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ROMANOW, o Salvador do "medicare"?
Mesmo que o leitor não saiba quem é este senhor - e temos de admitir que, parte dos media luso-canadianos não deu ao seu trabalho o relevo que merecia - ele acaba de apresentar ao governo do Canadá
um documento que poderá afectar, profundamente, uma coisa que nos atinge a todos, o serviço de
Saúde dos país em que vivemos, conhecido pelo nome de "Medicare", para o Canadá em geral, e no
Ontário, por O.H.I.P. (Ontario Health Insurance Plan).
Na realidade, sejamos cidadãos canadianos, imigrantes, visitantes, refugiados ou até ilegais, todos os que
estamos no Canadá, poderemos adoecer dum momento para o outro e necessitar de cuidados médicos. Este
parece-me ser um assunto que deverá merecer tanta ou mais atenção do que outras coisas que ocupam os nossos media, como as tragédias do meu Benfica, ou os inúmeros jantares e bailes que decorrem na nossa comunidade.
UM POUCO DE HISTÓRIA
Muitos de nós estamos de tal maneira habituados ao sistema de saúde canadiano, o "medicare", e à sua manifestação na província do Ontário, o O.H.I.P., a quem muita gente teima em chamar "Ontario Hospital", que não
tentamos saber qual a sua origem, nem como funciona.
Há quarenta anos, na Província de Saskatchewan, o governo NDP, chefiado por Tommy Douglas, instaurou
um sistema médico em que todos os serviços de saúde eram pagos pelo governo. Outros governos, noutras
povíncias, como o do Ontário, por sinal conservador, adoptatam sistemas semelhantes, terminando o porcesso
com a passagem do "Canadian Health Act"(Lei da Saúde do Canadá) pelo governo Liberal em Otava.
Durante muitos anos, as despesas com a saúde eram divididas ao meio, entre o governo federal do Canadá
e as províncias. Com a chegada ao governo do Canadá, há dez anos, do Sr. Jean Chrétien e do seu ministro
das Finanças, Paul Martin, começaram os cortes na contribuição federal para a saúde. Hoje, os governos das
províncias, como a do Ontário, pagam a maioria das despesas e o governo federal do Canadá que dá 15 a 18%
dependendo de quem faz as contas. Seja como for, a chamada crise do Sistema de Saúde é devida, em grande
parte, aos cortes nas verbas para os Serviços de Saúde.
É caso para dizer que o carro não anda bem, não por que esteja escangalhado, mas por que lhe falta a gasolina!
Há 18 meses o governo do Canadá, dirigido pelo Sr. Jean Chrétien, resolveu criar uma comissão para estudar os serviços de Saúde, liderada por Roy Romanow, que tinha sido o primeiro-ministro NDP da província de
Saskatchewan.
RESULTADOS
A comissão, dirigida pelo Sr. Romanow, acabou de publicar os resultado de 18 meses de trabalho, em que
visitou 18 cidades neste país, organizou 480 "focus groups (grupos de debate), recebeu 7.000 cartas e 3.600
telefonemas, estudou 40 relatórios, organizou 591 reuniões públicas e ouviu a opinião de 14.000 pelo correio
electrónico.
O resultado foi um documento com 390 páginas com os resultados do trabalho da comissão do Sr. Romanow,
que foi publicado há poucas horas e que tem 47 recomendações. A informação que estou a usar foi obtida
através dos jornais e várias "websites" (portais). No entanto, irei abordar alguns pontos essenciais do relatório,
tanto mais que espero que os resultados da comissão, dirigida por Roy Romanow, irão ser objecto de debate,
não só pelos governantes e pessoal de saúde, mas também pelo público em geral, uma vez que se trata dum
assunto que nos pode atingir a todos nós.
ALGUMAS das RECOMENDAÇÕES
Um dos aspectos mais importantes da comissão foi ter sugerido uma coisa que, afinal, é óbvia - é preciso
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gastar mais dinheiros com a Saúde. Os 15 biliões sugeridos por Romanow para resolver os problemas do sistema parecem muito dinheiro, mas apenas vão colocar o nível de despesas com a saúde ao que deveriam ter
sido, se não se tivessem dado os cortes selvagens dos últimos anos.
Numa altura em que há quem queira gastar mais com os militares, para eles andarem por esse mundo fora
a combater nas guerras dos outros, é altura para que haja quem lembre aos governantes, como é necessário
dispender com a Saúde.
O relatório chama a atenção para a necessidade de modificar o sistema sob o qual são administrados os
serviços de emergência neste país. Quem visite a Emergência dum hospital, verificará que um terço das pessoas
que lá estão, necessitam de cuidados urgentes, mas não dum serviço hospitalar. Um médico de família poderá
rresolver esses assuntos urgentes mas simples, como uma infecção num ouvido, uma dor nas costas, uma criança com febre, etc. É necessário que exista assistência médica 7 dias por semana, 24 horas por dia. Isso exigiria uma reorganização dos sistema, que irá encontrar bastante resistência por parte dalguns médicos.
Também o relatório chama a atenção para a necessidade dos médicos colaborarem entre si, em vez de, como
presentemente acontece em muitos lados, cada um "a puxar a brasa à sua sardinha". Outro ponto importante,
abordado por Romanow, é o da importância dos médicos trabalharem em conjunto com outros profissionais da
Saúde que poderão, em muitos casos, desempenhar certas tarefas tão bem ou melhor que os clínicos.
Entre esses profissionais é muito importante o uso das chamadas "nurses practioners", enfermeiras especializadas em administrar cuidados clínicos e cuja tradução em português calculo que não existe.
Também é impressionante o número de análises e radiografias e outros testes que são repetidos inutilmente
porque não há comunicação entre os médicos e entre eles e os hospitais. Uma pessoa entra no consultório dum
médico, faz uma série de testes, é referida para outro, normalmente um especialista, e mais testes são feitos. Se
for admitido num hospital, claro que lá serão feitas mais radiografias, testes, etc. Se sair do hospital e adoecer
de repente, poderá ser admitido num hospital diferente, e mais testes serão feitos. Evidente é que médicos de
família, especialistas e hospitais não comunicam uns com os outros, e, assim, importantes partes da história clínica são ignoradas.
Dentro de poucos dias estarei num hotel na Tailândia. Aí poderei usar o meu cartão de crédito que tem informação electrónica sobre mim e que dará acesso a coisas como aonde moro, se tenho dívidas, o meu telefone,
etc. No entanto, não há uma maneira prática de passar a história clínica do meu consultório para um hospital que
fica a dois quilómetros de distância. É ridículo que, na era da comunicação electrónica, informação importante
como é a de alergias a medicamentos, operações feitas, doenças de familaires, tratamentos feitos, não se possam transmitir usando um cartão. O preço que custaria a instalar o sistema, seria pago, como diz muito correctamente o Sr. Romnow, pela economia feita ao não se repetirem testes inutilmente. Claro que, além da economia, também este sistema de informação electrónica seria benéfico para a saúde do doente.
Felizmente existem remédios novos para tratar doenças terríveis que até há pouco tempo matavam ou inutilizavam as suas vítimas, como é o caso da hipertensão pulmonar, esclerose múltipla, certas dormas de cancro
e SIDA. Infelizmente esses medicamentos custam milhares de doláres. Muitas pessoas, que não estão classificadas de pobres, e tecnicamente poderiam pagar os seus remédios, perdem tudo o que têm antes de poderem
receber ajuda dos serviços de assistência social. Romanow preconiza a existência dum Fundo para ajudar as
pessoas que têm de pagar esses tratamentos caríssimos, que hás vezes atingem milhares de dólares por ano.
Cada vez mais pessoas doentes estãoem casa, em vez de no hospital ou outras instituições. Muitas vezes
pode-se afirmar que é melhor estar em casa, rodeado da família, do que num hospital, especialmente se houver
a ajuda do "home carre"(serviços domiciliários). Infelizmente, esses serviços são caros e os governos, em vez
de aumentarem as verbas, etão a reduzi-las, como muitos dos que me estão a ler devem conhecer por experiência própria. Não é, pois, de admirar que Romanow sugerisse um aumento de 2 biliões para o "home care".
Também se sugere que o governo tome medidas para evitar a proliferação das chamadas "me too drugs",
medicamentos que são a repetição doutros já existentes, mas que custam mais caro.
OFENDIDOS
Editoriais no Toronto Star e no Globe and Mail mostraram o seu apoio ao relatório de Roy Romanow, assim
como muitas organizações profissionais deste país. As províncias que, como é tradição, se opõem a tudo que
vem do governo federal, estão divididas. Manitoba, Saskatchewan, New Brunswick, Nova Scotia e Prince
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Edwaurd Island duma maneira geral aprovam o relatório. Quanto às províncias com governos mais conservadores e reaccionários, que estão desejosos de instaurar a medicina privada - a tal com um tratamento para os
pobres e outro para os ricos - como é o caso de Alberta, British Columbia e o Ontário não estão contentes.
Também alguns médicos, já neste momento a fazer medicina privada, usando certos subterfúgios para
escaparem à lei, e muitos outros ansiosos por entrar no negócio lucrativo da medicina comercial, não estão satisfeitos. Porém, os maiores inimigos do relatório de Romanow são aqueles que queriam investir no negócio
lucrativo da "medicine for profit" (medicina para lucro), muitos deles ligados às grandes multinacionais americanas, hoje um dos maiores negócios nos Estados Unidos e que se estão a espalhar por todo o mundo, da
Europa à Ásia, incluindo Portugal.
Na realidade, 30 milhões de fregueses, num país rico como o Canadá, são uma oportunidade que os homens de alta finança, ligados ao negócio da saúde não querem perder.
Também a indústria farmacêutica não está satisfeita com a sugestão que lhes venha a cercear os lucros monstruosos pela venda de medicamentos caros e inúteis.
E AGORA?
Roy Romanow já declarou publicamente que o seu trabalho estava feito e que o seu relatório estava agora
nas mãos do povo. Na realidade, somos nós o povo, os que votamos para que os políticos tenham o poder, que
devemos defender o relatório de Romanow. Trata-se da defesa do nosso direito a ter um serviço médico eficiente, moderno e igual para todos. Hoje em Inglaterra, aonde já existiu um sistema semelhante ao que temos
no Canadá, espera-se um ano por uma operação, se o doente usar os serviços do Estado, e uma semana, se
for privado. O relatório de Romanow toma uma posição contra essa medicina em que há um tratamento para os
ricos e outro para os pobres. Romanow fez a sua parte para defender o nosso sistema de saúde, o "Medicare"
agora é a nossa vez de combater pela sua defesa. Romanow deu-nos a arma, agora é a nossa altura de lutar,
usando todos os meios que temos numa sociedade democrática, ou seja, contactando os políticos, fazendo
reuniões e aderindo a organizações que preconizam a defesa do "medicare".
PONTOS IMPORTANTES da COMISSÃO de ROY ROMANOW
• Melhorar os serviços de "home care" (cuidados domiciliários) custo 2 biliões de dólares
• Modificar o sistema de tratamento de urgência - custo 2,5 biliões de dólares
• Modificar o sistema de cuidados primários - Médicos de família e outros trabalhadores de saúde
• Melhorar o acesso aos serviços de Saúde para as regiões rurais e o norte do país - custo 1,5 biliões
• Aumentar o número de CT scanners (TAC) e MRI (ressonância magnética) - custo 1,5 biliões
• Ajudar no pagamento de medicamentos caros para aqueles que não estão cobertos por seguro ou assistência
social - custo 1 bilião de dólares
• Rejeitar totalmente a medicina privada e aconselhar o governo que torne mais difícil a criação de qualquer forma
de serviços de saúde privados
• Gastar com a Saúde mais 8,5 biliões nos próximos dois anos, seguidos por 6,5 biliões por ano
• Criar um código de Saúde e um Conselho de Saúde do Canadá para supervisar os Serviços Médicos da nação.
• Tomar medidas para não autorizar a venda de medicamentos, que são imitações doutros já existentes, muito
mais caros e que vão aumentar as despesas dos Serviços de Saúde.
VOICE - edição 759 - 02/12/2002
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Uma enfermeira melhor que uma máquina...
Um Aparelho Médico Inútil e Perigoso
Mais uma vez aqueles que vêem a Medicina duma forma científica - desta vez a Associação Canadiana
de Obstretas e Ginecologistas - tentam convencer os médicos e o público que o uso duma máquina
chamada o monitor fetal, é inútil, cara e até prejudicial às mulheres que têm partos normais. Trata-se dum
assunto que interessa a todos nós...
Esta coluna não é dedicada a assuntos médicos. Para isso, aqueles que tiverem paciência e interesse em me
ouvir, podem ligar para a CHIN, às quarta-feiras, à hora pouco simpática das 6 e tal da manhã, aonde falo semanalmante sobre assuntos médicos.
A questão do uso e abuso da aparelhagem médica é um assunto social e político que nos deve interessar a
todos. Este abuso tem duas implicações nefastas. A primeira é que usa recursos que poderão ser utilizados em
coisas mais necessárias. Por exemplo, o chamado "ultrasound" (ecografia) que, segundo os entendidos, deverá
ser usado na gravidez normal uma vez ou até nenhuma. é muitas vezes usado excessivamente, e algumas mulheres recebem dois our três destes testes, sem qualquer razão científica.
O dinheiro que é gasto nestes testes inúteis poderia ser utilizado em tantas outras coisas que são mais
necessárias para o nosso sistema de saúde. Diga-se a propósito que fiquei espantado ao verificar que, em
Lisboa, num país em que há mais limitações do que no Canadá se faziam em média 3 ou 4 ecografias nos partos normais! A filha dum amigo meu teve 6 num parto absolutamente normal.
Também nos Estados Unidos, aonde as condições médicas, para os que não podem, são iguais às do terceiro mundo, se fazem 10 ou mais vezes "CAT scans" (TAC, em português) do que no Canadá.
Em conclusão, como o dinheiro não nasce do chão, nem cai do céu, com a situação económica cada vez mais
apertada e com o aumento no custo dos cuidados médicos, quanto mais se gastar em máquinas e testes inúteis,
menos dinheiro fica para o que é necessário para assegurar um cuidado médico decente a toda a população.
Realmente o que se gasta em diamantes vai fazer falta ao "pão nosso de cada dia"...
Outro aspecto no abuso dos testes e máquinas é que, ao contrário do que o público julga, o excesso de
máquinas e testes pode, muitas vezes, ser prejudicial à saúde. OUtra coisa que me choca cada vez que vou a
Lisboa, é o número astronómico de radiografias que por lá se fazem.
MÁQUINA (às vezes) INÚTIL E PREJUDICIAL?
Vem isto a propósito dum documento recentemente publicado por um comité científico da Associação
Canadiana de Obstretas e Ginecologistas, que tenta explicar aos médicos, em geral, uma coisa que já era sabida há vários anos, isto é, o monitor fetal - uma máquina maravilhosa inventada há cerca de trinta anos - quando
aplicada à gravidez normal (e mais de 85% são perfeitamente normais) é não só inútil, como prejudicial. Isto,
claro, não é novidade nenhuma, mas os médicos que têm a perder financeiramente com este facto e as parturientes e familiares que julgam que com uma máquina ficam protegidos das complicações do parto, são os principais culpados do actual estado de coisas. Quanto aos Hospitais, uma vez que, em vez da máquina, aquilo que
os entendidos aconselham é a "Old Fashion", enfermeira junto à doente, com um estetoscópio, preferem a
máquina, para lhes ser pago mais salário. Diga-se de passagem que 72% dos hospitais no Canadá, que têm
monitores fetais, usaram-nos na maioria das parturientes, sendo no Ontario a percentagem ainda mais alta, conforme se lê no Jornal "Canadian Medical Association".
Que uma das consequências da máquina seja fazer mais cesarianas, não importa muito ao hospital, que é
pago pelo OHIP, assim como os médicos, que vão ganhar mais com uma operação. A propósito de cesarianas,
é de notar que vários estudos demonstram que estas se fazem mais às sexta-feiras e antes dos feriados, quando o médico do doente vai sair de serviço, e arrisca-se a perder o negócio para o médico que o vai substituir
durante o fim-de-semana.
Voltando ao monitor fetal, ele foi inventado, baseado no facto de que, quando um bébé, dentro da mãe, está
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a ter dificuldades, ele, à semelhança de qualquer um de nós, tem mudanças no electrocardiograma, ondas cerebrais (determinadas pelo electroencefalograma), movimentos e modificações em certos compostos químicos do
sangue. Lembro-me que, quando eu fui assistente na Faculdade de Medicina da Universidade de MacMaster, já
lá vão mais de vinte anos, havia grande entusiasmo por estas técnicas. Julgava-se, nessa altura, que se tinha
descoberto uma maneira de fazer com que todos os partos acabassem em bem.
Usando aparelhos aplicados à barriga da mãe ou em fases mais adiantadas do parto, à cabeça do bébé,
ainda dentro do útero da mãe, era possível estudar a criança que ainda não tinha nascido, como se ela cá
estivesse fora. O mesmo se aplicava aos movimentos do útero da mãe e outros factores que se julgava que eram
importantes para avaliar se o feto estava em perigo. Assim, quando os resultados do monitor fetal eram anormais, podia-se tirar o bébé cá para fora, o mais depressa possível, isto é, fazer uma operação que, como todos
sabem, se chama cesariana. O pior é que este processo funciona muitas vezes mal, do que resulta que, frequentemente, o bébé etava de perfeita saúde, qando a máquina indicava que havia perigo. O resultado disto é
uma operação, isto é, uma cesariana inútil. Como é do conhecimento geral, é melhor para a criança nascer por
meios naturais do que por qualquer cirurgia que, além de custar dinheiro, tem sempre um certo grau de risco.
Esperemos que este documento da Sociedade dos Obstretas venha ajudar a convencer os médicos a deixar
de usar o monitor fetal e a reduzir o número de cesarianas que no Canadá é de 18%. Claro que nos Estados
Unidos, aonde o dólar domina a Medicina, é 25%. Na Holanda é apenas de 8%, embora o número de problemas
com os nascituros e com as mães seja ligeiramente mais baixo que no Canadá e, claro, muitíssimo mais baixo
do que nos Estados Unidos.
Quanto aos pais e mães que estão à espera de ver a sua família crescer, devem insistir com os médicos para
que não usem o monitor fetal, a não ser em caso de gravidez anormal, aonde, diga-se de passagem, há também
dúvidas se tem alguma vantagem, pelo menos em certos casos.
Como diz o Dr. Rachliis, um especialista nos problemas da administração dos serviços médicos, o grande
problema com a Medicina não é a falta de dinheiro, mas o uso e abuso dos actos médicos e testes que são
desnecessários e até perigosos.
Enfim, trata-se do nosso dinheiro e da saúde que estão em jogo. Devemos todos tomar interesse na forma
como são administradas as verbAas do OHIP, isto é, o nosso dinheiro.
A próxima vez que um médico lhe mandar fazer um teste, pergunte-lhe se é realmente necessário...
NOTA: O nosso prezado colaborador, Dr. Tomás Ferreira, está de férias, pelo que estamos a reeditar um artigo seu de 1994, pela oportunidade que mantém.
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Visitando Toronto...
Visitando Toronto...Crónica duma Viagem ao Sudoeste da Ásia - Tailândia, Cambodja, Laos e Vietname
Um escritor português do século XIX, se não estou em erro o grande Eça de Queiroz, contava a história dum
homem que encontrou um amigo na estação dos comboios, em Santa Apolónia, em Lisboa com todo o aspecto
de quem ia partir para uma longa viagem ao estrangeiro. Quando o autor lhe perguntou aonde ia, ele disse que
ia visitar Lisboa. Perante o espanto do amigo, ele explicou-lhe que ia visitar a Europa, mas, eventualmente
voltaria a Lisboa e, ao voltar à terra onde vivia, viria enriquecido com a experiência que ganhara, poderia encarar as coisas duma maneira diferente e iria compartilhar com os seus amigos um pouco do que por lá passara
nessas terras distantes.
Nessa medida, uma vez que Toronto é a minha terra adoptiva, aonde vivo há trinta anos, e como os meus
leitores são os meus amigos, irei compartilhar com eles a experiência da minha viagem ao Sudoeste da Ásia e
o meu prazer de voltar à nossa Toronto onde, apesar dos maus invernos e a falta de praias tropicais e monumentos milenários, existe paz, liberdade cívica e religiosa, respeito pelos direitos humanos, as minorias são protegidas, cumpre-se a lei, há um excelente nível de vida, assitência médica e educação gratuitas, e onde não
houve uma guerra em território canadiano desde 1812, quando os Americanos tentaram invadir o país e foram
derrotados, e a última insurreição armada foi a de Louis Riel, em Manitoba no ano de 1885. É caso para dizer
que quanto mais viajo por esse mundo, mais feliz me sinto por viver no Canadá...
Aí vão, pois, algumas impressões de viagem, umas turísticas, outras históricas, sociais e políticas, com algumas histórias pelo meio, umas cómicas como a do Restaurante que tinha o boneco dum cão à porta, outras trágicas como a do polícia que não podia casar com a namorada.
O chamado Sudoeste da Ásia é uma área que poderão ver no mapa e onde, há pelo menos dois mil anos,
vivem vários povos que, à semelhança da Europa, andaram sempre em guerra uns com os outros e que só nos
séculos XVIII ou XIX se constituiram como nações modernas, como é o caso da Itália, Alemanha, Grécia e até
da Espanha. Claro que Portugal é uma excepção, tendo tido as mesmas fronteiras desde o Tratado de Alcanizes
em mil duzentos e tal...
A VIAGEM
Como de costume fui num pequeno grupo, organizado por uma agência canadiana e australiana, especializada em visitas a estes sítios menos comuns. Passámos aproximadamente uma semana em cada um dos países, que fizeram parte das colónias francesas da Indochina - Laos, Cambodja e Vietname, com uma breve estadia na Tailândia, que já visitara duas vezes. Um ponto comum a todos estes países é que, qualquer pessoa com
um certo nível conhece os portugueses. Embora os nossos antepassados se tivessem estabelecido principalmente em Malaca, no que é hoje a Malásia, e em Macau, duas terras que visitei há alguns anos e a que me referi
em artigos publicados neste jornal, muitos missionários e comerciantes portugueses visitaram esta região e até
me ensinaram, para vergonha minha que o não sabia, que o famoso missionário Jean de LaCroix (da Cruz) era
afinal português e chamava-se Cruz.
Outro português, ainda mais famoso na região, onde há uma estação de televisão, muito popular, que transmite jogos de futebol europeus a toda a hora, era o Sr. Figo. A propósito, vi na televisão do meu quarto do hotel,
o Pauleta marcar um grande golo. Também aprendi que outra pessoa muito famosa no Vietname era outro português, o treinador da selecção nacional desse país. Afinal, quando cheguei a Inglaterra em 1966, o português
mais famoso era o "Eusíbio".
ELEFANTES E COMERCIALISMO
Não me alongarei muito na descrição da minha visita à Tailândia, hoje um país com cidades modernas, e uma
indústria ligeira desenvolvida.
Desde 1997, quando foi aprovada a nova constituição, tem o que os comentadores políticos chamam uma
semi-democracia.
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Não me referirei às praias magníficas, que não visitei desta vez, mas aos monumentos como o palácio real e
as várias estátuas e templos budistas da capital, Banguecoque, uma cidade que me lembra algumas cidades
brasileiras. Infelizmente esta cidade não é só famosa pelos monumentos, mas também por aquilo que, não sei
porquê, se chama a profissão mais antiga do mundo, o que aliás parece ser uma coisa aceite por esta sociedade.
Digo de passagem que também o era em Portugal, pelos menos durante a primeira metade do século vinte. Por
todos os lados se vêem europeus de meia-idade, acompanhados de jovens tailandesas - a propósito, nesta terra
não se vê uma mulher com menos de 30 anos que não seja bonita.
Estas jovens, muito bem comportadas, bem vestidas e decentes, têm tão bom aspecto que eu, ao princípio,
pensei que se tratavam de casais, em que o marido europeu fora visitar a terra de sua mulher, como afinal
sucedera com um casal com dois filhos que foi comigo no avião. Estas meninas, que se vêem por todos os lados,
parecem ser bem aceites pelos seus compatriotas que, pelos vistos consideram que elas estão a prestar um
serviço aos turistas e a ajudar a economia nacional, obtendo alguns dos cobiçados dólares americanos, hoje bem
recebidos em todo o mundo desde a China até a Cuba.
Para os que queiram visitar o país, devo dizer que os preços dos hotéis, restaurantes e roupas são extremamente baratos. Um prato num restaurante vai de 2 a 5 dólares (americanos, claro!), e eu comi uma grande pratada de lagostins por 8 dólares. Quanto a roupas, são baratíssimas e um amigo meu comprou 3 ou 4 fatos pelo
preço dum em Toronto.
Também a viagem, embora longa (cerca de 24 horas), se usarem a companhia de aviação da Tailândia ou
de Singapura, é extremamente agradável. A comida em segunda classe é melhor do que a em primeira numa
companhia norte-americana, e o serviço a bordo feito por hospedeiras que, qualquer delas poderia concorrer ao
concurso de Miss Canadá, é excelente. Claro que isto leva a pensar no que sucederá àquelas meninas tão bonitas e esbeltas quando chegarem aos trinta, começarem a ter umas rugas ou ganharem uns quilos e não couberem nos vestidos tradicionais, muito apertadinho. que usam. Serão despedidas? Por essa razão, olhei duma
maneira diferente para a hospedeira da Air Canada, no vôo de Los Angeles para Toronto, que deveria pesar o
dobro do peso das meninas asiáticas e poderia ser mãe delas. Afinal, ela era uma trabalhadora que as leis do
Canadá protegiam... Como o homem do princípio desta história, eu estava a visitar outro país para apreciar aquele em que vivo.
Antes de sair da Tailândia, voei para o Norte onde visitei uma vila habitada por um povo indígena, os Karen,
os quais são famosos por domesticar elefantes. Para lá chegar subimos um rio, usando uma canoa típica e, como
não podia deixar de ser, fomos dar um passeio de elefante. De notar que o meu bicho era uma "elefanta", que
levava ao seu lado o seu bébé elefante, do tamanho de duas ou três vacas, e que de vez em quando a fazia
parar para mamar e receber mimos.
LAOS, um País no passado
Se olharem para o mapa daquilo a que os franceses, quando por lá estavam, chamavam a Indochina, verão
que, no meio do Vietname, que tem o feitio duma salsicha, e a Tailândia, fica o Laos, nome que os franceses
deram ao país e que é, afinal, o nome do grupo étnico que constitui cerca de metade da população.
O país, com a superfície de 236.800 Km (Portugal tem 92.082 km ) é do tamanho da Grã-Bretanha, tem
uma população de 5 milhões de pessoas. Quase metade do terreno é floresta tropical, semelhante ao Amazonas,
e tem cordilheiras de montanhas inacessíveis. Nessas florestas há crocodilos, ursos, macacos, cobras, elefantes
e alguns animais estranhos como o pangolim e um golfinho de água doce, que vive nos lagos e rios, e um peixe
gigantesco, o pla buk, espécie de tamboril que chega a ter 3 metros de comprimento.
A maior parte da população vive à votla do famoso rio Mekon. Quanto ao mato é quase inacessível, não só
por falta de estradas, mas por que nele ainda há bandidos e traficantes de droga, muitos deles antigos guerrilheiros das guerras do passado, uns criados pela CIA, outros pelos comunistas, mas todos eles perigosos. O país
é muito rico em minerais e tem um potencial hidroeléctrico enorme. Infelizmente não está explorado, embora as
diversas guerrilhas do passado e bandoleiros do presente tenham extraído pedras preciosas e cortado madeira
indiscriminadamente, para venderem na Tailândia. Outro negócio ilegal é o do cultivo da papoila do ópio, Papaver
somniferum, usada para produzir heroína e outras drogas.
Ao longo dos séculos, o Laos foi quase sempre controlado pelos seus vizinhos mais fortes, como o Da Viet
(hoje Vietname), o Sião (agora a Tailândia), e os Chan (presentemente parte do Vietname). Só em 1345 é que
conseguiram a independência com o príncipe Fa Ngum, que baptizou a nação de Lan Xang (a terra dum milhão
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de elefantes) e se declarou rei, 2 anos antes da Batalha de Aljubarrota (em 1383). Mais tarde o Laos seria dominado pela Tailândia, que seria forçada pelos colonialistas franceses a entregar-lhes o país, onde desenvolveram
a cultura do ópio e mantiveram, à semelhança do Vietname, um rei ao seu serviço. Depois da Segunda Guerra
Mundial e da derrota dos franceses em Dien Bien Phu, o país tornou-se independente. Entretanto, as forças que
tinham lutado pela independência dividiram-se numa pró-ocidental e noutra comunista, dirigida por um filho do
rei - o príncipe "vermelho" Souphanouvong. A propósito, os que eram a favor do ocidente eram dirigidos por outro
príncipe, com nome parecido, Souvannaphouma.
Com o começo da guerra do Vietname cujo nome eu vim a aprender nestas bandas, é chamada de guerra
da América, uma vez que foram os americanos que a motivaram, o Laos ficou envolvido nesse conflito. Como
eu disse, o Vietname parece uma salsicha, apertada no meio, onde ainda por cima eixstem enormes montanhas.
Nessa medida, o Vietname do Norte, onde estavam os comunistas do Vietcong, usou um caminho através das
florestas do Laos e do Cambodja para trazer tropas, armas e mantimentos para as forças que lutavam no sul,
contra o governo do Vietname do Sul, suportado pelos americanos. Os americanos para parar esse movimento
de tropas e abastecimentos, naquilo que veio a chamar-se a "estrada de Ho Chi Minh" bombardearam a área
com napalm (gasolina gelatinosa) queimando vivas milhares de pessoas, como se vê na famosa fotografia da
revista americana Life. A propósito, a menina em questão veio a sobreviver apesar das queimaduras horríveis e
vive hoje no Canadá. Também usaram armas químicas - as tais que o homen do Iraque, e muito acertadamente,
não pode possuir - com as quais queimaram a vegetação e causaram doenças e morte nos civis e, por engano,
nalguns soldados americanos. Ainda hoje, ao que parece nascem crianças com defeitos, devido a esses produtos químicos, tais como o "agent orange". Surpreendentemente não encontrei, nos países referidos, nenhum ódio
aos americanos e as populações e seus dirigentes parecem querer esquecer um passado trágico e construir um
futuro melhor com mais paz e prosperidade. <
O regime comunista no Laos, que era chamado o Pateh Laos, ao princípio, era extremamente rigoroso e manteve-se, durante muitos anos, isolado do mundo, tendo apenas relações com a antiga União Soviética e o
Vietnam. O país manteve-se num estado de isolamento e atraso económico até que, em 1991, quando resolveram mudar o sistema, com aquilo a que chamaram o "chitanakam mai" - nova forma de pensar. Estas decisões
levaram a modificar o escudo da nação, retirando a foice e o martelo, embora ela continue na bandeira do partido e eu a tenha visto, frequentemente, em edifícios públicos, e a retirar a palavra socialismo do lema do país
que passou a ser Paz, Independência, Democracia, Unidade e Prosperidade. A colectivização das terras foi abolida, tendo os terrenos sido devolvidos aos seus proprietários e pelo que me apercebi o país, à semelhança do
Vietname é hoje tão capitalista como o Canadá. Apenas os comunistas estão no poder.
Uma consequência deste novo pensamento foi a abertura ao turismo com excelentes hotéis, restaurantes e
a chegada de muitos visitantes estrangeiros. Hoje, na cidade histórica de Luang Prabong, a antiga capital do
país, há ruas que, à semelhança da nossa Alfama ou Mouraria, mantiveram os edifícios tradicionais e que estão
cheias de restaurantes, bares, lojas vendendo produtos artesanais e até cafés oferecendo serviços da Internet.
Comunistas ou o que quer que eles realmente sejam, tanto os governos do Laos como o do Vietname tiveram o
cuidado de não procederem como nós em Albufeira, em que se substituiram por caixotes de cimento as construções tradicionais. Os antigos edifícios, como na Alfama e Mouraria, foram mantidos e respeitaram a arquitectura antiga. Por exemplo, o excelente hotel em que estive em Luang Prabang, uma cidade histórica que parece
ainda estar nos séculos passados, é um edifício que possivelmente pertenceu à administração colonial francesa, no meio dum grande jardim. Calculo que os governos do Vietname e Laos não sejam mais argutos que alguns
dos ocidentais, apenas aprenderam com os erros dos outros.
Tivemos oportunidade de visitar Luang Prabang que, como disse já parece estar no passado e onde, além
dos monumentos, pudemos assistir a uma peça musical tradicional do país, baseada em tradições milenárias.
Também visitámos algumas vilas nas montanhas, aonde as pessoas vivem modestamente, de forma bastante
primitiva - até vi forjar ferro - mas não parecem passar fome. Calhou até num dia que havia uma festa tradicional,
depararmos com um arraial que parecia um da nossa terra. Além de cerveja, havia Coca-Cola, Seven-up e outro
"junk" do ocidente.
COMUNISMO E RELIGIÃO
Um aspecto interessante deste país que, como disse parece estar ainda no século passado, e não me refiro
ao XX, mas ao XIX, é a boa relação entre a religião da maioria da nação, a budista, e o governo. Não há dúvida
que esta população é profundamente religiosa e, pelos vistos, o governo comunista apercebeu-se que seria me-
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lhor não ofender a população. Numa aldeia que visitei, a escola era paupérrima, com um quadro, meia dúzia de
livros e mais nada. No entanto, a comunidade tinha construido um templo budista em pedra e cimento - a escola era de madeira - que mostrava a opulência típica de semelhantes edifícios. Quando fiz notar ao nosso guia a
discrepância entre os dois edifícios, foi-me dito que o templo era tão importante como a escola. Não quis argumentar que, possivelmente, para eles era mais importante.
A propósito, esta tolerância religiosa com os budistas e animistas (outra religião do país), não parece estender-se aos cristãos que, embora sejam autorizados a praticar, parecem ter sido sujeitos a certo grau de
perseguição, conforme suspeitei, estando até alguns na prisão, como vim a confirmar, já em Toronto, junto da
amnistia Internacional.
Vem a propósito referir que, apesar do país não ter de forma alguma um sistema democrático de governo,
praticamente não se consegue ver um polícia.
ALIMENTANDO OS FRADES BUDISTAS
Os sacerdotes da religião budista, que desempenham funções semelhantes aos padres católicos ou pastores
protestantes, são também frades, vivendo nos templos budistas. Estes frades, à semelhança dalguns cristãos,
vivem em pobreza absoluta, não possuindo nada pessoal e residindo no templo. Também à semelhança de certas Ordens religiosas mendicantes que, pelo menos, existiram na Europa na Idade Média, dependem inteiramente das esmolas que lhes dão.
Eles levantam-se às 4 horas da manhã para rezarem e meditarem. Às 6 da manhã saiem à rua e recebem a
comida que levam para o templo onde têm uma refeição e guardam o resto para comer ao meio-dia. A propósito, não são autorizados a comer mais nada depois dessa hora, embora possam beber água, sumos, mas não
leite.
Interessante de notar que parte da população se levanta antes das seis, para preparar a comida para os
frades budistas. Esta ligação entre os sacerdotes e os crentes e a modéstia de vida dos frades budistas impressionou todos os membros do nosso pequeno grupo de turistas, como de costume constituido por pessoas de
países diferentes que, embora não preconizassem a aplicação de semelhante sistema aos religiosos dos países
onde vivem - Nova Zelândia, Austrália e Canadá - não deixaram de ficar impressionados com a forte relação
entre os crentes e o clero que existe neste país e a vida modesta e dedicada a Deus e à comunidade destes
frades budistas. É caso para dizer que sacerdotes de todas as religiões no Oeste teriam um pouco para aprender com a dedicação, sacrifício e modéstia dos seus colegas budistas do Laos.
Claro que não há "bela sem senão" e numa terra em que o capitalismo e a "free entreprise" (mercado livre)
se está a desenvolver rapidamente, apareceram, na rua próxima do hotel, aonde fui assistir à entrega dos alimentos, uns vendedores que queriam impingir aos turistas arroz para dar aos frades. Pessoalmente fiquei ofendido, pois achei que estavam a estragar uma cerimónia que eu achei comovente e cheia de significado, parecendo-me aqueles que, no Jardim Zoológico, vendem amendoins para dar aos macacos.
Espero que uma tradição, para mim extremamente importante e digna, não venha a estragar-se, e que, no
futuro, os laocianos ricos, que já os há muitos, não peguem no telemóvel e liguem para a pizzeria, que também
já existe, e mandem uma pizza aos frades, em vez de se levantarem às seis da manhã para lhes dar de comer.
Para a semana continuaremos a nossa viagem pelo Sudoeste Asiático.
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Visitando... Cambodja
Berço duma das grandes civilizações do passado e dum dos maiores crimes da nossa época.
Os que leram o primeiro desta série de artigos sobre a minha visita ao Sudoeste da Ásia, estarão lembrados
que é minha intenção, não só partilhar as experiências duma viagem a países tão diferentes daquele em que
nascemos, ou daquele em que vivemos, mas também procurar divulgar o que aprendi para que isso nos ajude
a perceber melhor o mundo em que estamos.
