contente, 
pensando que depois daquela, ela tinha se afastado 
definitivamente do bingo. Pelo menos se livrou do vi'cio, o 
que ainda nâo consegui. Mas infelizmente, um outro dia, 
quando entre! num bingo novo que havia sido inaugurado 
no centro da cidade, encontrei Maria A jogando. Levou o 
maior susto quando me viu e ficou se desculpando. Morri 
de pena, estava muito abatida, parecia ter envelhecido uns 

5 anos. Sentei-me ao seu lado. começando a jogar. Maria A, 
ganhou um bingo, pegou o dinheiro e foi embora, 
desculpando-se que tinha compromisse. Imagine! que estava 
saindo corn medo de que eu pedisse o dinheiro que me 
dévia. 

Agora, para as jogadas matutinas tinha s6 Maria B 
como companheira. Esta é um exemple de controlo, faz o 
joguinho baixo, jogando s6 corn um cartâozinho, e quando 
vê que começa perder. cai fora. 

Gostaria muito de ser controlada como Maria B. Jogar 
apenas por lazer e para preencher as horas vagas, acho que 
ela nâo é fanâtica e nem viciada no jogo. Estâ sempre 
dispôsta e de bom humor. Gostaria de estar mais prôxima a 
ela fora do bingo, tenho muita afinidade corn a mesma. 

Ontem estâvamos jogando. eu e Maria B, de manhâ, 
quando proximo a nossa mesa, sentou-se um casai que jâ é 
conhecido como exi'mio freqüentador dos bingos da cidade. 
Quando nâo estâo em um, é porque estâo em outro. Eiquei 
observando-os, e pensei: Sera que ele nâo trabalha? Parece 
ser um homem novo, de aproximadamente uns 50 anos. E 
ela? Nâo trabalha nem em casa? Serâ que ainda tem filhos 
pequenos? Se ambos estâo todos os dias no bingo, como 
serâ a casa deles? Provavelmente uma total desorganizaçâo. 
E perdem muito, é difi'cil vê-los bater um bingo. Nâo 
aparentam serem ricos, e sim classe média remediada. 

Estes dias apôs deixar Melissa no colégio, de manhâ 
cedo, passe! na padaria, encontrei o casai, também 
comprando pâo, quando ele chegou proximo a mim, na fila 
do caixa, senti aquele forte odor de cigarros e daquela 
murrinha de quem passa a noite no bingo, e pela aparência 
abatida de ambos, deduzi que estavam retomando aquela 
hora do jogo. Fiquei triste, ao pensar na vida infeliz que 
ambos estariam vivendo. Corn certeza agora iriam para casa 
dormir ou ele trabalhar, pois trazia consigo uma pasta de 
executivo. E muito triste quando numa casa existe um viciado. 
imagine que desespero para os filhos terem os pais viciados. 

Ver prôxima ediçâo 
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O Tempo e a Historia... 

A GRÉCIA CLÂSS1CA - H 
EVOLÜÇAO POLITICA: Da Monarquia à Democracia 

HELENA MÈGUÉ 

GRANéS 

Nenhum povo do 

mundo antigo contribuiu 

tanto para a riqueza e 

compreensao da 

Politica, no seu sentido 

mais amplo, como o 

fizeram os Gregos da 

época classica. Os 

nomes de Socrates, Platào e Aristôteles, no campo 

da teoria, e de Péricles e Demôstenes, na arte da 

Oratôria, estâo présentés em qualquer estudo erudito 

que se faça sobre este tema. O termo Politica 
(politiké), numa definiçâo sumâria, poderia significar 

«um modo de conduzir os negôcios de Estado, 

tomando as decisôes adequadas depois de debatidos 

em publico vârios modos de aeçâo» ou, pura e 

simplesmente, «a ciência dos negôcios de Estado, a 

politica». Os Gregos entendiam a politica como uma 

ciência superior, ou até como uma arte, déterminante 

de qualquer organizaçâo social e corn inquestionâveis 

reflexos sobre a vida dos individuos. 

Como qualquer povo da Antiguidade, os Gregos 
tiveram como primeira forma de governo uma 

Monarquia. Os poemas de Homero (Iliada e Odisseia) 

dâo-nos conta disso quando falam de reis e, mais 

tarde, algumas cidades gregas chamam ainda reis aos 

sens governantes; mas, através dos documentos 

histôricos existentes, vimos que jâ eram normalmente 

govemados por «aristocratas», ou seja, pela elite da 

populaçào. O sistema acabou em Atenas por volta 

do século VIII a.C. As referêneias histôricas sobre o 

fim deste periodo sào esparsas, dai a grande 

dificuldade que os historiadores actuais enfrentam ao 

tentarem explicar o processo de formaçâo da Polis, 
visto que esta surge jâ perfeitamente constituida no 

século VIII a.C., ou seja, no final da Made das 
Trevas. 

Sabe-se, no entanto que, durante a Época 

Micénica, a organizaçâo social tinha como figura 

central um rei, e que o peso da aristocracia, organizada 

em clâs ou genê, se fazia sentir cada vez mais, devido 

ao seu poderio econômico, sobretudo na Grécia 

Continental e na costa da Âsia Menor. Os Aristôi 
(aristocratas) dominavam entâo os Conselhos e 

aplicavam a justiça de acordo corn leis nâo escritas, 

do tipo consuetudinârio, e baseadas na solidariedade 

entre os mais poderosos. Eram suficientemente ricos 

para poderem comprar as armas, as armaduras e os 

cavalos caros, que os tomavam chefes na guerra. 

Estes eram também os ûnicos que conheciam os 

rituais religiosos, o modo de apaziguar os deuses e 

de os tomar propicios. 

No meio de todo este processo, a realeza foi 

sucessivamente enfraquecendo um pouco por todo o 

lado, e os reis acabaram por se tornar praticamente 

iguais, em poder e dignidade, aos restantes membres 

da aristocracia. 

A realeza é gradualmente banida de muitas Polis; 
noutras, como em Atenas, transformou-se em mais 

uma magistratura, detentora de atribuiçôes religiosas. 

Eram os Arcontes, tinha sido instituido o sistema do 

Arcontado. Atenas passa entâo a ser govemada por 

magistrados titulares dos cargos mais elevados, a 
quem eram confiadas funçôes de natureza politica, 

judicial ou religiosa. Um dos nove Arcontes era o 

Arconte-rei, que detinha as funçôes sagradas dos 

antigos reis, sendo o responsâvel pelo culto. 

Atenas a partir de entâo passa a ser govemada 

pelos bem nascidos, os Eupâtridas (nobres). Todos 

aqueles que nâo podiam reivindicar para si uma 

origem divina ou enobrecida pela tradiçâo, eram 

fortemente explorados e nâo podiam participar da 

vida politica, dos assuntos da cidade, pois nâo eram 

considerados cidadâos. 

Na sequêneia de todas estas transformaçôes, que 

se fizeram sentir profundamente em todo o mundo 

grego, surgiu a Polis Clâssica. Contudo, esse 

processo nâo foi uniforme nem linear em todos os 

lugares: foi mais râpido nas cidades maritimas e nas 
da Asia Menor, lento na Atica e na Beôcia, e mais 

lento ainda no Peloponeso. É o caso de Esparta, em 

que a monarquia subsiste ainda durante o Periodo 
Clâssico, tal como noutras regiôes periféricas menos 

desenvolvidas. 