Em certa medida o Cambodja, uma nação a muitos milhares de quilómetros do local em que vivemos, faz-me
lembrar Portugal porque é hoje um estado pequeno e com pouco poder, mas que foi, no passado, um poder
político e cultural na região, constituindo um poderoso império e tendo construido, em Angkor, centenas de edifícios que, ainda hoje, passados mais de mil anos, constituem maravilhas de Arquitectura e Engenharia.
Por outro lado, o Cambodja, que nos últimos dois séculos, tendo perdido o seu poder político e militar, se
tornou numa nação conhecida por ser pacífica e civilizada, nas duas últimas décadas do século passado, teve
um dos sistemas políticos mais cruéis e sanguinários da história da Humanidade, comparável pelo genocídio que
praticou à Alemanha dos nazis e Hitler.
Factos como estes mostram-nos que somos todos iguais e que, assim como na super-civilizada Alemanha
dos anos trinta e quarenta do século XX, no também no pacífico Cambodja, ou em África no Ruanda, na
Jugoslávia ou em qualquer outra parte do mundo, os seres humanos são capazes da maior violência e de exterminar milhares e até milhões de inocentes, especialmente quando incitados por racismo ou fanatismo religioso
e político.
Cambodja é um país que o escritor Michael Buckley diz que foi visitado pelos quatro Cavaleiros do Apocalipse
- Conquista, Guerra, Fome e Morte. Ainda hoje dezenas de pessoas são mortas ou perdem braços e pernas,
mensalmente, devido às minas anti-pessoais, deixadas pela guerra.
Por outro lado, as torres do monumento Angkor Vat são o orgulho nacional, o vestígio das glórias do passado, e estas na bandeira (é o único país que tem um edifício no estandarte nacinal), no dinheiro e por todoso os
lados, incluindo nas garrafas da cerveja que, por sinal, é boa e que se chama... Angkor Beer.
O PAÍS
Cambodja tem uma superfície de 181.035 Km (Portugal tem 92.082), o que é igual à Inglaterra e País de
Gales juntos, e tem uma população de cerca de 10 milhões de pessoas. Quase metade do país está coberto por
florestas e montanhas e, à semelhança do Laos, a população vive concentrada em certas áreas onde cultivam o
arroz. Também como o Laos, o Cambodja, sobretudo no que se refere às suas florestas, viu-as ser usadas
durante a guerra do Vietname (a que eles chamam a guerra da América), para transportar tropas e mantimentos
do Norte, dominado pelos comunistas, para o Sul, sob o controle dum governo dominado pelos americanos.
Como resultado disso os Estados Unidos bombardearam massivamente o país, não só usando bombas, como
napalm (gasolina em gelatina), minas e agentes químicos que destruiram as florestas e envenenaram as populações. Ainda hoje pessoas morrem vítimas de explosivos da guerra ou nascem crianças com defeitos, devido
aos químicos usados para destruir a vegetação.
UM PASSADO GLORIOSO
Foram encontrados, no território que é hoje o Cambodja, vestígios de civilizações de há milhares de anos. Os
primeiros dados históricos datam do primeiro século da nossa era, isto é, há quase 2.000 anos e referem-se a
dois povos, chamado Funan e Chenla. Mais tarde ir-se-ia formar o reino Khmer, vassalo do rei de Java. À semelhança de Portugal, que se separou de Espanha em 1142, no ano 820 da nossa era, o rei Jayavarman foi coroado e tornou a nação independente. A partir daí o império Khmer, como ele era chamado, alargou-se pelo território
que é hoje o sudoeste da Ásia, tornando-se o maior estado da região ao ocupar a maior parte do que é hoje o
Laos, a Tailândia, o Vietname a Birmânia e a Malásia. Jayavarman II instauraou a capital na região de Angkor,
onde foram construidos muitos templos e palácios, nomeadamente o famoso Angkor Vat, no reinado de
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Suryavarman II, entre 1112 e 1152.
Durante os 400 anos seguintes o império Khmer prosperou e na área de Angkor foram construidos centenas
de templos e palácios, assim como estradas, pontes, canais de irrigação e lagos artificiais. Eventualmente, como
sucede com todos os impérios, o Khmer foi enfraquecendo, atacado pelos vizinhos, sobretudo a Tailândia e o
Vietname. Em 1434 a capital foi mudade para Pnom Penh para fugir aos ataques tailandeses. Depois disso ainda
foram feitas algumas tentativas para voltar à região Angkor, mas as invasões tailandesas acabaram com elas.
Tratando-se duma área tropical, a selva invadiu a região, como se pode ver numa das fotografias que eu tirei e
que acompanha este artigo, e todos os monumentos, com excepção de Angkor Vat, foram abandonados e
ficaram completamente inacessíveis devido à invasão da vegetação tropical. Árvores gigantescas nasceram e
cresceram no meio dos edifícios, acabando por destruir muitos deles.
Quanto ao Cambodja foi perdendo poder ao longo dos anos e invadido pelos seus vizinhos da Tailândia e do
Vietname. Quando os franceses invadiram o Vietname, o Cambodja estava sob o domínio da Tailândia. Em 1864,
o rei Norodom foi obrigado a assinar um tratado com os franceses, que substituiram a Tailândia, como senhores
do Cambodja.
ANGKOR
Muitas pessoas, quando se menciona esta palavra, julgam que se trata do edifício majestoso, que se vê nos
postais e na fotografia que eu tirei (ver pág). Na realidade, esse edifício chama-se Angkor Vat e é apenas o maior
e mais famoso duma área com 200 Km , em que há centenas de ruínas, algumas delas ainda cobertas pela
vegetação da selva. Interessante de notar que algumas dessas ruínas, assim como estradas, lagos artificiais e
canais de irrigação foram descobertos através de fotografias, tiradas do espaço pelos satélites americanos da
NASA.
Conforme escrevi no artigo anterior, os portugueses que se tinham estabelecido em Malaca, no que é hoje a
Malásia e, claro, navegavam nos mares desta região, a caminho de Macau e de Timor, aparecem, com frequência, ligados à história destes povos.
A primeira referência a Angkor Vat, na literatura europeia foi feita, não pelo francês Henri Mchuot, em 1850,
como muita gente julga, mas pelo português Diogo do Couto, usando a informação dada pelo frade Capuchinho
António de Madalena que, em 1585, visitou Angkor Vat.
Depois disso vários escritores portugueses, espanhóis, holandeses e japoneses, que fizeram o primeiro
desenho do edifício, referiram-se a Angkor Vat. No entanto, este monumento, o maior edifício religioso construido neste planeta, viria a tornar-se famoso na Europa com a visita do francês Henri Mchuot que visitou a região,
participando numa expedição subsidiada pela Royal Geographical Society de Inglaterra, coisa que os franceses
não gostam de mencionar.
Angkor Vat, que tive a oportunidade de visitar e fotografar, é uma obra impressionante, não só pela beleza
arquitectónica, como pelo seu tamanho. Maior do que qualquer catedral na Europa, ou outros templos na Ásia,
ocupa uma área de 210 hectares e tem um perímetro de 5.500 metros. O edifício é rodeado dum lago artificial,
sendo a entrada por uma ponte com 250 metros de comprimento e 12 metros de largura. A torre central, que é
tão alta como a de Notre-Dame, em Paris, atinge 65 metros de altura. O monumento tem 3 andares, tendo o da
base 200 metros de largura por 180 metros de profundidade.
Embora o tamanho do edifício seja impressionante, conforme mostram os números acima mencionados, aquilo que eu achei notável foram a arquitectura, a engenharia e as esculturas. Uma das coisas que me impressionou e mostra a precisão com que, há cerca de mil anos, o edifício foi construido é o facto de que, se uma pessoa se colocar numa porta lateral, consegue-e ver que as dezenas doutras numa extensão de 200 metros estão
todas alinhadas. A habilidade e tecnologia para montar estátuas enormes no topo das paredes é impressionante,
tanto mais que, nessa época, não existiam guindastes ou motores como hoje temos.
Além da beleza das estátuas, Angkor Vat, assim como outros monumentos que visitei, são notáveis pelos
baixos-relevos que mostram não só as batalhas, como aspectos da vida do povo. Embora Angkor Vat, com 1.200
metros quadrados de baixos-relevos seja bastante famosa pelas cenas de batalhas, gostei bastante das imagens
de vida cotidiana que se vêem noutros monumentos como o de Bayon e Angkor Thom. Neles se pode ver um
mercado com uma mulher a vender peixe a peso e a aldrabar o cliente, pondo a mão disfarçadamente na balança. Outras imagens mostram pessoas em festas, praticando desportos, fazendo um piquenique, dançando,
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tomando banho no rio e a ser atacados por crocodilos, e até comerciantes chineses, identificados pelas barbas,
um privilégio especial que tinham obtido do rei, uma vez que o homem comum era obrigado a barbear-se. É realmente comovente verificar que há mais de mil anos os seres humanos comiam, cantavam, dançavam e se divertiam como nos nossos dias.
ROUBANDO ANGKOR
Quando os tailandeses atacavam os templos na região de Angkor, destruiam os túmulos dos reis à procura
do ouro e das pedras preciosas que tinham sido postas nos cadáveres. A História mostra que isso sucedeu em
1353, 1393 e 1431. Infelizmente o roubo dos monumentos do Cambodja continua ainda nos nossos dias.
Quando os franceses começaram a explorar a área, Louis Delaporte, que visitou Angkor em 1871, levou para
Paris mais de cem estátuas. Mais tarde, o famoso escritor e poeta francês André Malraux, que viria a ser ministro da Cultura em França, mais um grupo de cúmplices, roubou estátuas do templo de Banteay Srei e trouxeas para a capital Phnom Penh para as vender. Felizmente ele foi descoberto e posto na prisão, mas o mesmo
não aconteceu a muitos outros que, ao longo dos anos, têm roubado estátuas para as vender a comerciantes de
antiguidades na Tailândia que, por sua vez, as mandam para todo o mundo.
Também durante a invasão do Cambodja pelas tropas do Vietname a que adiante me irei referir mais adiante,
muitas estátuas foram roubadas para serem vendidas aos mesmos comerciantes de antiguidades na Tailândia.
Como as estátuas são muito grandes, os ladrões cortam-lhes a cabeça. É triste ver filas de estátuas com as
cabeças cortadas. É fácil de ver que foram usadas serras eléctricas, uma vez que as superfícies esão muito lisas.
No momento em que estou a escrever, é natural que algures, na região de Angkor, alguma estátua milenária
esteja a ser decapitada. O nosso guia mostrou-nos uma em que se via que a pedra tinha sido cortada recenemente. Desde que em 1992 a UNESCO classificou Angkor um World Heritage site (património da Humanidade)
e se estabeleceu um governo estável no país, os monumentos estão guardados. Porém, num país pobre e em
que existe grande corrupção é fácil subornar os guardas. Angkor que sobreviveu a mais de 1.000 anos de guerras e invasões está a ser destruida pelos ladrões de antiguidades.
Felizmente a UNESCO, com a ajuda dalgumas nações como a Alemanha, França, Reino Unido, Japão e até
o Canadá, tem contribuido para a reabilitação e reconstrução de muitos dos monumentos de Angkor. Infelizmente
alguns, como Preah Khan, abandonados há séculos foram invadidos por árvores gigantescas que os estão a
destruir, como se vê numa das fotos que tirei.
UM CRIME MONSTRUOSO
Durante a ocupação francesa do Cambodja, formou-se, à semelhança do Laos e do Vietname, um movimento
para a independência do país. Todos esses movimentos foram liderados por jovens intelectuais que tinham andado a estudar em França e aí tinham sido influenciados pelos movimentos de esquerda, especialmente pelo
Partido Comunista Francês.
Ao regressarem aos seus países de origem, esses jovens vieram a formar, muitas vezes aliados com certos
frades budistas, movimentos para a independência com influência comunista. No entanto, embora com origens
parecidas, esses partidos vieram a assumir formas muito diferentes. O do Cambodja, que viria a ser chamado
pelos jornalistas estrangeiros Khmer Rouge (palavra francesa para o vermelho) tornar-se-ia uma das organizações mais fanáticas, violentas e criminosas da nossa época, semelhante aos famigerados nazis. O seu dirigente
Pol Pot era filho de camponeses modestos, mas teve a sorte de uma prima ser bailarina no Ballet da casa Real
e, mais tarde, uma das muitas mulheres do rei Monivong. Também uma irmã de Pol Pot, Saroumg, com a idade
de 15 anos, foi escolhida para mulher do rei que, embora sem ter poder, era mantido pelos franceses. Um irmão
de Pol Pot trabalhava no palácio e, com a idade de 6 anos, o futuro líder do Cambodja foi viver com ele. Em 1949
ele e outros jovens foram estudar para Paris, aonde entrou para o Partido Comunista francês. Depois de ter
chumbado três vezes seguidas nos seus exames, Pol Pot regressou ao Cambodja em 1953. Este sujeito, criado
à volta do palácio real e exposto à cultura francesa era, na opinião dos que o conheceram, educado, gentil e
muito simpático, "incapaz de matar uma mosca", como disse um dos seus colegas. Depois de voltar ao
Cambodja, trabalhou como professor numa escola privada, frequentada pelos filhos da aristocracia.
Com o fim da guerra de 1939-45, a influência da França começou a diminuir e, em 1953, o jovem rei do
Cambodja, Shianouk, negociou a independência com os franceses. Em 1955 houve eleições livres e o rei
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Shianouk, que tinha abdicado para poder concorrer, ganhou as eleições do que resultou que, enquanto no resto
da Indochina decorria a guerra civil, o ex-rei, agora chamado príncipe Shianouk, governava uma nação neutral,
pacífica e feliz, enquanto os seus vizinhos se matavam uns aos outros.
Em 1965, os americanos, que não gostavam da neutralidade de Shianouk e da sua amizade com a China,
resolveram usar a CIA e começaram a tentar acabar com o seu governo que, por sua vez, também era atacado
pelos comunistas que tinham sido "baptizados" por ele de "Khmers Rouges". Em 1970 um golpe militar,
orquestrado pela CIA, colocou um general, Lon Nol, no poder, no qual se manteve até 1975, quando as guerrilhas comunistas dos Khmer Rouge, dirigidas por Pol Pot, tomaram conta do poder
No dia 13 de Abril de 1975, os Khmers Rouges entraram na capital Phnom Penh e forçaram os dois milhões
de pessoas que lá viviam a sair da cidade, em 48 horas, sem levar alimentos, roupas ou qualquer outra coisa
com eles. Pol Pot e o grupo de tarados fanáticos que o rodeavam queriam criar uma nova sociedade, baseada
na vida rural. Milhares de pessoas morreram de fome, maus tratos ou assassinadas pelos Khmer Rouge. Aqueles
que soubessem línguas estrangeiras, tivessem cursos, lessem livros ou mesmo só usassem óculos eram presos
e muitos deles foram mortos. As cidades foram evacuadas, templos destruidos, escolas e hospitais encerrados,
livros queimados. Toda a tecnologia estrangeira, incluindo aparelhagem médica, foi destruida. Dinheiro, telefones, música, bancos, religão e férias foram proibidos. Todos os membros da administração pública foram mortos, assim como médicos, cientistas, advogados, sacerdotes, comerciantes e qualquer pessoa desde que tivesse
estudos.
As pessoas vindas da cidade eram obrigadas a trabalhar nos campos, de manhã à noite, separadas das suas
famílias. O nosso guia, que na altura tinha doze anos, foi tirado da escola, afastado da família, obrigado a trabalhar no campo de manhã até à noite. Escapou vivo, porque nunca disse que o pai era um professor e que fugira para a Tailândia.
Quanto às minorias étnicas foram perseguidas, tendo sido mortas milhares de pessoas. Calcula-se que numa
população que era nessa altura de 7 milhões, entre 1 a 3 milhões de pessoas foram assassinadas.
Como é que pessoas educadas e civilizadas, como Pol Pot e os seus cúmplices, se transformam em criminosos fanáticos, é um mistério que não sei explicar, mas deve servir-nos de aviso para termos cautela com ideologias que ignorem a democracia, apresentem-se elas como sendo de direita ou de esquerda.
Em 1978, as tropas do governo comunista do Vietname invadiram o Cambodja e acabaram como o governo
de Pol Pot, que fugiu para a selva onde voltou à guerrilha, desta vez subsidiado pelos Estados Unidos de quem,
entre 1980 e 1986, de acordo com o escritor norte-americano Michael Buckle, recebeu 88 milhões de dólares. A
América, que tinha sido derrotada pelos comunistas do Vietname, reolveu apoiar os Khmers Rouges, a fim de
evitar que os seus antigos inimigos não se tornassem muito poderosos na região.
Não me irei alongar na história deste país infeliz, mas direi que, ao que parece, tudo acabou em bem. Depois
duma conferência, em Paris, em 1986, organizado pelas Nações Unidas houve um período de 18 meses, em que
o Cambodja foi administrado pelos "capacetes azuis", tendo-se realizado as eleições em 1993. Hoje, o príncipe
Shianouk é outra vez rei e, depois das eleições de 1998, encontrando-se no poder um governo de coligação que
engloba o Partido Monárquico e os comunistas. Ainda que em Novembro 2000 tivesse havido uma tentativa de
golpe de Estado, ele foi rapidamente debelado e, ao que parece, o país está finalmente a viver em paz.
Também, nos últimos anos, o governo do Cambodja descobriu que o país não tem petróleo ou ouro, mas possui uma "mina" valiosa - as ruínas de Angkor. Turistas de todo o mundo enchem os excelentes e modernos
hotéis, de Siam Reap e Phnom Penh, para visitarem Angkor, pagando $40 dólares, americanos claro, por um
passe de 3 dias.
Claro que existem ainda imensos problemas que vão desde a corrupção à pobreza e à Sida, mas tudo leva
a crer que este pobre país, que sofreu um dos sistemas mais bárbaros e cruéis da História da Humanidade, está,
finalmente, a caminho da paz e da prosperidade.
Voice - edição 763 - 13/01/2003
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Visitando... o Vietnam
Impressões dum antigo combatente
O nosso guia, um vietnamita cujo pai fora cpaitão do exército do Vietname do Sul, controlado pelos Estados
Unidos, ficou muito surpreendido quando lhe disse que eu também era um "combatente" da guerra do Vietname,
à qual chamam na sua terra, e muito justamente, a Guerra da América, uma vez que foram os americanos que
os invadiram. Na realidade, a chamada guerra do Vietname, que começou em 1964 e acabou em 1975, com uma
derrota estrondosa das forças americanas que abandonaram, em pânico, a cidade de Saigão, foi também a guerra da juventude universitária da Europa e até dos Estados Unidos, aonde milhares de estudantes se manifestaram contra a guerra e se recusaram à mobilização ou desertaram das Forças Armadas para fugirem para o
Canadá e a Suécia, aonde muitos deles ainda vivem e se naturalizaram cidadãos desses países.
Também em Portugal, apesar da repressão política, muitos jovens da minha geração fizeram propaganda
contra a guerra e angariaram fundos para enviar para o Vietname do Norte e para ajudar as guerrilhas do
Vietcong no Sul.
A guerra do Vietname foi para milhares de jovens da minha geração um símbolo de luta pela libertação dum
povo da opressão colonial estrangeira e a criação duma sociedade mais justa e humana. Se essa luta foi em vão
e se, depois de milhões de mortos, a guerra mereceu a pena, é um assunto que iremos abordar neste artigo, que
é o último duma série referente à minha visita ao sudoeste da Ásia, e que, à semelhança dos anteriores, não se
limitará aos aspectos turísticos, mas também aos sociais e politicos, com algumas histórias cómicas pelo meio.
O QUE É O VIETNAME
A nação, que tem uma superfície de 332.000 Km (Portugal tem 92.082), é do tamanho da Itália, tendo o
feitio duma salsicha, um pouco curva. Com uma população de 77 milhões, é o país mais populoso da região, com
mais habitantes que os seus vizinhos Laos, Cambodja e Tailândia, com os quais tem andado envolvido em guerras, desde que se separou da China, da qual era uma colónia. No ano 939 A.C. (antes de Cristo), comandados
pelo "D. Afonso Henriques" lá da terra, o príncipe Ngo Quyen, derrotaram a armada chinesa, enterrando estacas
de bambu, com pontas de ferro, no leito do rio Bach Dang. Os barcos chineses que transportavam tropas para
defender Hanói, quando a maré baixou, ficaram espetados nas estacas, tendo sido logo atacados pelas forças
vietnamitas que os derrotaram. Esta história vem ilustrar a inimizade que ainda hoje existe entre os vietnamitas
e os seus vizinhos chineses.
Na realidade, o Vietname, no princípio chamado, DaViet, ocupava apenas o norte do país (a metade superior da salsicha, existindo outro povo no meio, chamado o reino de Champas, enquanto no sul havia outra nação,
os Funam que mais tarde viria a ser invadida pelo império Khmer (Cambodja). Ao longo dos séculos, o Vietname veio a dirigir-se para o sul e, à semelhança dos Reis portugueses que tomaram o Algarve e o anexaram, também por volta de 1820 conquistaram os Reinos no Centro e no Sul. Isto também em certa medida explica um
pouco da animosidade que ainda hoje existe no país entre o Norte, onde estava o governo comunista dirigido por
Ho Chi Minh, e o Sul, com um governo pró-americano que viria a ser derrubado em 1975. Interessante de notar
que, embora a maioria da população viva no sul, a maioria dos dirigentes são do norte.
A GUERRA da AMÉRICA (VIETNAME)
O franceses que já em 1787 se tinham envolvido numa guerra civil no Vietname, usando o pretexto de vingar
a morte de 25 padres católicos europeus, mandados matar pelo imperador Tu Duc, invadiram o país em 1847,
acabando por tomar conta dele em 1887.
Em 1911, um jovem intelectual vietnamita, chamado Ho Chi Minh, foi estudar para Paris onde se converteu à
ideologia comunista, vindo a ser um dos fundadores do Partido Comunista Francês. Depois duma vida aventurosa, que daria para muitas páginas deste jornal, Ho Chi Minh, voltou à sua terra em 1941, onde fundou as Liga
para a Independência do Vietname, chamada Viet Minh e de orientação comunista. Depois da guerra de 1945,
as forças do Viet Minh que já tinham lutado contra os invasores japoneses, iniciaram a luta pela independência
contra os franceses que acabariam por ser derrotados, em 1954, na famosa batalha de Dien Bien Phu.
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Depois de negociações muito complicadas em Genève, em que os comunistas chineses atraiçoaram os seus
correligionários do Viet Minh - chineses e vietnamitas odiavam-se há muitos séculos - o país ficou dividido em 2
partes, o Norte, dirigido por Ho Chi Minh e o Sul com um governo pró-ocidental. Como era de esperar, a guerra
veio a rebentar entre o Norte e o Sul, com os americanos a enviar tropas para combater os comunistas. Apesar
dum exército americano de mais de 520.000 mil homens e o lançamento de 7 milhões de toneladas de bombas,
as forças do Sul foram derrotadas, tendo os Estados Unidos abandonado o país em 30 de Abril de 1975.
A guerra custou ao Vietname 3 milhões de mortos, florestas e terrenos envenenados por agentes químicos
lançados pelos americanos para destruir a vegetação, o que veio a intoxicar milhares de pessoas e a originar o
nascimento de crianças defeituosas. Milhares de inválidos, especialmente devido às bombas, minas antipessoais
e ao napalm (gasolina com gelatina) foram também o resultado da "guerra da América". Infelizmente a vitória das
forças do Norte não veio trazer a paz, liberdade e prosperidade pela qual tinham morrido e sofrido tantos milhões
de pessoas. O país, destruido pela guerra, e ao qual o presidente americano Richard Nixon tinha prometido 3 biliões de dólares, não só não recebeu um centavo, como foi sujeito a um bloqueio económico por parte dos
Estados Unidos. Como se a guerra não tivesse chegado, em 1978, o Vietname invadiu o Cambodja, onde permaneceu por 10 anos, e em 1979 entrou em guerra com outro país comunista, a odiada China.
Os anos que se seguiram à "libertação" foram bastante difíceis e, em 1978, milhares de vietnamitas, especialmente de origem chinesa, começaram a fugir - o chamado "boat people" (gente dos barcos) - dos quais muitos
milhares vivem hoje no Canadá. Finalmente, em 1986, Nguyen Van Linh foi nomeado secretário-geral do Partido
Comunista e lançou uma nova ideologia a que chamou "doi moi" (nova maneira de pensar). Este "doi moi"
acabou, praticamente, com todas as coisas fundamentais do sistema comunista, como a reforma agrária e a
posse pelo Estado das fábricas e outros meios de produção. Finalmente, em 1994, Bill Clinton visitou o Vietname
e hoje, conforme eu tive a oportunidade de verificar, o país é mais capitalista que o Canadá, apenas com a diferença de que não tem nenhum dos serviços sociais, de saúde ou de educação que possuimos neste país. As
escolas e os serviços de Saúde pagos, não há Assistência Social e existe hoje uma classe de ricos que vivem
muitíssimo melhor que os pobres. É minha impressão que hoje o Vietname, à semelhança doutros países comunistas ou ex-comunistas, têm tudo o que há de mau na sociedade ocidental - ganância, consumismo, corrupção,
materialismo, culto do dinheiro - e nada de bom das democracias mais progressistas do Oeste como o Canadá,
Suécia, Noruega e França - segurança social, protecção aos trabalhadores e minorias, liberdade individual e
respeito pelos direitos humanos.
VISITANDO O PAÍS - Hanói
Começámos por voar para a capital do país, Hanói, em vez dos decrépitos aviões soviéticos, já em segunda
ou terceira mão, que até há pouco existiam, utilizam hoje um Airbus, que parecia ter saído da fábrica há pouco
tempo. Também o aeroporto era moderno e os seus serviços eficientes e bem organizados.
A cidade, que é uma mistura de arquitectura tradicional vietnamita com parques, avenidas e jardins à moda
francesa, já começa a ter os seus edifícios modernos que, claro, são iguais em todas as cidades do mundo desde
Toronto a Lisboa. Uma das atracções é um lago artificial enorme que, embora, já exista há centenas ou milhares
de anos, está ajardinado à moda francesa. Junto a ele fica um bairro antigo, conhecido simplesmente por esse
nome - old quarter - que, à semelhança da Mouraria ou da Alfama, em Lisboa, está intacto, mantendo a arquitectura tradicional. Aí vende-se tudo o que se possa imaginar, desde estereos a videos, roupas a aparelhagem
fotográfica, e está cheio de turistas, não só europeus, como orientais. Encontrei lá CDs de Nelly Furtado, Madre
de Deus e Cesária Évora, assim como toda a espécie de música, desde Mozart aos Beattles. Quanto aos preços,
custavam todos eles um dólar, americano, claro. Também encontri relógios baratíssimos, tendo um companheiro
de viagem neozelandês comprado um Rolex por 15 dólares. Claro que se tratam de imitações ou edições piratas.
Como embirro em fazer compras, pouco gastei, mas alguns turistas voltam com as malas cheias de toda a qualidade de bugigangas.
As ruas que, até há pouco estavam cheias de bicicletas, estão agora repletas de motorizadas, que não
respeitam as regras de trânsito. Atravessar a rua tornou-se quase tão perigoso como estar na guerra a que nós
chamamos de Vietname e eles, muito acertadamente, baptizaram da América. Nos sítios mais perigosos usei
uma técnica que inventei - colocar-me ao lado dum casal vietnamita e usá-lo como protecção ao atravessar a
rua.
O acesso à cidade é feito por auto-estradas modernas, que parecem a 401, mas que têm uma faixa para as

15

Dr. Tomás M. Ferreira - Voice Luso-Canadian Newspaper Ltd.
bicicletas que, ao que parecem são cada vez menos numerosas. Ao longo dessas estradas, construiram-se
muitas fábricas e uma delas chamou-me a atenção por ter três bandeiras juntas, a velha bandeira revolucionária
do país, vermelha com a estrela amarela, a da companhia Ford e a americana!
Por toda a cidade e arredores, como aliás em todos os sítios que visitámos, vêem-se casas novas ou em
construção. Quando perguntei ao meu guia que, como mais de metade da população, nasceu depois da guerra,
a quem pertenciam essas casas, ele respondeu, com grande naturalidade, aos ricos. Também lhe parece natural que se tenha de pagar para a escola, para os médicos e para o hospital. Aliás, os jovens que constituiram
grande parte das multidões entusiásticas que receberam, em 2000, o Presidente Bill Clinton, têm grande entusiasmo por tudo o que é americano. Aqueles a quem eu disse que não gostava de Coca-Co|a e que nunca bebia
semelhante mixórdia, ficaram admirados. Também se admiraram quando lhes disse que nunca via televisão dos
E.U., salvo os jogos de futebol americano. É interessante notar que, enquanto nos países desenvolvidos do
Oeste, especialmente entre os intelectuais, a cultura americana é rejeitada, nos países subdesenvolvidos existe
uma enorme admiração por tudo o que vem dos E.U.A., especialmente em casos como o do Vietname em que
o governo impõe certas restrições.
Claro que, no meio duma sociedade que está, sem dúvida, a prosperar, seguindo um caminho totalmente capitalista, a "velha-guarda", que continua a governar o país à moda antiga, mantém o culto quase religioso de Ho
Chi Minh, com o seu corpo embalsamado, metido numa caixa de vidro para a adoração das massas. Lá fui visitar o meu terceiro mausoléu-templo de fundadores de estados marxistas-leninistas, uma vez que já vira o de
Estaline e Lenine em Moscovo e de Mao-Tsé-Tung em Beijing. As bichas, muito bem organizadas, eram constituidas na sua maioria por excursões de camponeses da província, e organizadas pelas entidades oficiais, como
se fazia em Portugal, no tempo do Estado Novo. À semelhança de Moscovo e Beijing, nós, os turistas, tivemos
uma bicha especial, muito mais curta.
Também visitámos a primeira Universidade do país, construída em 1017 e o palácio presidencial onde Ho Chi
Minh vivia numa casa de madeira, relativamente modesta, uma vez que se recusou a habitar as sumptuosas
instalações do antigo governador francês. A propósito, a casa em questão é do tamanho duma canadiana com
2 ou 3 quartos de dormir, e não uma cabana como aparece nos livros e propaganda oficial.
De Hanói seguimos de "minivan" para a baía de Ha Long, onde tomámos um barco que nos levou até à ilha
de Cat Ba. A viagem que leva algumas horas, e que inclui um almoço de marisco e uma paragem para nadar foi
um dos pontos de maior beleza da minha viagem. O mar está cheio de pequenas ilhas, como se vê na fotografia
que tirei e parecem pudins flans gigantescos. Entre elas existem viveiros de ostras que produzem pérolas e algumas delas têm grutas gigantescas. O nosso destino, a ilha de Cat Ba, que tem uma pequena vila piscatória que
me lembra Sesimbra, tem um Parque Nacional com uma montanha que eu e mais outros membros do meu grupo
trepámos, apesar do calor tropical.
A propósito, num dos restaurantes típicos, que tinha um livro para os fregueses escreverem, descobri que um
casal de portugueses de Évora lá tinha estado e gostado do peixe. Também passámos por um restaurante que
tinha o boneco dum cão muito simpático à porta, mas o guia aconselhou-nos a não entrar, pois ele é muito frequentado por coreanos e chineses que lá vão só para comer um prato muito especial e caro. Embora eu goste
de provar comidas exóticas, desisti deste restaurante, pois o petisco em questão era... carne de cão.
Depois de voltar a Hanói, tomámos um combóio, que tinha instalações para dormir e que é semelhante ao
que vai de Toronto a Montréal. Tudo limpo e moderno, embora eu não tivesse visitado a terceira classe onde iam
os vietnamitas pobres. Depois duma viagem que levou a noite inteira, chegámos a Hué, antiga capital do país,
aonde visitámos a famosa cidadela e palácio real onde aconteceu a famosa batalha do dia de Tet (ano novo vietnamita), em 1968, uma das mais sanguinárias da guerra da América, na qual morreram mais de 10.000 pessoas
e ambos os lados cometeram atrocidades, tais como decapitações e enterrar pessoas vivas.
Também visitámos vários túmulos de antigos imperadores vietnamitas, entre eles o mais moderno e sumptuoso, o de Khai Dinh, que morreu sem deixar filhos porque era homossexual. De Hué viajámos para Danang, outro
nome famoso da guerra, onde os americanos tiveram uma base naval e sofreram uma derrota estrondosa, como
aqueles leitores mais velhos estarão lembrados. A travessia das montanhas, que nessa área dividem o país em
Norte e Sul, é espectacular e, ao contrário da minha viagem no Tibete onde os caminhos eram perigosos, a estrada é bastante moderna e segura.
Depois de visitar Danang aonde existe um Museu da civilização Champ, destruída pelos vietnamitas quando
estes ocuparam o seu território, dirigimo-nos a Hoi An, uma pequena cidade, mantida como era no passado,
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onde ainda há vestígios das visitas dos comerciantes e missionários portugueses, a caminho de Macau ou de
Malaca. Um exemplo de conservação dos edifícios tradicionais, é o hotel onde estive, embora seja moderno e
tenha piscina, era uma antiga casa chinesa, reconstruída, mantendo a antiga fachada.
A poucos quilómetros de Hoi An, há uma praia, que visitei de bicicleta, alugada por um dólar, chamada China
Beach (praia da China), que parece a Costa da Caparica, com menos gente e elefantes para passear, como se
vê na foto que tirei. Aconselho, a quem quiser passar umas boas férias na praia, a visitar Hoi An. Se tiver
saudades da comida ocidental, sugiro que vá a um bar e restaurante famoso, pertencente a um australiano, onde
um bife gigante de carne importada da Austrália, lhe custa 6 dólares americanos.
Depois da tranquila e típica cidade de Hoi An voámos para a cidade que o governo baptizou de Ho Chi Minh,
mas a maioria da população chama pelo nome antigo, Saigão. Diga-se de passagem que a cidade que, até ao
século XVII, fazia parte do Cambodja - como já disse, o Vietname veio do norte e invadiu o sul que pertencia ao
império Khmer - conheceu uma dúzia de nomes entre eles Gia Dinh, Ben Nghe e Ben Thanh. Não consegui saber
ao certo quantas lá vivem, segundo os dados oficiais são 5 milhões, mas, ao que parece, são 7 ou 8 milhões.
Esta é a cidade de maior influência europeia. Os franceses construiram jardins e edifícios à sua moda, como
é o caso duma imitação da catedral Notre-Dame, a Câmara Municipal, a Ópera e o edifício dos Correios onde
ouvi falar português e encontrei um sujeito de Beja mais a filha que é médica em Macau e o genro que é inglês.
Também foi um sítio onde uma senhora bateu em mim por acaso, pediu desculpa em inglês e tentou surripiarme a carteira. A propósito de coisas ilegais, pelo menos aqui no Canadá, nas ruas vende-se tudo, desde marijuana a sexo, com pessoas de ambos os sexos e até ao que me disseram menores, o que aliás também sucede
na Tailândia e Cambodja. O nosso guia avisou os membros do nosso grupo do sexo masculino que algumas das
"meninas" muito atraentes que se viam em certas ruas, eram afinal "meninos".... Isso não impediu um neozelandês do nosso grupo de ter estabelecido conversação com "uma" para vir a verificar, mais tarde, que se tratava de "um" vietnamita. Oficialmente o governo mantém o puritanismo marxista e todas estas coisas são
proibidas, mas a corrupção é tão grande que ninguém liga nenhuma. Saigão, que já no tempo dos americanos,
era famosa pela sua baixa moralidade, mantém as suas traidições... Em Saigão, como em Hanói há, como não
podia deixar de ser, um museu dedicado a Ho Chi Minh, sendo de notar que um deles, não me lembro qual, embora seja de propaganda política, foi de certo desenhado por artistas com treino no ocidente e é uma obra-dearte de bem fazer exposições.
Também visitámos aquilo que se chamava o Museu dos Crimes de Guerra e que hoje, para não ofender os
americanos, se chama, em inglês, War Remnants Museum, palavra inglesa que significa "restos", "sobejos" e é
usada para designar roupas ou tecidos que não se venderam. Não sei se o tradutor já foi para a prisão, ou campo
de reeducação, como é correcto lá na terra...
Neste Museu vêem-se tanques e aviões americanos destruídos e, o é interessante, muitas imagens desses
outros combatentes da guerra do Vietname (América) da minha geração que, por todo o mundo, desde os
Estados Unidos à França, se manifestaram a favor do Viet Minh e contra os americanos. Um americano presente
ficou muito impressionado por ver a sua foto, 30 anos mais novo, à frente duma manif, na famosa Univ. de
Barkley, California. Depois disso fugiu à tropa e hoje é professor na Univ. de Montréal.
A nossa última visita foi a uma pequena vila numa ilha do estuário do rio Mekong, chamada Vin Long. É notável este estuário com milhares de ilhas e muitas casas, construídas na água em cima de palafitas (estacas) ou
barcos onde as pessoas vivem. A área é riquíssima em vegetação e, em certos sítios, consegue-se 3 colheitas
de arroz por ano.
Passámos a noite numa pousada de antigo guerrilheiro comunista, hoje um pequeno capitalista que me
mostrou as cicatrizes dumas sete ou oito balas e duma operação feita no mato em que lhe tiraram um rim e um
bocado de intestino. Lá lhe disse que tinha tido muita sorte, uma vez que, com os ferimentos que ele tinha,
mesmo em Toronto, em 2002, seria difícil ele escapar. O nosso guia disse-lhe que talvez os ferimentos tivessem
sido obra das tropas de seu pai ou tio que eram capitães do exército do Sul naquela área.
Devo dizer que os hotéis, todos eles construídos ou reconstruidos nos últimos dez anos, são modernos, confortáveis e baratos. Quanto à comida, qualquer prato num restaurante, incluindo marisco e bifes com batatas
fritas, custa entre 3 a 6 dólares americanos. A parte mais cara das férias é a viagem de avião.
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CONCLUINDO
A visita ao Vietname, para mim que pertenci a uma geração que foi afectada pela guerra naquele país, foi
muito importante. À parte as belezas naturais e os monumentos, não pude deixar de notar que o país está, sem
dúvida, numa fase de desenvolvimento e progresso extraordinários. Infelizmente, o sistema continua a ser tirânico e opressivo, como o demonstrou o caso do escritor Duong Thu Huong, antigo combatente do Viet Minh, que
foi parar à prisão e expulso do Partido Comunista, por ter escrito três romances que o governo considerou politicamente incorrectos.
Também era óbvio, para qualquer visitante atento, que não existe liberdade política ou religiosa. Um dos guias
disse-me, com um ar muito natural, que um seu amigo não casou com a sua namorada, uma rapariga católica,
por que, sendo polícia, o seu chefe lhe tinha dito que isso eram o fim da sua carreira.
Afinal a Tailândia, embora muito longe de ser uma democracia como o Canadá ou Portugal, tem um certo
nível de liberdades individuais, e está mais desenvolvida que qualquer dos seu vizinhos. Pelos vistos, se o
Vietname se não se tivesse envolvido na guerra, estaria hoje na mesma ou melhor e não teriam morrido milhões
de pessoas. Porém, como diz o nosso povo "quem adivinha vai para a casinha", e eu e os da minha geração que,
duma maneira ou doutra, tentámos ajudar o Vietnam do Norte e os viet cong fizemo-lo porque julgávamos que
estávamos a trabalhar para o bem do povo vietnamita e da Humanidade.
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BENFIQUISTAS e
SPORTINGUISTAS...
Depois de 3 semanas dedicada ao Sudoeste da Ásia, volta esta coluna a coisas mais prosaicas e, por
vezes, mais tristes, da realidade da nossa comunidade.
Começando com as coisas positivas, não queremos deixar de mencionar dois acontecimentos na vida da
comunidade luso-canadiana, que decorreram durante o período em que esta coluna esteve ocupada com a narrativa e os comentários relacionados com a minha visita à Tailândia, Laos, Cambodja e Vietname.
O primeiro foi a abertura das comemorações deste ano, celebrando os 50 anos da presença portuguesa no
Canadá na Câmara Municipal de Toronto. Não há dúvida que este acontecimento foi um êxito. Quase tudo correu bem, desde a música ao facto de, apesar de se tratar dum dia de semana e estar um frio mais próprio das
regiões árcticas do Canadá do que de Toronto, ter comparecido um grande número de pessoas, algumas delas
que nem sequer eram luso-canadianas. Como não podia deixar de ser, houve algumas pequenas falhas,
nomeadamente alguns pequenos pontapés no protocolo, mas ele já deve estar habituado, e não se lamentou
com isso. Aqui vão pois os meus parabéns para o executivo da comissão das comemorações dos cincoenta
anos, pelo excelente trabalho que executou. A propósito, não estou a elogiar-me a mim próprio, pois, embora
faça parte do comité que, numa das pequenas falhas da noite, não foi mencionado, não fui, à semelhança da
maioria dos meus colegas, quem trabalhou para a realização desta excelente abertura das comemorações dos
cincoeta anos dos portugueses no Canadá, mas sim o executivo. Para encerrar a sessão com chave de ouro,
tivemos o ponto alto da noite, as intervenções de 3 pioneiros oriundos do Continente, Açores e Madeira, que nos
contaram as dificuldades com que tiveram que lutar ao chegar a este país e como foram capazes de as superar, chegando ao dia de hoje como elementos respeitados da nossa comunidade, dando ao mesmo tempo uma
grande contribuição para o desenvolvimento do Canadá e para a preservação da presença portuguesa nesta
terra. Esta foi a parte que mais nos tocou, deixando muitos de nós com lágrimas nos olhos.
A propósito, nós na comissão, reconhecemos como pioneiros aqueles portugueses, diga-se de passagem
poucos, que chegaram antes de 1953. Aliás, se quiséssemos ser mais precisos, deveríamos comemorar não os
50, mas os 500 anos, altura em que por cá estiveram os Corte-Reais.
Concluindo, poderemos dizer que as comemorações começaram com o pé direito, e devemos congratular o
executivo da comissão pelo excelente trabalho que fizeram e a comunidade pela forma como respondeu. Sempre
quero ver, se as comemorações dos 75 ou até dos 100 anos começarão tão bem. Leiam a minha coluna nessa
altura...
Outro ponto alto das actividades na nossa comunidade foi a apresentação, no consulado, pelo jovem Frank
Alvarez Jr. e seus associados, do projecto-diploma. Frank que, como já calculam pelo nome, é o filho de Frank
Alvarez da CIRV - FPTV e que tirou o seu curso numa das mais prestigiosas universidades da América do Norte,
a Brown University, fez uma excelente apresentação dum projecto em que está envolvido, dedicado ao problema da falta de sucesso escolar dos estudantes luso-canadianos. Tanto o nível da apresentação, como a qualidade do estudo apresentado, foram excelentes e a um nível que não é frequente presenciar-se na comunidade
portuguesa.
Frank Alvarez Jr, um jovem luso-canadiano, que faz parte daquela minoria, que tendo atingido uma posição
de destaque nesta sociedade, não esqueceu a comunidade portuguesa, deverá ser um exemplo para os nossos
filhos que, infelizmente, muitas vezes se afastam de tudo que tem a ver com a nação aonde os seus pais nasceram.
Faço votos que a comunidade saiba responder a esta iniciativa. Afinal, não chega dizer que as coisas não
correm bem na área do sucesso escolar luso-canadiano. É preciso fazer alguma, coisa, como o demonstrou o
jovem Frank Alvarez. Boa sorte para esta iniciativa e parabéns para os que a realizaram.
Finalmente um facto que, esperamos, seja positivo. Tivemos a oportunidade de conhecer o novo Secretário
de Estado das Comunidades - Dr. José Cesário. Antecedido por dois secretários de Estado, um que se poderia
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descrever como "muita parra e pouca uva" e outro que mal "aqueceu o lugar", o novo membro do governo
responsável pelos portugueses no estrangeiro deixou uma boa impressão. Sóbrio, frontal, sem fazer promessas
impossíveis, declarou-se disposto a escutar os imigrantes e a consultar o Conselho das Comunidades.
Esperemos que, finalmente, tenhamos um secretário de Estado que cumpra a sua missão de manter unidos os
portugueses que vivem em Portugal e os que estão no estrangeiro.
Por esta altura, o leitor deverá estar a pensar o que é isto tudo tem que ver com o título do artigo. Seria
engano ou gralha tipográfica? Vamos agora às coisas negativas.
Quando eu andava no liceu, o Colégio Académico, uma escola particular nos Jardim dos Anjos, em Lisboa,
por razões que têm que ver com a área onde morávamos e com a origem social da maioria dos estudantes,
éramos todos "Benficas" ou "Sportings", pois nessa época não se falava, em Lisboa, no Porto que não ganhava
um campeonato há vinte anos. A inimizade entre benfiquistas e sportinguistas atingiu um ponto, que havia pancada entre os dois grupos e que os que pertenciam aos "vermelhos", não se juntavam aos "verdes" e vice-versa.
Um dia contei isso ao meu pai que, como sempre me deu uma lição de moral e civismo, ao aconselhar-me
que me relacionasse com os do "Sporting" - nós éramos todos Benfiquistas e eu viria mais tarde a representar o
Benfica em Atletismo e Andebol. Também me aconselhou a responder, quando me perguntassem oela afiliação
clubista que era Benfica, mas primeiro que tudo estudante do Colégio Académico. Essa lição de meu pai que,
como muitas outras viria a servir-me na vida, ocorreu-me a semana passada, ao encontrar no café um compatriota nosso. Ele caçou-me a beber a minha bica e veio logo contar-me a guerra entre os partidários de *** e os
de ***. Pelo que me apercebi, já não se tratava duma luta entre as duas pessoas, mas a de dois grupos, que lembrava a dos "Benficas" e "Sportings" da minha juventude. O meu interlocutor lá me foi contando como a guerra
ia decorrendo, com disputas nos cafés, igrejas, clubes e outras instituições luso-canadianas. Ouvindo-o a coisa
parecia-me tão ridícula como a nossa luta quando miúdos no Colégio Académico, ou a descrita na sátira do
escritor inglês Jonathan Swift, do qual muitos de nós tomamos conhecimento, na nossa juventude, através das
"Viagens de Gulliver", em que, não sei se no páis dos anões, se no dos gigantes, houve uma guerra civil sanguinária, que dividiu a população entre os que partiam os ovos do lado bicudo e dos que usavam a parte mais
redonda dos mesmos. Esta sátira, escrita no século XVIII por um homem que, afinal era metade inglês e metade
irlandês, criticava as lutas étnicas e religiosas que existiam entre os povos das ilhas britânicas, mas pode-se
adaptar à mesquinhez dos seres humanos que se matam por coisas sem qualquer importância, em qualquer
época, ou em qualquer parte do mundo.
Voltando ao nosso compatriota, que me vinha contar as novidades da última guerra na comunidade, disselhe, usando uma frase conhecida que se calasse uma vez que não sabia, não queria saber, e tinha raiva a quem
soubesse. O sujeito ficou embuchado, mas lá me disse que tinha ficado a perceber por que é que em certa actividade da comunidade ele dera comigo a conversar amigavelmente com *** e com *** e até com *** que, ao que
parece, passara dum partido para o outro. Tentei explicar-lhe que para mim eram todos portugueses e que aquilo que nos une, a pátria e cultura comuns e a vinda para uma terra estrangeira, era mais do que nos separava,
mas ele não percebeu.
Também lhe fiz lembrar que, na Idade Média, os reis e os senhores feudais zangavam-se uns com os outros,
mas quem sofria eram os homens do povo. No caso da nossa comunidade, também a luta entre os nossos senhores feudais iria prejudicar nós, o povo, e o que é pior, a comunidade portuguesa que, dividida como está, não
consegue o lugar na sociedade canadiana que merece.
Outra coisa que disse ao sujeito que interrompeu o meu café, com tanta má língua é que ele que, pelos vistos, já pertencia a um dos grupos, não deveria tomar essas inimizades muito a sério, pois muitos dos inimigos
de hoje eram os amigos de ontem e, possivelmente, outra vez compinchas de amanhã.
Lembrei que os americanos escolhem os seus maiores inimigos entre os antigos amigos. Noriega do Panamá,
Bin Laden, os Talibans e até o mau da história, neste momento, Saddam Hussein, foram subsidiados pelos americanos e eeram considerados grandes amigos. O mesmo se passa na comunidade em que amizades se transformam em inimizades e vice-versa.
Calculo que há não tenha convertido o meu interlocutor, o qual adora a má-língua e que gosta imenso destas
guerras que lhes dão a oportunidade para falar mal de tudo e de todos, mas, enfim, lá fiz a minha obrigação de
promover a paz e harmonia entre a nossa gente.
Finalmente, já que estamos a falar de guerras e zangas, o homem que encontrei no café e alguns leitores que
eram ouvintes do meu programa, "O Médico em sua casa", começado há uns vinte anos na CIRV-FM (nessa
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altura Rádio Clube Português) e mais tarde na CHIN, perguntaram se eu me tinha zangado e acabado com o
programa. Aí vai a resposta. Não me zanguei com ninnguém. Há cerca de mês e meio, depois de me levantar
às cinco e meia da manhã, como de costume, cheguei à estação para fazer o meu programa, por sinal gratuitamente, e fui informado que ele teria sido mudado para a segunda hora do programa, quando os meus ouvintes
já estão todos a trabalhar. Por consideração com eles declarei que a escolha dessas horas era uma desconsideração pelos meus ouvintes. Nunca mais tive notícias sobre o assunto, mas caculo que durante a primeira hora
do programa haja assuntos mais importantes para tratar do que 6 ou 7 minutos por semana dum médico a falar
sobre saúde.
Voltando ao tema principal deste artigo, não me zanguei e não organizei uma guerra contra a estação, locutores ou lá quem é que é responsável pela programação. Aproveito a oportunidade para aconselhar outros a proceder à minha maneira - tenho muito poucos amigos pessoais, mas dou-me bem com toda a gente. A vida é
muito curta para andarmos às turras uns com os outros e aqueles que merecem realmente o nosso desprezo e
inimizades tais como assassinos, assaltantes de crianças e mulhers, racistas e outros criminosos são, felizmente,
uma minoria. Quanto à maioria da popoulação não são, nem santos, nem criminosos e, claro, nenhum, nós incluidos, é perfeito. Não fazemos nós parte duma cultura cristã que nos ensina tolerância e amor ao próximo?
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UMA VERDADEIRA DEMOCRACIA?
Todos amamos a palavra democracia, um sistema cujo nome, derivado do grego quer dizer, demo, o povo,
cracia, governa. Infelizmente, embora todos sejamos iguais, dá a impressão que, quando se trata de eleições,
uns são mais iguais que outros, uma vez que os ricos e as grandes empresas têm mais poder do que o povo em
geral.Mesmo que o leitor seja uma daquelas pessoas que não ligam à política, muito especialmente à canadiana, o assunto abordado hoje deverá interessá-lo. Trata-se dum projecto-de-lei a apresentar pelo governo ao
parlamento do Canadá, que vai restringir a quantidade de dinheiro que indivíduos ou corporações podem dar
como contribuições para as campanhas eleitorais dos políticos ou para os partidos. Na realidade, o leitor poderá
não se interessar por quem está a governar em Otava, mas quando chega a altura de pagar a famosa "income
tax" (imposto de rendimento), usar os serviços médicos, desembolsar o dinheiro para os juros na sua hipoteca,
ou usar os serviços de saúde, em parte subsidiados pelo governo federal, é caso para se dizer que todos nós
que vivemos neste país, dependemos, em certa maneira, das decisões tomadas em Otava pelos homens e mulheres que constituem o Parlamento ou o governo do Canadá. Mesmo que a gente se esqueça dos políticos e da
política, eles não se esquecem de nós.Segundo as leis, actualmente em vigor, é possível a pessoas com muito
dinheiro e às grandes empresas e até Uniões contribuir com somas de dinheiro avultadas para as campanhas
eleitorais, beneficiando aqueles políticos que lhes agradam. Como é óbvio, uma grande instituição financeira,
como um Banco, não irá fazer um donativo para a campanha eleitoral dum político que irá restringir as suas
actividades, enquanto irá suportar um cuja ideologia lhe agrada. Isto, claro, também se aplica às Uniões e às entidades privadas. Essa influência é ainda mais importante na campanha para a nomeação de candidatos em que
não há qualqueer limite ou controlo nos donativos. Por exemplo, uma pessoa com fortuna pessoal, apoio das
grandes empresas ou amigos ricos, que está a concorrer para a nomeação por um partido político num círculo
eleitoral, ou até para o lugar de líder desse mesmo partido, tem muito mais possibilidades do que um outro candidato que é pobre ou não tem o apoio das pessoas e instituições com dinheiro. No momento presente, o candidato que tudo leva a crer irá ganhar o lugar de líder do Partido Liberal e ascender imediatamente ao lugar de
Primeiro-Ministro, é um homem muito rico, Paul Martin, com grandes amizades e influências na alta finança, que
já neste momento amealhou 5 milhões de dólares em contribuições para a sua campanha. Não é pois de admirar que o Sr. Martin, provavelmente o futuro Primeiro-Ministro do Canadá, seja contra o novo projecto-de-lei,
enquanto os seus oponentes, alguns como Allan Rock, obrigados a desistir por falta de fundos, suportem a nova
legislação.
O PREÇO DA DEMOCRACIA
Já lá vão os tempos, em que os políticos iam para a praça pública fazer comícios para convencer os eleitores.
Hoje o homem e a mulher que votam querem estar confortavelmente em casa, a receber na televisão ou no rádio
do seu carro a campanha eleitoral. Panfletos, anúncios, cartazes e até pessoal que anda de porta em porta a
convencer os eleitores a escolher um candidato custam uma fortuna. Também consultores em política, psicologia, "marketing", sondagens da opinião pública e tantos outros, custam muito dinheiro. À semelhança dum clube
que, para ganhar, precisa de contratar treinadores caros, também os partidos e políticos têm hoje de recorrer aos
melhores e, claro mais caros, peritos e consultores para ganhar uma eleição. O famoso proprietário de jornais,
nos Estados Unidos, William Randolph Hearst disse, aproximadamente que a liberdade de imprensa era muito
boa para quem pudesse comprar um jornal. Nos nossos dias, é caso para dizer que a democracia é muito boa
para quem tenha dinheiro para comprar uma campanha eleitoral.
Um exemplo típico desta situação são os Estados Unidos aonde hoje se fala já nos preços para ser eleito para
os diversos cargos políticos. Com propagandas eleitorais baseadas na Televisão, aonde os anúncios são caríssimos, os peritos já elaboraram uma tabela de preços para ganhar uma eleição. Nessa medida falam de
$200,000 dólares para vereador duma municipalidade pequena, um milhão para presidente duma Câmara
média, cinco milhões para senador e dois biliões para presidente.É óbvio que um homem medíocre, como o actual presidente Bush não teria sido eleito nem para regedor duma freguesia do Texas se não tivesse a suportá-lo
a fortuna da família e os grande magnatas da indústria do petróleo, dos químicos, dos armamentos e outras.Por
coincidência, o Sr. Bush está, neste momento, contra a opinião de muitos dos seus compatriotas mais distintos,
como intelectuais, artistas, religiosos, cientistas e até duma boa parte do público americano, a preparar-se para
gastar biliões numa guerra contra um país como o Iraque, empobrecido pelas sanções, e com uma população
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de dezoito milhões e meio de pessoas, apenas por que os desgraçados têm a infelicidade de ter no seu terreno
uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Também as empresas que fabricam as bombas, aviões e todo
o arsenal de guerra americano, estão a esfregar a mão de contentamento pela possibilidade de fazere um grande
negócio com os seus instrumentos de destruição. Não é preciso ser muito esperto para chegar à conclusão que,
as companhias de petróleo e das máquinas de matar seres humanos, irão suportar, outra vez o Sr. Bush, na
próxima campanha eleitoral.
A NOVA LEI
Devo esclarecer que, contra a opinião de muita gente, acredito que a maioria dos políticos canadianos são
pessoas honestas. Aliás, mesmo que não o quisessem ser, teriam grandes dificuldades, uma vez que as suas
finanças estão, não só sujeitas ao controle da lei, como a escrutínio dos jornalistas. No entanto, pelo facto de
dependerem de contribuições particulares, é natural que, quando se trata de tomar decisões políticas importantes, sejam influenciados por aqueles que contribuiram para as suas campanhas. Não me parece que a empresa A chegue ao pé dum membro do Parlamento e lhe diga que apoie uma certa lei, que nos irá beneficiar. No
ambiente em que vivemos, seria suicídio político, para um deputado, consentir isso. No entanto, quando chega
a hora de tomar uma decisão, é natural que o político, que se quiser continuar no lugar estará já a pensar na
próxima campanha eleitoral, seja tentado a votar de forma a beneficiar os futuros contribuintes, para obter os fundos que irá necessitar para manter o seu lugar. Aliás, mesmo que isso não aconteça, é necessário que o processo eleitoral mostre ao povo que está acima de influências financeiras e que pobres ou ricos, todos temos um só
voto e a mesma influência eleitoral. Como diziam os Romanos, a mulher de César tem, não só que ser séria,
mas também parecer que o é.
Conforme mostram as sondagens da opinião pública, no momento presente 88% dos canadianos pensam
que as pessoas com dinheiro têm muita influência no governo do país. Possivelmente essa é a razão por que a
percentagem de abstenção ao processo eleitoral tem subido no Canadá, tendo atingido no ano 2000 o número
mais alto em tempo de paz, 39%.Segundo o novo projecto-lei, corporações, empresas, associações ou Uniões
serão proibidas de dar dinheiro a partidos poíticos ou a candidatos para uma eleição. No entanto, negócios e
Uniões poderão dar $1,000 dólares, por ano, aos candidatos a deputado ou às associações dos círculos
eleitorais federais.Doações individuais não poderão exceder os 10,000 dólares por ano, por cada partido e seu
candidato. Os chamados "trust funds", depósitos de dinheiro quase secretos, usados pelos políticos para os utilizarem nas campanhas eleitorais são proibidos.Todo o dinheiro dado a um candidato à nomeação por um partido terá de ser divulgado.Para compensar a falta de fundos, causada pela nova lei, o Estado irá subsidiar os candidatos e os partidos políticos.
VERDADEIRA DEMOCRACIA
Embora o novo sistema venha a custar ao governo cerca de 40 milhões de dólares em anos de eleições e 20
milhões nos outros, é uma quantia bem gasta, tanto mais que num orçamento de vários biliões, é caso para dizer
que se trata de uma gota no oceano.
Embora esta lei venha a representar um grande progresso para uma verdadeira democracia neste país, ela
não é uma ideia nova ou revolucionária. No Quebéque que, como em muitas outras coisas, está à frente do resto
do país existe uma lei semelhante há 25 anos. Também legislações deste género existem na província de
Manitoba e em muitos países europeus.Uma das vantagens da nova lei será dar mais possibilidades às mulheres
de concorrer às eleições. Como é sabido, por razões que têm sido estudadas por vários autores, elas têm mais
dificuldade em angariar fundos para uma campanha eleitoral. Esperemos que a nova legislação venha a facilitar
a entrada de mais mulheres no parlamento e no governo. Afinal, elas constituem mais de metade da população.Claro que muitos cínicos perguntarão por que é que o Sr. Chrétien só agora, depois de 10 anos no poder,
e de, durante esse tempo, ter recebido milhões das grandes empresas e de vários milionários, é que se lembrou
de promover semelhante lei. Também há quem diga que esta lei foi feita para tornar a vida difícil do candidato
ao seu lugar, Paul Martin, homem com grande influência na alta finança e que já tem, neste momento, amealhados 5 milhões de dólares para a sua campanha para a liderança do Partido Liberal e, portanto, para o lugar de
Primeiro-Ministro.Enfim, mais vale tarde do que nunca, e seja qual for o motivo que levou Chrétien, no fim da sua
carreira e, quando já não precisa deles, tirar aos ricos e às grandes corporações a influência que tinham no
processo eleitoral, não há dúvida que o actual primeiro-ministro do Canadá deu um passo em frente para o esta-

23

Dr. Tomás M. Ferreira - Voice Luso-Canadian Newspaper Ltd.
belecimento duma verdadeira democracia no Canadá, em que os ricos e as grandes empresas tinham mais
poder que os eleitores, que são afinal o povo deste país.A verdadeira democracia só poderá existir se todos os
cidadãos tiverem os mesmos direitos e se for impossível "comprar votos". Ricos ou pobres, somos todos
cidadãos deste país e deveremos ter todos os mesmos direitos. Só assim se poderá dizer que vivemos numa
verdadeira democracia.
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MAIS VALE POUCO DO QUE NADA
Numa semana, cheia de notícias sensacionais, quase que nos esquecemos duma referente a um
assunto que interessa a todos nós - a Saúde.
A morte dos sete austronautas na Colúmbia, uma nave espacial a que alguém baptizou, em português, de
"Vaivém" , quando a palavra "shutle" significa veículo para distâncias curtas, e a apresentação nas Nações
Unidas pelo general Powel das "provas" que o governo americano tem para invadir o Iraque e deitar a mão ao
seu petróleo, ocuparam a maior parte do espaço e do tempo dos meios de comunicação social deste país. No
entanto, estes dois factos, uma tragédia, causada por uma política de exploração espacial, que me parece a mim
errada, e arriscando inutilmente vidas humanas, por razões mais políticas do que científicas e apresentação às
Nações Unidas, de fotografias e gravações que, tanto podiam ser obtidas no Iraque, como nos estúdios mais
modestas dos E.U., como justificação para a invasão duma nação com a morte de milhares de civis inocentes,
fizeram quase esquecer o acordo entre o Primeiro-Ministro do Canadá, Sr. Jean Chrétien, e os PrimeirosMinistros das dez Províncias do Canadá, no que se refere ao dinheiro destinado aos Serviços de Saúde.
Como eu e os meus leitores vivemos no Canadá, e em qualquer altura podemos adoecer, dedicarei a este
assunto o meu artigo de hoje.
UM SISTEMA COMPLICADO
Dirá o leitor menos conhecedor de como estas coisas funcionam neste país, "Afinal, porquê tanto barulho, se
todas as verbas de que estão a falar são o dinheiro do Estado, isto é, do contribuinte que somos todos nós, que
vivemos no Canadá?".
Como é sabido, desde que, nos anos sessenta, se criou o presente sistema médico no Canadá, conhecido
pelo nome de Medicare, representado na Província do Ontário pelo O.H.I.P. (o tal a que, erradamente, chamam
Ontário Hospital), que as verbas para a saúde são divididas entre o governo federal de todo o Canadá, com a
sede em Otava e neste momento chefiado pelo Sr. Chrétien, e os governos das províncias, no caso do Ontário
com a sua capital em Toronto e chefiado pelo Sr. Eves. No princípio as coisas eram muito simples de entender,
com o governo federal e o das províncias, cada um deles pagando metade da despesa dos Serviços de Saúde.
Quando há dez anos, dada a existência dum grande déficite nas contas do governo do Canadá, se começou a
"apertar o cinto", o governo federal em Otava, já nessa altura com o Sr. Chétien como Primeiro-Ministro, iniciou
uma série de cortes que fizeram baixar a sua participação nos custos de Saúde de metade para muito menos.
A DANÇA dos BILIÕES
O leitor ficará talvez surpreendido que eu, sempre preocupado em fornecer números exactos, tenha acabado o parágrafo anterior com a palavra menos em vez de mencionar um número. O facto é que, nos últimos dez
anos, com os governos do Canadá e das Províncias cada vez mais interessados em fazer economias, mas, claro,
por razões políticas a querer atirar as culpas uns para cima dos outros, é difícil saber ao certo qual é a parte e o
que cada um paga das despesas. Assim, enquanto os sujeitos em Otava dizem que pagam 30 ou 40% da despesa, os da Província do Ontário, e os das outras, dizem que é apenas uns 15 a 20%. Por exemplo, depois do presente acordo, o Sr. Chrétien diz que deu às Províncias $17,3 biliões de dólares e elas dizem que vão receber
$12. O leitor dirá "Como é que diabo os homens e mulheres que fazem as contas dos governos em Otava e nas
províncias se enganaram e perderam, apenas, $5,3 biliões de dólares?" Calcule-se o que seria se os nossos
Bancos fizessem o mesmo erro!
Claro que tudo se trata da maneira de fazer as contas e, ao que parece, os funcionários dos Ministérios das
Finanças dos governos deste país, à semelhança dos das grandes empresas, estão cada vez mais habilidosos
na arte de cozinhar as contas. É óbvio que os 5,3 biliões de dólares não desapareceram - apenas estão contabilizados de maneira diferente.
RESTITUINDO O DINHEIRO
É importante notar que este novo dinheiro "oferecido" pelo Sr. Jean Chrétien, nem é oferecido, uma vez que
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se trata do nosso dinheiro, nem é novo, uma vez que o que está a acontecer não é vinda de novas verbas para
a Saúde, mas apenas se está a voltar à situação dos princípios dos anos 90, do século passado. Com toda a
conversa assustadora sobre o aumento no custo dos Serviços de Saúde, devido à subida no preço dos remédios, maior número de pessoas idosas e novas tecnologias, a razão para a chamada crise é o facto que hoje se
está a gastar, tendo em conta a inflação, menos do que se gastava há dez anos. Não estão a dar mais dinheiro,
mas a restituir o que nos tiraram. O que realmente necessitamos é dum aumento de verbas para a saúde e não
truques mirambolantes com as contas para nos convencer que estamos a receber um grande favor. No Canadá
diz-se que um optimista olha para um copo de vinho e diz que está meio cheio, enquanto o pessimista pensa que
ele está meio vazio.
No caso das negociações da semana passada em Otava entre o Sr. Chrétien, primeiro-Ministro do Canadá,
e os primeiros-Ministros das províncias, os territórios constituem outra história por sinal triste, a que me referirei
mais adiante, a parte do copo cheio foi o ter havido um acordo e terem vindos os tais $12, ou serão $17,2 biliões
de dólares para os cofres da província. A parte vazia foi não ter sido mais dinheiro e os governos envolvidos não
terem abordado alguns problemas importantes, como o perigo iminente da introdução da Medicina privada, a que
eu chamarei comercial, neste país e a instituição de verdadeiras reformas no sistema, conforme foi preconizado
pela Comissão do Sr. Romanow.
Depois de 12 horas de negociações, em que o Sr. Chrétien oferecia $10 biliões e as províncias pedia, $15
biliões, ele lá deu mais $2 biliões, ficando a verba em $12, ou como diz o governo de Otava, $17,3. Como se vê,
nem sequer conseguiram chegar a acordo de quanto é que um dava, e quanto é que os outros recebiam. Enfim,
mais bilião, menos bilião, o que interessa é que venha mais dinheiro para a Saúde, que é uma coisa que nos
vai atingir mais do que a tragédia da nave espacial Columbia, ou aventuras bélicas do Sr. Bush, na sua ânsia de
dominar o mundo, para fazer o povo americano esquecer os seus problemas, criando uma guerra pseudopatriótica e tomar conta duma das reservas de petróleo mais ricas do mundo.
OS ESQUECIDOS
Os Srs. Dennis Fentine, Stephen Kakfwi e Paul Okalik, primeiros-Ministros do Yukon, dos Territórios do
Noroeste e de Nunavut, os três territórios que, com as dez Províncias, constituem o Canadá, recusaram-se a
assinar o Acordo com o governo federal do Sr. Chrétien. Dizem eles, e muito bem, que os povos, que vivem nessas regiões longínquas e inóspitas do país, necessitam de mais dinheiro para a Saúde. Como um deles disse,
uma pessoa ir ao médico nessas áreas, é como estar em Otava e visitar um consultório em London, devido às
grandes distâncias existentes. Além disso, uma viagem de ambulância que custa em Toronto algumas dezenas
de dólares, no Norte do país vai para umas centenas ou milhares de dólares.
Ainda me lembro das histórias que o meu filho me contava, quando era piloto de avião-ambulância e tinha de
ir durante a noite, muitas vezes com tempestades de neve, buscar uma pessoa que tinha adoecido numa aldeia
remota do Norte deste país.
Os dirigentes dos Territórios exigem, e com toda a razão, que as condições especiais em que vive a sua população, mereça da parte do governo federal uma atenção especial e verbas adequadas. Afinal, a maioria deles
são nativos, os verdadeiros canadianos e os donos da terra que nós, os imigrantes, ao longo dos séculos e desde
os Corte-Reais e Giovanni Caboto (também chamado John Cabot), a Cartier, Champlain e até os primeiros portugueses dos anos cinquenta, vieram conquistar.
RESULTADOS
A vinda para os cofres das províncias dos tais $12 biliões, ou $17,3 como diz o Sr. Chrétien, destinados à
saúde é, sem dúvida, uma boa notícia - afinal, vale mais pouco que nada.
Parte desse dinheiro irá para o chamado "Home care" (cuidados domicilários) destinado a ajudar as pessoas
que estão doentes em casa. Com a população a envelhecer e com a medicina moderna prolongar cada vez mais
a vida dos que estão gravemente doentes, os cuidados domiciliários são essenciais no sistema de Saúde.
Outra verba que irá ser aumentada é aquela que cobrirá o pagamento de medicamentos extremamente caros.
Como é sabido, alguns medicamentos, recentemente descobertos, para certas doenças, como artrite
reumatóide, esclerose múltipla (MS), hepatite C, SIDA e certos cancros, custam milhares de dólares, sendo
muitos deles pagos, no Ontário, através dum plano, chamado Trillium, ou da assistência Social (Welfare).
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É de esperar que, na Província do Ontário, parte do dinheiro, recebido do governo federal em Otava, seja utilizadonas novas tecnologias, como MRIs (ressonância magnética) CTscans (TACs), e outra aparelhagem de
preços elevados. Isso irá reduzir o tempo de espera para estes testes que, no momento presente, é excessivamente longo, com excepção das situações de extrema urgência.
Cuidados paliativos, aqueles que recebem as pessoas com doenças incuráveis e no fim da sua vida, assim
como serviços comunitários de Saúde Pública irão também ser beneficiados com as novas verbas.
Outra área em que, ao que parece, as verbas transferidas do governo federal para as províncias, será usado
é o da melhoria da informática na medicina. No momento presenta, a informação sobre um doente está, muitas
vezes, disseminada por consultórios médicos, vários hospitais e outras instituiçòes. Isto leva, não só à duplicação
de testes, mas até a perigos para a saúde do paciente. É frequente constatar-se que um doente fez, numa semana, a mesma análise ou os mesmos testes no consultório do seu médico de família, dois ou três especialistas,
Emergência e até em mais do que um hospital. O mesmo sucede com os medicamentos. Ainda ontem vi, no meu
consultório, um doente de mais de 65 anos, portanto, com os remédios pagos pelo Estado, pessoa com vários
problemas clínicos sérios, que está a tomar mais duma dezena de remédios caríssimos e esteve internada no
hospital alguns dias. Antes de sair, deram-lhe uma receita para três meses dos novos medicamentos e disseram-lhe que deitasse fora os que eu lhe tinha receitado. Quando verifiquei os remédios constatei que o doente,
com excepção dum medicamento, tinha recebido uma receita igual à que eu lhe tinha dado antes de ir para o
hospital!
Se parte do dinheiro que o governo do Ontário irá receber for aplicado na resolução deste problema, será
benéfico para a saúde dos doentes e far-se-ão economias de verbas que poderão ser utilizadas noutras áreas
da Saúde, como o "home care"(cuidados domiciliários) ou saúde mental.
Finalmente, com a vinda de mais dinheiros fala-se, mais uma vez, na introdução do sistema do 24/7, em que
os doentes estarão cobertos 24 horas por dia, 7 dias por semana, com cuidados médicos, em vez de, quando
tiverem alguma doença fora de horas, seja ela uma infecção no ouvido ou um ataque de coração, terem de ir à
Emergência, o que torna os serviços clínicos muito mais caros e, claro, menos eficientes.
Infelizmente, e isto é um assunto muito difícil de resolver, tanto mais que a classe médica não parece disposta
a modificar os seus hábitos. Como disse um comentador no Globe and Mail, John Ibbitson, os médicos não
gostam de modificar os seus consultórios, desconfiam das "nurse practioners" (enfermeiras especializadas) e
estão convencidos que ganhariam menos e só mudariam de ideias se fossem convencidos por enormes verbas
de dinheiro ou ameaçados com punições terríveis, duas condições que não irão acontecer.
A propósito, a culpa não é só dos médicos de família. Conheço muitos cirurgiões que, depois de fazerem uma
operação complicada, mandam o doente para casa e dizem-lhe que, se tiver algum problema, para ir à
Emergência onde, muitas vezes, não há informação alguma sobre a operação. Quanto a certos especialistas,
como os oftalmologistas (doenças dos olhos), à sexta-feira, especialmente no Verão, ninguém mais os vê.
CONCLUINDO
Como cidadãos ou até apenas residentes deste país, deveremos estar satisfeitos porque o governo federal
resolveu, finalmente, aumentar as verbas destinadas à Saúde e ter começado a pensar na reforma do Sistema
Médico. Infelizmente o dinheiro transferido de Otava para as Províncias é menos do que seria necessário, e a
amboa, governo federal e provincial, parece faltar-lhes a visão suficiente para reformar o Sistema a sério e para
o defender da medicina comercial, a qual irá criar um sistema para os ricos e outro para os pobres.
É preciso que todos os que vivemos neste país nos interessemos pelo problema da Saúde, falando com os
nossos membros do Parlamento provincial e federal e participando em quaisquer iniciativas na comunidade, relacionadas com a Saúde, como as que se têm realizado no St. Christopher House, e outras instituições e hospitais.
Enfim, trata-se da nossa saúde e devemos lutar por ela.