Entretanto, varias cidades gregas conhecem um 

grande desenvolvimento econômico motivado pela 
riqueza proveniente das colônias e pela especializaçâo 

de certas manufacturas; começa a circular a moeda 

metalica que vem favorecer as transaçôes comerciais 

e beneficiar os comerciantes e os outros grupos 

sociais ligados ao comércio. A medida que 

enriqueciam, muitos homens podiam comprar terras. 

Podiam também comprar armas e armaduras e, no 

século VII a.C., surge um novo tipo de guerreiro: os 

Hoplitas. Eram homens de infantaria, corn elmos de 

bronze e armaduras a protéger o corpo, escudos e 

lanças. Corn eles a arte da guerra sofreu uma sûbita 

alteraçâb. O desenvolvimento de novas técnicas 

militares, no mar e em terra, fez corn que as camadas 

populares se tornassem indispensâveis e, por isso, 

foram-lhes concedidas certas regalias. É 

principalmente entre as camadas campesinas corn 
algum poder econômico que sâo recrutados os 

remadores para as Triere Corintia e os soldados 

que formavam as falanges da Infantaria de 
Hoplitas. A medida que um maior numéro de homens 

adquiria experiência militar e que a disciplina e o treino 
podiam ser os factores déterminantes para se 

vencerem as batalhas, o poder começou a fugir das 

mâos dos antigos aristocratas, pois deixavam de ser 

os ùnicos a controlar as forças armadas. 

Aos poucos, a antiga aristocracia fündiâria começa 

a desagregar-se e dâ lugar a uma nova aristocracia 

endinheirada pelo comércio. Ao mesmo tempo um 

outro grupo social, também ligado ao comércio, uma 

burguesia de comerciantes é armadores, vai-se 

desenvolvendo e, consciente do seu poder econômico 

e da sua importâneia dentro da colectividade, começa 

a pretender intervir nos assuntos pûblicos. Assiste-se 

a um agravamento generalizado das condiçôes de vida 

dos camponeses, devido ao crescente desequilfbrio 

entre os preços dos produtos agricolas e do 

artesanato. Como resultado do seu endividamento, à 

crise politica vem somar-se a crise agrâria. 

É assim que os séculos VII e VI a.C. vâo ser 

séculos muito marcados pelos conflitos sociais, por 
vezes violentes, pelo alcance desse poder politico. 

Destacam-se durante este periodo uma série de 

reformas da vida pùblica levadas a efeito pelos 

legisladores Drâcon (621 .C.)e Solon (594 a.C.). 

O primeiro fïcou encarregado de fazer leis escritas, 

que apesar de severas, nâo impediram o agravamento 

das lutas sociais e da crise politica. O segundo, 
mediante uma série de reformas importantes e 

oportunas, ainda conseguiu durante algum tempo 

apaziguar as lutas sociais que, pouco depois, se 

reacenderam de novo na cidade. Sôlon, venerado 

por todos como um dos sete sâbios da Grécia, pôs 

fim à escravizaçâo por dividas (lei Seisâktheia), e 

reconheceu a todos os homens livres da Atica o direito 

à cidadania. Embora as principais magistraturas da 

cidade (Arcontado) continuassem reservadas aos 

aristocratas, a Assembleia (Eclésia) abriu-se a todos 

os cidadâos, sem distinçâo. Foi também Sôlon o 

criador do tribunal popular do Helieu e da Boulé, 
que irâo mais tarde desempenhar um papel relevante 

no sistema democrâtico. Ainda durante este regime, 

chamado de Plutocracia (governo dos ricos), os 

conflitos sociais vâo continuar e, devido à situaçâo 

instâvel, um novo reformador, Pisistrato, assume o 

poder e instaura um novo regime politico: a Tirania 
(561 a.C.). 

VER PRôXIMA EDIçàO 
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Os H omens N do Tapam As Orelhas 

A Cultura ao ar livre • 
GALOPIM DE 

CARVALHO 

Uma vez por 
outra, passada a 
recruta, mas ainda no 
âmbito da instruçào 
mais especializada, 
saia-se do quartel 
para o campo, sempre 
no perimetro da 

cidade, em busca dos vârios tipos de terreno 
susceptiveis de exemplificar situaçôes 
operacionais em combate, desde o mais 
acidentado que a Natureza punha à nossa 
disposiçào nas colinas de Sâo bento às vastas 
planuras de Vale de moura e aos fundos do vale, 
aqui e ali possibilitados pelos encaixes sempre 
modestos do Dejebe ou do Xarrama. 

Escolhido o local, ai permaneciamos por uma 

tarde, tantas vezes tôrrida, mais a convidar a sesta 

que a ouvir falar dos assuntos que para ali nos 

levavam: os inerentes à preparaçâo dos soldados em 

gérai e dos artilheiros em particular. 

Sentados à minha frente em semicirculo, sobre 
um penedo de granito ou nas palhas amarelas do 

châo ressequido, à sombra de uma azinheira ou de 
um sobreiro, os rapazes ouviam. Mas ao fîm de algum 

tempo de atençâo prestada à técnica de progressâo 

no terreno, camuflagem, ataque de surpresa, etc., a 

conversa ia sempre parar a outros dominios, os mais 

variados, ao sabor do acaso ou dos interesses e das 

curiosidades de cada um, na sequência, alias, do que 

vinha fazendo corn muitos dos meus alunos nas nossas 
aulas para adultos. 

Falar de penicilina, das fabulosas qualidades 

germicidas do que entào era o novo antibiôtico, 

explicar-lhes o significado destas e doutras palavras 

até ai inexistentes nos sens vocabulârios, relacionar 
o milagroso medicamento corn o bolor do pâo, 

interessava-os mais do que o funcionamento da nova 

pistola-metralhadora FBP, produzida na nossa fâbrica 

de material de guerra de Braço de Prata. E assim 

era com quase tudo, desde as estrelas do céu ao 

arredondamento dos seixos do rio, aos porquês do 

solo ser espesso e bom nuns sitios, esquelético e 

improdutivo noutros, tudo os prendia. Uma planta, 

um bicho, uma pedra ali à mâo, serviam de material 

didâtico para concretizar e exemplificar os conceitos. 

Sensibilizados para muitos dominios das ciências da 

Natureza, tinham, na sua experiência quotidiana, a 

percepçào de alguns ensinamentos constantes dos 

programas de ensino a todos os niveis. 

O solo, que muitos deles tâo bem conheciam, 

era um mundo de conversa a começar pela acçâo 

que sobre ele exerce a âgua da chuva. 

- A âgua infiltra-se na rocha, mesmo nestas que 

parecem mais impermeâveis. A rocha altera-se 

quimicamente ou, por outras palavras, apodrece e 

transforma-se num saibro solto, terroso, onde as 
raizes dos végétais podem penetrar e encontrar 

humidade e alimente. 

Para alguns destes rapazes, caponeses e 

trabalhadores agricolas, falar-lhes destes assuntos 
era, até certo ponto, como que ensinar a missa ao 

padre, mas o importante era, dai para a frente, dizer- 

Ihes o porquê das coisas e explicar-lhes os mistérios. 