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O DIA dos CORAÇÕES
Este ano houve um dia dos Corações Especial
Escrevo, como de costume, à sexta-feira, numa altura em que por todos os lados se fala da guerra que,
em breve, o Sr. Bush e o seu cúmplice, o Sr. Blair, vão desencadear contra o povo do Iraque. Depois
duma dezena de anos de sanções que custaram, no Iraque, segundo as próprias Nações Unidas, centenas e milhares de mortos, sobretudo crianças, devido às carências de alimentos, medicamentos e outros cuidados médicos, muitos mais irão perecer, especialmente civis, na guerra que estes dois sujeitos
vão iniciar.
Hoje, porém, é dia 14 de Fevereiro, o dia dos corações, e não irei abordar coisas tristes, mas sim uma luta,
não para matar, mas para salvar vidas. Na realidade, o artigo de hoje não será sobre os tais corações vermelhos, que hoje se vêem por todo o lado, seguindo a tradição dos Romanos que tinham uma festa pagã dedicada
ao Amor, no dia 14 de Fevereiro, data que mais tarde viria a ser a de comemoração do São Valentim, um mártir cristão que morreu no ano 270 da nossa era. Será sim sobre o dia do coração, este canadiano, para ser promulgado pelo Parlamento do Canadá.
Está, neste momento, depois de ter passado a terceira leitura, a caminho de ser aprovada a proposta de Lei
C-240, que estabelece o dia 14 de Fevereiro como "A day for hearts", ou. na segunda língua oficial da nação,
"La journée du coeur", um dia do coração que será dedicado às doenças do coração congénitas, o que significa
que são de nascença.
Esta proposta de lei foi apresentada por um deputado, o Sr. Joe Spina, que representa a cidade de Brampton
e que nasceu, ele próprio, com uma doença de coração, muito séria, chamada a Tetralogia de Fallot, tendo sido
operado pela primeira vez, em Toronto, em 1957, o que é um caso fora do vulgar porque, embora tenha sido
nesta cidade que se descobriram algumas das técnicas modernas de cirurgia cardíaca, nessa altura as possibilidade de sobrevivência eram muito poucas. De notar que, apesar da sua doença, Joe Spina sobreviveu e até
conseguiu atingir a posição de deputado ao Parlamento do Canadá.
UM POUCO DE HISTÓRIA
Portugueses e canadianos, têm um defeito comum, que é a tendência de se esquecerem das coisas boas que
os seus países fizeram e a dar valor demais aos estrangeiros. Calculo que os luso-canadianos ainda serão
piores. Assim, muitas pessoas neste país, quando se fala nas maravilhas da moderna cirurgia que conseguiu corrigir os defeitos congénitos nos corações das crianças, já ouviram falar nos pioneiros desta especialidade, como
o Dr. Gross em Boston, o Dr. Taussig em Baltimore, nos Estados Unidos, ou até do Dr. Jaitene em São Paulo,
no Brasil. No entanto, um dos primeiros centros do mundo a fazer cirurgia cardíaca para crianças foi o Hospital
for Sick Children, em Toronto.
A segunda vez que ouvi falar de Toronto, em termos de progresso médico - a primeira tinha sido quando o
meu pai me infomou que estava vivo por ter sido uma das primeiras pessoas, em Portugal, a receber insulina,
inventada, nesta cidade - foi quando, ao estudar as doenças congénitas de coração na Faculdade de Medicina
de Lisboa, aprendi que um tal Dr. Mustard, originariamente um cirurgião ortopédico (especialidade de ossos),
estava a corrigir os defeitos com que muitas crianças tinham nascido, usando técnicas que ele inventara. Por
exemplo, em 16 de Maio de 1963, ele operou usando um método da sua invenção, o primeiro "blue-baby" - bébéazul, devido à falta de oxigénio. Esse bébé, Maria Surnoski-Willing, é hoje uma senhroa saudável, casada e mãe
de filhos.
O Dr. William Mustard mais um grupo de colegas, entre eles os hoje famosos Drs. Keith, Rowe, Vlad e Trusler,
vieram a construir um dos centros mais avançados na cirurgia cardíaca, de crianças no mundo. Essa tradição
tem-se mantido e é uma razão para todos nós, que somos cidadãos deste país ou que pelo menos cá vivemos,
nos sentirmos orgulhosos.
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DOENÇAS de CORAÇÃO CONGÉNITAS
Doenças congénitas no coração das crianças são bastante comuns. Em cada 100 crianças que nascem neste
país, ou em qualquer outro, uma sofre dum defeito no coração, do que resulta que existem no Canadá cerca de
82.000 pessoas, com menos de 18 anos que têm este problema.
Infelizmente, não se sabe a maneira de evitar estas doenças e, com raras excepções em que as mães sofriam de certas infecções como a rubéola (german measles), ou certas doenças genéticas (familiares), nem se
sabe a causa das doenças congénitas do coração.
Uma vez que pouco se pode fazer para evitar estas doenças, de notar que no Canadá e em Portugal todas
as crianças são vacinadas contra a rubéola, é importante que se descubram estas condições o mais cedo possível, a fim de as tratar e evitar complicações futuras.
Exame cuidadoso pelo médico é essencial e, claro, os pais devem estar atentos a qualquer coisa anormal nas
crianças, tais como cansarem-se facilmente, palidez ou uma cor de pele azulada (cianose) especialmente à volta
da boca ou do nariz, atraso no crescimento, falta de ar, sonolência, dores no peito, etc.
É importante que pais e até médicos estejam atentos a estes sinais de doenças congénitas do coração
porque, muitas vezes, ela só se manifesta quando as crianças já são crescidas. Por exemplo, em muitos casos
de jovens que morrem subitamente a fazer desportos, existem defeitos de nascença no coração, que nunca tinham sido descobertos.
O DIA do CORAÇÃO
Realizou-se hoje, 14 de Fevereiro, no Hospital for Sick Children, o Dia do Coração, dedicado à promulgação
dum decreto pelo Parlamento do Canadá para a promoção do conhecimento das doenças cardíacas congénitas,
organizado pela CHASE (Children's Heart Association for Support and Education - Associação para o suporte e
educação sobre as doenças de coração das crianças). Esta organização cujo nome explica os seus fins,
preparou uma interessante e comovente comemoração, acompanhada por um Telethon em que se envolveram
as estaçòes CFRB, EzRock e Mix 99.9, e também várias actividades para crianças e suas famílias. De notar que
um dos directores desta organização é uma jovem luso-canadiana, Delilah Simões-Shand.
A cerimónia foi iniciada por um dos directores da CHASE, o Sr. Mike Ferry, que tem uma filha, Nathalie (foto
na capa com o pai), que nasceu com um defeito no coração e que foi operada no Hospital for Sick Children. A
menina, que deveria ter uns 4 anos, enquanto o pai falava, portou-se como uma criança da sua idade, pulando,
correndo e brincando, o que era um bom sinal do êxito da operação.
Também falou o deputado Joe Spina, a que me referi acima, o qual, em palavras simples e comoventes,
descreveu a sua luta contra a doença, as operações a que fora submetido, e como tinha vencido na vida chegando atá ao prestigiado lugar de deputado no Parlamento nacional.
Também falaram o Dr. Andrew Redington, director da Cardiologia do Hospital for Sick Children, pessoa modesta e simpática que fez notar que os êxitos obtidos no Hospital não se deviam apenas aos médicos como ele,
mas a todo o pessoal de Enfermagem e técnicos e também à coragem e detemrinação dos pais e dos jovens
pacientes.
Também foi interessante ouvir o Dr. Gary Webb, um cirurgião cardíaco que, neste momento, vê os jovens
tratados no Hospital for Sick Children e que atingiram a idade adulta, que fez notar que, se por um lado existem
cada vez mais crianças com doenças congénitas do coração a atingirem a idade adulta, por outro, é necessário
que algumas delas sejam seguidas pelos médicos e até tratadas.
Finalmente, falou uma jovem com 11 anos, nascida com uma doença cardíaca congénita estremamente séria,
que, graças a várias operações cirúrgicas, está na escola aonde é boa aluna, pratica desportos e tem uma vida
absolutamente normal. Para mim que tinha aprendido que essa doença, em que uma parte do coração está
atrofiada, matava sempre, foi como se estivesse a presenciar um milagre.
As minhas responsabilidades profissionais e a necessidade de escrever este artigo não me permitiram assistir a todas as actividades deste "dia do coração", mas o que presenciei deixou-me feliz por constatar que,
enquanto uns gastam biliões para "espalhar a morte e o sofrimento", ainda há outros que trabalham para ajudar
os doentes e para que exista um mundo mais feliz e melhor. Soube que, entre as muitas actividades para as crianças e adultos esteve incluida a visita do jogador dos Raptors, Michael Bradley.
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Parabéns aos médicos, cientistas, enfermeiras e outro pessoal do Hospital for Sick Children, que trabalham
para combater a doença e o sofrimento das crianças com doenças congénitas de coração e também aos voluntários do CHASE que os ajudam e suportam.
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O PAI NATAL em FEVEREIRO
trouxe mais 25 biliões de dólares, mas esqueceu-se de
Toronto e das outras cidades
Se o leitor vive no Canadá, ou se dalguma forma tem ligações financeiras com este país, como sejam
uma pensão, propriedades ou investimentos, tem uma razão para ler este artigo porque trata de assuntos que, com certeza lhe dizem respeito. Na realidade, trata do orçamento do governo do Canadá, o qual
irá afectar a qualidade dos serviços de Saúde, a Educação, os benefícios às crianças de famílias necessitadas, os impostos que pagam os pequenos e médios negócios, e tantas outras coisas que atingem a
nossa vida diária.
Infelizmente, certos elementos da nossa média não dão importância suficiente a estes assuntos, preocupando-se mais com problemas que pouco nos afectam ou são superficiais e de interesse apenas recreativo.
Como é sabido, o Sr. John Manley, Ministro das Finanças do governo do Sr. Jean Chrétien, acabou de apresentar o seu orçamento, o que é, em linguagem mais popular, a forma como ele irá gastar o dinheiro do governo federal que é, como quem diz, o nosso dinheiro. Depois de dez anos a apertar o cinto, para compensar os
desperdícios do passado, o governo decidiu-se, finalmente, a abrir os "cordões à bolsa", que já estava bem cheia
e tornar-se generoso. Os mais cínicos dizem que o Sr. Chrétien que, dentro dum ano, irá deixar a política de vez,
quis, antes de se ir embora, deixar uma boa impressão, não só para o presente, como para a história, aquilo a
que os comentadores políticos chamam a sua "legacy", e que se poderá traduzir em português por "sua herança
política".
Porém, mais do que as intenções de Jean Chrétien, o factor dominante desta generosidade - o governo vai
gastar mais 25 biliões de dólares do que no orçamento anterior - é o facto de que os cofres estão cheios. Esta
prosperidade é o resultado das economias, à custa dos cortes feitos, nas últimas décadas, nos serviços muitos
deles essenciais como a Saúde, Educação e Serviços Sociais, duma economia canadiana que está em primeiro
lugar entre os países dos chamados G8 (grupo das 8 economias mais desenvolvidas do mundo), e temos de o
reconhecer, a boa administração que temos tido nos últimos anos.
Não devemos esquecer que este é o sexto Orçamento consecutivo sem um déficite e aquele em que mais se
gastou, desde o tempo, há vinte anos, em que Marc Lalande apresentou os planos financeiros do último governo de Pierre Trudeau. A grande diferença é que nessa altura existia um grande déficite, que hoje, à custa de
muitos cortes, desapareceu.
Assim, o orçamento propõe-se gastar nos diversos programas, que subsidia, $149,6 biliões de dólares no ano
fiscal de 2004-2005, em vez de 124,2 biliões como o ano passado. Iremos agora abordar a forma como este dinheiro será gasto, especialmente os "vencedores", os departamentos que mais serão beneficiados e os "esquecidos", os dois que não foram contemplados.
OS VENCEDORES
Depois de tantos anos de cortes, finalmente abriram-se os cordões à bolsa para a Saúde e pode-se afirmar
que este sector foi o mais beneficiado pelo orçamento. As províncias irão receber 16 biliões durante os próximos
cinco anos para cuidados médicos primários, "home care" (serviços domiciliários) e pagamento de medicamentos extremamente caros. Serão dedicados $5,5 biliões para prover novo equipamento para diagnóstico, tais
como os TACS (CTs scans) e Ressonância Magnética (MRIs) que, como é sabido, são muito importantes na
medicina moderna e dos quais existe uma certa carência no Canadá, especialmente fora dos grandes centros
como Toronto e Montréal.
Não irei descrever todos os milhões e biliões que vão ser gastos, o que para o leitor e para mim são números
que pouco significado têm, mas referir-me-ei a alguns pontos, considerados importantes, que estão mencionados no orçamento. Há aumentos nas verbas para estudar a criação de novas tecnologias, tornar mais eficiente
o sistema de aprovação de novos medicamentos, criar mais clínicas e outros serviços semelhantes, verbas para
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pagar subsídios de desemprego às pessoas cujos familiares estão seriamente doentes ou a morrer, medidas
para aumentar o número de médicos e enfermeiras, novos fundos para diminuir as listas de espera para admissão nos hospitais e certos testes, subsídios para aumentar o número de ambulâncias, mais dinheiro para os hospitais escolares, etc.
Duas iniciativas que também receberão novas verbas neste orçamento serão a criação dum serviço que permita aplicar os novos sistemas de informática à informação médica, de forma a evitar a repetição de testes que
são caros e perigosos, e, claro, melhroar a qualidade do tratamento e o gasto de 45 milhões, nos próximos cinco
anos a ajudar a combater um problema sério a que muito me tenho referido, nestas colunas e na rádio e televisão - as crianças com peso a mais, um problema de saúde pública da nossa época que, infelizmente, tende a
ser ignorado, especialmente em certas comunidades, como a luso-canadiana e os povos nativos.
• O Canadá, que é dos países desenvolvidos que menos ajuda as naçòes pobres, finalmente envergonhouse e decidiu-se a aumentar essas verbas em 8%, o que consiste em $1,8 billiões.
• Também finalmente, o governo federal lembrou-se das crianças, oferecendo $935 milhões de dólares às
províncias para os cuidados infantis como creches, infantários e outros serviços para crianças em idade préescolar.
• Como é sabido, o Canadá, ao contrário dos Estados Unidos, que, pelos vistos se considera acima das outras nações, foi um entre mais duma centena de países que assinaram o Acordo de Kyoto, destinado a diminuir
a produção de gases, que produzem a poluição da atmosfera e que estão a envenenar o mundo em que vivemos. O governo irá gastar $2 biliões para desenvolver novas tecnologias para combater a poluição, especialmente formas de energia, como a eólica (produzida pelo vento), que não produzem poluição.
• Os povos nativos, os índios e os inuit, que são afinal os donos da terra que nós todos ocupamos, quer tenhamos vindo de França há 400 anos, de Inglaterra há 350 ou de Portugal há 50, são, como se sabe, os que
pior vivem neste país. O governo irá dar $1,4 biliões de dólares para melhorar os serviços prestados a esta parte
da população, especialmente nos serviços de Saúde que, conforme escrevi num artigo anterior, são extremamente caros, devido às grandes distâncias e aos problemas sociais como o alcoolismo e o desemprego.
• As Forças Armadas que, na opinião de muitas pessoas neste país, gastam demais, precisavam de ser
reduzidas a metade e não se deveriam meter em guerras no estrangeiro - afinal o único Estado que nos atacou
foram os Estados Unidos, em 1812 - vão receber mais $950 milhões de dólares, o que eleva o seu orçamento a
$12,75 biliões o que é 4,4 vezes mais do que o Canadá gasta na ajuda aos países subdesenvolvidos. A propósito o que o Canadá se propõe gastar na ajuda às nações pobres é ainda, proporcionalmente ao rendimento
nacional, menos do que se dispendeu em 1993.
O governo irá gastar $1 bilião de dólares a construir e renovar habitações de renda económica. Esta é uma
medida bem necessária, dado, como é sabido, o preço da habitação neste país, especialmente nas grandes
cidades como Toronto, é alto e não se justifica que, num país rico como o Canadá existam pessoas que não têm
onde viver e tenham de recorrer aos abrigos de emergência, disponibiizados pelas municipalidades ou instituições de caridade.
• O governo irá gastar $41,4 milhões nos próximos dois anos para atrair mais trabalhadores especializados e
estudantes e para ajudar os novos imigrantes a encontrar emprego.
Também irão dispender dinheiro a incentivar os imigrantes a espalhar-se pelo país, em vez de se concentrarem todos em Toronto ou noutras grandes cidades. Outro objectivo será atrair mais trabalhadores especializados e intelectuais e facilitar o reconhecimento dos cursos e treino que adquiriram no seu país de origem.
• O governo irá aumentar os subsídios às famílias pobres com crianças, a aprtir de Julho deste ano. A verba
para esta ajuda às famílias mais necessitadas irá chegar aos $10 biliões de dólares. Por exemplo, o subsídio para o primeiro filho subirá este ano, em Julho, de $2,444 dólares por ano para $2,632, atingindo $3,243 em 2007.
• Os estudantes que continuarem os seus estudos depois de acabarem o grau 12 e ingressarem nas
Universidades ou Institutos profissionais e que tiverem de contrair empréstimos para custear os estudos, também não foram esquecidos no novo orçamento, que lhes destinou $60 milhões de dólares para serem usados
nos próximos dois anos.
• Também irão ser dispendidos $1,7 biliões nos próximos três anos em investigação científica e para criar
Bolsas para Mestrados e Doutoramentos, o que se espera venha a desenvolver a ciência e a tecnologia, neste
país, e evitar que muitos jovens talentos abandonem o Canadá e vão para outros países, como os Estados
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Unidos, a fim de seguirem a sua carreira.
• Os pequenos e médios negócios irão ser beneficiados pelo novo orçamento, uma vez que irão pagar menos
contribuição para o Fundo de Desemprego e poderão investir mais nos seus planos de investimento para a reforma (RRSPs), que irão subir de $13,500 para $18,000 dólares.
Também os pequenos negócios irão beneficiar do facto do imposto de 12% que tinham de pagar quando
atingissem os $200,000 dólares, só os irá afectar acima dos $300,000.
Quanto ao chamado "capital tax" (taxa no valor do negócio) irá ser cortado progressivamente, desaparecendo em cinco anos.
Outras medidas a que não me referirei por falta de espaço, foram tomadas no novo orçamento que irão beneficiar os pequenos e médios negócios, como a mudança no chamado "small capital gains roll over", e aconselho os interessados a consultar os vossos contabilistas.
OS ESQUECIDOS
• Enquanto o Orçamento mostra grande generosidade com os produtores de filmes e televisão estrangeiros,
especialmente americanos, que trabalham no Canadá, aumentando os descontos que podem fazer nos impostos de 11% para 16%, tomou a estranha decisão de cortar em 25% as verbas do Canadian Television Fund
(Fundo de Televisão Canadiano) que é destinado a apoiar as produções nacionais. O Sr. Manley é conhecido
pelo seu entusiasmo pelas coisas americanas. Será que ele resolveu abdicar da cultura nacional e deixar a televisão da nação entregue às idiotices produzidas pelos nossos vizinhos do Sul?
O que nos vale é que ainda temos a TV-Ontario e a estação americana PBS a importar programas ingleses
e australianos.
• Enquanto os proprietários rurais, os tais a quem os portugueses baptizaram de "farmeiros", vão receber $333
milhões no orçamento, as cidades, aonde vive 80% da população do Canadá, não receberam nada para as
chamadas infraestruturas como esgotos, pontes, ruas, habitações e transportes públicos. É verdade que o orçamento destinou $1 bilião de dólares para as chamadas infraestruturas, nos próximos dez anos, porém, desse
número, apenas um bilião vai para as cidades o que queer dizer, como fez notar um Editorial do "Toronto Star",
que no próximo ano a cidade de Toronto estará a tentar obter o seu quinhão nesta verba que é destinada a todas
as cidades, desde St. John's, na Terra Nova, a Victoria, na Columbia Britânica.
Embora alguns dos deputados liberais pela área de Toronto, tenham vindo a público com as desculpas mais
disparatadas a justificar este erro do orçamento, a mais ridícula foi a que ouvi na TV Ontario "de que o NDP e o
Sr. Jack Layton estavam a dominar o Toronto Star", o facto é que todos os Presidentes de Câmara das grandes
cidades canadianas, desde os de esquerda como Glen Murray de Winnipeg, até aos de direita como o Mel
Lastman de Toronto, estão indignados. Enquanto a maioria da riqueza da nação é criada nas cidades, o governo parece que se esqueceu que elas existem. Os problemas criados nas cidades pela falta de verbas para
reparar ruas, pontes, esgotos, habitações de renda económica, serviços sociais, Polícia, Transportes Públicos e
tantas outras coisas necessárias podem ter consequências graves para o país, não só em termos de atraso
económico, como de problemas sociais e de crime. É pena que o Sr. Chrétien não tenha tido a visão suficiente
para se aperceber que o Canadá já não é um país rural, como na sua juventude, mas dependente das grandes
cidades como Toronto, para o seu desenvolvimento económico e cultural.
Voice - edição 769 - 24/02/2003

33

Dr. Tomás M. Ferreira - Voice Luso-Canadian Newspaper Ltd.

MAIS HELICÓPTEROS e BARCOS
menos Tanques e Soldados
O acidente, na semana passada, com um helicóptero Sea King das Forças Armadas Canadianas pode
ter consequências que nos devem interessar a todos. Por um lado chama a atenção para o envelhecimento destes aparelhos, que são essenciais para este país, por outro irá dar um argumento a favor
daqueles, na sua maioria de extrema-direita, que querem gastar mais dinheiro naquilo que chamam a
Defesa mas que, na prática, será envolver o Canadá nas guerras dos outros, especialmente nas dos
americanos, à custa de todos nós, os contribuintes.
Para um país como o Canadá, rodeado por três mares - Atlântico, Pacífico e Árctico - helicópteros são
extremamente importantes. Eles têm, fundamentalmente, duas missões, uma a de proteger a costa contra a
intromissão de indesejáveis, desde imigrantes ilegais até criminosos, traficantes de drogas e os agora tão falados terroristas, a outra, para um país com uma costa tão vasta e um clima que, como todos sabemos é
inclemente, é a de acudir àqueles que estão em perigo no mar. Esta última missão tem-se tornado mais importante, dado que, nos tempos presentes, muitos barcos que navegam nos mares pertencem, oficialmente, a países em que não existem regras de segurança, não se sabe ao certo quem são os donos e, muitos deles estão
velhos e a cair aos bocados. Se um desses navios naufraga ou se escangalha, frente à costa canadiana, este
país tem a obrigação legal e moral de os ir ajudar.
POLÍTICA ACIMA do BOM-SENSO
O último governo conservador do Sr. Brian Mulroney decidiu, e muito bem, que os helicópteros das Forças
Armadas Canadianas, os "Sea Kings" estavam a envelhecer e necessitavam de ser substituídos, tendo sido
escolhido um modelo chamado o "Cormorant" (o corvo marinho). Jean Chrétian, que estava nessa altura na
oposição, prometera que, se fosse eleito, iria imediatamente cancelar o contrato feito por Brian Mulroney. Como
é sabido, os conservadores foram derrotados e Chrétien, no que alguns dizem foi a única promessa que ele realmente cumpriu, cancelou o contrato, o que custou ao Canadá, isto é, a nós contribuintes, muitos milhares de
dólares em indemnizações. Entretanto, os "Sea King" foram envelhecendo, o Canadá ficou sem helicópteros
novos e, claro sem uns bons milhões de dólares pelas tais indemnizações por ter quebrado o contrato com a
companhia que fazia os "Cormorant".
De notar que dos 41 Sea Kings, comprados em 1963, 12 caíram e ficaram destruidos, 31 sofreram danos
sérios, mas foram reparados. Entretanto, 10 pessoas morreram em desastres - 2, em 1967, 4 em 1971 e 4 em
1994. Também 6 pessoas ficaram gravemente feridas, em acidentes com estes helicópteros.
Quanto ao governo do Sr. Chrétien, continua a adiar a decisão de comprar novos helicópteros até 2004 por
que, ao que dizem as más línguas, o Primeiro-Ministro quer-se ir embora, antes da decisão formal, pois, ao que
parece, o helicóptero escolhido por uma comissão de peritos será, nem mais nem menos, que o Cormorant, que
já era o preferido pelo governo de Mulroney. É caso para dizer que, enquanto estes senhores fazem jogos políticos, o contribuinte paga, os pilotos dos helicópteros arriscam a sua vida e a nação não tem os aparelhos que
precisa.
MAIS UM DESASTRE
Na semana passada, um helicóptero Sea King, ao levantar vôo dum barco de guerra canadiano, "o Iroquois,
a caminho do Golfo Pérsico, caiu no convés. Felizmente, o helicóptero estava apenas a uma altura de 10 metros e só duas pessoas sofreram pequenos ferimentos. Calcule-se o que teria acontecido se o helicóptero, em vez
de estar a tão pequena altura, tivesse caído duma maior, provocando grande estragos no barco e na sua tripulação.
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MAIS DINHEIRO?
Conforme informei os meus leitores, na semana passada o governo - isto é, nós todo os contribuintes - vai
gastar mais 800 milhões com as Forças Armadas, o que para os partidos mais à direita no Parlamento, o
Conservador e, especialmente, a Aliança, é muito pouco. Estes senhores e senhoras querem que gastemos
ainda mais com as Forças Armadas que muitos deles gostariam de ver envolvidas, ou melhor, absorvidas pelas
Americanas e com elas a combater por esse mundo fora, desde o Afeganistão ao Iraque e aos pobres desgraçados a quem o Sr. Bush irá atacar no futuro. A propósito, os Estados Unidos também querem que o Canadá
gaste mais dinheiro com as Forças Armadas, a ponto do embaixador deste país ter tido o desplante de o afirmar
em público, em Otava.
Na realidade, para um país que está rodeado de mar, e tem apenas um vizinho, os Estados Unidos, que nos
podem invadir quando o desejarem, o Canadá já gasta demais com a Defesa. Entre os 19 países da NATO
(OTAN) estamos em sexto lugar nas despesas militarres.
Mais despesas com a chamada defesa, para fazer a vontade aos americanos irá comprometer a soberania
nacional canadiana, uma vez que muito do equipamento seria o que os militares chamam de "interoperable", isto
é, funcionaria em conjunto com o dos americanos. Deste modo. estaríamos a gastar dinheiro para ter uma força
armada que apenas trabalharia no interesse dos Estados Unidos.
Como é óbvio, o dinheiro não chega para tudo e o que se gasta com mísseis ou aviões vai fazer falta na
Saúde, Serviços sociais e Educação.
O Canadá tem em todo o mundo a reputação duma nação pacífica, que criou os capacetes azuis - os soldados da paz das Nações Unidas - uma ideia do Primeiro-Ministro Lester Pearson, que lhe valeu o Prémio Nobel
da Paz.
Quanto ideia de que um grande exército nos iria porteger mais dum ataque terrorista, não faz sentido porque
tanques ou mísseis não poderão evitar que um suicida carregado de bombas destrua um avião ou um edifício.
Também a identificação do Canadá como aliado dos americanos, especialmente numa altura em que o Sr.
Bush quer matar e humilhar os árabes e outros povos muçulmanos, só irá expôr o Canadá ao ódio dos terroristas, dos tarados e fundamentalistas, que há por esse mundo.
O QUE NECESSITAMOS
Do que o Canadá precisa fundamentalmente é de defender e proteger a sua costa e os mares limítrofes. Para
isso necessitamos de barcos, aviões ligeiros e, especialmente helicópteros, e não tanques, mísseis ou caças F18 que custam biliões de dólares.
Quanto a pessoal militar, o Canadá precisa dum pequeno contingente para resolver alguns problemas internos que possam surgir e outra para servir com as Nações Unidas.
Pessoalmente, e esta é a opinião da maioria dos canadianos conforme mostram as sondagens da opinião
pública, acho que não precisamos de gastar mais com as Forças Armadas, elas já são uma grande despesa para
um país sem inimigos e que, pelo menos na minha opinião e na de muita gente ilustre, não se deve meter nas
guerras dos outros, especialmente dos Estados Unidos. Afinal, se são eles que se metem nos sarilhos, também
deverão ser eles a resolvê-los.
Quanto aos helicópteros, é necessário que o Sr. Chrétien ponha os interesses da nação acima do seu orgulho, e tome medidas para que se comprem novos aparelhos para substituir os decrépitos Sea King. Se para
arranjar dinheiro para isso for preciso mandar uma dúzia de generais para a reforma e vender os tanques, mísseis e os caças F-18 para a sucata, tem o meu acordo e o de muita gente neste país, nomeadamente intelectuais e dirigentes religiosos.
Precisamos de máquinas que salvem vidas, como os helicópteros e não para matar pessoas como os F-18.
Afinal, trata-se do nosso dinheiro e temos o direito de ter uma opinião sobre a forma como ele é gasto.
Voice - edição 770- 03/03/2003
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REPRESENTANTES
ou CONSULTORES?
Com a aproximação das eleições para o Conselho das Comunidades começa a falar-se - embora,
como sucedeu antes, com muito pouco entusiasmo - sobre esta instituição do governo português. Mais
um assunto que nos diz respeito, e que merece um debate calmo, objectivo e informado. Senão soubermos exactamente, do que se trata será impossível ter uma opinião lógica e coerente sobre o assunto.
A razão para escever este artigo foi uma conversa que surgiu, na semana passada, com um compatriota
nosso que, aparentemente nada tinha que ver com este assunto. A pessoa em questão tinha sido informada
pelos media que, no ano passado, eu tinha sido nomeado pelo conselho de ministros da província do Ontario
para o Conselho distrital de Saúde. Ele, por sinal com muita razão, estava descontente com um determinado
aspecto dos nossos serviços médicos e queria que eu, como seu representante, resolvesse o assunto. Lá lhe
expliquei, da forma mais clara e amável possível, que a função do conselho a que pertenço é a de aconselhar o
ministério da Saúde na planificação da saúde e que eu não representava ninguém, uma vez que essa responsabilidade cabia aos deputados e vereadores. No caso deste conselho, nós temos uma grupo de cerca duma
dúzia de funcionários que fazem pesquisa e produzem planos para os Serviços de Saúde. Todos os meses nos
reunimos para aprovar, rejeitar ou modificar esses planos. Nesta medida, o nosso conselho produz documentos
que dão opiniões sobre assuntos como o número e a distribuição de hospitais, a organização de serviços de
diálise e de visitas domiciliárias, a forma como deverão trabalhar em conjunto os diversos departamentos relacionados com a saúde infantil, etc. Nós apenas aconselhamos o Ministério da Saúde, não representamos
ninguém e, claro, cabe ao governo, escolhido pelos homens e mulheres que os elegeram, tomar as decisões.
Enfim, o conselho de saúde dá apenas conselhos.
UMA FORMA NOVA DE DEMOCRACIA
As democracias que governam os países desenvolvidos como Portugal e o Canadá têm um poder legislativo
(Assembleia da República), em Portugal, e o Parlamento (no Canadá) que fazem as leis e um poder executivo,
que aplica as leis e toma decisões, o governo.
Nos últimos anos tem surgido a ideia que eleger os governantes não chega e que a democracia deve ser participante, ou como hoje se chama, talvez por influência inglesa, participativa, isto é, as populações não se devem
limitar a votar, mas sim também a participar nas decisões governamentais.
Não é o fim deste artigo debater todas as formas que essa participação poderá tomar, tais como comissões
de inquérito, reuniões públicas, sondagens de opinião, "focus groups" (pequenos grupos consultivos), mas apenas duma instituição portuguesa, o Conselho das Comunidades, que é afinal semelhante, como demonstrarei
mais adiante, ao tal Conselho distrital de Saúde a que pertenço.
UMA IDEIA NOVA?
Isto de existir uma instituição que aconselhasse o governo e o Parlamento português sobre os problemas
relacionados com os imigrantes não é uma ideia nova ou original. Muitas nações como a Itália, França e Grécia
têm instituições eleitas ou nomeadas, constituidas por pessoas dessas nacionalidades que vivem no estrangeiro.
No caso dos franceses, essa instituição até tem um papel na eleição dalguns senadores. Em Portugal, a seguir
ao 25 de Abril, criou-se um conselho das comunidades, na altura em que a actual deputada Manuela Aguiar, era
secretária de Estado da Emigração, o qual não era eleito, e que viria a desaparecer, tendo sido substituido pelo
actual Conselho, criado pela Lei 48/96, aprovada pela Assembleia da República em 4 de Setembro de 1996.
A propósito, será talvez altura de esclarecer, usando as palavras da própria lei 48/96 o que é o Conselho das
Comunidades: "Órgão consultivo do governo para as políticas referentes à emigração" e não, de forma alguma,
um representante dos portugueses no estrangeiro que, para isso, elegem deputados à Assembleia da República.
É, pois, importante que se faça a distinção entre os conselheiros que aconselham e os deputados que representam os votantes, na Assembleia da República. É óbvio que a intenção da lei, ao criar conselheiros espalha-
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dos por todo o mundo, em vez de três deputados, é a de criar um órgão consultivo, que possa reflectir os interesses das comunidades portuguesas da diáspora. Clrao que, de forma alguma, a legislação pretende criar uma
espécie de Assembleia da República dos portugueses do estrangeiro que fizesse leis para a Emigração, em contraste e em conflito com a legislação nacional.
Infelizmente, conforme os meus leitores assíduos estarão lembrados, durante os anos em que José Lello
esteve como secretário de Estado, os conselheiros não aconselharam, ou melhor, nunca lhes pediram conselhos. Diga-se de passagem que, pelo menos o Conselho do Canadá, directamente ou por intermédio dos seus
representantes no Conselho Permanente, produziu dezenas de páginas de sugestões que abrangerampraticamente todos os assuntos referentes à emigração desde a educação aos serviços sociais, passando pela famigerada e horrível lei que tiroua tantos milhares de portugueses a sua nacionalidade porque se tinham naturalizado
canadianos.
A propósito, devo fazer notar que o presente secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José
Cesário, finalmente fez uma coisa que muito espantou os pobres conselheiros que passaram os seus cinco anos
de mandato sem que nunca lhes pedissem um conselho - enviou àquele órgão consultivo uma consulta sobre a
"criação dos chamados Conselhos Consultivos das áreas consulares", por sinal uma instituição que tem levantado muita polémica. A propósito, e para que os leitores não fiquem confusos, além do "Conselho das
Comunidades" que, como sabem, é constituido por membros eleitos, existe legislação em estudo para a criação
doutro órgão de consutla, este nomeado, chamado "conselho consultivo" que trabalharia junto dos consules.
Devo dizer que esta "inflação" de órgãos de consutla, tem dado grande polémica, uma vez que há quem pense
que já são demais e que os tais conselhos consultivos iriam fomentar o "clientelismo político", conforme o baptiza um jornal da emigração, e que iria esvaziar e subverter o Conselho das Comunidades. Seja qual a opinião
que se tenha sobre o assunto, é bastante positivo que José Cesário tenha consultado os conselheiros.
De qualquer dos modos, com "Conselho das Comunidades" e "Conselhos consultivos" é caso para se dizer
que não há falta de pessoas e órgãos para consultar. Apenas é preciso que os consultem...
VANTAGENS E DESVANTAGENS
É óbvio que, eleitos ou nomeados, estes órgãos de consulta, se funcionarem poderão estabelecer uma maior
ligação entre os portugueses da diáspora, aqueles que estão em Portugal e o governo português. Conforme mencionei, nos tempos correntes cada vez mais importância se dá à democracia "participativa" e é importante que
exista um diálogo entre os governantes que estão em Portugal e representam todos os portugueses e os elementos da diáspora.
Também é necessário que os portugueses que vivem no estrangeiro não tenham expectativas exageradas e
que pensem que o conselho das Comunidades ou qualquer outro órgão consultivo poderão resolver todos os
seus problemas. É óbvio que os governantes que estão em Portugal irão dar a primazia aos que lá vivem e irão
votar por eles, nas próximas eleições, e a quem terão de prestar contas. Não podemos esperar que os Conselhos, sejam eleitos ou nomeados, possam ter poder para mudar as leis em Portugal, como nós o desejaríamos.
Por outro lado, também não devemos desperdiçar estas oportunidades de sermos ouvidos em Portugal. Não
esqueçamos que todos os partidos portugueses, com lugares na Assembleia da República, suportam a existência de órgãos consultivos como é o Conselho das Comunidades.
Também é importante notar que um conselho só será relevante se o governo estiver dispostoa consultá-lo e
a ouvi-lo. Os tempos do secretário de Estado José Lello foram caracterizados pelo lema "muita parra, pouca uva",
em que este senhor, apesar das palmadas monumentais que dava nas costas dos conselheiros, nunca se deu
ao trabalho de estabelecer um diálogo ou ouvir as suas opiniões.
DIVISÕES
Um colega meu dizia-me uma vez, a respeito das rivalidades que existiam no seu grupo étnico que, quando
há um judeu, há uma opinião, se há dois, existem duas e se forem três, três opiniões diferentes, e assim por
diante, quantos mais forem, mais opiniões existem.
Infelizmente o mesmo se poderá dizer dos portugueses. Eleições são uma coisa positiva, mas, infelizmente,
estimulam as quezílias pessoais. Por outro lado, pelo menos para os portugueses do Canadá, afastados física e
até psicologicamente da política portuguesa, não interessa, de modo algum, transferir as lutas partidárias da terra
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aonde nascemos para o território canadiano.
Infelizmente isso não tem sucedido noutras comunidades, especialmente na Europa e no Brasil, em que o
Conselho das Comunidades tem servido de arena para as lutas políticas portuguesas. Outros dirão que esse é
o preço a pagar pela democracia, mas devo dizer pelo que me tenho apercebido, através dalguns jornais da emigração, que é úm preço muito caro. O que se tem passado em certas comunidades portuguesas no estrangeiro
com o Conselho das Comunidades só tem dado origem a divisões, algumas delas bastante destrutivas e nocivas.
Felizmente no Canadá, embora não se possa dizer que tudo correu como um mar de rosas, essas lutas não
atingiram o grau das deoutras comunidades e as divisões foram mais devidas a choques de personalidades do
que a ideologias políticas que pouco têm que ver com os problemas luso-canadianos.
CONCLUINDO
Embora não tenha tempo de vasculhar nos meus artigos à procura dos números de pessoas que votaram
para o Conselho das Comunidades, eles foram muito baixos, e é caso para dizer que se cada candidato tivesse
uma família grande e todos votassem, teria havido mais participação.
Tudo leva a crer que, pelo menos durante as últimas eleições, a maioria da população portuguesa do Canadá
não se deu ao trabalho de votar e não se interessou pelo Conselho das Comunidades. Este desinteresse veio a
aumentar pela maneira inepta como José Lello lidou com a polémica resultante da eleição do Conselho
Permanente - um exemplo de acção nociva das guerras partidárias em Portugal - e pela forma como ele encarou o Conselho das Comunidades, a quem nunca pediu conselhos ou opiniões. Porém, se não votarmos, também não teremos autoridade para dizer que não nos ligam nenhuma. Afinal, deram-nos uma oportunidade para
manifestar a nossa opinião, por isso deveremos aproveitá-la.
Voice - edição 771 - 10/03/2003
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FINALMENTE DESCOBRI UM!
Algumas reflexões sobre a guerra que, em breve o Sr. Bush e o seu "impedido" Tony Blair, irão desencadear sobre o pobre povo do Iraque.
Até agora ainda não tinha descoberto um português, com excepção do Primeiro-Ministro de Portugal Durão
Barroso, que fosse a favor do ataque ao Iraque pelas forças Armadas americanas e britânicas. Finalmente, um
leitor, ao que me diz, assíduo, escreveu-me a apresentar argumentos a favor de semelhante acto de pirataria
internacioal, que levou um membro do Parlamento inglês a preconizar, no caso da invasão se concretizar, que o
líder do seu partido, o Sr. Blair, deveria ser, não só demitido da sua posição de Primeiro-Ministro, mas enviado
ao Tribunal Internacional de Haia para ser julgado como um criminoso de guerra.
Poderia dizer ao meu leitor que talvez nunca, na História da Humanidade, tenha existido um movimento que
tivesse unido tanta gente, em todos os países do mundo, com a mesma opinião. Começando pelos líderes,
seguindo com os artistas, intelectuais, religiosos e outras pessoas notáveis e famosas, pode-se dizer que desde
o Papa a Nelson Mandela, passando por alguns destacados políticos nos Estados Unidos como o ex-Presidente
Carter e o senador Kennedy, muitos se opõem a esta guerra. Sondagens da opinião pública, feitas em todos os
continentes, incluindo Portugal, Espanha, Itália e Grã-Bretanha, mostram que uma maioria esmagadora da população do mundo se opõe à guerra. O mesmo se passa no Canadá, em que mais de 70% da população é contra o ataque ao Iraque. Interessante de notar que até nos Estados Unidos, apesar duma constante lavagem ao
cérebro feita através dos media - e diziam eles mal do "Pravda" e outros meios de informação nos tempos da
União Soviética - cada vez mais americanos, estão em desacordo com o ataque ao Iraque.
Vejamos, pois, alguns dos argumentos do meu leitor que, pelos vistos, suporta a afirmação do Sr.Bush e seus
ajudantes.
DESOBEDECENDO ÀS NAÇÕES UNIDAS
Um dos argumentos usados pelos Estados Unidos, como uma desculpa para invadirem o Iraque, é que
Saddam Hussein, não obedece às decisões das Nações Unidas no que respeita a se desarmar e que, portanto,
deveria ser atacado. Se não fosse trágica, esta seria uma afirmação ridícula e quenos faria rir a todos.
Um estudo apresentado pela CBC (radiodifusão nacional do Canadá) mostrou que 88 decisões do Conselho
de Segurança das Nações Unidas foram desrespeitadas, sendo mais de 50 delas por Israel, que não quer abandonar os territórios ocupados na Palestina. Outros que desobedeceram às determinações das Nações Unidas
foram a Turquia no caso do tratamento da minoria Curda, a Arménia pela ocupação de parte do Azerbeijão, a
Indonésia pela invasão de Timor, Marrocos pela invasão do território Saharui (Oeste do Sahara) e, claro, os Estados Unidos.
De destacar que todos estes países são aliados dos Estados Unidos. É caso para dizer, quando é que os
americanos vão bombardear e invadir Israel que, por sinal, tem pelo menos uma "arma de destruição em massa",
a bomba atómica e, ao que se suspeita, armas químicas e biológicas.
Vendo-se isolados, os Estados Unidos estão a tentar convencer as nações pobres, no Conselho de
Segurança das Nações Unidas, tais como Angola, Guiné, Camarões, Chile, Paquistão e México. Para isso estão
a ameaçá-los com sanções económicas e a oferecer-lhes biliões para lhes comprar o voto. Também, segundo
informação obtida por um jornal inglês, os Estados Unidos estão a fazer escutas telefónicas e a usar outros métodos de espionagem para vigiar os delegados desses países às Nações Unidas. Calcule-se o que diriam os Media
se o Iraque fizesse o mesmo...
O IRAQUE É UM PERIGO
O Iraque, um país pobre, que está, desde a derrota que se seguiu à guerra do Koweit, reduzido a um terço
do seu território, pois, os terços Norte e Sul estão no que se chama "non fly zone",áreas em que os aviões do
Iraque não podem voar. Essas áreas estão controladas por aviões militares americanos e britânicos que, frequentemente, bombardeiam as Forças Armadas do Iraque as quais não podem entrar nessas áreas. Por exemplo, no norte do país, os Curdos estabeleceram, em território do Iraque, um estado praticamente independente,
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que tem um Parlamento, hospitais e até uma Universidade. De notar que um dos grupos que actua no Norte, sob
a protecção das Forças Armadas americanas, está, ao que parece, pelo menos ideologicamente, ligado ao grupo
terrorista de Bin Laden, o que já serviu de justificação ao Secretário de Estado Americano, Collin Powel, para
afirmar que o presente governo do Iraque era um aliado dos responsáveis pelo ataque às torres gémeas de Nova
Iorque e ao Pentágono em 11 de Setembro de 2001. Como diz o nosso povo, é preciso ter descaramento!
O Iraque tem hoje um pequeno número de tanques e aviões militares antiquados, muitos deles já fora de
serviço, uma vez que, devido ao bloqueio dos últimos 12 anos que se seguiu à guerra do Koweit, não têm recebido peças e materiais para fazer reparações. Quanto às famigeradas armas , nucleares, biológicas e químicas,
apesar de dezenas de inspectores, nada foi encontrado. Interessante que, enquanto o Sr. Powell vai para as
Nações Unidas dizer que sabe que o Iraque tem essas armas todas, ele nunca foi capaz de dizer aos inspectores, aonde elas estão.
Quanto às fotografias que este senhor mostrou, todos os sítios apresentados que eram supostos ser fábricas
de armamento proibido, quando foram visitadas pelos inspectores, estavam vazias e abandonadas há vários
anos. Quanto aos documentos apresentados a provar que o Iraque estava a comprar urânio para fazer bombas,
eram, segundo a investigação feita pelos próprios inspectores, completamente falsos. Também um dos relatórios
escritos pelos Serviços de Segurança britânicos, apresentado por Tony Blair, descrevendo as Forças Armadas
do Iraque, era uma cópia, palavra por palavra, duma tese de doutoramento apresentada a uma Universidade
inglesa há 12 anos. A aldrabice, descoberta por um professor universitário, era tão óbvia que até copiaram os
erros ortográficos que estavam no documento original. É trágico que nações sejam destruidas e milhares de
inocentes venham a morrer por causa de aldrabices como estas.
É caso para dizer que se o Sr. Collin Powel fosse como o Pinóquio, que cada vez que dizia uma mentira lhe
crescia o nariz, pareceria já um elefante.
Entretanto, enquanto os americanos gastam 14 biliões de dólares para colocar um exército à porta do Iraque,
a Coreia do Norte reactivou as suas centrais nucleares e têm, ao que parece, a bomba atómica. Também têm
estado a fazer testes com os seus mísseis que são capazes de atingir o Japão e muitos países da Ásia, o que é
um pouco mais do que os 150 Km autorizados aos do Iraque.
Como dizia um telespectador da CBC, se o Iraque exportasse, em vez de petróleo, couves, os americanos
não se importavam com a sua "ameaça".
ATAQUES PREVENTIVOS?
O governo americano, apesar da fraqueza do Iraque, um país com 20 milhões de habitantes, reduzido a controlar um terço do seu território e sem quaisquer armas modernas - até os mísseis que tinham foram destruidos
porque, segundo os americanos, podiam atingir alvos a 180 quilómetros, em vez dos 150 estabelecidos pelas
Nações Unidas - continua a invocar o argumento de que tem que atacar o Iraque, antes que este ataque os
Estados Unidos!
Segundo as regras das Nações Unidas, a guerra só é autorizada em defesa própria ou se uma invasão está
iminente. Uma vez que o Iraque não tem tropas às portas dos Estados Unidos, nem foguetões, mísseis ou aviões
para lá chegar, não há justificação para o ataque.
A propósito, o Iraque, com 300.000 soldados americanos, armados até aos dentes à sua porta, tanques,
aviões, barcos e mísseis nas suas fronteiras e aviões americanos e britânicos já a bombardear partes dos seu
território é que tinha, segundo a lei internacional, o direito de atacar as forças invasoras que estão na sua fronteira! Também é altura das Nações Unidas passarem uma moção a condenar os Estados Unidos e os seus cúmplices e enviar a esse país inspectores à procura de armas nucleares, biológicas e químicas.
UM DITADOR TERRÍVEL
Claro que o Sr, Saddam Hussein não é boa prenda. Trata-se dum ditador sanguinário que tem oprimido o seu
povo e atacado dois vizinhos, o Irão e o Koweit. Porém, nos últimos cinquenta anos, dezenas de ditadores, tão
maus ou piores do que Saddam Hussein, alguns deles colocados no poder pelos Estados Unidos, como foi
Pinochet, no Chile, ou Suharto, na Indonésia, têm existido por esse mundo fora. No momento presente, existem
ditaduras sanguinárias em todo o mundo, muitas delas apoiadas pelos Estados Unidos, como a Arábia Saudita.
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Se compararmos este país e outros Estados do Golfo Pérsico, onde as mulheres não podem guiar, votar, ir
ao banco, ou desempenhar qualquer cargo político, com o Iraque, pode-se dizer que o Sr. Saddam Hussein, face
aos líderes desses países, é um democrata.
Quanto ao famoso incidente que os Srs. Bush, Powel e companhia estão sempre a mencionar, em que uma
vila habitada por Curdos teve a maioria da população chacinada, por gases tóxicos, ao que parece, segundo a
opinião dum agente da CIA, e que publicou um livro sobre o assunto, esse crime foi cometido pelas Forças
Armadas do Irão. A propósito, o material usado pelo Iraque para a guerra química e biológica contra o Irão foi
fornecido por empresas americanas e inglesas. Durante os nove anos que essa guerra durou, o governo dos
Estados Unidos nada fez quanto a ela, e ainda recentemente a CBC mostrava, numa filmagem antiga, o Sr.
Runsfeld, uma das pessoas mais importantes no gabinete de Bush, em amável conversa com Saddam Hussein.
Nessa altura, quando o ditador do Iraque estava em guerra com o Irão, os governantes americanos não se
ofendiam com o uso dos gases tóxicos, na guerra química.
QUEM VAI SOFRER
Ainda se as tropas americanas entrassem no Iraque e lutassem com o exército do Sr. Hussein fora das
cidades, era caso para dizer que era uma injustiça, uma guerra ilegal e imoral, mas que, no meio de tantas coisas
semelhantes por esse mundo fora, poderia ser esquecida.
Todos sabemos que, à semelhança do que sucedeu na antiga Jugoslávia e no Afeganistão, as Forças americanas e Inglesas irão bombardear cidades, vilas, pontes e aquilo que desejarem. Muitos dos objectivos atingidos são aquilo que a máquina de propaganda americana chama "colateral damage" (destruição colateral), isto
é, as bombas não acertam no lugar para onde vão, e isso acontece em mais de 30% dos casos - e caiem em
vilas, escolas, hospitais e outras áreas onde estão civis. A precisão e o cuidado dos bombardeiros americanos é
bem conhecida no Canadá, pois 4 soldados em serviço no Afeganistão, foram mortos por uma bomba, lançada
por um avião dos Estados Unidos.
CONCLUINDO
Uma guerra no Iraque irá custar milhares de vidas inocentes, que morrerão, não só devido aos efeitos directos das balas, bombas e mísseis, mas também às doenças, fome e privações, causadas pela guerra.
O que é também trágico, nesta corrida desenfreada para atacar o Iraque, é o facto que o Sr. Bin Laden e outros fanáticos e terroristas semelhantes devem estar contentes com a situação. Por um lado, vêem-se livres de
Saddam Hussein de quem eles não gostam, por outro, quanto mais muçulmanos forem chacinados, expulsos
das suas terras e humilhados, maior ódio haverá contra a América e as nações ocidentais e, portanto, será mais
fácil de recrutar suicidas, bombistas e aderentes à sua ideologia.
O deputado trabalhista inglês que dizia que o seu líder e Primeiro-Ministro Tony Blair, se participasse na guerra do Iraque, deveria ser julgado pelo Tribunal Internacional de Haia como um criminoso de guerra, estava absolutamente certo.
É triste que, numa sociedade que se intitula de civilizada, se vá provocar uma guerra, que irá matar e fazer
sofrer milhares de inocentes, especialmente crianças.
Será que os Srs. Bush e Blair e seus cúmplices não têm consciência?
E intitulam-se eles cristãos...
Voice - edição 772 - 17/03/2003
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SADDAM HUSSEIN
Será que as bombas estão a cair em
cima dele ou do povo do Iraque?
BOMBARDEANDO
Embora condenada pela esmagadora maioria da população do mundo, pelos líderes das principais religiões
mundiais, desde o Papa aos dirigentes budistas, protestantes e muçulmanos, rejeitada por pensadores, artistas,
cientistas, escritores em todas as nações do mundo, incluindo os Estados Unidos, o Sr. George Bush e o seu
cúmplice Tony Blair começaram a agressão contra o povo do Iraque que, além de suportar há 24 anos um ditador como Saddam Hussein, esteve sujeito, nos últimos 12 anos, às sanções económicas mais cruéis, que proibiram a importação de certos químicos essenciais para a produção de medicamentos e à purificação das águas
do que resultou a morte de dezenas de milhar de ciranças inocentes, segundo os relatórios das Nações Unidas
e de várias organizações internacionais de Saúde.
Apesar das ameaças e tentativas de suborno, feitas pelos Estados Unidos, apenas cerca de um quinto dos
180 governos existentes no mundo apoiaram esta agressão armada, moral e legalmente injustificável.
Quanto ao governo canadiano, o seu Primeiro-Ministro Jean Chrétien e o Parlamento canadiano, apesar dos
esforços da extrema-direita e de grande parte dos media, dominados pelos grandes interesses financeiros,
rejeitaram categoricamente a participação do Canadá na invasão do Iraque.
Diga-se de passagem que as sondagens da opinião pública mostram que a população do Canadá, à semelhança da de todos os países da Europa, incluindo a Grã-Bretanha, Espanha, Itália e Portugal são contra a guerra contra o Iraque.
Estamos agora a ser sujeitos, neste país e em todo o mundo, a uma ofensiva de guerra psicológica, em que
a propaganda do governo americano e dos seus admiradores, muitas vezes os homens da alta finança, proprietários dos media, tentam fazer-nos aceitar o acto repugnante de atacar um país e, portanto, de expôr o seu
povo à destruição que a guerra produz.
UMA OUTRA GUERRA
Winston Churchill, ele próprio um mestre da propaganda política, disse que a primeira das vítimas da guerra
era a Verdade. Queria ele dizer que, uma vez que um conflito armado começa, as partes envolvidas começam
a usar todo o género de mentiras e, o que é ainda pior, meias-verdades.
Também o escritor inglês George Orwell, famoso pelos seus livros em que atacava os sistemas ditatoriais, na
sua obra "1984", uma crítica ao fascismo e ao líder soviético Joseph Stalin, ao falar duma sociedade do futuro,
desumana e ditatorial, descreve um governo em que existia um Ministério da Informação que deturpava os factos, usando uma linguagem chamada o "newspeak" (nova linguagem) que mudava as palavras a fim de ocultar
ou deturpar os factos.
Nos últimos anos, o exército americano, a CIA e os media daquele país, que hoje parece o português nos
tempos de Salazar, incapaz de criticar o governo, tem também produzido o seu "newspeak". Por exemplo, a
"invasão" do Iraque é a "libertação" desse país, e menciona-se a toda a hora o nome de Saddam Hussein, como
se se tratasse apenas de atacar um homem e não invadir e destruir uma nação que, além do ditador que se menciona a toda a hora, tem civis, velhos, mulheres e crianças. Na realidade não é um ataque ao Sr. Hussein, um
ditador quase tão cruel como os governantes da Arábia Saudita, e de tantos outros déspotas que, nos últimos
anos têm aparecido por esse mundo fora, a maioria deles suportados pelo governo dos Estados Unidos, mas a
uma nação, chamada Iraque.
Uma das palavras criadas para nos fazer aceitar os horrores da guerra foram as chamadas "smart bombs"
(bombas inteligentes). A propaganda, durante a guerra do Golfo, há 12 anos, inventou essa palavra para as bombas guiadas, que iriam atingir o alvo e não causar estragos nas zonas vizinhas. Assim, a bomba contra um quar-
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tel ou outra base militar atingiria só esse alvo e deixaria os edifícios civis e os que os habitavam intactos. Esta
lavagem ao cérebro era acompanhada por imagens na televisão, imitando os jogos de computador, em que se
via a "bomba inteligente" a atingir o alvo. Claro que não mostravam os corpos despedaçados, sem cabeça, pernas ou braços, ou os que ficavam aleijados para toda a vida. No entanto, o pior é que, comprovando o ditado
que meia verdade é pior que uma mentira, dois factos muito importantes eram ocultados ao público. Em primeiro
lugar, em sítios como o Kosovo, as tais "smart bombs" eram apenas 10% das lançadas, a maioria era das antigas, que caíam mais ou menos ao acaso, causando a destruição de edifícios sem utilidade militar, e matando e
ferindo civis, entre os quais mulheres e crianças.
Porém, a característica mais sinistra das "bombas inteligentes" é que elas não eram tão "smart" como pareciam. Em cada 10, umas 3 ou 4 não acertam no alvo, o que quer dizer que vão cair em qualquer sítio, incluindo
escolas, hospitais e habitações civis. Por exemplo, uma dessas bombas, que não era tão inteligente como parecia, lançada dum avião americano, durante o bombardeamento da capital do Iraque, há doze anos, caiu num
abrigo aéreo, cheio de civis, na sua maioria mulheres e crianças, e matou mais de 400. A propósito, esta é a versão oficial, porque há também quem diga, ou seria propaganda do lado do Iraque, que a bomba foi lançada,
baseada em informação errada, obtida pela espionagem americana, que informou de que se tratava dum centro
de comando militar. Seja como for, dezenas de inocentes foram mortos. Desta maneira, quando o leitor vir, na
próxima vez, na televisão, a imagem duma bomba a atingir o alvo, imitando um jogo de computadores, e não se
esqueça das que não acertaram no alvo e cairam em cima dalguns inocentes e que mesmo aquelas imagens
que parecem a dum passatempo electrónico correspondem a seres humanos a ficar despedaçados e queimados vivos.
Uma outra expressão, criada pelos responsáveis em nos fazer as lavagens ao cérebro, é "colateral damage"
(estrago colateral), aplicado às bombas que atingem os civis, e a que já acima fiz referência. Em vez de se dizer
que caíram por engano ou por que queriam aterrorizar a população civil, usam estas palavras bonitas.
Outra expressão, e esta criada há poucos dias pelos militares americanos, é para a descrição dos bombardeamentos ao Iraque que estão planeados e que serão os maiores até agora infligidos a uma população,
excepto quando das bombas atómicas de Hiroshima e Nagasaki, por sinal também lançadas pelos Estados
Unidos. Essa expressão para descrever os próximos bombardeamentos que irão espalhar a destuição, incêndios
e morte em áreas habitadas por civis, a uma escala nunca vista, foi baptizada pelos peritos da guerra psicológica como "uma acção" de shock and awe" (para chocar e espantar), em vez dum nome que possa descrever o
horror dum bombardeamento, utilizando uma quantidade de bombas nunca até hoje usado.
Para essa tal campanha de destruição em massa, baptizada com a expressão benigna de "shock and awe",
os Estados Unidos criaram uma bomba monstruosa, pesando mais duma tonelada, capaz de matar e destruir
mais do que qualquer outra até hoje construida. Calcule-se como lhe chamaram: "destruidora", "mata-tudo",
"monstro" ou qualquer outro nome que venha a reflectir o poder destrutivo de semelhante bomba? Os peritos da
lavagem ao cérebro, que nos querem fazer aceitar a guerra, baptizaram-na de "mother of all bombs". Uma
expressão simpática e benigna para uma máquina de matar.
A propósito, as armas químicas, nucleares e biológicas que o Iraque teria e que nunca foram descobertas
pelos inspectores das Nações Unidas, ou os satélites espias dos Estados Unidos, que são capazes, lá do espaço,
de ler a matrícula dum automóvel, eram "armas de destruição em massa", enquanto os mesmos armamentos,
na posse dos Estados Unidos, Israel, Paquistão, Grã-Bretanha e tantos outros, são apenas designados pelos
seus nomes como "armas nucleares".
BOMBARDEANDO SADDAM
O ataque ao Iraque começou na quinta-feira passada, com dezenas de mísseis "Tomahawk" e bombas
lançadas por aviões F-117 sobre a cidade de Bagdad, capital do Iraque. Os "media", seguindo a informação
fornecida pelas Forças Armadas americanas, divulgaram que se tratava dum "ataque a Saddam" e que estavam
a tentar atingir o ditador do Iraque e os seus ministros. Custa um pouco a acreditar que, baseado no que se tem
passado, que as bombas e os mísseis fossem tão "smarts" que chegassem a Bagdad, entrassem pela janela
dum edifício, descessem as escadas para o abrigo subterrâneo de Saddam e seus ministros e fossem matá-los
sem atingir mais ninguém. Bombas e mísseis, lançados sobre uma cidade causam mortos e feridos, muitos
deles, entre a população civil.
A propósito, os mesmos meios de informação, ou melhor "desinformação", declararam que se tratava dum
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ataque para "decapitar" o governo do Iraque, em vez de explicar que os queriam assassinar.
PAGAM OS INOCENTES
O uso da maior e mais mortífera Força Armada do mundo para atacar um país pobre, com uma população
de pouco mais de 20 milhões, que há mais de vinte anos tem-se visto envolvida pelos seus líderes em guerras,
sanções económicas e miséria, irá com certeza atingir muitos civis, mulheres, crianças e tantos outros que não
têm a culpa das loucuras e megalomania de Saddam Hussein.
Ao atacar o Iraque, George Bush, outro megalómano, e expondo a população civil aos horrores da guerra,
"assume uma grave responsabilidade perante Deus, a sua consciência e a História", como disse o Papa João
Paulo II. Nenhuma propaganda ou "lavagem ao cérebro", praticada pelo governo americano, ou pelos media controlados por aqueles que suportam a agressão contra o povo do Iraque, poderá minimizar este acto ilegal e
imoral, levado a cabo pelo Sr. Bush e os seus cúmplices. Quem está a ser bombardeado não é o ditador Saddam
Hussein, mas o povo mártir do Iraque.
Voice - edição 773- 24/03/2003
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S.A.R.S. - UMA DOENÇA NOVA
Há trinta anos que oiço, com frequência, o boato, pelos vistos bastante aceite nesta terra, de que "vem
aí uma doença nova", que é muito séria e perigosa. Desta vez não se trata dum boato. Temos realmente
uma doença nova e séria.
Esta é uma das tais semanas em que tenho o problema de querer abordar dois ou três assuntos que me parecem importantes, tendo que escolher apenas um, uma vez que, não sendo jornalista profissional, não dispendo
o tempo que eu desejaria a escrever no jornal.
Aproveitando aquilo a que se chama em inglês contemporâneo a "window of opportunity" (tempo oportuno),
eu tinha planeado escrever sobre o Conselho das Comunidades pela oportunidade de me pronunciar à sextafeira num jornal que será impresso na segunda-feira sobre o assunto, antes de saírem os resultados das
eleições. Este desejo era ainda mais motivado por uma carta dum leitor desconhecido que, pelos vistos, não
percebeu nada do que eu tinha escrito, neste jornal, sobre o assunto. As piadas de mau gosto, obviamente não
me atingiram, porém, fico triste quando as pessoas não conseguem perceber o que eu quero dizer.
Também outro assunto para hoje seria o "orçamento-espectáculo", apresentado pelo governo Conservador
do Ontário, não no lugar devido, o Parlamento, mas perante um grupo de convidados em Brampton e para as
câmaras de televisão. Será que os conservadores pensam, que já todos temos o cérebro tão atrofiado pela televisão, que nada somos capazes de perceber se não for fornecido pela "stupid box" (caixa de estupidez)? Não
posso, porém, deixar de mencionar que este orçamento, feito pelos vistos mais para a propaganda eleitoral do
que como administração do dinheiro do Estado, que é como quem diz de todos nós, não agradou, nem ao jornal
conservador Globe and Mail, que ficou espantado com as manigâncias nele contidas, como essa de colocar nas
Receitas verbas que, possivelmente, virão a ser recebidas, no próximo ano, do governo federal, e possíveis
lucros da venda, também no futuro, de bens do governo, isto é, do povo.
O que virá a seguir?... Julgamentos, enterros, casamentos ou debates parlamentares, feitos nos estúdio da
televisão?
Voltando ao nosso assunto do dia, tentarei informar os leitores sobre esta doença realmente nova e bastante
séria que está neste momento a atingir, pelo menos 15 países, sendo um deles aquele em que vivemos, o Canadá, ainda por cima na região de Toronto.
Tentarei responder a algumas perguntas que me têm feito sobre o assunto, embora gostasse, em primeiro
lugar, de colocar as coisas em perspectiva.
NÃO É UMA CALAMIDADE
Primeiro, teremos de reconhecer que, embora se trate dum problema sério, que mereceu e muito bem a
atenção das autoridades de Saúde Pública, não se trata, pelo menos por enquanto, duma calamidade como as
que existiram no passado. Por exemplo, a peste negra que lavrou na Europa, no século XV, durou vinte anos e
matou três quartos da população. Também, em tempos mais recentes, a epidemia da gripe, chamada o Spanish
flu (Gripe espanhola), que apareceu nos anos 1918 e 1919, logo a seguir à I Guerra Mundial, matou, no Canadá,
50.000 pessoas e 20 milhões em todo o mundo. Neste momento existem 35 casos confirmados de SARS, em
Toronto, dos quais morreram 3 pessoas, e ainda possivelmente 12 na British Columbia.
Ao que parece, a doença já foi reconhecida em 15 países e, até ao momento que escrevo, estão identificados 1.408 casos com 53 mortos. Não há dúvida de que se trata duma razão para nos preocuparmos, mas ainda
estamos muito longe de atingir a proporção das epidemias do passado.
Quanto à informação que irei apresentar, uma vez que ainda não existem livros sobre o assunto, é baseada
numa circular aos médicos, enviada pelo Ministério da Saúde e assinada pelo Chief Medical Officer (Delegado
de Saúde) da Província do Ontário, Dr. Collin D'Cunha, e uma circular para o pessoal da University Health Network, da autoria do Director da Divisão de doenças infecciosas, Dr. James Burton.
COMEÇANDO PELO NOME
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S.A.R.S. são as iniciais de "severe acute respiratory syndrome" o que se poderá traduzir, em português, por
sindroma (um conjunto de sintomas) respiratório agudo e severo ou sério. A propósito já foi traduzido em português como pneumonia atípica. Pneumonia atípica é uma doença que já é conhecida, há dezenas de anos,
enquanto SARS foi descoberta há poucas semanas. Realmente o SARS pertence ao grupo das pneumonias
atípicas, mas o A significa Acute (agudo).
COMO COMEÇOU?
Na opinião dos epidemologistas a doença começou na província chinesa de Guangdong. Parece que um
médico, professor universitário, o Dr. Liu Jianlun, que tinha estado a tratar doentes com SARS nessa província
chinesa, esteve hospedado no hotel Metrópole em Hong-Kong aonde infectou seis pessoas que levaram a
doença para o Vietname, Singapura e Canadá. Por sua vez, estas pessoas infectadas passaram a doença a outras com quem viajaram e hoje há casos em vários países, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido e
Alemanha. Que eu saiba, ainda não chegou a Portugal.
Ao que parece, um casal idoso, que viajou de Hong-Kong para Toronto, trouxe a doença para este país. Eles
eram dois residentes de Toronto, a Sra. Kwan Suichu e seu marido, que tinham ido a Hong-Kong visitar o filho
que vive nessa cidade. Na realidade, não precisavam de se alojar no hotel e poderiam ter ficado em casa de seu
filho. Infelizmente, ela tinha recebido uma oferta duma agência de viagens para uma estadia no hotel Metrópole.
Aí ela e seu marido foram infectados pelo Dr. Liu Jianlun de que resultou a sua morte, poucos dias depois de
regressar a Toronto. Entretanto, o seu filho Tsé Chi Kai, que vive na América, sua mulher e três filhos que estavam em Toronto de visita, foram infectados. Pouco depois o Sr. Tsé Chi Kai morria no Scarborough Grace Hospital. Uma semana mais tarde, um doente, que tinha estado no mesmo quarto, falecia.
No mesmo dia em que o Sr. Tsé Chi Kai morria em Toronto, um outro hóspede do hotel Metrópole, o comerciante Johnny Cheng falecia em Hong-Kong, depois de ter visitado Hanói, no Vietname, aonde infectou o pessoal do hospital em que fora admitido e, voltando à China, contagiou mais uma dezena de pessoas.
Um dos doentes deste hospital foi transferido para a unidade de cuidados intensivos do Mount Sinai Hospital,
que, como é sabido, é um hospital da Baixa de Toronto, tendo infectado mais doentes, o pessoal médico e
doutros serviços.
Na véspera de escrever este artigo, o York Central Hospital foi encerrado por nele terem sido diagnosticados
4 casos de SARS.
Neste momento, as autoridades de Saúde Pública estão a mandar todas as pessoas que visitaram o
Scarborough Grace Hospital, depois de 16 de Março, a ficar de quarentena nas suas próprias casas, a usar máscaras e a separar roupas, talheres e outros utensílios dos dos seus familiares. Esta quarentena, que é voluntária,
durará 10 dias, que é o tempo máximo de incubação da doença, isto é, desde que uma pessoa é infectada até
que a doença se manifesta. Presentemente estão em casa, em quarentena, milhares de pessoas que trabalham
no Mount Sinai, Scarborough Grace, York Central e muitos outras expostas infecção, incluindo 70 médicos.
COMO SE TRANSMITE
Neste momento, a única certeza é que a doença é contagiosa, isto é, passa dumas pessoas para as outras.
Parece que o micróbio, ainda desconhecido, é transmitido por "close contact" (contacto próximo). Seria
necessário estar a cerca de 1 ou 2 metros da pessoa para ser infectado. Possivelmente o micróbio seria transportado pela saliva e outras secreções nasais, quando se tosse ou espirra, e ficaria nos objectos e roupas.
Quando alguém mexe nos objectos infectados e depois toca na sua boca, nariz ou olhos, a doença seria transmitida.
Pensa-se que uma pessoa que está no mesmo quarto, mas afastado mais de dois metros dum doente com
SARS, não será infectado. Um cientista disse que se um doente com SARS estiver numa escada rolante, a pessoa atrás e à frente dele poderão ser infectados, mas não as outras.
QUAL É O MICRÓBIO?
Neste momento há dezenas de cientistas, em todo o mundo, a estudar o assunto. Parece ser um vírus, seme-
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lhante ao que produz a constipação, embora outros pensem que pertence ao grupo que produz o sarampo. Em
termos práticos, pode-se afirmar apenas que se trata dum organismo que passa de pessoa para pessoa, mas
que, por enquanto, é desconhecido. Quem sabe, talvez quando este artigo tiver chegado às mãos do leitor, já
tenha sido descoberto o micróbio que causa o SARS. Claro que, entre descobrir-se o micróbio e a cura da
doença ou uma vacina podem decorrer muitos anos.
COMO SE TRATA?
Por enquanto, não se conhece tratamento. No Canadá têm sido usados vários antibióticos e certos medicamentos para o vírus da SIDA como o Ribavirin, mas não se sabe se os doentes que escapam se puseram bons
devido ao tratamento ou por que as defesas naturais do corpo venceram o micróbio.
Uma boa notícia é que os que sobrevivem ficam, ao que parece, completamente curados e, talvez, vacinados contra a doença. Uma má notícia é que, à semelhança do tal professor de medicina que trouxe a doença da
provínica de Guangdong para Hong-Kong, morre-se com SARS.
Os números presentes dão uma mortalidade de 4%, mas, como tudo o que tem que ver com esta doença,
nada é definitivo.
Embora não exista, pelo que se sabe, um antibiótico que mate o o micróbio do SARS, oxigénio, respiradores
artificiais, fluidos intravenosos e outras medidas poderão ajudar o doente a resistir à doença e a sobreviver.
QUAIS SÃO OS SINTOMAS?
É importante que não se estabeleça o pânico e que as pessoas não pensem que, se espirrarem, têm SARS.
Devo dizer que os meus doentes se têm comportado muito bem e não vi ainda sinal de pânico entre os que visitam o meu consultório.
O principal sintoma é uma febre elevada, de mais de 38º centígrados ou 100.4 Fareneight que aparece subitamente, acompanhada por tosse e dificuldades em respirar.
Calculo que poucos dos meus leitores terão visitado, recentemente, a província chinesa de Guangdong,
Hong-Kong, ou Hanói no Vietname mas, se o fizeram, terão de ter mais cuidado com estes sintomas, pois poderiam estar expostos ao vírus. Pessoalmente visitei esses lugares, mas, felizmente, foi em Dezembro do ano passado e o período de incubação da doença é de menos de 10 dias.
E SE TIVER SARS?
Suponhamos que o leitor ou alguém junto a si começa, subitamente, com febre acima de 38º C e sem poder
respirar. Aconselho-o a não ir ao seu médico. Ele não tem possibilidades de o tratar e o doente poderá infectar
os outros que estão na sala de espera. O seu médico de família também não poderá mandar-lhe fazer exames
de sangue, espectoração ou radiografias necessários porque os laboratórios e serviços de radiologia não estão
equipados para lidar com casos de SARS. Ainda ontem recebi uma circular para os médicos, escrita pelo director dum dos maiores laboratórios de Toronto, o qual serve a maioria dos consultórios de Toronto e Missisauga,
recomendando que não lhes sejam enviados doentes que tenham sintomas sugerindo o diagnóstico de SARS.
A pessoa suspeita de ter esta doença ou os seus familiares poderão contactar o seu médico de família pelo
telefone e ele poderá tomar as medidas necessárias, tais como chamar uma ambulância e enviar o doente para
uma emergência equipada para lidar com esta doença. No caso de não poder ser contactado o médico de
família, os serviços de Saúde Pública de Toronto têm um Telefone para aconselhar as pessoas com possível
infecção pelo SARS, ou que tenham estado em contacto com a doença. O número é 416-338-7600 e ainda o
Grátis1-866-797-0000 ou a website: www.health.gov.on.ca
Também, existe uma clínica aberta 24 horas por dia no Women's College Hospital, situado na Greenville St.,
que é próximo à College Street, entre a University Ave e a Bay Street.
PRECAUÇÕES?
Não há razão para começarmos a andar de máscara ou a não sairmos de casa. O leitor tem, possivelmente,
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mais possibilidades de ser atropelado do que de apanhar SARS. Claro que devemos usar o bom-senso e, como
diz um perito nestas doenças, o Dr. Bhagirath Singh, devemos evitar visitar pessoas com febres elevadas ou outras doenças respiratórias.