- Entào é por isso que a gente pôe adubo e 

estrume na terra?! - surpreendia-se o Aires. 

- E esta terra, aqui - apontava o Figueiras, 

raspando-a corn a ponta da bota, fazendo-lhes saltar 

os grâos arenosos e o pô esbranquiçado -, jâ foi 

pedra? 
- E isso mesmo - confirmava eu, colocando na 

mâo uma pitada de terra que esfregava corn a ponta 

do dedo. - Estas a ver, aqui hâ grâos de areia mais 

grosseiros e mais finos. Uns sâo de um minerai a que 

chamamos quartzo. 

- Um minerai? O que é isso? 

- Sim, um minerai ! Essa erva ai, esta azinheira, 
sâo plantas, tu e essas formigas sâo animais e isto 

aqui é um minerai. 

- Eu sei - alegrou-se o Barradas -, sâo os très 

reinos da Natureza. A minha professera ensinava isso. 

- Estes mais amarelos - continuava - sâo de 

feldspato... 

- Feldes... quê? 

- Eeldspato! E o nome de outre minerai do 

granito. 
- Porra de nomes! E o meu aspirante teve de os 

aprender todos? 

- Todos nâo, mas os mais importantes. E o que 

é que isso tem de mais custoso do que os nomes 

que tu sabes do teu offcio? Vai la perguntar aos pipis 

da cidade o que é uma aiveca, um frascal ou uma 

adulela. Nâo sabem, mas para ti sâo nomes bem 

conhecidos. Todos aprendemos aquilo que nos 

ensinam. Tudo é fâcil e tudo é dificil. Uns sabem umas 

coisas e outros sabem outras. - E continuava, 

inspirado: - Tirada a areia o que é que fica? Repara 

aqui neste pozinho. Tem argila. Queres ver? 

Molhei corn saliva o residue que me ficava na 

palma da mâo e amassei-o, convertendo-o numa 

pasta plâstica. 

- E como o barro! Até cheira. Grande parte do 

pô que agora temos nas betas é argila. Argila ou 

barro, como lhe queiram chamar. 

- Entào, em tempo de chuva, a lama dos 

caminhos é argila?! 

- Hâ uns solos mais barrentos do que outros - 

continuava. - Para a agricultura, nâo intéressa nem 

barro a menos nem barro a mais. Corn barro a menos, 

vocês tèm areia solta, que poderâ ser muito boa para 
fazer argamassa corn cal ou cimente, dâ talvez para 

semear umas batatas e pouco mais. Corn barro em 

demasia também nâo intéressa. E sô lama. 

- Porra! - exclamou o Afonso Primeiro. - E dâ 

câ corn cada torrào em tempo seco! Nâo hâ charma 

que os desfaça nem exxada que entre neles ! A gente 
bem sabe o que isso custa! Porra! - repetiu, a aliviar- 

se da mâ lembrança. - Ali o Afonso Segundo - 

referia-se a um outre Afonso, o 123 de 54, sacristâo 

em Montoito - nem sabe o que isso é - continuava. 

xxvn 
procurando atazanar o rapaz, no que era seguido 

pelas risadas e dites da malta. 

O 123 frequentara o Seminârio de Évora. Nâo 

passou do primeiro ano. Desistiu mas ficou-lhe a 

vocaçâo. Timide, um tanto reservado, nâo alinhava 

corn a maioria dos camaradas. A um geste meu, a 

pôr cobro à situaçâo despoletada, o Afonso Segundo 

- assim o tratâvamos, para o distinguir do outre 

Afonso - virou-se para mim; 

- Deixe lâ, meu aspirante. Deles é o Reino dos 

Céus. 

O interesse dos meus alunos era total. Abria-se- 

Ihes um mundo de conhecimentos que os tocava 

particularmente, e isso animava-me a prosseguir. 

Aproximava-se entretanto a hora de recolher a 

quartéis e a verdade é que ninguém pensava em tal. 

A tarde e a amena brisa traziam-nos o perfume de 

estevas excitadas pelo Sol. 

O solo é indispensâvel à vida. Fixem bem. Sem 

solo nâo havia plantas nem nos estâvamos câ - 

rematei, preparando-me para pôr fim à conversa. 

- Mas no mar nâo hâ solo e hâ peixes - lembrou 

o Santana, um cabo miliciano sempre atento e 

participante. 

- Nâo hâ solo mas hâ plâncton. Umas plantinhas 

verdes, microscôpicas. À semelhança das ervas, o 

plâncton retira a energia do Sol e constitui a base de 

toda a cadeia alimentar, onde estâo os camarôes, os 

peixes e as baleias; e ainda outros animais que vivem 

dos peixes, como as gaivotas. Mas isso é matéria 

para outro dia. Por agora sô quero que nâo se 

esqueçam que sem solo nâo hâ plantas, sem plantas 

nâo hâ borregos, e sem borregos vocês nâotinam 

ensopado logo ao jantar! 
- Era bom, meu aspirante! Ensopado de 

borrego! Quem me dera! Até jâ estou corn âgua na 

boca. Feijâo corn massa e bacalhau a fugir! E é um 

pau! Ensopado, nem lâ na terra! Vâ lâ uma vez por 

ano, na Pâscoa, quando se mata o borrego. 

Ensopado!? Isso é que era bom! 

- Vamos lâ terminar por hoje - interrompi. - Mas 

antes temos de tirar a liçào de tudo o que foi dito. 

Todos sabem que qualquer trabalho précisa de força. 

Entào quai é a força que dâ alimento a toda esta 

cadeia que começa nas rochas, passa pelas plantas, 

e por fim chega ao bicho-homem, que é o pior de 

todos? 

-EoSoü-gritaram. 
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O Prindpio do Mundo 

De como Cabral oscilou entre Belo 
Monte e Vera Cruz - III 

JORGE CHICHORRO 

RODRIGUES 

Naquela nau 
misturavam-se, num 
estranho concluio, a 
realidade e o sonho, a 
historia e a fantasia. Que 
terra misteriosa era aquela 
que urn excêntrico homem 
degredado para as Indias 
visionara? Estava ou nâo 
nos pianos de Cabral 
encontrâ-la e tomar posse 

no decorrer desta expediçâo ou ele aparecia ali por um mero 
e casual golpe de vista e de imaginaçâo de um individuo 
que transformara o seu sonho particular numa manifestaçào 
colectiva de fé, ao ponto de afectar o proprio capitâo-mor, 
prudente e sensato por natureza? O que haveria do Brasil 
lendârio de certos mapas medievais naquela terra avistada 
no longmquo horizonte? A lendâria ilha itinérante, tendo- 
se vindo a deslocar para o sul, estaria prestes a entrar na 
realidade? Estas questôes ocuparam muitas cabeças 
naquela noite, sem jamais alguém ter encontrado para elas 
uma resposta definitiva. 