Quanto àqueles que irão,estar expostos `infecção, como sejam os familairres dos doentes, deverão usar máscaras, luvas e batas. A propósito, as máscaras vulgares não são suficientes. As apropriadas são chamadas "TB
masks N 95", que são as que se usam para a tuberculose. Essas máscaras deverão ser mudadas duas vezes
ao dia. Uma medida de protecção importante, não só contra o SARS, mas todas as infecções respiratórias, como
gripe e constipação é lavar as mãos, cuidadosa e frequentemente.
CONCLUINDO
Desta vez, temos mesmo uma doença, nova e realmente séria. Não há, porém razões para pânico, tanto mais
que o número de pessoaa atingidas é relativamente pequeno e, pelo menos até à altura em que estou a escrever, não está a aumentar.
Para colocar as coisas em perspectiva, deveremos comparar o número de doentes e de mortes, devido a esta
doença, com o número de vítimas de desastres de automóveis nesta província.
Enfim, há razões para estarmos atentos ao que se passa, mas não para estarmos assustados. Afinal, morre
muito mais gente devido a guiar depois de beber, por fumar, por nãofazer exercício, por ganhar peso em excesso ou por dependência de drogas, incluindo o álcool.
Voice - edição 774 - 31/03/2003
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ELEITO O NOVO CONSELHO
DAS COMUNIDADES
Estão concluídas as eleições para o Conselho das comunidades. Votaram 2.242 portugueses, 1.129
pela lista A, 826 pela lista B e 252 pela lista C. Votos nulos 29 e 6 em branco. É altura de iniciar um debate
construtivo sobre este assunto. Algumas ideias críticas e sugestões.
Realizaram,-se no domingo passado, dia 30 de Março as eleições para o Conselho das Comunidades, um
órgão consultivo do governo português para as politicas relativas à emigração e às comunidades portuguesas,
criado pela Lei nº. 48/96 4 de Setembro de 1996.
Mais uma vez, como o tenho feito ao longo dos anos, estou a manifestar a minha opinião com a intenção de
estabelecer um debate construtivo sobre o assunto. À semelhança dos artigos publicados anteriormente sobre
o assunto -assim como todas as minhas colunas neste jornal- não é minha intenção, fazer críticas destrutivas
ou acirrar as inimizades e quezílias que existem dentro da nossa comunidade.
Infelizmente, a criação do Conselho das Comunidades, tem em certas comunidades portuguesas, por esse
mundo fora sido um pretexto para lutas partidárias que não estão no âmbito das funções do Conselho, , ou o que
é ainda pior quezílias pessoais, mesquinhas, destrutivas e pouco próprias, dum órgão consultivo, que deve actuar junto das autoridades portuguesas,como uma voz dos emigrantes, coesa, lógica e construtiva.
VALERÁ A PENA?
Infelizmente, desde o princípio, o Conselho foi bloqueado, pela introdução de lutas partidárias no processo
para a eleição do organismo coordenador, da instituição, o conselho permanente. Foi com desgosto e tristeza,
que os conselheiros do Canadá que tinham previamente escolhido entre si de forma perfeitamente democrática
os seus representantes ao conselho permanente, assistiram ao espectáculo degradante, de presenciarem os
seus colegas oriundos de outras comunidades, recitarem no plenário a linha política de alguns partidos portugueses, em vez de estarem a apresentar uma solução construtiva. Com excepção dum conselheiro, que mais
tarde iria demonstrar que a sua personalidade o tornava incapaz de trabalhar em conjunto com os seus colegas,
a representação do Canadá, manteve-se unida e solidária, mantendo os dois nomes que apresentava para o
Conselho Permanente. Diga-se de passagem que os escolhidos António Silva e Mário Gomes viriam a desempenhar um bom trabalho nesse organismo. Infelizmente como é conhecido as guerras sobre a eleição para o
Conselho Permanente arrastaram-se pelos tribunais ao longo dos anos tendo custado ao contribuinte português
alguns milhares de contos.
Também é do meu conhecimento que em várias partes do mundo o Conselho das Comunidades foi usado
para lutas partidárias e pessoais, tendo sido um factor de divisão entre os portugueses.
Os factos mencionados e a atitude do governo, que manteve desde o princípio de "não pedir conselho aos
conselheiros", de ignorar os pareceres deste órgão consultivo e nunca estabelecer um diálogo, levou muitos portugueses, por esse mundo fora, e diga-se de passagem com muita razão, a não acreditarem no Conselho das
Comunidades, a ignorá-lo e claro com a chegada das eleições, votarem com os pés, isto é não comparecendo.
É óbvio que os nossos compatriotas que não acreditam no Conselho, têm uma certa razão, porém se nada
fizermos apenas damos razão, àqueles políticos e muitos membros da população em geral, que estão em Portugal e que pensam que os portugueses no estrangeiro devem ser ignorados e que apenas, servem, para levar
para lá dólares, rands, libras ou euros.
Se não a aproveitarmos as possibilidades que nos são oferecidas, com o Conselho das Comunidades, e até
os tais conselhos consultivos anexos aos consulados que muitos rejeitam, perdemos a autoridade moral para
apresentar as nossas reivindicações. Rejeitar os órgãos consultivos que o governo português nos oferece, irá
apenas aumentar a separação e falta de diálogo que existe entre as autoridades portuguesas e os portugueses
da diáspora.
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E OS CONSELHEIROS DO CANADÁ?
É com certa satisfação que vejo que dos cinco conselheiros de Toronto, quatro são "repetentes". Isto demonstra em certa medida, que a pequena minoria de Portugueses que quiseram, e puderam, votar teve confiança na
equipa de conselheiros cujo mandato está a acabar. Embora eu seja um pouco suspeito, , uma vez que fiz
parte do grupo, poderá dizer-se que com excepção dum membro que devido à sua personalidade não foi capaz
dum trabalho de equipa do que resultou, ter-se afastado voluntariamente, o grupo dos onze conselheiros do
Canadá, funcionou bem, tendo apresentado ao governo pareceres, sobre vários assuntos desde a juventude à
terceira idade, incluindo a famigerada lei que fez tantos de nós perdermos a nacionalidade portuguesa, e ter de
ir suplicar às autoridades para readquirirmos aquilo que era um direito, recebido à nascença.
POUCOS VOTANTES
No Canadá, há um ditado que diz todos dizem mal do clima, mas ninguém faz nada para o mudar. O mesmo
se pode dizer da baixa atendência às urnas, pelos portugueses do estrangeiro, seja para as eleições do
Conselho das Comunidades, seja para a Assembleia da República ou à Presidência da República.
Deixando para outra altura, o caso da eleição dos órgãos de soberania, parece-me que a abstenção dos portugueses, é como outros fenómenos sociais, muito com-plexo e não tem apenas uma causa e uma explicação
simples.
Em primeiro lugar temos de reconhecer, que muitos luso-canadianos, por razões que não estão no âmbito
deste artigo discutir, estão afastados da comunidade, e alienados de muito do que é português. Continuam a vir
a Toronto uma vez por semana, comprar produtos alimentares -o estômago parece ser a última parte a rejeitar
a nossa cultura- vão de vez em quando a Portugal em férias, mas não falam português com os filhos, não se
consideram portugueses e até algumas vezes mu-daram o seu apelido de Martins para "Martin", Vicente para
"Vincent" e alguns até fizeram como aquele luso-americano, que passou de Coelho para "Rabbit".
Uma outra razão para a não comparência às eleições para o Conselho da Comunidade, é a falta de confiança
nesteórgãoo consultivo. Os nossos compatriotas que estão informados da atitude que o governo tem tomado até
agora, -não pedir conselhos aos conselheiros- pensam que não merece a pena perderam o seu tempo ao domingo para irem votar por umórgãoo que na sua opinião éinútil.
Ficar na cama até mais tarde,, ir à missa,visitar a família, assistir ao jogo de futebol, ir ao café ou pura e simplesmente, não fazer nada, depois duma semana de trabalho, tomam prioridade a ir à procura por essa cidade
fora, dum sítio para votar e muitas vezes não encontrarem lá o seu nome.
Se o Governo Português anunciasse que oferecia viagens à borla para Portugal, mesmo que o fizesse às
cinco da manhã, num escritório, numa rua minúscula, algures em Scarborough, milhares de pessoas, estariam
lá. Porém, tratando-se de votar, é obvio que dada a natureza humana, para vencer a inércia de ir fazer uma coisa
nova e em que muita gente não credita, são necessárias duas coisas fundamentais -promoção e acessibilidade.
Cabe ao Governo Português, fazer toda a promoção possível pelo voto e ser o catalizador duma campanha
de consciencialização da comunidade, em relação ao assunto.
Artigos, como o que publiquei a 10 de Março neste jornal são um exemplo do que se pode fazer para estabelecer um diálogo sobre o assunto.
Seria importante, que com antecedência, as autoridades portuguesas, convocassem uma conferência de
imprensa e apresentassem um plano lógico e coerente sobre a promoção do processo eleitoral. Como seria de
esperar, esta conferência de imprensa, iria só por si gerar uma série de notícias na media luso-canadiana. Por
outro lado a existência dum plano defenido e atempado, em vez de aparecer à última da hora, iria originar na
comunidade o debate e interesse necessários para a eleição. Também o curto prazo da campanha eleitoral,
deveria ser aumentado afim de se suscitar mais interesse na comunidade.
No dia seguinte à eleição, recebi três telefonemas de doentes meus, a protestar que tinham querido ir votar,
mas ou que tiveram dificuldade de saber aonde era a mesa de voto ou o que era pior, terem verificado que não
estavam inscritos.
Ainda a semana não acabou, estou como costumo a escrever à Sexta-feira, e os telefonemas sobre os problemas encontrados por alguns dos nossos compatriotas para votar, feitos para o meu consultório já passaram à
frente dos daqueles que estavam preocupados com o S.A.R.S.. O mais interessante foi o duma Senhora que
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reside mais o seu marido em Toronto há mais de vinte anos. Ambos obtiveram o seu passaporte português em
Toronto e ao longo dos anos têm requerido vários documentos no Consulado. A Senhora conseguiu votar, mas
o nome do seu marido não estava na lista. propósitoto ela disse-me, talvezseriamentete, que não tinha votado
na minha lista porque gostava de mim e achava que eu já dava trabalho de mais à comunidade e também precisava de descansar.
SOLUÇÕES
Conforme sugeri, seria importante que as autoridades portuguesas, nas próximas eleições começassem uma
campanha de conscientização e promoção com antecedência e que coisas como a localização dos locais para
votar, não fossem deixados para a última hora. Quanto ao método de votação, deveria ser modificado. Sugeri,
num dos muitos pareceres ignorados pelas autoridades portuguesas, um sistema muito simples.
Qualquer pessoa que tivesse o passaporte português, poderia apresentar-se a uma mesa de voto. Para evitar que por exemplo, um morador de Montreal viesse votar em Toronto, qualquer documento como a carta de
condução, a conta do telefone ou a conta bancária seria apresentada para provar a morada. De notar que se o
número de votantes pelo círculo de Toronto, 2,242 foi baixo, o número de eleitores inscritos, publicado pela
embaixada portuguesa, apenas 24.219, também é muito inferior à população luso-canadiana desta área. Se
todos quizessem votar, a esmagadora maioria, não poderia fazer. Voltando à minha sugestão para evitar que
algum votante mais entusiástico ou desonesto, seguisse o conselho dum político do Quebeque que nos anos
vinte do século passado aconselhava os seus partidários a "votar bem e muitas vezes, poder-se-ia colocar um
carimbo no passaporte depois de votar. Outro método, seria registrar o número do passaporte num computador,
que estaria ligado com todas as mesas de voto e que teria um programa para excluir a repetição do voto.
Também deveria haver mais mesas de votos e seguindo uma sugestão duma tele-espectadora que participou
num programa que fez na FPTV, seria uma boa ideia ter mesas de voto junto às igrejas aonde ao Domingo
muitos portugueses se juntam para ir à missa.
Outro aspecto do processo eleitoral, que na minha opinião está errado, o sistema de listas, com representação proporcional. Como expliquei em artigos anteriores, e em vários pareceres oara a Secretaria de Estado,
este é um processo que estimula divisões nas comunidades e dá oportunidades aos partidos politicos para se
imiscuirem num processo eleitoral, que na minha opinião deveria ser apartidário.
Concluindo, para haver um número maior de votantes é preciso trabalhar nesse sentido.
O PRÓXIMO CONSELHO
Infelizmente, por razões às quais estou absolutamente alheio, criou-se na comunidade a percepção que as
duas listas apuradas, representavam em certo modo, os partidários de dois grupos antagonistas, que apareceram entre nós, cada uma encabeçada por uma pessoa bastante conhecida. Já critiquei, essa luta entre dois grupos antagónicos comparando-a às zaragatas que quando era miúdo existiam entre "benficas " e "sportings", ou
à guerra no país imaginário criado pelo escritor inglês Jonathan Swift , na sátira Viagens de Gulliver, para ridicularizar as lutas religiosas da sua época, com o conflito entre os que partiam o ovo pelo lado redondo e os que
partiam pelo lado bicudo.
Pessoalmente, parto os ovos pelo meio, e não estou interessado em juntar-me aos que o fazem pelo lado
bicudo ou redondo. É minha opinião que o Conselho das Comunidades, é mais importante que as quezílias que
existem entre nós. Acredito, que aqueles poucos portugueses, que tiveram a pachorra de ao Domingo saírem de
casa e andarem por essa cidade fora, à procura dum sitio para votar, para muitas vezes descobrirem que o seu
nome não estava na lista, o fizeram porque estavam convencidos que as pessoas que escolheram lhes mereciam a sua confiança e não para suportar os "benficas" ou os "sportings".
Felizmente a maioria dos membros eleitos por Toronto já trabalharam juntos, conhecem-se, respeitam-se e
existe entre eles, na minha opinião, um espírito de camaradagem e amizade forjada ao longo de cinco anos no
Conselho das Comunidades. Espero que os outros elementos que se lhes vão juntar, se integrem no mesmo
espírito de camaradagem e cooperação, que na minha opinião já existe entre os "repetentes".
Nesta medida, apelo a todos os conselheiros e àqueles que com eles estão associados, que tomem consciência que as campanhas eleitorais estão terminadas, e que como sucede em democracia, uns ganham ou-
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tros perdem, (sinceramente lamento que o conselheiro António do Forno não tenha sido reeleito embora muitas
vezes estivéssemos me desacordo) e que a partir de agora é preciso trabalhar para que se crie um Conselho,
activo e eficiente que possa ser uma voz dos portugueses do Canadá, junto ao Governo Português.
Aquilo que nos une, é mais forte do que aquilo que nos separa. Trabalhemos pois para uma unidade mais
unida e mais forte.
Voice - edição 775 - 07/04/2003
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UM GRANDE "BARRETE"
Tanto nos meteram medo com o Saddam, que alguns até acreditaram .As armas de destruição eram
afinal de distracção.
Depois de durante meses, termos sido bombardeados pelos media Americana e alguma das suas "sucursais" canadianas, com a história dum terrível Saddam Hussein possuidor dum exército terrível, armas químicas,
nucleares e biológicas que constituía uma ameaça aos Estados Unidos e a todo o mundo, as tropas americanas
entraram na capital do Iraque, no que pareceu mais uma parada militar do que uma guerra a sério. O leão do
Saddam, não passava afinal dum gato bravo.
Quanto às armas de destruição em massa, nunca foram usadas nem ninguém as viu, Enfim, um grande barrete, como diz o nosso povo.
A semana passada, falei com uma compatriota nossa, que me disse que tinha cancelado a sua viagem a
Portugal, porque estava com medo da "Guerra do Iraque". Ela que pelo que me disse, passava grande parte do
tempo a ver televisão americana, especialmente a CNN, uma vez que no sítio onde trabalhava, um dos muitos
estabelecimentos de educação física e ginástica, que hoje felizmente existem em Toronto e onde a televisão
está sempre ligada, estava com medo dum ataque de Saddam Hussein. Pelos vistos a CNN, que em objectividade não é melhor do que o famoso "Pravda", no tempo em que os comunistas governavam a Rússia e mais
uma dezena de países, hoje independentes, ou o media em Portugal nos tempos de Salazar ou de Franco em
Espanha, estava aterrorizada com as possibilidades dum ataque , com as suas armas de destruição em massa,
nomeadamente as nucleares (bombas atómicas), químicas (gazes tóxicos) e biológicas (micróbios capazes de
causar doenças mortais). Lá lhe tentei explicar, que o Iraque tinha destruído todas as tais armas, sobre controle
dos inspectores das Nações Unidas, e que até à altura em que o Sr Bush e o seu cúmplice o Primeiro Ministro
da Inglaterra, se decidiram a invadir o Iraque, nada se tinha encontrado das tais famigeradas armas de "destruição", a que se poderiam melhor chamar de "distracção", para nos distrair da verdadeira causa da invasão do
Iraque, o controle do petróleo e a aspiração do presente governo americano de passar a dominar o mundo,
segundo foi preconizado pelo pensador americano, o Paul Woltowitz, a que talvez me venha a referir noutro artigo.
Lá tentei explicar à boa senhora, que o Iraque era um país pobre, com pouco mais de 20 milhões de habitantes, empobrecido ainda mais por dez anos de sanções e um bloqueio económico, que não podia lutar contra
o exército mais poderoso do mundo. Lá tentei explicar-lhe que aquilo não era uma guerra como aquela em eu
fui treinado , - cheguei a ser tenente de infantaria em caçadores especiais- em que se lutava realmente contra
o "inimigo" vendo o "branco dos olhos", dele como se dizia nessa época. Nesta Guerra os soldados americanos,
apenas indicam aos seus aviões, barcos e até submarinos onde está o inimigo, para eles bombardearem os soldados do Iraque e muitas vezes à mistura homens civis, mulheres e crianças, usando bombas e mísseis. Quando
já estava tudo quase terminado, os bravos soldados americanos usam então a artilharia e os seus tanques. No
fim marcham para as posições do inimigo protegidos pelos seus coletes à prova de balas. Para se resistir a um
inimigo destes armados com es-pingardas, metralhadoras e tanques velhos é preciso ser muito valente, fanático ou ser obrigado pelo governo.
Só assim se explicava que com 300.000 soldados, tivessem tido cerca de 100 mortos, muitos deles, atingidos pelos seus próprios colegas, no chamado "friendless fire" (fogo amigo!!!), como os ingleses, e até os canadianos no Afeganistão sabem por experiência própria .
É caso para dizer, que embora qualquer número de mortos, nem que seja um só, é uma tragédia, cem mortos é muito menos dos que são assassinados nos Estados Unidos, num fim de semana. Também expliquei à
boa senhora que uma forma de atacar usada pelos americanos, é esperar pela noite e utilizar uma nova invenção
que lhes dá uma superioridade absoluta.
Quando a escuridão deixa os seus inimigos absolutamente às cegas, os bravos guerreiros dos Estados
Unidos, usando óculos especiais para ver às escuras, assim como tanques e aviões com semelhante equipamento atacam as forças do Iraque, o que é o equivalente a ter dois homens a lutar, um com a vista normal e
outro cego.
Quanto aos aviões do Iraque, velhos e atrasados vinte anos em termos de tecnologia, foram todos destruí-
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dos nos 2 ou 3 primeiros dias da "Guerra do Iraque", a que deveremos chamar pelo seu verdadeiro nome
"invasão - do Iraque".
Outra coisa, que eu contei à minha interlocutora, foi uma hoje a famosa luta entre tanques ocorrida na
invasão do Iraque, coisa que ao que parece, já não acontecia desde a Segunda Guerra mundial. Três ou quarto divisões blindadas do Iraque com valentia, ou talvez melhor loucura, resolveram atacar uma coluna de tanques americanos. Em pouco tempo aviões, artilharia e mísseis disparados pelos tanques americanos atingiram
dezenas de tanques iraquianos, que acabaram por ser todos destruídos. De notar, que os mísseis usados pelos
americanos eram capazes de ir à procura dos tanques inimigos, guiados pelo calor produzido pelos motores.
Mesmo quando os tanques do Iraque, pararm os motores para se escaparem aos tais mísseis, continuaram a
ser o mecanismo que levava o projéctil à procura do seu objectivo, usando o calor por ele produzido, era tão
aperfeiçoado que conseguia detectar o calor produzido pela cabeça do condutor, que está na torre do carro
blindado.
Como se isto não chegasse, aviões sem piloto, guiados pelo rádio e satellites no espaço não só vigiavam os
movimentos das tropas do Iraque, como eram capazes de escutar todas as conversações e contactos entre as
tropas. Os americanos, eram capazes, do espaço ou usando aviões, ler até as matriculas dos carros do exército do Iraque!
Apesar destas especificações, a boa senhora não se convenceu e desta maneira manteve a sua decisão de
não ir a Portugal, tanto mais como ela me disse, a guerra iria acabar com uma luta terrível com o cerco à capital do Iraque em Bagdá.
Certos comentadores americanos tinham-nos tentado convencer que iria ocorrer uma luta semelhante, ao
cerco de Leninegrado, que se deu entre 1941 e 1944, e durante a Segunda Guerra mundial em que morreram
centenas de milhares de pessoas.
Afinal a entrada das tropas americanas em Bagdá, foi mais uma marcha militar do que um combate. Dezenas
de tanques apoiados por um bombardeamento feito pelos aviões, artilharia e mísseis desfilaram pelas entradas
que davam acesso à cidade. As imagens vistas na televisão mais pareciam um desfile do que uma guerra. O tal
círculo vermelho de que a CNN falava com valas, trincheiras, arame farpado, tanques e até rios de petróleo a
arder não existiam. Nem sequer tiveram possibilidades de fazer umas valas na estrada ou dinamitar as pontes
para dificultar a entrada do inimigo em Bagdá. Pelo que eu vi na televisão, parece que a entrada na capital da
tal nação que era uma ameaça para os Estados Unidos e o mundo, foi mais fácil do que descer o Don Valley ou
a Q.E.W., numa manhã, depois dum nevão, para chegar a Toronto.
Depois dum bombardeamento com mísseis e bombas gigantes, pesando mais duma tonelada, os tanques
americanos, puseram-se a caminho pelas estradas que davam acesso ao centro da cidade e em poucas horas
chegaram ao centro de Bagdá. Claro que ainda há uns valentes ou talvez malucos, a darem tiros de espingarda contra os tanques americanos, mas a guerra está praticamente acabada.
Quanto às tais armas de destruição em massa, que aliás nunca tinham sido descobertas pelos inspectores,
não apareceram.Também os tais terríveis Republican Guards, que iriam lutar como leões, parecem ter tido tanta
força para defender o governo de Saddam, como os outros guardas republicanos, estes portugueses para proteger Marcelo Caetano em 25 de Abril de 1974.
Espero que a tal senhora que receava que o Iraque interferisse com a sua viagem a Portugal, tenha agora
compreendido, que as tais armas de destruição eram afinal de distracção do mundo para o verdadeiro objectivo da invasão do Iraque, o petróleo, e a munição do mundo.
Entretanto, um general americano, pelos vistos com a tendência para falar demais, já disse que tinha a
certeza que ainda iriam encontrar as tais armas de "destruição". Tratava-se apenas uma questão, de continuar
a procurar. Não é de admirar, que a CIA, vá colocar uns pozinhos quaisquer, numa lata algures no Iraque e
dizer, que segundo seus próprios laboratórios, contêm, substâncias, radioactivas, tóxicas ou bactérias e vírus. É
pois a razão, para estarmos preparados para mais um "barrette", enfiado com a ajuda dum media americano
que se dedica mais à propaganda da politica do governo dos Estados Unidos, do que à divulgação da verdade.
Voice - edição 699 - 10/09/2001
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UMA ENTREVISTA
SENSACIONAL
Usando métodos, que não irei revelar, por razões óbvias, consegui esta semana, nem mais nem menos que
uma entrevista telefónica com o Sr. Bush, presidente dos Estados Unidos, que com certeza irá ajudar os leitores
a perceber as razões, para a invasão do Iraque, do que resultou a morte de milhares de cidadãos daquele país,
e de cerca de uma centena de americanos, alguns deles mortos, por engano, pelas suas próprias tropas.
Tomás Ferreira (T.F.) - Obrigado Sr. Presidente, por ter acedido ao nosso pedido, para uma entrevista com
um órgão de comunicação social luso-canadiano.
George W. Bush (G.W.B.) - Bem eu vou dar a entre-vista, porque os meus acessores Paul Wolfowitz, o tal
que criou a teoria que a América deve dominar o mundo e o Colin Powell que foi general e agora faz o papel de
boa pessoa na minha administração, me disseram que o fizesse, porque vocês eram além de canadianos, portugueses. Como sabem estou zangado com o Pre-sidente da República do Canadá, e muito satisfeito com o rei
de Portugal, que além do meu sócio de Inglaterra, foi um dos poucos governantes que me apoiaram e até me
recebeu nos Açores, numa altura em que ninguém me quer.
T.F. - Obrigado Sr. Presidente, mas nem o Canadá tem um Presidente da República, nem Portugal um rei.
G.W.B. - Isso são coisas muito complicadas, o melhor é falar aqui com um dos meus acessores, como o
Wolfowitz, que lê livros, muitos grossos, com letra miudinha e sem bonecos e que até já me disse que iria sugerir que eu mudasse o meu título de presidente para um outro, que já me esqueci
T.F. - Em primeiro lugar gostava de saber porque invadiu o Iraque.
G.W.B. - Lá está você, com essas palavras erradas. Nós não invadimos, libertamos o Iraque. Isso de invasão, são ideias dos amigos dos terroristas, comunistas e outros inimigos dos Estados Unidos.
T.F. - Não me diga Sr. Presidente, que o seu antecessor Jimmy Carter, alguns dos cientistas, artistas e pensadores mais ilustres da América e até o Papa, são comunistas ou terroristas.
G.W.B. - O que eles sã, não me interessa. Você não ouviu, o que eu disse, quem não é por mim é contra
mim, e já agora acrescentarei, se não tomam cuidado, deito-lhes uma bomba em cima. A propósito vocês, aí no
Canadá, portem-se bem porque qualquer dia nomeio o embaixador dos Estados Unidos, vice-rei e mando-o
tomar conta dessa terra que está coberta de neve o ano todo, mas que a minha acessora Condoleza Rice, que
como eu e muitos da minha administração esteve ligada à industria do petróleo, a ponto de ter um petroleiro com
o nome dela, me disse que vocês por aí estão cheios de óleo e também água.
Enfim com um presidente, francês também não era de admirar. A propósito de franceses só tenho pena que
eu tenha deixado de beber, e não possa boicotar o vinho dessa gente, como estão a preconizar alguns elementos da nossa media, democrática e livre, em que todos têm direito de dizerem o que quiserem desde que
estejam de acordo comigo.
T.F. - Afinal, Sr. Presidente qual é a razão para a "libertação" do Iraque.
G.W.B. - Oiça lá, você é palerma ou está a gozar comigo. Por causa das armas de destruição em massa. O
Iraque tem bombas atómicas, gazes venenosos, micróbios perigosos que o Saddam vai usar para destruir a
América e o mundo inteiro. Milhões de pessoas vão morrer, se eu não as salvar. Já que estamos na Páscoa, é
caso para dizer que eu vou ser o segundo salvador do mundo. E não me diga, que não sei do que estou a falar,
o meu secretário da guerra o Donald Rumsfeld, sabe bem do assunto, uma vez que no tempo que nós éramos
amigos de Saddam, foi um dos que lhe deu os químicos para fazer gazes com que mataram milhares de kurdos.
T.F. - Mas se vocês é que deram os gases venenosos ao Saddam, porque é que estão agora a protestar que
ele as tenha.
G.W.B. - Você não percebe nada de política americana. O Saddam nessa altura era bom, agora passou a ser
mau. Foi o mesmo que aconteceu com o Noriega, o Bin Laden e tantos outros, quando nos interessavam eram
amigos, depois passaram a ser inimigos.
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T.F. - Explique-me lá melhor, essa coisa de armas de destruição em massa. Ao que eu saiba, elas foram
todas destruídas por ordem das Nações Unidas há mais de dez anos, depois da guerra do Kuwait Além disso,
equipas de inspectores passaram os últimos anos à procura das tais armas e nada encontraram. Mesmo depois
de invadirem o país, nada conseguiram encontrar.
G.W.B. - Quem procura, sempre encontra, não se admire que a rapaziada da C.I.A. não venha encontrar alguma coisa, que será enviada para os seus laboratórios nos Estados Unidos e venha a provar que eu estava certo.
Bem, a verdadeira razão foi a falta de respeito pelas Nações Unidas!
T.F. - Respeito pelas Nações Unidas?
G.W.B. - Pois claro, nós vivemos num mundo civilizado, em que se cumprem as leis internacionais. O Iraque
não cumpriu as determinações do Conselho de Segurança e foi invadido, isto é libertado. Não podemos voltar
aos tempos da antiguidade, em que os países fortes, invadiam os fracos e que não havia nem lei nem moralidade. Olhe que os nazis, depois da segunda guerra mundial, foram enforcados em Nuremberga, por terem invadido a Europa sem razão.
T.F. - Calculo que o Sr. Presidente esteja a referir-se à resolução nº. 1441, do Conselho de Segurança das
Nações Unidas, mas ele fala apenas de "sérias consequências", se o Iraque não cumprisse com o de-sarmamento, no entanto segundo os inspectores da or-ganização, eles estavam a cumprir o que lhes tinha sido imposto.
G.W.B. - Quem sabe, se o Iraque está a cumprir com as ordens da Nações Unidas, não são as Nações
Unidas, mas nós, os americanos que somos os mais fortes. As resoluções das Nações Unidas são para serem
cumpridas!
T.F.- Mas, Sr. Presidente, os Estados Unidos e seus aliados como Israel, têm ignorado dezenas de resoluções das Nações Unidas e não foram invadidos, bombardeados ou boicotados!.
G.W.B. - Isso não interessa, quem sabe quais são as leis para serem cumpridas sou eu, que tenho o exército mais poderoso do mundo, bombas atómicas, e mais coisas que não quero dizer.
T.F. - Mas o Sr. Presidente, a carta das Nações Unidas diz que uma nação só pode lançar uma acção militar
com autorização do Conselho de Segurança. O seu secretário de Estado, Colin Powell foi às Nações Unidas e
não conseguiu convencer quase ninguém a apoiar os Estados Unidos. Nem países pobres a quem ele tenha
prometido milhões de dólares, como os Camarões, Guiné (Conakri) e México o apoiaram. Afinal os Estados
Unidos atacaram o Iraque sem autorização das Nações Unidas.
G.W.B. - As Nações Unidas? Nós não nos interessa o que eles dizem, como diz o Woltowitz, a nova ordem
no mundo é o domínio do Estados Unidos. Quanto aos meus amigos religiosos e fundamentalistas, pensam que
é uma espécie de missão de salvar o mundo e cristianizar os infiéis árabes e mussulmanos.
É por isso que a seguir às bombas e aos militares, milhares de missionários de pertencentes de organizações protestantes conservadoras, como a Convenção das Igrejas Batistas do Sul e a Bolsa dos Samaritanos, vão
invadir o Iraque e tentar converter os infiéis.
A propósito, um líder deste movimento é o Sr. Franklin Graham, que é meu admirador e que presidiu à cerimónia religiosa da minha tomada de posse.
T.F. - Se bem entendo, o Sr. Presidente, atacou o Iraque porque ele não cumpriu aquilo que o Sr. interpretou
como uma decisão das Nações Unidas, mas como essa organização não lhe deu autorização para invadir o
Iraque, o Sr. não seguiu as leis estabelecidas pelas próprias Nações Unidas.
G.W.B. - Isso é muito complicado, realmente nós fomos para o Iraque por outra razão, mudar o regime.
Saddan Hussein era um ditador corrupto e cruel. A América sempre defendeu a liberdade, calcule que até temos
uma estátua da dita senhora defronte de Nova York. Nós o que queremos é libertar o Iraque, levar-lhes a democracia.
T.F. - A propósito, a estátua foi-lhes oferecida pelos franceses de que vocês agora dizem o pior possível.
Quanto à democracia os habitantes do Iraque não pa-recem nada contentes. A C.N.N. a estação de televisão
que segue entusiasticamente a politica do seu governo, tem mostrado manifestações com milhares de pessoas
a protestar contra a libertação.
G.W.B. - Eles coitados, não sabem o que querem. Nós os americanos, é que dizemos o que é que a democracia. Se fizerem muito barulho, deitam-se mais umas bombas e eles ficam a perceber, que nada há melhor que
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a liberdade de de dizerem, o que nós queremos.
T.F.- A propósito, de libertação, historiadores e pensadores em todo o mundo estão preocupados com o
saque do museu nacional do Iraque, ocorrido em frente das tropas americanas, que não fizeram nenhum esforço
para proteger os objectos e arte que lá estavam.
Como sabe, o que é hoje o Iraque foi nos tempos antigos, a mesopotania aonde existiram povos como os
Sumérios e Assíreos e aonde foi construída a cidade de Babilónia e Ur, que constituíram a base da nossa civilização. Ao que foi noticiado, peças de valor incal-culável foram roubadas, sem que as forças americanas, que
já tinham sido avisadas pelos perigos a que o museu estava exposto tivessem feito um esforço para as defender.
G.W.B. - Pelos vistos vocês lá no Canadá não viram a C.N.N, como foi noticiado, as forças americanas
estavam a proteger o "Ministério do Petróleo", e não podiam perder tempo com essas velharias.
T.F. - Mas porque atacar o Iraque?
Em toda a América do Sul, ao longo dos anos regimes dos mais tirânicos e corruptos foram tolerados e até
criados pelos Estados Unidos, como foi o caso do Chile em que um presidente eleito legalmente pelo povo,
Salvador Allende, foi assassinado por um grupo de oficiais apoiados pela C.I.A., por ironia do destino também no
dia 11 de Setembro, mas de 1973. Por todo o mundo regimes dos mais ditatoriais como a Indonésia que invadiu Timor, e aonde foram chacinadas meio milhão de cidadãos de origem chinesa, Filipinas, República do Congo,
e tantos outros foram apoiados pelos Estados Unidos.
A propósito Sr. Presidente, até na terra aonde eu nasci, Portugal, nós tivemos um regime ditatorial que durou
mais de 40 anos, e os americanos não invadiram o país.
G.W.B. Portugal não interessa, vocês não têm petróleo, a não ser que seja no Entroncamento. No nosso
tempo eu é que sou o salvador da civilização cristã e ocidental, o passado não conta.
T.F. - Mas Sr. Presidente, mesmo agora há imensos regimes ditatoriais, por esse mundo fora. Por exemplo,
os seus grandes amigos como a Arábia Saudita, e os outros Estados do Golfo são dominados por famílias reais,
ditatoriais, cruéis e corruptas.
Na Arábia Saudita, as mulheres não podem sair à rua sozinhas, guiar um automóvel ou ir ao banco. Os criminosos e todos os que se opõem ao regime são presos sem julgamento, torturados, cortam-lhe as mãos, os pés
ou até a cabeça nas praças públicas. Se o Saddan era mau, os Emires da Arábia Saudita e dos Estados do Golfo
ainda são piores. A propósito a maioria dos conspiradores do 11 de Setembro eram da Arábia Saudita e nenhum
do Iraque.
G.W.B. - Você não percebe nada de politica americana. Na Arábia Saudita há petróleo, e é explorado
Voice - edição 777 - 21/04/2003
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COMEMORANDO O 25 DE ABRIL
Abordar o tema do 25 de Abril, não é uma tarefa fácil, especialmente se o estivermos a fazer a uma audiência, que ao longo dos anos me tem ouvido pronunciar sobre o assunto. Afinal, o 25 de Abril, não muda, o orador
também é o mesmo, e até a assistência, parafraseando a famosa frase do filme Casablanca, são ''os suspeitos
do costume'', isto é as pessoas que, na nossa comunidade se interessam por este tipo de assuntos.
Também, debater assuntos históricos, ano após ano, vai-se tornando cada vez mais difícil, uma vez que à
semelhança da batalha de Aljubarrota ou à descoberta da Índia, é difícil de apresentar qualquer novidade sobre
o assunto, que já tem sido abordado, dezenas de vezes pelo orador e milhares de vezes, por todos os sítios deste
mundo, aonde há Portugueses.
Não esperem pois, nenhuma novidade sensacional, uma nova interpretação histórica, ou alguma revelação
que irá revolucionar o que nós sabemos sobre a revolução dos cravos.
Outro aspecto um pouco preocupante das comemorações, é que cada vez parece ter acontecido há mais
anos.
Até aqui há algum tempo, os acontecimentos, tinham sido passados há alguns anos, depois há umas
dezenas, a seguir há um quarto de século, e agora há 28 anos, o que faz com que aqueles de nós que nos lembramos desta data histórica, sejamos nós próprios também um pouco de ''históricos'', ou usando palavras mais
simples, velhos.
Nesta medida, os mais jovens, quando ouvem alguém falar do 25 de Abril, começam a encarar o narrador,
como uma velharia,de outra geração.