Ao outro dia logo pela manhâ a frota voltou a ser 
sobrevoada por aves quye indiciavam a proximidade de 
terra. O azul voltava a imperar no céu e as âguas vinbam 
beijar o casco dos navios como ninfas apaixonadas. Antâo 
estava ocupadoo corn tarefas de limpeza da nau, das quais 
o nâo tinham livrado a sabedoria e a capacidade oratoria 
que exercitava apos o pôr-do-sol, e os membros mais 
importantes da expediçâo juntaram-se no convés, em busca 
de sinais de vida no horizonte. Uma sombra surgiu e pouco 
depois pôde distinguir-se nitidamente uma elevaçâo de terra 
rodeada de arvoredos, como se fosse um formoso seio da 
mâe-natureza a querer ir tocar nos céus. Pedro Alvares 
Cabrai exclamou, extasiado: “Que belo monte!” 

Apôs um silêncio em que vârios olhos se 
concentraram naquele princfpio de um novo mundo, 
perguntou Antâo que entretanto se tinha aproximado 
misteriosamente, como uma sombra: “Meu capitâo, nâo 
sois de Belmonte?” 

Cabral fixou os olhos no subaltemo e pareceu ter 
redescoberto uma verdade sagrada que estava escondida 
nos recantos mais recônditos da sua memoria. Repetiu a 
palavra “Belmonte” varias vezes, como se a saboreasse, 
voltou a olhar para o “belo monte”, e disse corn a topommia 
a embriagar-lhe os sentidos: “Sim, sou... esta visâo 
maravilhosa faz-me lembrar o meu berço, a minha infância, 
quando eu ainda inocente e criança respirava os ares tâo 
puros da minha terra, Belmonte...” 

As lâgrimas acorreram à superficie dos olhos de 
um homem que era duro por natureza e quer além disso 
fora educado para ser duro. Contudo, o sonho ali levava 
vantagem sobre a realidade, como se se tivesse entrado 
num reino de poesia cuja historia fosse contada a crianças. 

“Ao fim de tantos dias de viagem, eis-nos como 
se regressâssemos ao principio, à terra da minha infância... 
faz sentido aquela teoria dos etemos princfpios...”, afirmou 
comovido o almirante, vendo diante de si a sua Beira natal, 
muito fresca e corn a serra da estrela, a maior de Portugal, a 
dominâ-la; pois agora era outra a sùa “estrela”, embora tâo 
parecida corn a original ! 

‘Talvez o mistico tenha razâo...”, alguém disse. 
“Talvez... talvez...”, ouviu-se balbuciar. “Tudo 

parece demasiado perfeito e belo para poder ser 
simplesmente real... algo se esconde atrâs da realidade...” 

“Segundo ele, e isto sabem-no bem os misticos, 
nâo hâ coincidências mas sinais enviados por Deus.,.”, 
disse Frei Francisco. “E este ‘Belmonte’ é um sinal enviado 
por Deus... O capitâo-mor nâo por acaso ao avistâ-lo 
regressou à infância...” 

“Querereis chamar ‘Belmonte’ a este monte que 
avistâmos, em homenagem à vossa terra-natal e ao 
momento mâgico que acabâmos de viver?”, perguntou Pêro 
Vaz ao capitâo-mor. 

Cabrai, que estava rendido à magia daqueles 
momentos histôricos, sorriu complacentemente e lembrou 
ao escrivâo que se estava no perfodo da Pâscoa, o da 
ressurreiçâo de Cristo. De modo algum queria sobrepor a 
sua experiência e a sua historia particulares às muito mais 
universais de Cristo, que pela humanidade morreu na cruz. 

Frei Francisco fez sinal que admirava 
profundamente a humildade do capitâo e observou: “Nâo 
sera também um sinal enviado por Deus o facto de irmos 
tomar posse dessa terra na época pascal, que é a da 
ressurreiçâo de Cristo? Todos nos, depois de tantos dias 
no mar, nâo nos sentimos também, de certo modo, 
ressuscitât?” 

“Sâo coincidências a mais...”, alguém observou, 
sem saber muito bem se aquele excesso de coincidências 
séria derivado do sol a mais ou de mistério a mais a derramar- 
se sobre a frota cabralina; e porque teria o sol excessivo de 
ser incompativel corn o mistério imenso que estava ali a ser 
vivido? “Talvez haja excesso de tudo: o ffsico e o psiquico 
interagem entre si e sâo levados a extremos, tornando mais 
fecunda a imaginaçâo...”, pensou, condescendendo, 
enquanto se ia habituando aos excesses dos trôpicos. 

Frei Francisco, entretanto, continuou a fazer 
observaçôes: “Jâ durante a viagem desde Belém o ‘filôsofo’ 
nos fez sentir ressuscitados corn as suas palavras tâo 
cheias de mistério... Agora, diante dessa terra saida como 
que de um milagre, de um seu golpe de vista, é a prôpria 
época em que se célébra a ressurreiçâo de Cristo que se 
nos apresenta... Tudo isto me parece extraordinârio, 
sobrenatural... Pressinto que pela graça de Deus esta terra 
sera a da ressurreiçâo de novos seres humanos trazidos 
para a fé cristâ, segundo é o desejo de el-rei de Portugal, e 
neste sentido sem dévida haverâ aqui, mas nâo s6 aqui, 
também em todos os lugares onde hâ cristâos, um novo 
princfpio, um novo Génesis, um novo sopro de vida que 
triunfarâ sobre a morte...” 

A decisâo histôrica e sensata de Cabrai veio a 
seguir, num torn de voz firme mas ao mesmo tempo sereno: 
“Chamaremos a esse monte Pascoal por ser minha 
convicçâo que um novo mundo aqui triunfarâ sobre as 
trevas da noite, como Cristo ressuscitou ao terceiro dia...” 

Fez-se um grande silêncio, para que pudessem 
ser devidamente assimiladas aquelas tâo solenes palavras. 

“E à terra como lhe chamaremos?”, quis saber 
depois Pêro Vaz de Caminha, corn a curiosidade 
caracterfstica dos futuros jomalistas. 

Nesta altura o astronomo Joâo Matias sugeriu, 
corn a permissâo do capitâo-mor: “Porque nâo lhe 
chamaremos Vera Cruz, jâ que na fulguraçâo vermelha do 
sol hoje ao nascer se configurou uma cruz, como se os 
céus quisessem imitar as cruzes que levamos no velame da 
frota, ou como se fossem na verdade as cruzes de Cristo a 
quererem imitar as disposiçôes dos céus ao princfpio do 
dia?” 

Pedro Âlvares Cabrai, em torn méditative, disse, 
sem dévida influenciado pelo ambiente que se tinha criado 
a bordo: “Vera Cruz parece-me na verdade um nome muito 
adequado a esta terra... Mas quem foi que viu essa 
fulguraçâo ao nascer-do-sol, mostrando uma cruz?” 

Tinha sido, inevitavelmente, o “filosofo”, para que 
ela tinha chamado a atençâo do astronomo, homem 
interessado pelos fenômenos celestiais; embora este fosse 
dotado de um apurado sentido critico e cientffico, vira na 
verdade o sol fazer uma cruz no horizonte, facto que apenas 
provava que a fé e a ciência nâo sâo de modo algum 
incompatfveis, antes se completam. E Antâo, corn o sol a 
subir no horizonte dissera-lhe corn o seu espfrito filosdfico 
que jamais a cruz fora tâo verdadeira e tâo original, pois 
estava-se diante de um novo principio, na raiz de um novo 
mundo, que, segundo suspeitava, iria ser tâo ilimifado e 
generoso como o Império do Espfrito Santo... Rematara 
dizendo ao espantado astronomo que estava diante do 
“princfpio do mundo”, conforme aquele nascer do sol lhe 
comunicava a cada fïbra do seu ser. 

“Principio do mundo... Vera Cruz... Fique VeraCmz, 
que é a cruz mais verdadeira e original que existe...”, 
concordou Pedro Alvares Cabrai, rendido a tanta poesia 
misturada corn fé cristâ. 

O escrivâo anotou o nome num bloco de papeis, 
ciente que estava a escrever Historia corn maiéscula, e 
atreveu-se a perguntar: “Meu capitâo-mor: ao dar esse nome 
à terra que nos preparamos para possufr, nâo receais que 
os habitantes que no futuro presumivelmente poderâo vir 
a habitâ-la tenham uma c arga demasiado pesada sobre os 
seus ombros? Por outras palavras, nâo séria mais humano 
dar-lhes uma cruz que nâo fosse tâo verdadeira?” 

Cabrai sorriu e disse: “Nâo hâ maiores virtudes 
que a originalidade e a autenticidade vividas dentro da fé 
cristâ... venha quem vier habitar esse torrâo de terra, cujas 
verdadeiras dimensôes ainda desconhecemos, terâ a força 
interior suficiente para suportar a Vera Cruz... Sd gente 
muito pura e forte, corn muita fé, mas sobretudo corn muita 
irreverência, corn muita juventude de espfrito e corn muita 
capacidade para contornar as contrariedades da vida, 
poderâ sobreviver ao peso da Vera Cruz, a mais pesada 
mas também a mais autêntica das cruzes... O cristianismo 
aqui conhecerâ, se Deus assim o entender, dimensôes 
jamais imaginadas noutras partes do planeta...” 
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COACHING 

ANA MARIA 

PANCADA 

Ao recordar a 
tragédia de 11 de setembro 
do ano passado, nào nos 
podemos esquecer de 
tantas vidas perdidas, sem 
mais oportunidade de 
coneretizar pianos, nem de 
alcançar sonhos hâ muito 
desejados. Os familiares, 
esses estào envolvidos 
numa brusca perça que 

causa, sem dûvida, um prolongado e dificil pen'odo. 
A vida é muito preciosa, mas podemos perdê-la em 

qualquer momento. 
Por isso mesmo, no tema de hoje, nào nos 

esquecermos de celebrar a nossa vida diariamente. Devemos 

Celebremos a vida 
vivê-la O mais profundamente possivel. Entâo, porque nào 
mostrar a gratidào que sentimos na nossa vida do dia a dia? 
É muito importante apreciarmos os mais pequenos 
pormenores da nossa existencia corn um sorriso: à mesa 
durante o pequeno almoço, antes de todos safrem para os 
sens trabalhos e para a escola. Marquemos presença durante 
a nossa vida. Porque nào telefonarmos aos nossos amigos 
ou familiares que estào longe? Paremos corn a televisào um 
pouco e falemos uns corn os outros, à mesa, na sala, seja 
onde for. Ao tentar viver a vida corn mais profundidade, 
devemos lembrar-nos dos nossos sonhos, coneretizar os 
nossos velhos pianos, onde tem havido falta de coragem. 
Façamos o que realmente desejamos, nào' s6 o que devemos 
fazer. 

Depois da tragédia acima mencionada, hâ pessoas 
que começaram a comportar-se dum modo diferente. Por 
exemplo: um pai que começou a passar mais tempo corn a 
famflia, um filho que tenta estar présenté à hora de jantar - 

para que toda a famflia esteja junta -, um adeus de manhà 
antes de safr de casa, enfim um pequeno gesto que mostre 
uma verdadeira presença, e que se pode revestir de um 
grande significado. 

E também muito importante aceitarmos a presença 
e a amizade de pessoas de varias culturas, e tentar apagar 
os “stereotypes” mal formados, assim como a informaçào 
incorrecta, criada por medd e por falta de conhecimento. 
Isto começa em casa, corn os adultos, para que os filhos 
aprendam pelo exemplo e levem para a comunidade escolar 
uma atitude positiva. 

Vamos pois, viver mais a vida! 

Ana Maria Pancada, M.A. 
Therapist, personal and professional coach 
Tel. 416-789-4493 Email: 

pancada@sympatico.caCelebremos a vida 
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Si 
Luis MACHADO 

Vulcano-espeleologia 
Durante muitos anos a Ilha do Pico, 

vista ao longe, parecia um imenso 
monstro cinzento adormecido. Nào é 
por acaso que ainda hoje é conhecida 
por Ilha Cinzenta. Esta cor advém da 
quantidade de vulcôes que calcinaram 
a terra e destruiram a sua vegetaçào 
existente. 

Os chamados Mistérios de Santa 
Luzia, Prainha e Silveira - Sào Joâo, sào 
extensas zonas por onde correu a lava 

de vulcôes, que felizmente terminaram(7), por volta do século 
dezoito, o ultimo dos quais foi registo em 21 de Setembro de 
1720. Nào falaremos de sismos, porque os ültimos têm tido 
origem em fenômenos tectonicos, completamente diferentes 
dos fenômenos vulcânicos, mas que por vezes podem 
originar, com a deslocaçào de grandes superficies de rochas, 
a s^fda dos gases produzidos no interior da terra. Vivemos 
corn os pés assentes “sobre o fogo”, uma vez que a algumas 
centenas de metros o magma, segundo estudos cientfficos, 
esta latente. Temos felizmente uma grande chaminé (o Pico 
do Pico do Pico) que liberta de vez em quando gases e 
assim funciona como um respiradouro, evitando a 
acumulaçâo dos mesmos que, se atingisse determinada 
pressào, tinham de escapar-se por qualquer lado. 

Voltando de novo à palavra “mistério”, acima referida, 
era a explicaçâo 
que os frades Franciscanos, que construiram os Conventos 
desta llha, deram para designar estes eventos. Situavam-se 
tais instituiçôes, o primeiro na vila das Lajes, e o segundo 
em S. Roque do Pico. Eram estes frades (padres), que todos 
os domingos acolhiam os fieis nas respectivas igrejas - 
Nossa da Conceiçào, nas Lajes e Nossa Senhora do 
Livramento, em S. Roque, para a celebraçào da missa e, por 
certo, nessas ocasiôes, respondendo às perguntas mais que 
prementes, dos fieis acerca dos fenômenos vulcânicos muito 
frequentes naquele tempo, diziam que eram “mistérios” de 
Deus, pois desconheciam a origem cientffica dessas 
erupçôes. Assim ficaram conhecidos corn o nome de 
“mistério”, os campos calcinados pela lava. Estas erupçôes 
deram origem a muitas grutas, porque a lava que descia das 

montanhas em direcçâo ao mar, por vezes formava boisas 
de ar que deram origem a muita cavidades subterrâneas, a 
grutas grande extensào e a algares e mesmo a fontes termais, 
(caso das Fumas na llha de Sào Miguel). 