Claro que jovens ou velhos, têm a beneficiar, em tomar conhecimento do 25 de Abril, que hoje faz parte da
história do nosso povo, tentar interpretá-lo e o que ainda é mais importante, tirar dele lições que nos guiem na
interpretação do presente e até do futuro.
Falar do 25 de Abril, como o dia da liberdade, não chega. À semelhança do dia da mulher, do da criança ou
do da paz, o dia da liberdade não se deverá restringir a um dia do calendário, mas a todo o ano - deverá ser
25 de Abril, sempre.
Um dos problemas, de se ter vivido de certa maneira uma data histórica é a tentação de falarmos de nós
próprios. Isto acontece com o 25 de Abril, não acontece com a batalha de Aljubarrota e não irá acontecer, com
certeza de aqui a meio século, sendo pouco provável, que por essa altura ainda estejamos aqui todos juntos, a
comemorar a revolução dos cravos.
Para os da minha geração, o 25 de Abril é sem duvida, uma data importante, mas também uma questão pessoal, que invoca vivências do passado, que nunca esqueceremos, e claro tendemos a parti-lhar com os outros,
quando temos uma audiência.
A minha primeira lembrança do chamado Estado Novo, data dos tempos da guerra mundial - espero que
aqueles mais jovens não pensem como o meu filho, que quando era jovem me perguntou se as minhas
memórias eram da primeira ou da segunda.
Durante a guerra, nós ouviamos em minha casa, a BBC de Londres, a rádio Moscovo e outras estações que
apoiavam as forças aliadas contra os nazis de Hitler, e os fascistas de Mussolini, que nessa altura tinham o apoio
de Salazar, que mais tarde viria a virar o bico ao prego, receber a Rainha de Inglaterra em Portugal e seria uma
das muitas ''democracias'' que o governo americano iria apoiar. Já nessa altura os Estados Unidos, a semelhança do que se passou no Iraque, lutavam contra os estados ditatoriais, que achavam que eram contra os
seus ingresses e apoiavam ditaduras como as de Salazar e Franco. Afinal, a história, como se sabe,re pete-se
e já nessa altura aqueles que hoje são os nossos vizinhos do Sul, lutavam contra as ditaduras de quem não
gostavam e à semelhança do que se passa hoje com a Arábia Saudita e o Paquistão, apoiavam estados em que
não existia democracia, quando isso lhes interessava
A minha primeira experiência dramática, com o sistema de Salazar, foi o da prisão de meu pai, ao que parece
por ter cometido o crime horrível de além de ser do contra, ter um lenço de bolso, como se usava na época, que
tinha as bandeiras e os retratos dos líderes dos Alia- dos, Churchill da Grã Bretanha, Roosevelt dos Estados
Unidos, Charles De Gaulle da França e Joseph Estaline da União Soviética. Pelos vistos, no dia da sua prisão,
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o bocado do lenço, que trazia o retrato do líder, com a bigodaça preta, e a foice e o martelo, estava um pouco
à vista, embora nessa altura suportar os Estados Unidos ou as outras nações ocidentais fosse suficiente para
ir ser preso.
O meu pai, foi preso no famigerado Aljube, em Lisboa, de onde saiu em coma, por falta de cuidados médicos
- ele era diabético e tomava insulina - para o hospital de S. José, aonde escapou, ao que dizia a minha avó,
que era muito devota, por um milagre da sua santa favorita.
Com esta experiência, numa idade em que eu ainda andava de calções, eu poderia ter ficado ou com medo
para o resto da minha vida, ou um pouco dum revolucionário. Calculo, que os que me estão a seguir saberão já
o caminho que tomei.
Encurtando uma história longa, como se diz em inglês, lá fui parar à Faculdade de Medicina de Lisboa, nessa
altura, na opinião da PIDE, um ninho de revolucionários e comunistas, que era assim que eles chamavam a todos
que eram contra o chamado Estado Novo. É pena que eu esteja a escrever e não a falar, porque senão teria pronunciado COMUNISTAS, num tom muito especial, que a gente da PIDE, legionários e outros, usavam na altura.
Como se não chegasse, além de estar na Faculdade de Medicina, ainda por cima, me fiz membro de uma
organização altamente subversiva, na opinião do governo, a Associação dos Estudantes, tendo ainda agravado
a situação, por ter sido eleito presidente de tão "sinistra" organização que nessa altura era vista pela polícia política, como hoje é a Al Queida, do sr. Bin Laden.
Embora tivesse sido assistente da Faculdade, participado no exército português, 3 anos no Continente e 2 no
Ultramar, acabei por perder o meu lugar e ter de partir para o estrangeiro, razão porque me estão a aturar neste
momento.
No entanto, a razão porque estou a impingir-vos a "história da minha vida" é, não porque desejo que me ofereçam uma medalha -já tenho duas portuguesas e duas canadianas- mas para ilustrar o efeito na minha geração,
dum sistema que nos tirou os direitos à liberdade e fez de Portugal um pária entre as nações livres da Europa.
Partilharei, convosco uma experiência que poderá ilustrar esta situação. Depois de ter saído à pressa e um
pouco ilegalmente de Portugal e isso dava para outra história fui para a Inglaterra, aonde me convidaram para
uma recepção, a médicos estrangeiros que estavam a treinar nos hospitais escolares da Universidade de
Londres. Como era o único português, lá me chamaram ao palco, aonde passei pelo vexame de ser ignorado e
terem-se recusado a a apertareme a mão, vários delegados de países europeus e do terceiro mundo. Depois,
vários, vieram-me pedir desculpa e explicar, que nada tinham contra mim, mas sim contra um sistema em
Portugal, que oprimia o seu povo e os que viviam nos seus territórios africanos.
Todos nós sabemos o que se passou no dia 25 de Abril. o sistema que estava decrépito, acabou por ser derrubado, por um grupo de oficiais do exército, que afinal se tinham organizado poucos meses antes, e por razões
que tinham mais que ver com reivindicações profissionais, do que salvar a nação.
Sem menosprezar os militares, afinal poderiam ter feito como em muitos lados, tomar conta do poder e criar
uma ditadura, não devemos esquecer, os milhares de portugueses que durante quase meio século lutaram contra o sistema, tendo perdido a sua liberdade, saúde, famílias, carreiras profissionais e até a própria vida, nas masmorras do Aljube, Caxias, Peniche e nos campos de concentração como o de Tarrafal.
Num dia como o de hoje, não deveremos esquecer o sofrimento de todos os que lutaram, para que Portugal,
passasse a ser uma nação democrática, igual às outras da Europa e do chamado mundo ocidental.
Muitas pessoas, ao analisarem a situação em Portugal, desde o dia 26 de Abril, isto é depois da revolução,
até hoje ficam desapontadas e pensam que afinal não se conseguiu aquilo porque muitos de nós, uns mais outros menos sacrificaram as suas nossas vidas, perdendo carreiras profissionais, indo para a prisão, ou ter sido
obrigados a imigrar.
É hoje oportuno, examinar o 25 de Abril, e não o ver como uma espécie de redenção dos pecados da nação
ou a criação dum novo paraíso na terra, mas uma fase da evolução de Portugal, que à semelhança da Espanha
e da Grécia se libertaram de regimes ditatoriais e in-gressaram no grupo das nações desenvolvidas e democráticas, da Europa, a criação dum sistema, em que existem liberdades individuais, eleições livres, e se cumprem as
leis foi um passo importante na história de Portugal. No entanto, democracia, com "um homem, ou melhor uma
pessoa, um voto", não chega. Democracia, não é, ou não deverá ser, apenas, o direito a votar ou a ter liberdade
de expressão. Existem muitos paí-ses, como é o caso de alguns na América do Sul, em que há uma democracia igual à do Canadá ou de Portugal, em que todos têm liberdades individuais, mas em que as pessoas vivem
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na maior das misérias. Para uma mãe, que não tem com que alimentar os filhos, num bair-ro de lata, no Equador,
Colômbia ou até Brasil, pouco interessa, que existam eleições livres.
Liberdade, não é o direito de eleger e ser eleito, mas também a liberdade de não ter pobreza, discriminação
racial, religiosa ou outras, direito à educação, aos ser-viços de saúde e justiça, preservar a sua cultura viver num
meio ambiente sem poluição, etc. etc..
Liberdade, é também o povo poder dizer não a uma guerra, imoral, injusta e ilegal, como a invasão do Iraque.
Afinal, os governantes eleitos, legalmente do Reino Unido, Espanha, Itália e até Portugal, suportaram a invasão
americana do Iraque contra a maioria esmagadora do seu povo.
Não quero de forma alguma, no aniversário da reintrodução da democracia em Portugal -ela afinal já existia
no tempo da primeira república e até da monarquia constitucional menosprezar o 25 de Abril. Ele foi uma data,
que marcou uma mudança essencial na histórias de Portugal e que veio a permitir-lhe ingressar no grupo das
nações democráticas e livres da Europa.
Sem o 25 de Abril, Portugal continuaria a ser um pária na Europa, e à semelhança do que me acontecera em
Londres há mais de trinta anos, a ser rejeitado pelas nações democráticas do mundo.
É pois importante, que comemoremos o 25 de Abril, e prestemos homenagem aos milhares que lutaram e
sofreram pela criação duma sociedade livre e democrática em Portugal.
Não devemos porém esquecer, que uma revolução, num dia há vinte e oito anos, não chega. A liberdade, é
como ser bom ou ser justo. Não acontece num dia só. Deverá acontecer, todos os dias.
A liberdade é como uma planta, terá de ser regada todos os dias, com o suor do nosso esforço e muitas
vezes, ate com o nosso sangue.
Também a liberdade, não é apenas de tantos em tantos anos, deitar um voto, numa urna ou o direito de
criticar os que nos governam.
A liberdade, é também o direito a um nível de vida razoável, à educação, saúde, justiça, igualdade e paz.
A melhor homenagem que podemos fazer aos que ao longo de quase meio século sofreram e trabalharam
para que se desse o 25 de Abril, é continuar a sua obra. Aqueles de nós, e eu tenho orgulho de ser um deles,
que nos últimos meses, por várias vezes marchamos, por vezes, debaixo de neve ou enfrentando temperaturas
mais adequadas ao ártico do que ao sul do Ontário, pela baixa de Toronto, em manifestações contra a invasão
do Iraque, estávamos de certa maneira, nestas terras do Canadá a continuar o nosso 25 de Abril.
Se quisermos realmente comemorar esta data importante da nossa história, deveremos lutar para, em
Portugal, no Canadá ou em qualquer parte do mundo, seja "25 de Abril", não apenas no dia assinalado no calendário, mas em todos os dias do ano.
Conferência, incorporada nas comemorações do vizéssimo oitavo aniversário do 25 de Abril, realizadas na
Casa do Alentejo.
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OS NOVOS LEPROSOS!
Algures por cima do Atlântico 01 de Maio de 2003
De volta ao Canadá, escrevo a minha coluna semanal, enquanto o avião se aproxima de Toronto, que felizmente já não está na lista dos locais que a Organização Mundial de Saúde, aconselha a não ser visitados, devido ao Sindroma Respiratório Agudo Grave, uma decisão um pouco precipitada, mas que ao que parece, também foi causado por certas atitudes pouco acertadas da Ministra da Saúde do Canadá An McLelan.
Normalmente estas colunas, são dedicadas a assuntos sociais ou políticos mas eu também tinha prometido
que enquanto durasse o surto do Sindroma Respiratório Agudo Grave (S.A.R.S.), iria escrever sobre este assunto regularmente.
Afinal hoje, abordarei os dois assuntos ao mesmo tempo.
Na realidade, a existência desta nova doença em Toronto, serviu por um lado para demonstrar o gosto que
alguns media, em Portugal, têm pelo sensacionalismo e por outro, uma certa animosidade e até inveja que
existe na terra em que nascemos, contra os que imigraram e vivem no estrangeiro. Um doença terrível, que
estaria a matar muita gente e ainda por cima trazida pelos emigrantes foi sem dúvida uma boa oportunidade para
certos media em Portugal produzirem notícias sensacionais e para como diz o nosso povo duma cajadada
matarem dois coelhos - dizerem mal dos imigrantes e venderam papel ou tempo de antena.
Nos tempos antigos, as pessoas que sofriam de lepra eram expulsas da comunidade em que viviam e enviadas para locais isolados, muitas vezes ilhas, e excluído de qualquer contacto humano. Tal era o medo que a população tinha de ser infectada, que em certas épocas, os leprosos eram obrigados a usar um chocalho, para que
quando se aproximassem duma povoação, os habitantes tivessem tempo de fugir.
Tragicamente, muitos dos "leprosos" não tinham realmente lepra mas sim outras doenças desconhecidas
nessa época, e mesmo que a tivessem, trata-se duma doença pouco contagiosa.
Este medo de infecções e o terror que elas instilam nas populações, são uma característica humana. Também
é um comportamento comum, da nossa espécie, atribuir aos "estrangeiros", ou pessoas de outras terras, cores,
religiões, raças, ou de quem não gostamos, a culpa pela disseminação de doenças. Não é por acaso, que os
ingleses chamavam à sífilis "the french disease"( a doença francesa) e os franceses "la maladie anglaise" (a
doença inglesa).
Este sentimento de terror às infecções, especialmente a tendência de culpar os outros, que são de fora, por
trazerem doenças terríveis, explicará as atitudes que presenciei, na breve visita à nossa pátria materna.
Um breve parenteses, para os que fiquem espantados com a inclusão de nós "portugueses de cá"na categoria dos estranhos ou até de estrangeiros, pelos "portugueses de lá". É minha opinião, que embora os nossos
familiares e amigos nos recebem, muito bem, quando vamos a Portugal uma boa parte da população, portuguesa não simpatiza muito com os imigrantes. A discussão das razões para esta atitude, não estão no âmbito deste
artigo, embora se tivermos de atribuir culpas elas não deverão pertencer apenas aos portugueses de lá - por outras palavras, o comportamento de alguns imigrantes em Portugal, tem contribuído de alguma maneira, para um
certo nível de hostilidade a que estamos sujeitos quando visitamos a terra em que nascemos. Na realidade
muitos têm inveja de nós, pensam que vivemos rodeados de riquezas e que os dólares, rands, libras ou euros,
caiem do céu, ou chegam às nossas mãos com pouco trabalho. Também muitos julgam que somos vaidosos,
ostentosos e nos julgamos superiores aos portugueses que vivem em Portugal. Infelizmente, uma pequena minoria dos imigrantes, têm esse comportamento, criando uma má reputação para todos nós. O SARS, foi para muita
gente em Portugal uma oportunidade de tomar uma posição de superioridade, em relação aos imigrantes.
Tudo isto vem a propósito da minha experiência em Portugal com a reacção que alguns dos nossos compatriotas que lá vivem, tiveram em relação aos portugueses do Canadá e ao medo irracional que eles trouxessem
consigo a tal famosa doença, o Sindroma Respiratório Agudo Grave, que a media continua a baptizar de pneumonia atípica, nome dado a outra doença, muito menos perigosa.
Logo à chegada, verifiquei que havia novidade. Um avião vindo de Toronto, -o meu vinha de Madrid- teve os
seus passageiros "atacados"pela televisão que queria saber o que se passava na maior cidade do Canadá. Eu,
que saí um pouco depois, também fui entrevistado, talvez porque tinha cara de imigrante ou porque por razões
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que desconheço descobriram que sou médico. Surpreendentemente -pelos vistos muita gente vê o noticiário da
TVi-, todas as pessoas de família e amigos com quem tenho falado, me disseram que me tinham visto. Como é
natural, apenas uma parte do que eu disse foi mostrado na televisão, mas tive pena, que o que se segue tenha
sido omitido.
Quando, a simpática locutora me perguntou se havia grande preocupação em Toronto quase sugerindo que
havia pânico, eu disse-lhe que sim, tendo afirmado que havia grande tristeza e preocupação na cidade. Depois
de ter criado este "suspense"disse à jovem entrevistadora, que tudo era devido ao facto, que mais uma vez a
equipa local de hóquei sobre o gelo, o Maple Leafs, tinha sido eliminado da taça dos campeões da América do
Norte.
Claro que eu estava, e a ser irónico, e até certo ponto a exagerar -muitas pessoas estão realmente preocupadas com o Sindroma- mas era minha intenção contrariar o ambiente de sensacionalismo, que existia em
relação ao assunto.Também procurei dar uma perspectiva ao problema, dizendo que morrem mais pessoas em
Portugal, durante certos fins de semana, com ponte, do que durante todo o surto de SARS no Canadá. Também
chamei a atenção para o facto que com duzentos ou trezentos casos da doença numa população de 30 milhões
de habitantes, têm-se mais possibilidades de ser atropelado por um carro do que apanhar SARS.
Felizmente, a maioria das pessoas entrevistadas, como verifiquei mais tarde, responderam duma forma lógica, coerente sem fomentar de alguma maneira a sede de notícias alarmantes e sensacionais, que existe hoje em
Portugal.
Mais tarde fui entrevistado pela RTP, e mais uma vez procurei transmitir aos nossos compatriotas, que não
estamos perante uma catástrofe, ou que existe pânico em Toronto, uma cidade aonde afinal a vida corre normalmente.
No entanto, falando com muita gente em Portugal, fiquei com a impressão que eles julgavam que a vida da
cidade estava paralizada, os hospitais encerrados, e que a população nem sai à rua com medo de ser infectada.
Também verifiquei, que muitas pessoas, receavam que os imigrantes portugueses, trouxessem com eles o
vírus do Sindroma e infectassem a população. Alguns dos causadores da paranóia, acerca dos perigos que os
imigrantes podem trazer para Portugal, são uma parte dos media, que com afirmações incorrectas, tendenciosas
e sensacionalistas estão a criar um ambiente de medo e até hostilidade em relação aos portugueses do Canadá,
de visita à sua pátria de origem. Um caso típico, é o revista semanal Focus que tem o desplante de imprimir na
sua capa, as seguintes palavras"milhares de emigrantes no Canadá vêm aos Açores para as Festas do Senhor
Santo Cristo. Na bagagem trazem o vírus da pneumonia" segue-se a esta declaração incendiária, o título
"Portugal alerta ao máximo".
Revelando uma tendência para o sensacionalismo e falta de ética profissional, o jornalista da Focus, baseia
as suas afirmações alarmistas, nas declarações duma senhora luso-canadiana que declarou "que hoje não se
pode tossir ou espirrar em público". Uma vez que mercê dos esclarecimentos das autoridades de saúde pública, toda a gente sabe que o SARS não dá espirros, é possivel que a senhora em questão, seja uma das tais pessoas, que ao espirrar fazem o barulho igual ao duma bomba e assustam toda a gente. Aliás, é até possível, que
o jornalista na sua ânsia de fazer sensacionalismo, tivesse citado a pobre senhora fora do contexto das suas
declarações, como muitas vezes sucede com jornalistas pouco escrupolosos e com o desejo de exagerar ou
deturpar.
Devo acrescentar que as reportagens da T.V.i. e da R.T.P., que vi estavam muito bem feitas e de forma alguma sacrificavam a verdade ao gosto pelo sensacionalismo.
No entanto idiotices do género das do Focus, ouvem-se e veêm-se em muitos media, e até alguns colegas
meus que se intitulam peritos nesta doença, fazendo declarações bombásticas e assustadoras, sobre uma
condição clínica da qual não têm a experiência ou conhecimento.
Felizmente há ainda quem mantenha o bom senso, e há muitas informações que são informativas , equilibradas e não procurar alarmar o público.
Também jornais como o Diário de Notícias que já leio desde os seis anos de idade, souberam manter os seus
leitores informados, sem procurarem usar sensacionalismos nefastos e assustadores.
Pelos vistos nada é melhor para vender papel ou tempo de antena, do que declarar que vem aí uma doença
terrível que nos vai matar a todos, e ainda por cima trazida pelos imigrantes, por quem muitos dos nossos com-
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patriotas, não parecem ter uma grande estima.
Calcule-se que certos idiotas, incluindo colegas meus, até sugeriram que se não deixassem aterrar nos
Açores, aviões trazendo pessoas para assistir às festividades do Senhor Santo Cristo.
A propósito, sugeri a algumas pessoas, que se mostraram entusiasmadas com esta ideia estúpida que o
Canadá também poderia recusar a vinda de aviões de Portugal, uma vez que uma doença muito mais perigosa
que o Sindroma Respiratório Agudo, a tuberculose, tinha sido quase erradicada deste país, sendo a maioria dos
novos casos trazidos de outros países, sendo um deles a terra aonde nascemos.
É triste, que um assunto sério, como o do Sindroma Respiratório Agudo, seja aproveitado por certo media
irresponsável, para fomentar a animosidade contra os portugueses que vivem no estrangeiro e querem visitar a
sua pátria mãe.
É ainda mais triste, que uma certa minoria dos portugueses que vivem em Portugal também usem esta
doença nova para manifestar a sua hostilidade com os seus compatriotas que vivem no estrangeiro.
Afinal, somos todos portugueses.
A propósito do Sindroma Respiratório Agudo e do uso de máscaras, um leitor telefonou-me a perguntar
porque é que as máscaras cirúrgicas, como a que a Ana Alice usava na fotografia do "Voice" de 14 de Abril não
protegiam contra esta doença. Afinal dizia o meu leitor, e com muita lógica, que nas operações são as que se
usam.
Na realidade se eu usar uma dessas máscaras clássicas usadas nas operações, protejo, embora não o faça
muito eficiente os que estão ao pé de mim, isto é quando eu coloco a máscara, se estiver infectado não infecto
os outros. Porém esse tipo de máscaras, não me protege a mim, se estiver ao pé duma pessoa infectada. Para
isso é necessário usar uma das máscaras do tipo que se usa para a tuberculose, as chamadas N95 como as que
eu uso na fotografia. Em conclusão, de o meu leitor tiver Sindroma Respiratório Agudo e usar a máscara igual à
que usam nas operações, provavelmente não infectará os outros, porém se não tiver a doença e for visitar uma
pessoa com a doença precisa duma máscara para se proteger, uma das tais máscaras N95 como a que eu uso
na fotografia.
Em resumo, a máscara que eu uso não deixa entrar nem sair os micróbios, a outra só não deixa em parte,
que eles saiam.
Voice - edição 779 - 05/05/2003
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NÃO PAGARAM O SEGURO
Mais uma vez, volto à questão do S.A,R.S. (Sindroma Respiratório Agudo Grave) desta vez nas suas
relações com as decisões politicas tomadas pelos governos do Ontário e Canadá.
O meu pai costumava dizer -numa época em que o governo queria que nos ocupássemos apenas de futebol
e fado- que tudo nesta vida tinha de certa maneira relação com a politica.
Hoje iremos demonstrar, que a catástrofe do S.A.R.S., não foi apenas causada por pouca sorte e que
decisões politicas, tomadas principalmente pelo governo do Ontário, vieram agravar uma situação, já de si séria,
o aparecimento nesta Província duma nova doença infecciosa.
Costuma-se dizer nesta terra, que os acidentes não "acontecem", mas são "causados" por qualquer coisa.
Embora exagerando um pouco, é uma frase, que chama a atenção para o facto, que em muitas tragédias além
da pouca sorte, existe a culpa de alguém, que não tomou as medidas necessárias para evitar o acidente.
A SAÚDE PÚBLICA
Em todas as sociedades modernas, existem serviços destinados à prevenção de doenças. Enquanto os clínicos tratam as pessoas doentes, os médicos e outros profissionais que se dedicam à saúde pública, procuram
proteger as populações contra infecções, tóxicos, e outros factores que irão produzir doenças. São estes serviços
que zelam pela qualidade e limpeza dos alimentos e da água que consumimos, estabelecem programas de vacinação, evitam que substâncias tóxicas nos venham a envenenar, protegem a nação contra a entrada de novas
doenças, procuram evitar as epidemias, enfim dedicam-se à prevenção das doenças, em vez do seu tratamento.
Infelizmente, enquanto toda a gente toma conhecimento dos transplantes de órgãos, dos novos antibióticos
ou das últimas técnicas operatórias, poucos sabem do esforço dos trabalhadores da saúde pública, que se
dedicam a tarefas pouco, "sexy" e glamorosas, como zelarem pela qualidade da água que bebemos, das vacinas das nossas crianças, ou das medidas para evitar novas doenças, vindas de ou-tras partes do mundo, se
introduzam no país em que vivemos.
Também os políticos, não ganham fama, por dedicar verbas destinadas a assegurar a qualidade da água ou
melhorar as condições de saúde das crianças pobres. Claro que a inauguração dum hospital novo ou a instalação dum M.R.I (Ressonância Magnética), dão aos políticos muito mais publicidade. Não é pois de admirar que
certos governantes, mais interessados em permanecer no poder, do que no bem estar dos cidadãos, não gostem
de gastar com a saúde pública.
CORTANDO NO "SEGURO"
Conheço um sujeito, dos tais que gostam de se mostrar importantes, gastando em carros caros, barcos, e
casas luxuosas, que me disse outro dia que ainda não tinha pago o seguro contra incêndios da sua casa. Lá me
explicou, que tinha comprado um carro famoso, cujo nome desconheço, e que por isso não lhe chegava o dinheiro para o seguro. Como ele me disse, toda a gente via o carro, mas ninguém sabia do seguro.
Em certa medida, o governo conservador da Província do Ontário, primeiro dirigida pelo Sr. Mike Harris e
depois pelo Sr. Ernie Eves, fizeram o mesmo. Desejando cortar nos impostos para ajudar as classes abastadas
que os apoiam e "comprar"os votos dos eleitores, esses senhores cortaram nas despesas com coisas que não
davam nas vistas. Uma delas, foi com o Ministério do Ambiente, o que contribuiu para a tragédia da cidade de
Walkerton, em que dezenas de pessoas adoeceram ou morreram, porque o abastecimento de água tinha sido
infectado por um micróbio, E. Coli , a outra foi com a saúde pública.
Ao fazerem cortes nesta área da saúde pública, que normalmente, não dá nas vistas, os dirigentes conservadores, facilitaram a disseminação do S.A.R.S. tornaram a tarefa dos trabalhadores de saúde pública mais difícil e arriscaram a população desta província e até deste país a uma epidemia de proporções catastróficas.
Ao cortarem nas verbas para a saúde pública os conservadores reduziram os números de médicos, cientis-
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tas e outros trabalhadores da saúde pública, encerraram laboratórios e expuseram a população desta província
ao risco duma epidemia com consequências graves.
Eles estavam a proceder da mesma maneira que o nosso compatriota de gostos extravagantes, a não pagar
no seguro, que não se vê e a gastar no carro de luxo, que todos podem admirar.
CORTES E MAIS CORTES
Antes do mais, quero esclarecer algum leitor, que pense que estou a usar o S.A.R.S., para atacar o governo
conservador, que me estou a basear na opinião de várias pessoas conhecedoras do assunto e muito especialmente num trabalho de jornalismo de investigação, feito pelo Globe and Mail -por sinal um jornal conservadorpor Carolym Abraham e Lisa Priest.
Cerca de 16 meses antes da chegada do S.A.R.S. a Toronto o governo do Ontário deu layoff a cinco cientistas dos serviços de saúde pública da Província, porque não eram necessários.
Conforme, mencionado no Globe and Mail o Sr. Gordon Haugh declarou, em nome do Ministério da Saúde,
que não precisavam de cientistas e que era improvável que um novo micróbio chegasse ao Ontário. Esta afirmação é ainda mais extraordinária devido ao facto que há vários anos que as autoridades médicas vinham a
alertar o governo do Ontário da possibilidade duma epidemia, causada or um vírus do sistema respiratório vindo
do Oriente, muito especialmente da China. O vírus do S.A.R.S., não foi uma surpresa para os cientistas, que à
muito tempo esperavam um surto duma infecção deste tipo.
O laboratório de doenças infecciosas da Província do Ontário, considerado um dos mais aperfeiçoados do
mundo, tem sido progressivamente reduzido pelos cortes no orçamento feito pelo governo conservador. Dois dos
seus cientistas de mais prestígio, Dr. Ching Lo que estava a criar um teste para diagnosticar a doença do Nilo
Ocidental (West Nile Virus), outra doença que irá chegar este Verão, produzida pelos mosquitos e o Dr. Martin
Preston que descobrira uma maneira de identificar a bactéria E.Coli, semelhante à que causou a infecção da
água de Walkerton foram despedidos, porque segundo o governo os seus serviços não eram necessários.
Despedimentos e cortes nos orçamentos deixaram, o serviço de saúde pública do Ontário reduzido ao mínimo, em crise e incapaz de desempenhar as suas tarefas e claro encarar uma crise da magnitude do S.A.R.S..
Na província mais próspera do Canadá, num dos sete países mais ricos do mundo, quando o S.A.R.S.
chegou, não havia um serviço de saúde pública capaz de o enfrentar.
UM MILAGRE?
Com um sistema de saúde pública, completamente desmantelado, pelos cortes selvagens do governo conservador, muitos dizem que foi um milagre que o surto do S.A.R.S., não tivesse evoluído para uma epidemia em
larga escala.
Outros são de opinião que a luta contra o S.A.R.S., hoje quase vencida, só foi possível devido à dedicação
de vários médicos, cientistas e outros trabalhadores dos serviços de saúde, que em poucos dias, conseguiram
reorganizar um serviço que tinha sido desmantelado.
Trabalhando dia e noite, muitos deles sem receberem um centavo pelo seu esforço esses heróis da luta contra o S.A.R.S., arriscando a sua saúde, dedicaram-se de alma e coração, à tarefa de proteger a sociedade contra esta nova doença.
A Dra. Susan Richardson do Hospital for Sick Kids, o Dr. Donald Low do Mount Sinai, o Dr. Ian Jhonson da
Universidade de Toronto e tantos outros, recrutaram médicos e cientistas em Halifax, Kingston, Otava e até
Vancouver. Com uma rapidez e eficiência extraordinária, dezenas de médicos e cientistas organizaram a luta
contra uma doença da qual quase nada conheciam. Mantendo contactos com colegas em todo o mundo, pela
Internet, eles foram aprendendo aos poucos e tudo leva a crer que a doença está neste momento controlada.
Finalmente, não devemos esquecer, o nome dos Medical Officers of Health (delegados de saúde) os Drs.
Sheela Basbur e o Dr. Colin D'Cunha, que trabalharam de forma eficiente e infatigável.
"The last not the least" (os últimos, não os de menos importância) são as centenas de clínicos, enfermeiras
e outro pessoal de saúde, que arriscaram a sua saúde e a sua vida, ao trabalharem longas horas nos hospitais,
muitos deles expostos ao S.A.R.S., e a contrair esta doença.
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É caso para dizer que a coragem, diligência e dedicação do pessoal de saúde, compensaram a falta de cuidado que o governo conservador do Ontário teve ao en-fraquecer e parcialmente desmantelar os serviços de saúde
pública do Ontário, expondo assim a população desta cidade, desta província e até deste país, a uma epidemia,
de consequências catastróficas.
Voltando à opinião expressa no princípio, a politica realmente tem consequências em toda a nossa vida, até
na saúde.
Os cortes nos impostos, podem comprar votos, mas colocam a nossa saúde em perigo.

Voice - edição 780 - 12/05/2003
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VISITANDO O PIER 21
A doca número 21 do porto de Halifax, na Nova Escócia, foi o ponto de entrada da primeira imigração
portuguesa organizada para o Canadá, iniciada há 50 anos. Um sítio histórico para os luso-canadianos.
É importante para os seres humanos,comemorar datas e locais que tiveram importância para a sua vida.
Desde, ao nível individual, a data e o sítio do nosso casamento, nascimento dos nossos filhos ou até no caso
dos luso-canadianos a chegada ao Canadá, até ao nível das sociedades e nações, acontecimentos como a
chegada à Índia ou ao Brasil pelos portugueses, o desembarque do navio "Maryflower" em Dezembro de 1620,
trazendo 102 colonos ingleses, que desembarcou no que é hoje Plimouth nos Estados Unidos, que organizaram
e iniciaram a colonização britânica nesta parte do mundo e a expedição dirigida pelo francês Jacques Cartier que
em 1534 desembarcou nas Ilhas Magdalene e do Príncipe Eduardo, iniciando a colonização da área que é hoje
Quebeque e Montreal iniciando assim a formação da nação que hoje se chama Canadá.
CONSTRUINDO UMA NAÇÃO
o Canadá foi construído pelos primeiros "imigrantes", os exploradores franceses aliás precedidos por Jhon
Cabot em 1491, um navegador inglês, que à semelhança dos jogadores de futebol modernos jogava por várias
equipas de diferentes nacionalidades e para Giovani Caboti em Itália e ao que parece João Caboto em Portugal.
Esse Canadá original, uma nação, pequena, atrasada e com uma população incapaz de colonizar todo o seu território, só se viria a transformar no estado moderno e próspero que é hoje, graças aos imigrantes, vindos da
Europa, China, Índia e Japão nos séculos XIX e XX.
O grande passo em frente para a industrialização do Canadá, que se iniciara durante a segunda guerra
mundial de 1939 a 1945, só se viria a materializar com o influxo de imigrantes que durante as décadas de 50, 60
e 70 chagaram de várias partes do mundo.
Dessa vaga de imigrantes, que vieram a ajudar a transformar o Canadá dum país colonial, e atrasado numa
das sete nações mais ricas do mundo faz parte a imigração portuguesa, , em massa, iniciada em 1953. Dessa
maneira, a data do inicio dessa imigração em 13 de Maio de 1953, quando o navio italiano SATURNIA desembarcou em Halifax, na Nova Escócia com 69 portugueses a que se seguiria o VULCÂNIA com 7 em 23 de Maio
e NEA HELLAS em 2 de Junho com 103, marca, o início desta nova descoberta de novos mundos para a gente
lusitana e uma data importante para os luso-canadianos e para esta nação que é hoje o Canadá.
A propósito, é importante notar mais uma vez que as autoridades canadianas não nos fizeram um favor. Os
portugueses que chagaram em 13 de Maio de 1953, e os milhares que viriam depois, ajudaram a construir, esta
nação que hoje conhecemos, na qual participamos e a qual muitos de nós sentimos como nossa.
Como é sabido, um grupo de portugueses, organizaram em Toronto um comité para comemorar os cinquenta anos da chegada da primeira imigração portuguesa. Das dificuldades encontradas, não é agora a altura de
falar, mas iremo-nos concentrar numa iniciativa organizada por esse grupo com a colaboração do pequeno número de luso-canadianos, que vivem na área de Halifax.
OS PRIMEIROS?
Quando me perguntam nesta terra, quem foram os primeiros imigrantes portugueses, menciono sempre os
navegadores, os irmãos Corte Real, que por aqui estiveram nos primeiros anos do século XVI. Não indo, tão
longe, ainda não existia o Canadá de imigração já por cá existiam portugueses, sendo talvez o mais famoso de
todos eles o primeiro carteiro do Canadá Pedro da Silva, que em 1693, começou a distribuir cartas no que é hoje
a província do Quebeque. A propósito, o "Canadá Post", o serviço de correios deste país, vai editar um selo
comemorativo de Pedro da Silva dentro de poucos dias. Devo acrescentar que a edição deste selo não aconteceu devido à gentileza das entidades canadianas, mas ao esforço tenaz de um grupo de compatriotas nossos
que há anos tem vindo a lutar por esta causa. Sem ir tão longe como o século XVII, sabe-se que ao longo dos
anos, muitos portugueses que vinham pescar bacalhau na terra nova abandonavam os seus navios muitas vezes
atraídos por alguma beleza local e por cá ficaram. Muitas pessoas neste país, especialmente nas províncias
marítimas e na Terra Nova mencionam que os seus antepassados eram portugueses. Também, antes de 13 de
Maio de 1953 existiram alguns casos esporádicos de portugueses que imigraram legalmente como António Viola
que, conheci em Toronto e de Álvaro Marques, Manuel Mota e Manuel Ferreira, citados no livro "With Hardened
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Hands", de Domingos Marques e Manuela Marujo, que aconselho a todos os leitores, interessados em conhecer
a história da nossa gente no Canadá.
Enfim, era preciso ter uma data e não há dúvida que 13 de Maio de 1953 é sem dúvida a data da primeira
imigração organizada.
O PIER 21
A maioria dos imigrantes que chegaram ao Canadá nas primeiras sete décadas do século XX, fizeram-no em
grupos que vinham da Europa, em navios fretados para esse fim.
Esses barcos, atracavam numa doca do porto da cidade de Halifax, chamada Pier 21. Aí os imigrantes eram
recebidos pelas autoridades canadianas e enviados para diversas partes do país, muitas vezes para trabalharem
em condições péssimas e serem pagos salários, muito inferiores aos que recebiam os canadianos. Não é o fim
deste artigo abordar as dificuldades porque passaram os nossos compatriotas que cá chegaram nos anos
cinquenta e sessenta, mas é importante que não nos deixemos levar à certa, por uma versão lírica dos acontecimentos. As autoridades canadianas queriam trabalhadores como 'hardened hands" (mãos calejadas como
refere um documento oficial mencionado por Domingos Marques e Manuela Marujo no seu livro), para trabalharem muitas vezes em más condições e serem explorados. Os serviços de ajuda e apoio aos imigrantes que
hoje existem, eram desconhecidos, nos tempos em que chegaram os primeiros imigrantes. Hoje, passado meio
século, as coisas parecem muito bonitas e românticas, mas os portugueses que nos precederam sofreram, trabalharam harduamente e muitas vezes foram explorados e mal tratados.