Escusado sera dizer que corn o aperfeiçoamento de 
mecanismos de pesquisa, surgiu a ciência da Espeleologia. 
Nesta llha, foi formado um grupo de espeleologia que jâ 
identificou muitas grutas como é o caso mais recente da 
famosa “Gmta das Torres”, no concelho da Madalena. Antes 
da descoberta e catalogaçâo desta gruta, outras gmtas eram 
conhecidas, como é o caso da “Fuma de Frei Matias” 
situada na Estrada Longitudinal e que foi entulhada pelo 
proprietârio, a “Gmta dos Montanheiros”, também junto à 
Longitudinal, mas jâ no concelho de Sào Roque e a “Fuma 
da Malha, ou do Soldado”, a dois quilômetros de Sào Joâo, 
na Estrada Regional, com entrada muito perto da costa, quem 
segue na direcçâo da Madalena. Todas estas denominaçôes 
têm o seu significado, mas nào é o momento aprazado para 
dar hoje tal explicaçâo. Refiro neste momento que no 
Arquipélago, 40% das cavidades vulcânicas conhecidas e 
identificadas, pertencem à llha do Pico. Mas afinal, o que 
vem a ser Espeleologia? Segundo a definiçâo da Grande 
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, “é a ciência que, 
fazendo parte da Geologia, estuda a formaçâo das gmtas, 
cavernas, fontes e outras cavidades naturais”. Em 
tempos explore! a “Fuma da Malha ou do Soldado” 
e andei sem rastejar, mais de duzentos metros. 
Segundo a descriçâo de Joâo Soares de Lacerda, 
esta galeria, iria desde a costa, até ao Cabeço do 
Fogo, de cujo vulcâo foram expelidas as lavas que 
deram origem aos mistérios da Silveira - Sào Joâo 
e Prainha. Era formada por algumas estalactites 
basâlticas, uma vez que a rocha é de basalto e à 
entrada possuia duas grandes “salas”, 
ladeadas por banquetas. Também “entre!’* na Fuma 
“Frei Matias”, que era um dos pontos tunsticos da 
zona da fronteira, mas que, por divergêneias entre 
as entidades oficiais e o proprietârio, como acima 
referi, foi entulhada. Corn as beneficiaçôes que o 
Governo Regional estâ a implementar, no sentido 
de promover a visita dos curiosos à “Gruta das 

Torres” que é formada por estalactites e estalagmites 
basâlticas, - é bom de frisar - serâ mais uma atraeçâo tunstica 
para a nossa llha e para a fronteira, permitindo assim 
o aumento do fluxo turistico, que cada vez mais se evidencia. 

Em conferêneia de imprensa realizada no passado dia 
26 de Agosto na Vila Fronteira, o Secretârio Regional do 
Ambiente ao tomar a palavra salientou: “Os Açores assumem 
um papel, cada vez mais liderante ao m'vel da comunidade 
internacional, porque nos encontramos entre as regiôes que 
têm um manancial relevante a nivel de patrimônio vulcânico. 
Este ano o Congresso Internacional de Vulcanologia serâ 
realizado entre os dias 9 a 15 do corrente, na Islândia. 

Os cientistas portugueses e nomeadamente os membros 
do Grupo de Estudos sobre o Patrimônio Espeleologico dos 
Açores, apresentarâo uma proposta no sentido de se realizar 
nos Açores, no ano de 2004, o XI Congresso Internacional 
de Vulcano - espeleologia, o quai nos darâ a oportunidade 
para dar “um salto”, jâ a nivel internacional, na divulgaçào 
e projecçâo de todo o nosso patrimônio.” E é assim que no 
mais recôndito das entranhas da nossa llha do Pico, podem 
sair os aliciamentos para que do exterior, nos venham 
conhecer e apreciar. É de aproveitar, pois, o Verâo que estâ 
no seu términus, porque sô para o ano é que ele voltarâ. 

Até qualquer dia...e haja saüde. 

Corporate Workshops Hands on fast track training 
Yonge/Eglinton-Toronto Bathhurst/Canville-Richmond Hill 

INANUTSHEll 
Computer 
Training 

WINDOWS, INTERNET, EMAIL, 

WORD, EXCEL, ACCESS, 

OUTLOOK, WEBSITE CREATION 

Professional Development- 

points eligible 

416 564-4627 

We keep it simple 
and get it done right! 

ComputerslnaNutshell.com 
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SACIDEXHEALTH 
Ewinhas que nos fazem bem... 

Margaça-das-Boticas, CamomÜa Vulgar (Chamomile) 
CLARA FONSECA- 

SANTOS 

Por norma, coda 
uma das plantas 
apresentadas sera 
designada pela seguinte 
ordem: name pelo qual é 
mais conhecida em 
Portugues; outras nomes 
parque é também 
conhecida, ou variaçàes 
da mesma espécie; entre 
parênteses o nome pela 

quai é conhecida em Inglês. Invariavelmente, no texto 
explicativo, surgira em itâlico o nome cientîfico em latim. 

A Margaça-das-Boticas cresce em estado selvagem 
mas também é cultivada em grande parte da Europa e noutras 
regiôes temperadas do Globo. Trata-se de uma planta anual, 
corn folhas finamente recortadas e capitules brancos, 
atingindo 60 centfmetros de altura. 

As sementes sâo lançadas à terra na primavera, ou 
no Outono, e as flores, colhidas em plena floraçâo, no verâo. 

A Camomila Vulgar tem como nome botânico 
“Chamomilla recutitan” ou “Matricaria recutita” podendo 
as suas flores ser utilizadas frescas ou secas, devendo, 
todavia, ser colhidas no dia em que desabrocham quando 
os componentes actives se encontram na maxima plenitude. 
Os capitules contêm 61eo volatil compostes por 
antialérgicos. 

Em 1987, na Alemanha, num teste ao efeito 
cicatrizante de um creme contendo Margaça-das-Boticas, 
mostrou resultados muito positives. Em 1993. uma 
experiência levada a cabo corn Camomila Vulgar e quatre 

outras plantas, revelou a eficâcla da combinaçâo no 
tratamento das colicas infantis. 

Componentes principals: 
- Oleo Volatil (proazulenos, famesina, alfabisabolol, espiroéter) 
- Elavonôides (antemidina, luteolina, rutina) 
- Glicosidos amargos (âcido antémico) 
- Cumarinas 
- Taninos 

Propriedades: 
- Anti-inflamatôrio 
- Antiespasmodico 
- Relaxante 
- Carminative 
- Ligeiramente amargo 
- Antialergénico 

Desde o século I que a planta é usada para tratar 
problemas digestives, sendo adequada para crianças. A 
Margaça-das-Boticas é um remédio valioso para tratar dores, 
indisgestâo, acidez, gastrite, flatulência e colicas, sendo 
também prescrita para a hérnia do hiato, ulcéra péptica, 
doença de Krohn e smdrome do colon irritâvel. 

Devido à Camomila Vulgar conter, na sua 
composiçâo, espiroéter - um potente anti espasmodico -, 
relaxa os müsculos e alivia as dores menstruais. Diminui 
ainda a irritabilidade e induz ao sono, sobretudo nas crianças. 

A planta é muito ütil para tratamento da febre-dos- 
fenos e asma. A partir da destilaçâo a vapor, os proazulenos 
produzem camazuleno, um forte antialergénico. 

Para uso externe a Camomila pode ser apllcada em 
feridas com prurido (comichào) e eczemas. Alivia o cansaço 
da vista, mordeduras e picadas, mamilos doridos e enjoos 
matinais. 

O ôleo da Margaça-das-Boticas é usado em 
produtos de beleza, sobretudo em preparados para alourar 
e amaciar os cabelos. Contudo, a sua grande popularidade 
é na forma de châ (infusâo). 

Advertem-se os leitores que, tal como na medicina 
convencional e para corn os fârmacos (medicamentos), se 
deve utilizar o bom senso e os conselhos abalizados dos 
profissionais da saûde. Qualquer incursào irresponsàvel, 
quer no manuseamento, quer na orientaçâo (solicitada 
ou nào), niesmo na auto-receitaçâo, pode causar 
gravissimas complicaçôes corn a saûde, das quais a autora 
déclina toda e qualquer responsabilidade. 

“Women and AIDS” 

Some helping tips to prevent and deal with the problem 

“Women injecting drugs in a public bathroom” - by Jackie Besteman 

Key pieces of information that need to be communicated: 

• Importance of not sharing needles when you are injecting drugs - cleaning of needles after each time 
used 

• Learning how to clean needles 
• Discussion on how HIV is transmitted 
• Discussion of trading sex for drugs - sharing sex and drugs - risks involved - dirty needles and 

unsafe sex 
• Discussion of use of IV drugs and their impact on an individual’s health - discussion re: changing to 

a non-IV drug and finding the lowest-risk options 
• Drug use - alters judgment re: being assertive with practices around sex - this is only magnified if the 

woman in the relationship already has less power than her partner 
• Possible difficulties re: using a condom, dental dams, spermicide and lubricants such as nonoxynol-9 

- proper use of those devices 
• Experiment with other activities aside from vaginal, oral or anal sex - eroticize hugging, rubbing, hand- 

jobs, mutual masturbation, kissing - use toys, fantasize and have fun 

Sample questions to begin the discussion: 

• What is happening in this picture? 
• What kind of drugs is she doing and how do you think the drugs will make her feel? 
• Why do you think she is “shooting up”? 
• What do you think her girlfriend is saying to her? 
• What are the risks of IV drug users getting HIV? 

y V 
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EDITORIAL 

Jean Chrétien disse 
a verdade e caïu-lhe em 
cima a Torre de Toronto e 
O Ontario Place, 
versôes canadianas dos 
proverbiais “Carmo e a 
Trindade”. Num momento 
de rara candura polftica - 
e pessoal -, o Primeiro 
Ministre do Canada, em 
entrevista a Peter 
Mansbridge da CBC, 
falando àcerca do seu 
encontre corn George W. 

Bush e às consequêneias do 11 de Setembro de 2001, 
afirmou a certo passo que “a incontrolada ambiçào do 
Ocidente fez corn que se perdesse de vista as 
consequêneias da sua aeçào a 20 ou 30 mais adiante”. E foi 
mais longe ao declarar: “Penso que o mundo Ocidental se 
esta a tornar demasiado rico em relaçâo ao mundo dos 
pobres. Olham-nos como sendo arrogantes, auto-satisfeitos 
e ilimitadamente gananciosos”. 

Dirâo os mais cépticos quanto aos politicos em 
gérai, que Jean Chrétien se pode agora dar ao luxo de dizer 
estas coisas porque nâo terâ mais actos eleitorais a 
enfrentar uma vez que jâ é oficial o seu abandono da 
governaçào em 2003. É possîvel. Mas, seja como fôr, é bom 
que estas verdades sejam ditas publicamente por quem de 
direito. 

O Preco da Verdade 
> 

Todavia, a onda de acusaçôes, protestes e 
indignaçào levantadas em muitos sectores da sociedade 
obrigam-nos a colocar esta questâo: Afmal, onde ficamos? 
Por um lado, é prâtica comum dizer-se que “os politicos 
sào todos iguais”, “o que eles querem é tacho!”, “logo que 
la chegam acima esquecem de i mediate as promessas 
eleitorais”, “mentem corn quantos dentes têm na boca”, 
“estâo todos feitos uns'com os outres” e outres epi'tetos e 
lugares comuns que todos ouvimos e muitos repetem corn 
mais ou menos convieçâo. Mas quando eles dizem a 
verdade é o que se vê ! 

Na realidade, nâo hâ fumo sem fogo. Mas também 
nào é bem sempre assim. Sabemos perfeitamente que a 
maioria dos politicos nào é corrupta nem mentirosa. E 
também sabemos que, em polftica, o eleitorado gosta pouco 
de ouvir a verdade. Irei mais longe: mais depressa aplaudem 
a “mentira” que querem ouvir do que a verdade que nâo 
lhes convém ou lhes custa a ouvir. Vftima disse foi a primeira 
chefe do govemo canadiano, Kim Campbell, que teve a 
coragem de dizer, em plena campanha eleitoral, que se 
aproximavam tempos diffeeis em termos econômicos. O que 
a derrotou estrondosamente à boca das urnas mas nâo 
impediu que a sua afirmaçâo se viesse a concretizar como 
todos sabemos. 

As afirmaçôes de Chrétien foram feitas na sequêneia 
de uma entrevista corn o présidente Bush em Detroit. Que 
também nâo lhe conferiu grande popularidade na Casa 
Branca. Ao resistir ao torn de “pé de guerra” do texano, o 
nosso Primeiro Ministro apontou-lhe muito claramente que 

qualquer decisâo no sentido de uma invasâo do Traque - 
ou de qualquer outro pafs na lista negra de Washington -, 
deve passar pelo Conselho de Segurança das Naçôes 
Unidas. Sabemos que Bush farâ o que muito bem entender, 
em detrimento de qualquer ética ou moralidade vigentes, 
porque a força se pode sempre sobrepor à razào. E quase 
todos os présidentes americanos, em primeiro mandato, 
querem mostrar a sua força ao mundo para garantirem a 
reeleiçâo. Mas Chrétien esteve à altura da sua 
responsabilidade e nâo se deixou intimidar. S6 por isso 
merece a admiraçâo de todos aqueles que respeitam e 
valorizam a paz, a razâo e a democracia. Mesmo que nâo 
tenham votado nele. Como eu. 

f V 
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AGENDA COMUNITàRIA 

Atencâo 

Solicitamos a todos os Clubes, Associaçôes e outra 
Organizaçôes comunitârias que queiram as suas 
actividades publicadas nesta secçào o favor de as 
enviarem para o The Portuguese Post. 

Morada: 
305 Iroquois Avenue, Mississauga, 

ONL5G1M8 

Fax: 905-891-0969 
e-mail: theportuguesepost@bellnet.ca 

CASA DO ALENTEJO 
1130 Dupont Street, Toronto 

Tel 416-537-7766 
Sâbado, 21 de Setembro - 19h00 - Jantar e Baile 
das Vindimas corn o conjunto Sonhos de Portugal. 
Sexta-feira, 27 - 19h30 - Jantar e Noite de Fado 

Voluntârio - Todos os fadistas sâo benvindos. 
Guitarristas; Tony Melo e Manuel Moscatel. 

CASA DO BENFICA DE TORONTO 
1 Rohina Ave., Toronto. Tel. 416-653-6370 
Sâbado, 21 de Setembro - Baile das Vindimas 

corn o conjunto Oh-Ola-Ola. 
Sâbado, 28 - Baile do Vestido Vermelho corn o 

conjunto Mexe-Mexe. 

GRACIOSA COMMUNITY CENTRE 
279 Dovercourt Rd., Toronto. Tel 416-533-8367 

Sâbado, 21 de Setembro - 19h00 - Jantar e baile 
corn o DJ Martins. 

Sâbado, 28 - 19h00 Baile corn o conjunto Martin 
Sound Mix. 

PENICHE COMMUNITY CENTRE OF 
TORONTO 

1264 College Street, Toronto 
Sâbado, 28 de Setembro - 19h00 - Jantar de 

Convivio na Cervejaria Downtown (842 College 
Street). 

PORTUGUESE CANADIAN 
DEMOCRATIC COMMUNITY CENTRE 

860-B College Street - Bsmt. Toronto. 
Tel 416-5343451 

Sâbado, 21 de Setembro - Noite de Angariaçâo 
de Fundos para a Associaçào. Fados e guitarradas 

corn Manuel Moscatel e Antonio Melo que 
acompanharâo Veronica, Vitor Manuel, Mârio 

Jorge, Rosa Marques, Porfmo Ribeiro, Otflia de 
Jesus e Lina Esteves. 
Jantar, rifas e sorteios. 

Sâbado, 28 de Setembro - Noite Alentejana - 
Colaboraçào da Casa do Alentejo corn os sens 

Ranchos e Grupos Corais. Gastronomia 
Alentejana, artesanato e mûsica. 

SPORT CLUB ANGRENSE OF TORONTO 
1195 Bloor Street West, Toronto. Tel 416-537-1555 
Sâbado, 21 de Setembro - 20h30 - Baile “Dia de Sâo 

Carlos” (uma tradiçâo da Ilha Terceira) corn o duo 
Os Vadios. Petiscos e morcela à moda da Terceira. 
Sâbado, 28 - 20h30 - Baile das Vindimas corn o DJ 
Zip-Zip. U vas e vinho doce patrocinados pela firma 

Macedo Grape Wine. 

SPORTING CLUBE PORTUGUÊS DE TORONTO 
1650 Dupont Street, Toronto. Tel. 416-763-1707 

Domingo, 22 de Setembro - Feira de Filatelia, 
Notafilia e Numismâtica. Inforrnaçâo pelo telefone 

416-294-9266 

VASCO DA GAMA CULTURAL CENTRE OF 
BRAMPTON 

25 Fisherman Drive - Unit 20, Brampton, c 
Tel 905-840-6061 

Domingo, 22 de Setembro - Primeiro Tomeio Anual 
de Golfe. No Glen Eagle Golf Club, 15731 Highway 
50, Bolton. InscriyOes pelos telefones 905-863-4537, 
905-451-5977, 905-452-7300 e 905-790-6075, ext. 

25. 

VITORIA DE SETÛBAL DE TORONTO 
1166 Dundas Street West, Toronto. 

Tel 416-534-4417 
Sâbado, 21 de Setembro - Abertura da Epoca com o 

Baile dos Socios e Simpatizantes. Musica pelo DJ 
Sunshine Boy. 

Sâbado, 28 - Baile da Laranja com o duo Stars on 
Stage. 

/ 
Portuguese Cultural Centre of 

Mississauga 
Calendârio de Eventos para 2002 

Federation of 
Portuguese 

CanadianBusiness 
& Professionals 

SETEMBRO 
Sâbado, 21 
Sâbado,28 
OUTUBRO 
Sâbado, 5 
Sâbado, 12 
Sâbado, 19 
Sâbado, 26 
NOVEMBRO 
Sâbado, 2 
Sâbado, 9 
Sexta-feira, 15 
Sâbado, 16 
Sâbado, 23 
Sâbado, 30 
DEZEMBRO 
Sâbado, 7 
Sâbado, 14 
Domingo, 15 
Terça-feira, 31 

- Baile do Socio corn o Conjunto Tabû 
- Baile da Desfolhada com o Conjunto Santa Fé 

- Jantar de Gala ** corn o Conjunto Os Panteras 
- Baile do “Thanksgiving” com o Conjunto Português Suave 
- Baile do Socio corn o Conjunto Oh La La! 
- Aniversârio do Rancho** com o Conjunto Tabû 

- Baile do Socio corn o Conjunto Santa Fé 
- Baile de Sâo Martinho corn o Conjunto Mexe-Mexe 
- Porto de Honra para Sôdos e Convidados 
- Jantar do Aniversârio** corn o Conjunto Os Panteras 
- Baile dos Açores corn o Conjunto Tabû 
- Baile do Socio corn o Conjunto Português Suave 

- Baile do Caçador corn o Conjunto Santa Fé 
- Baile do Natal corn o Conjunto Os Panteras 
- Festa da Criança (Sôdos) 
- Festa da Passagem do Ano** com o Conjunto Português Suave. 

** Obrigatôria a marcaçào de mesa para estas datas. 

  y 

Inc. 
PRESS RELEASE 

Following the resignation of Mr. Carlos Teixeira as 
President of the FPCBP, the Board of Directors on 
Wednesday, August 8'*’, 2002 subsequently 
nominated and elected Mr. Louis Louro as the 
Federation’s 17* President. The Board also elected 
Ms. Alda Neves to the position of Vice-president.The 
Board wishes to thank Mr. Carlos Teixeira for his 
past contribution and welcome Mr. Louis Louro as 
incoming President and Ms. Alda Neves as Vice- 
president. Mr. Louro has been an active member of 
the FPCBP since 1995 and was also President, Vice- 
president, Chair of the Scholarship Committee and 
a founding member of the Portuguese 50* 
Anniversary Committee. Ms. Alda Neves has been 
a television producer since 1995 and has a special 
honors Bachelor degree in fine arts from York 
University. For more information, please contact 
FPCBP office administrator at 416-537-8874 or by 

fax:416-537-9706. 
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TOTALMENTEEM TIJOLO 
Semis e Singles 
a partir de 

Iddns as Casas Incluetii: 
• Ar Coiicîîcioiiacfo Ceiitral 
• lectos de 9 pés 
• Quartos de Banito iu> Quarto 
• Saidas Sepai*adas da Cave '■ ' 
• Kiioriiies lèrraços IVivados iio 3 Andar 
• Cara^eiii de l>iiiieusâo Alarj»ada Toda eni lijolo 
• Ade^a , Nedaçào de lYivacîdadeE MAIS.*.. 

275 Wallace Ave. 
SL Clair Ave W 

Dupont St 

loof St W I 

Aberto Segunda-Quinta : 1 p m à s 8 pm 
Sàbad o_e Domingo: 12 am às6 pm] 

Sexta - s ô por marca çâ o 
L6-516-1442 

Preços eespecificaçôessujeitosa 
alteraçôessem aviso. E. &0.E. 

t ÇANJ^A MICK - 1 