O Pier 21 em Halifax é hoje, uma espécie de museu, que aconselho a todos que o poderem fazer, a visitar.
Nele se vêm imagens e recordações desses milhares de imigrantes, que deixaram as suas terras para virem para
o Canadá, à procura de um mundo melhor. A apresentação é muito interessante, como é o caso da parte, em
que o visitante tem a noção que está num comboio a atravessar o Canadá e ouve as histórias dos imigrantes,
ou um filme projectado num écran que parece ser o mais largo do mundo. No entanto, e isto é uma crítica aos
organizadores da exposição, os factos são apresentados duma forma excessivamente optimista esquecendo-se
o sofrimento por que alguns passaram ao viram para uma terra, muitas vezes difícil, pouco acolhedora e até hostil Para aqueles que nos precederam, o Canadá, nem sempre foi um mar de rosas, e os dólares não caíram das
árvores. O Pier 21 é ou deveria ser um monumento, à coragem dos imigrantes e às dificuldades que eles
enfrentaram.
UMA CERIMÓNIA DIGNA
No dia 13 de Maio, no Pier 21, realizou-se a cerimónia comemorativa da chegada daqueles que hoje são os
pioneiros da imigração portuguesa para o Canadá.
Vários pioneiros ou seus descendentes e esposas estiveram presentes e um grupo de uns 40 portugueses
vindos de Toronto, assim muitos luso-canadianos da área de Halifax. De notar na assistência, vários casos de
duas gerações de imigrantes como era o caso de António Sousa, um pioneiro e elemento destacado na nossa
comunidade e de seu filho Charles, vice presidente do Royal Bank bem conhecido pelo seu envolvimento nas
actividades comunitárias.
Também, vimos na assistência a Drª. Teresa Costa, professora da Medicina Genética na Universidade de
Dalaawerie em Halifax e sua filha Eliane que acaba de concluir, o seu mestrado em psicologia na mesma
Universidade. Outro par de duas gerações foi a presidente do Comité organizados Clara Fonseca e sua filha
Natacha. Estou a mencionar estes nomes, não porque pretendo fazer deste artigo, uma crónica mundana mas
para fazer realçar o facto, que embora muitos de nós consigamos envolver os nossos filhos nas actividades relacionadas com a comunidade portuguesa, ainda há muitos jovens, na sua segunda geração que irão continuar a
preservar a cultura portuguesa no Canadá.
A primeira Ministra da Nova Escócia, fez-se representar pelo deputado Tim Olive, e o governo português enviou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, à falta dum ministro das comunidades e imigração que eu tinha proposto como conselheiro das comunidades e tinha sido prometido pelo partido que hoje está no poder em Portugal, durante as eleições. Enfim, mais uma promessa aos imigrantes não cumprida. Assim, lá tivemos a falar aos
portugueses do Canadá o Ministro dos Negócios Estrangeiros (tipo mais forte s.f.f.). Devo acrescentar, que o discurso do ministro em português e excelente inglês e francês, foi bastante interessante e construtivo, seguindo
uma linha de pensamento que hoje, felizmente se começa a delinear na política dos governantes portugueses o encorajar os imigrantes, embora preservando a sua cultura a interessarem-se nos países de acolhimento e a
participarem na vida politica dessas nações.
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De notar e de criticar a ausência da Ministro Sheila Copps, o único verdadeiro liberal a concorrer à liderança
do partido com esse nome, que representa Hamilton, uma cidade aonde os luso-canadianos a têm sempre apoiado.
Um dos pontos altos da cerimónia, foi a apresentação ao Pier 21, aonde ficará a fazer parte da exposição, de
duas obras de arte, por artistas luso-canadianos.
Uma delas, foi um quadro pintado por Luís José Paiva de Carvalho, alegórico à presença dos portugueses no
Canadá, começando com os navegadores do século XVI, até aos luso-canadianos dos nossos dias.
A outra obra de arte, foi um extraordinário baixo-relevo em madeira feito por Mauricie Almeida, bem conhecida em Toronto pelos seus trabalhos artísticos expostos em vários sítios, especialmente na Casa do Alentejo.
Este trabalho notável, representa com grande minúcia e detalha um grupo de imigrantes do Saturnia, o comboio
que os levou às diversas partes do país e imagens do Canadá. Trata-se duma obra de arte de grande valor que
irá enriquecer a exibição do Pier 21 e será o orgulho de todos os luso-canadianos. Ao que me informaram, o trabalho de Mauricie Almeida foi objecto dum artigo no jornal principal de Halifax e de vários programas de televisão.
Enfim, uma cerimónia, feita com dignidades e eficiência, resultado da colaboração entre os luso-canadianos
de Toronto e de Halifax. Não é difícil, especialmente usando apenas amadores, organizar uma cerimónia a vários
milhares de distância.
Claro que nem tudo foi perfeito, mas pode-se afirmar que a data da chegada da primeira emigração portuguesa organizada, ao Canadá, foi comemorada em Halifax duma forma digna, que nos deve orgulhar a todos.
Voice - edição 781 - 19/05/2003
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UMA "VACA LOUCA"
entre doze milhões e meio delas...
O Canadá está com pouca sorte.
Começou com o S.A.R.S., já se está a falar outra vez no vírus do Nilo Ocidental e agora temos as vacas
loucas.
Haverá razões para deixar de comer o nosso bifinho com batatas fritas?
Uma história, que envolve grandes negócios, a economia, vacas e humanos canibais e um pouco de
ciência.
A notícia divulgada a semana passada, que uma vaca, oriunda da Província do Alberta, tinha BSE (em português ESB), também conhecida pela doença das vacas loucas, tem como não podia deixar de ser, dado muito
que falar e preocupado muita gente. Embora se trate de um animal, entre mais de 12.500.000 cabeças de gado
bovino que existem no Canadá e seja uma vaca entre os três milhões e meio, que vão para o matadouro num
ano, este é um caso que sem dúvida, irá ter grandes repercussões psicológicas e económicas neste país.
Ao nível pessoal, já encontrei várias pessoas que apesar de terem passado férias em Portugal, aonde a
doença realmente existe nos últimos 15 anos, estão agora com medo de comer carne de vaca no Canadá aonde
há apenas uma vaca infectada. Algumas delas fumam...
Como irei, esclarecer, mais adiante a chamada doença das vacas loucas, pode infectar os seres humanos,
porém isso é raríssimo e exige comer muitas vezes carne, dum animal infectado.
Conforme faz notar o Dr. Neil Cashman, da Universidade de Toronto, foram precisas mais de dois milhões de
vacas doentes, durante cerca de 20 anos para infectar ao todo 134 pessoas na Grã-bretanha
Nesta medida, uma vaca só, que ainda por cima foi destruída, assim que se verificou que estava doente, não
tem possibilidades de infectar.
Por isso, ontem deliciei-me com um excelente bife, e não resisti à tentação de pedir que me tirassem a
fotografia para ilustrar este artigo.
Se as possibilidades de sermos infectados pela doença são nulas, e não nos devem preocupar, o mesmo
não se pode dizer para a economia do Canadá, país aonde vivemos e aonde estaremos integrados ou não, um
acontecimento destes poderá ter consequências sérias que nos irão afectar a todos.
O Canadá exporta cerca de quatro biliões de dólares por ano de carne de vaca dos quais 2,8 biliões vão para
os Estados Unidos e 400 milhões para o México, Japão, Coreia do Sul e Taiwan. A perpectiva da interrupção
dessas exportações foi, na opinião dos economistas, uma das causas da recente queda no valor do dólar canadiano, a maior dos últimos 25 anos.
A propósito, os nossos "amigos" americanos, suspenderam imediatamente a importação de carne de vaca,
do Canadá e muitos políticos da direita nos Estados Unidos, aproveitaram a oportunidade de atacar este país.
É preciso esclarecer, que esta é a segunda vaca infectada no Canadá. Há vinte anos, identificaram outra,
em Red Deer no Alberta, que tinha sido importada da Grã-bretanha
Não chega porém tentar tranquilizar os meus leitores, e dizer-lhes que é praticamente impossível que venham a sofrer da forma humana da doença das vacas loucas, conhecida pelas iniciais de vCJD.
Acredito que para se ter uma opinião, se deve estar informado. Nessa medida, irei dedicar o resto da coluna
de hoje, ao assunto da doença das vacas loucas, que embora tenha em 15 anos morto, em todo o mundo,
provavelmente menos de duas centenas de pessoas, tem tido grandes repercussões económicas e até politicas,
como em Inglaterra em que a maneira como foi tratado pelos conservadores viria a ajudar a queda do governo.
Também é de notar, que vários interesses económicos, tentaram tudo o que foi possível para fazer com que
as autoridades não tomassem medidas, para terminar com o uso dos restos das carcaças dos animais abatidos
nos matadouros, para produzir alimento para outros animais, que como explicarei mais adiante foi a causa da
propagação da doença entre os animais. Afim de aumentar os lucros, as pobres vacas, que sempre tinham sido
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vegetarianas, comendo ervas e cereais, foram feitas "antropófagas" e começaram a comer partes de outras
vacas, com resultados catastróficos, como veremos mais adiante.
TRITURANDO AS VACAS
Quando uma vaca é morta, no matadouro, ela pesa em média 550 quilos. Dela se tiram a carne para bife,
hamburgers, assar, guisar, fígado e até o estômago para dobrada. No entanto mais de metade do animal, incluindo cabeças, patas, tripas não é aproveitado para alimentação humana, sendo colocado em caldeiras aonde é
cozido por várias horas, para a seguir ser moído e deixado secar.
O produto obtido, tem muitos usos industriais tais como em cosméticos, lubrificantes, doces, sabões, batons
para as senhoras e alimento para os animais. Como este produto é fervido durante várias horas, todos os
micróbios sejam eles vírus, bactérias ou fungos são mortos e seria de esperar, que nenhuma doença, fosse
transmitida pelos produtos que são produzidos pela metade do corpo da vaca, que não vai para os talhos, afim
de ser parte da nossa alimentação.
Segundo o professor Erasmus Okiney da Universidade de Alberta, todos os dias, no Canadá, são obtidos
cerca de 4.500 quilos do tal produto que resulta da trituração da metade da vaca que não é consumida pelos
seres humanos.
Esta destruição da parte da vaca, que não é usada na nossa alimentação, além de ser uma fonte de receita,
também protege o ambiente, uma vez que se não fosse usada, iria parar ao lixo, aonde ao apodrecer constituiria,
um problema para a saúde pública.
É caso para dizer, que o uso da metade da vaca, que não era usada para alimentação humana, era uma
forma de reciclagem, que era lucrativa e protegia o ambiente.
Infelizmente, as coisas são mais perigosas e complicadas, do que parecem.
NÃO COMAS O TEU PRÓXIMO
Não existe semelhante mandamento, mas ele é um que os cientistas da nossa época descobriram.
Vacas, não devem comer vacas, carneiros não deverão comer carneiros, e até seres humanos não devem
comer outros seres humanos.
Na realidade, o que sabemos sobre a doença chamada das vacas loucas, começou com a descoberta que
uma doença humana, que existia na Nova Guiné era causada por comer carne humana, nomeadamente o cérebro, durante certas cerimónias religiosas, antes dos funerais.
Esta doença chama-se Kuru, dava nos seres humanos sintomas semelhantes à doença das vacas loucas,
destruindo o cérebro e causando convulsões, desequilibro e demência.
Um médico, arguto e bom observador, descobriu a relação entre esta forma de canibalismo e a doença, o que
foi demonstrado, injectando macacos, com extractos de cérebros humanos e produzindo o Kuru. Mais tarde, os
cientistas viriam a descobrir que ela era transmitida, por uma coisa nova chamada um prião.
O Kuru foi a primeira prova da existência duma doença causada por um animal. desta vez o ser humano, ser
infectado ao comer carne de outro da mesma espécie.
Desde 1986 que se conhecia a existência, na Inglaterra duma doença que destruía o sistema nervoso das
vacas, especialmente o cérebro, originando, convulsões, incapacidade para estar de pé ou andar e um comportamento anormal dos animais. Esta doença porque destruía o cérebro das vacas, produzindo lesões que tinham
a aparência duma esponja foi chamada Bovine Spongiform encelopaty, isto é encefalopatia (doença do encéfalo de que o cérebro é uma parte), esponjosa, bovina.
Neste tempo de siglas, a doença passou a chamar-se B.S.E. a que algum jornalista com imaginação baptizou como "doença das vacas loucas".
Entretanto, na Inglaterra, como em todo o mundo ocidental, proteínas extraídas do tal produto, obtido de cozer
a metade da vaca, que não era consumida pelos seres humanos, eram usados, para alimentar o gado.
Desta maneira, as vacas cortadas eram sem saber antropófagas e estavam a comer partes de outras vacas.
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Também, assim como os indigenas da Nova Guiné apanhavam Kuru, aliás uma doença semelhante à das vacas
loucas, por comerem cérebros humanos, o gado estava a ser infectado, porque em vez de se alimentarem de
erva e cereais, como acontecia no passado, estavam a comer partes de outros animais, da mesma espécie.
A criação de gado, transformada numa industria lucrativa no seu esforço por encontra um alimento barato,
estava a alimentar o gado bovino, com o resto de outras vacas e assim a dessiminar a doença das vacas loucas.
Mais uma vez, o homem na sua ganância de ganhar mais e mais, foi contra as regras da natureza, com consequências trágicas. As vacas que há milhões de anos comiam erva, passaram a crescer rapidamente com um
alimento feito com os cadaveres doutras vacas, e viriam a contrair uma doença mortal.
As consequências desta doença no Reino Unido, foram terríveis, tendo sido mortas mais de 4 milhões e meio
de cabeças de gado bovino.
De notar que enquanto o governo britânico, proibiu a venda de alimentos para o gado, feitos com os restos
das carcaças de outros animais, esta lei no princípio só se aplicou ao próprio país. Desta maneira os bons ingleses continuaram a exportar esses tais alimentos, para animais noutros países.
Mais uma vez o lucro acima da moralidade.
As razões politicas, económicas e sociais para estas atitudes mereciam outro artigo...
INFECTANDO OS HUMANOS
Há muitos anos que se conheciam duas doenças semelhantes à das vacas loucas, uma nos carneiros, que
segundo alguns cientistas teria sido a origem da infecção no gabo bovino, e outro nos seres humanos, designada pelo nome dos homens que a descreveram CREUTZFELD-JAKOB conhecida pela sigla CJD.
Esta doença, que tem um quadro clínico nos seres humanos, semelhante à das vacas loucas, era raríssima
e normalmente só se encontrava em pessoas de mais de 50 anos. Sabia-se que ela em certos casos era transmitida de pessoa para pessoa, sendo alguns causados, por transplante de órgãos, instrumentos cirúrgicos e
extractos da glândula pituitária humana usada, pelo seu conteúdo de hormonas do crescimento, em crianças de
pequena estatura.
Em 1995, começaram a aparecer na Grã-bretanha, casos de uma forma de doença Creutzfeld-Jakob, em
pessoas novas.
Essa forma da doença, era um pouco diferente acabando por vir a ter a sigla, de vCJD (variante do CJD).
Existem neste momento mais duma centena de casos precisamente 134 na última vez que li sobre o assunto desta doença na Grã-Bretanha que segundo a maioria dos cientistas foram causados pela ingestão de carne
contaminada. No Canadá, só é conhecido um caso, um homem de Saskatoon, que morreu em 2002 e que tinha
estudado, durante vários anos, em Inglaterra.
Como é sabido tanto o CJD como o vCJD, à semelhança da doença das vacas loucas não tem tratamento
possível e eventualmente levam à morte.
Algum leitor mais arguto estará a perguntar, como é que o alimento feito com os corpos das vacas infectadas
passa à infecção, se o produto é resultante, é fervido, durante várias horas para matar os micróbios.
O causador das doenças a que nos estamos a referir é uma coisa que parece ter saído dum romance de
ficção cientifica. Não é um micróbio, mas um "prião", coisa que resiste às temperaturas mais elevadas e à maioria dos desinfectantes.
Seria muito complicado explicar o que é um prião, mas poderá simplificar-se, dizendo que ele é uma coisa
que cresce, mas não é viva.
À semelhança duma nódoa de gordura , que cai numa roupa e alastra, o prião entra no sistema nervoso,
espalha-se e acaba por o destruir.
Quando eu andava na escola, aprendi que havia, animais e vegetais, o resto não eram seres vivos.
O prião, não parece ser vivo, mas cresce, e ainda por cima é resistente ao calor e aos produtos que usamos
para matar os micróbios. Na realidade, parece ter sido o produto da imaginação dum escritor de ficção científica.
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CONCLUINDO
À semelhança do Sindroma Respiratório Agudo (SARS), este caso das vacas loucas, não irá constituir um
problema sério para a nossa saúde. Temos mais possibilidades de sermos atropelados ou atingidos por um raio,
não uma mas três ou quatro vezes, do que contrair esta doença.
Infelizmente, ambas as doenças poderão ter consequências sérias na economia do país em que vivemos, o
que quer queiramos ou não, irá afectar a nossa vida.
Pouco poderemos fazer para evitar a fuga dos turistas de Toronto, ou que os americanos, aproveitem esta
oportunidade de se vingarem de não termos sido cúmplices no acto ilegal de invadir o Iraque. No entanto
podemos reagir, não nos deixando assustar, ou modificar a nossa vida.
Se nada podermos fazer, para impedir os efeitos do Sindroma Respiratório Agudo ou a doença das vacas loucas na economia, pelo menos não devemos deixar que eles estraguem os prazeres que temos na vida.
Ontem comi um bife delicioso, num dos meus restaurantes portugueses favoritos, amanhã vou ao meu restaurante chinês preferido. O S.A,R.S. e a doença das vacas loucas não nos devem assustar, para isso chegam o
Sr. Bush e os fanáticos terroristas, que há por esse mundo.
Voice - edição 782 - 26/05/2003
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UM PRIMEIRO MINISTRO MEDROSO
Uma Comunidade ofendida
Na altura da comemoração dos cinquenta anos da formação da comunidade portuguesa do Canadá, o
Primeiro Ministro Durão Barroso, tem medo, de visitar os seus compatriotas que vivem em Toronto. Em 33 anos,
nesta região do Ontário, incluindo cinco durante o período do salazarismo, esta é a maior afronta que presenciei, à nossa comunidade.
Uma carta aberta à pessoa que se intitula, representante de todos os portugueses, mas que os abandonou
quando eles mais precisavam da sua presença, causando ao mesmo tempo estragos irreparáveis no valor de
muitos milhares de dólares às Associações portuguesas do Ontário.O Governo português deveria compensar a
comunidade pelo prejuízo financeiro que a falta do Primeiro Ministro causou e pedir desculpa pela afronta que
foi feita aos portugueses de Toronto.
Exmo. Senhor Primeiro Ministro
Acabo de receber um convite para um jantar na Embaixada Portuguesa, em Otava, para comemorar a sua
visita à comunidade portuguesa do Canadá, que como é do conhecimento de V. Exª. , comemora este ano
cinquenta anos de emigração oficial para este país. Noutras circunstâncias, teria sido, para mim uma honra e um
prazer, comparecer a esse jantar, tanto mais que em ocasiões anteriores, tivera a oportunidade de ser recebido
na residência daquele que representa Portugal neste país, duma forma gentil e amável, num ambiente, requintado e verdadeiramente português.
Infelizmente, dada a afronta que V. Ex.ª fez à comunidade portuguesa, é meu dever não só recusar o convite
mas também incitar outros portugueses, nas mesmas circunstâncias, a fazer o mesmo.
É possível que V. Ex.ª esteja aterrorizado com a perspectiva de contrair o sindroma respiratório agudo, ou
que esteja rodeado de acessores tão incompetentes que lhe tenham aconselhado a tomar a decisão de não visitar os portugueses, numa altura em que eles mais necessitavam da sua presença.
No entanto, embora o medo seja um sentimento difícil de vencer, e a incompetência dos que o aconselham,
sejam obstáculos difíceis, um verdadeiro líder pode e deve ser capaz de os ultrapassar. Afinal V. Ex.ª, como eu
esteve ligado a movimentos estudantis, embora mais radicais que os meus, e pelos vistos nessa altura não tinha
medo da PIDE. Também estou convencido que o seu antecessor Dr. Francisco Sá Carneiro não teria fugido às
suas responsabilidades.
Tenho tido a oportunidade de o ouvir dizer, que se intitula um representante de todos os portugueses que
existem no mundo -e é preciso lembrar que os votos dos luso-canadianos contribuíram para a posição eleitoral
do seu partido- por isso é com surpresa que constato que tem medo de visitar Toronto.
Devo notar, que o outro representante dos portugueses desta área, o Primeiro Ministro Jean Chrétien, no
auge do surto desta doença, visitou o coração da comunidade sino-canadiana de Toronto, aonde tinham aparecidos os primeiros casos, misturou-se com o público e até almoçou num restaurante da chamada China Town.
Calcule V. Ex.ª, a minha tristeza e até vergonha quando, um colega meu canadiano de outra origem étnica,
me dizia em tom um pouco depreciativo, que nós luso-ca-nadianos, que andávamos sempre a gabar-nos dos
feitos dos Albuquerques e dos Cabrais, tínhamos um Primeiro Ministro "medroso", para usar as palavras dele,
quereceava visitar os seus compatriotas, em Toronto.
O meu colega, que ainda recentemente visitou Portugal, perguntava-me sarcasticamente, que se houvesse
um surto do Sindroma Respiratório Agudo em Sintra, aonde afinal há muito menos portugueses que em Toronto,
iria o Primeiro Ministro de Portugal recusar-se a visitá-los, e quem sabe, talvez fugisse para as Berlengas ou a
Ilha da Madeira.
Antes de explicar as razões mais profundas para recusar-me a ter a honra de jantar com V. Ex.ª também
quero esclarecer que tenho uma garganta muito sensível ao fumo, e dado que em funções portuguesas os nossos compatriotas, que pelos vistos muito se preocupam com o famigerado sindroma, mas fumam que nem umas
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chaminés, receava que me desse algum ataque de tosse, e lançasse o pânico na sala obrigando V. Ex.ª e a sua
co-mitiva a abandoná-la em pânico.
Voltando à decisão de V. Exª., de abandonar os portugueses desta terra quando comemoravam os cinquenta anos desta comunidade, numa altura em que mais precisavam da sua ajuda, quero lembrar-lhe que, como fez
notar o Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiro em Halifax Dr. António Martins da Cruz, a vida nesta cidade
decorre normalmente. Continuam a decorrer procissões, como a do Senhor Santo Cristo, bailes, festas, casamentos e enterros -felizmente de nenhum português atingido por o Sindroma Respiratório Agudo, pois dos mais
de 300.000 que por cá vivem, nem um teve a doença. É caso para dizer que se o Senhor Primeiro Ministro contraísse o Sindroma Respiratório Agudo, poderia ir para a história como o primeiro entre a nossa gente, a ter
semelhante doença. A propósito, e eu como profissional, sei que o medo é uma coisa bastante difícil de vencer,
no entanto se V. Ex.ª se tivesse vindo a Toronto, teria segundo um estudo cientifico mais probabilidades de ser atingido por um raio duas vezes, do que contrair a doença. Também, uma vez que voa com frequência, as suas possibilidades de estar envolvido num desastre de aviação são muito maiores do que ser atacado pela doença em questão.
Já reparou, Senhor Primeiro Ministro, o erro politico que cometeu em deixar-se vencer pelo medo? Se tivesse
vindo a Toronto, teria tido a oportunidade de aparecer nas fotografias dos jornais e nas imagens da televisão
como um dirigente que estava ao pé do seu povo num momento de perigo, apesar de na realidade não haver
perigo nenhum.
Calcule que bom seria, se os media em Portugal tivessem ouvido reproduzidas as palavras do Senhor
Ministro dos Negócios Estrangeiros, que quando lhe perguntaram o que é que ele tinha feito para se proteger da
doença em Toronto, respondeu, NADA, isto é o mesmo que os outros luso-canadianos estão a fazer -continuar
com a sua vida normal! Garanto-lhe, que se o tivesse feito, teria ganho uns largos mihares de votos e a admiração e o respeito de todos os portugueses.
A propósito, fiquei espantado e triste, ao notar que V. Ex.ª que teve medo de visitar Toronto, enviou para cá
o Senhor Secretário de Estado das Comunidades. Será que V. Exª. tem a coragem de sacrificar o seu colaborador, ao enviá-lo para tão sinistra área como é Toronto?
Eu sei que é difícil argumentar logicamente, com uma pessoa que está com medo, porém posso garantir-lhe
Senhor Primeiro Ministro que a vida nesta cidade decorre duma forma perfeitamente normal.
Quero porém lembrar-lhe, que mesmo que existisse uma situação séria, era a obrigação do Primeiro Ministro
dos portugueses, ir apoiá-los onde eles se encontrassem, fosse em Vila Franca de Xira, Lamego, Lagos, Ponta
Delgada ou Toronto, aonde diga-se de passagem há menos gente da nossa, que nas povoações que citei.
No momento em que a própria Organização Mundial da Saúde, levantou a interdição de viajar para Toronto,
não há justificação para cancelar a visita. Claro que há sempre perigos em viajar e é possível contrair doenças
noutras terras, mas também é o dever dum governante estar ao pé dos seus compatriotas. A propósito de perigos de visitar outras terras, todos os casos de tuberculose, que tratei em crianças luso-canadianas, foram
adquiridas em Portugal, e nem por isso eu aconselho as famílias portuguesas a não levarem os seus filhos a visitar a terra dos seus antepassados.
A propósito, gostaria de informar, que a minha afirmação de que o risco de contrair o sindroma respiratório
agudo é mínimo, é não só baseada no facto de viver em Toronto, e simples bom senso, mas também a ser um
membro do Conselho Distrital de Saúde, o Organismo Consultivo do Ministério da Saúde, responsável pela planificação dos serviços de saúde da área de Toronto.
Na realidade, ele o risco de contrair o Sindroma Respiratório Agudo é mínimo, e o número de 30 mortos em
5 meses, diga-se de passagem uma parte delas entre os 80 e 96 anos, é trágico mas não assustador, especialmente se tivermos em conta o número de pessoas que morrem em Portugal, num fim de semana com ponte.
Um efeito nefasto da sua recusa em vir a Toronto, foi o mau exemplo que deu.
Num momento, em que as relações entre os portugueses que vivem em Portugal e os que residem em
Toronto, se têm tornado difíceis, devido a certas notícias sen-sacionais e alarmistas dos media portugueses, V.
Exª. em vez de contribuir para o esclarecimento dos nossos compatriotas, veio exacerbar o pânico e ajudar a
criar uma situação em que os luso-canadianos são recebidos em Portugal, como os leprosos na idade média.
Também muitos portugueses portugueses, que viriam a Toronto participar em actividades culturais, cancelaram
as suas viagens, porque a atitude de V. Exª., veio reforçar a noção que esta cidade é um sítio perigoso, aonde
centenas ou milhares de pessoas estão a morrer. Se V. Exª. tem medo, não é de admirar, que eles também o tenham.
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Finalmente, Senhor Primeiro Ministro quero abordar uma outra consequência séria da sua atitude, de à última hora fugir ao compromisso tomado.
Na realidade, já estamos de certa medida habituados a sermos tratados como portugueses de segunda, e na
realidade não tomamos muito a sério a maioria dos políticos portugueses que aqui aparecem, a maior parte deles interessados além do passeio, a instigar-nos a investir o nosso dinheiro em Portugal ou a obter o nosso voto.
Devo-lhe até confessar que com algumas excepções, como a Drª. Manuela de Aguiar, a comunidade não vê os
políticos portugueses como sendo "um dos nossos". Recebemo-los bem, com cortesia, mostramos o nosso amor
pela Pátria mãe, mas não os tomamos a sério. É meu dever informar V. Exª.que acaba de dar uma contribuição
enorme para fomentar e disseminar este sentimento. O seu nome será lembrado por muitas gerações de lusocanadianos, como uma das pessoas que mais dano fez à nossa comunidade.
Se Vossa Excelência, tivesse cancelado a sua visita há uns meses, teríamos obviamente ficado desapontados, mas esse é uma coisa a que infelizmente já estamos habituados, porém faltar à última hora, com medo de
contrair uma infecção, cujas possibilidades eram mínimas, é indesculpável, tanto mais que uma parte das
comemorações da Semana de Portugal, desta vez engrandecidas pelo facto de estarmos a comemorar os 50
anos da comunidade portuguesa, englobavam algumas actividades que se centravam à volta da sua visita, particularmente um jantar de gala. Essas actividades, exigiram um investimento de dezenas ou até centenas de milhares de dólares que se perderam, por V. Exª. à última da hora não comparecer.
Esse dinheiro vai ser pago pelas associações e clubes portugueses do Ontário, assim como a sua organização de cupla a ACAPO. As consequências financeiras da atitude de V. Exª. irão levar anos a ser reparados e
constituirão uma nódoa negra na história da comunidade.
Na realidade Senhor Primeiro Ministro, nós poderíamos ter passado perfeitamente sem a sua vinda se nos
tivesse avisado com antecedência, porém a sua fuga à última da hora, terá repercuções financeiras sérias no
movimento cultural e associativo da comunidade.
Ao longo dos anos, por várias vezes as organizações portuguesas do Canadá têm sido lesadas, por artistas
e outros convidados, que nos levam a fazer investimentos financeiros e à última hora não comparecem.
O Senhor Primeiro Ministro, irá ficar na história da comunidade, como a pessoa que mais prejuízos financeiros
deu ao movimento associativo português, conseguindo bater a cantora Linda de Souza, que há quase 15 anos,
por altura doutra Semana de Portugal, teve uma birra, ao que parece por causa do lugar no avião para o seu
namorado, não ser em primeira classe, recusou-se a vir a Toronto, causando um dano finan-ceiro, que quase
destruiu o movimento associativo português.
Infelizmente, à semelhança da Linda de Souza, não temos possibilidades de levar V. Exª. a tribunal, para
recuperar o dinheiro perdido. No entanto, Senhor Primeiro Ministro, uma vez que o prejuízo foi causado pela sua
ausência, seria justo que o Governo Português com-pensasse a comunidade, pelos prejuízos financeiros que
causou. Afinal meia dúzia de dias, da sua estadia e da sua comitiva em Toronto, teriam custados uns bons milhares de dólares.Claro que também gostaríamos que apresentasse desculpas pela afronta que nos fez.
Senhor Primeiro Ministro, por natureza, sou bastante tolerante, alguns dizem até demais, porém como diz o
nosso povo quem não se sente não é filho de boa gente. Posso-lhe garantir, que mesmo que alguns luso-canadianos, entusiasmados com a perspectiva de falarem com o Primeiro Ministro, lhe digam que está tudo esquecido e perdoado e que V. Exª., está no seu direito de estar assustado, posso garantir-lhe que a maioria dos portugueses de Toronto pensem como eu. Nesta medida como português, membro desta comunidade e eleito para
o lugar de Conselheiro, é minha obrigação transmitir-lhe a opinião dos luso-canadianos
Se o Senhor tivesse tido a coragem de contactar o povo português de Toronto, e não apenas aqueles como
eu que constituem a elite que vai aos jantares de gala, veria que ofendeu de forma profunda a maior comunidade
portuguesa da América do Norte -a que vive na região de Toronto-.
Sem mais, queira aceitar os meus mais cordiais cumprimentos
Dr. Manuel Tomás B. Ferreira
Comendador de Ordem de Mérito
Conselheiro das Comunidades
Voice - edição 783 - 02/06/2003
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OFENDIDOS E INDIFERENTES
A maioria esmagadora dos luso-canadianos está ofendida com a atitude do Primeiro Ministro
Português de fugir a Toronto, porém uma escassa minoria não gostou, porém parece mostrar uma certa
indiferença pelo assunto.
Esta semana tinha decidido não escrever a minha coluna habitual da "VOICE", por falta de tempo. Desde
reuniões do Toronto District Health Council (Conselho Distrital de Saúde de Toronto), como devem calcular bastante ocupado, até às festividades da Semana de Portugal, este ano mais importantes devido à comemoração
dos cinquenta anos da imigração portuguesa para o Canadá, tudo parece ter surgido ao mesmo tempo. Ainda
ontem deitei-me tarde, por ter ido assistir à conferência de imprensa na Casa do Alentejo com os artistas vindos
de Portugal -apenas apareceu um Paulo Bragança, porque os outros seguindo o mau exemplo do Senhor
Primeiro Ministro assustaram-se e não vieram seguida pela abertura duma interessante exposição artística na
Galeria Alberto de Castro, terminando a noite com uma excelente sessão de fados com Tony Gouveia, Ed
Câmara, Luciana Machado e Dina Maria, que depois de ter estado afastada algum tempo, voltou em grande
forma. A propósito, a noite encerrou com a actuação de Paulo Bragança um grande artista que além de ter
uma excelente voz, dá ao fado uma apresentação dramática muito sui generis. Uma noite notável, com uma sala
repleta, uma multidão entusiasta, um excelente jantar, e um artista, que ao contrário do Dr. Durão Barroso, não
teve medo de estar ao lado dos portugueses de Toronto, numa data bem importante para eles. Não quero deixar
de mencionar a atribuição dos "Merit Awards", prémios que a A.C.A.P.O. oferece anualmente e dos quais em
tempos fui um dos recipientes.
Não irei mencionar os nomes de todos estou a escrever de cor e tinha medo de falhar alguns, deixarei isso
para os jornalistas, mas direi que duma maneira geral foram bem escolhidos, incluindo homens e mulheres, veteranos e gente da nova geração, a fazer-nos lembrar que quando nos formos embora ficará alguém para nos substituir. Enfim uma noite, de grande êxito, que veio provar aos artistas e políticos que vivem em Portugal que estamos activos, vibrantes e podemos passar sem eles. Foi pena que não fosse feito um filme das actividades desta
noite e enviado do Senhor Doutor Durão Barroso e àqueles que o aconselham. E por outro lado, talvez fosse
perder tempo, afinal nós somos apenas imigrantes e esses senhores têm coisas mais importantes para se ocuparem. Hoje estamos zangados, mas amanhã, mesmo sendo mal recebidos, lá estaremos na terra que amamos
e que nos viu nascer, a largar os nossos dólares.
Voltando porém ao rol das minhas actividades, tirei de ir hoje a uma entrevista na televisão, ir trabalhar, depois a uma reunião com o Senhor Secretário de Estado -enviado para uma terra tão perigosa como Toronto, por
um Primeiro Ministro que tem medo de cá vir- e finalmente ao jantar de gala comemorativo da Semana de
Portugal, que irá realizar-se, mesmo sem a presença do Doutor Durão Barroso que como é sabido está assustado com o Sindroma Res-piratório Agudo, talvez porque vê muita televisão portuguesa e americana aonde as
notícias sugerem que as pessoas nesta cidade estão a morrer por todos os lados.
Voltando porém ao assunto principal da crónica de hoje -mais uma vez dedicada ao SARS e ao medo do
Senhor Primeiro Ministro Português, gostaria de abordar dois pontos que me parecem importantes.
1) - Há cerca de vinte anos, que escrevo para a media portuguesa, principalmente para a Voz e depois Voice.
Ao longo dos anos tenho recebido muitos elogios e encorajamentos e também algumas criticas. De vez em
quando, há um artigo que toca num assunto que parece corresponder aos interesses da comunidade, e o número
de pessoas que normalmente me contactam sobre as minhas colunas aumenta.
No entanto, a última coluna com a carta aberta ao Primeiro Ministro de Portugal excedeu todas as expectativas. Dezenas de telefonemas, cartas e faxes, têm chegado à minha casa, consultório e jornal Voice. Até alguns
dos poucos que conhecem a minha e-mail, mas que não sabem que sou muito preguiçoso a consultá-la, usaram
o correio electrónico para me apo-iarem e fazer saber que estavam de acordo com o meu ponto de vista. Alguns
até me gabaram a minha coragem, mas digo-lhes que já não há PIDE em Portugal -e quando ela existia não fez
com que eu mudasse as minhas opiniões e não espero receber nenhum "tacho", vindo do governo português.
Afirmar o que penso, e defender os pontos de vista que me parecem certos, é a minha obrigação como cidadão
português, membro desta comunidade e jornalista, embora amador.
2) - Não é porém, o verdadeiro fim da coluna de hoje, descrever o suporte que recebi para a minha última coluna, dos portugueses que vivem no Canadá digo Canadá porque até de vários sítios fora de Toronto incluindo
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Montreal chagaram manifestações de apoio- mas para um outro pequeno sector da nossa comunidade.
Na realidade, se posso afirmar que a maioria esmagadora dos nossos compatriotas recebeu com entusiasmo a minha última coluna, ao ponto de pessoas desconhecidas na rua me terem abordado a manifestar a sua
opinião e a meterem "cunhas" para lhes arranjar um exemplar da Voice que estava esgotado, há um pequeno
número de pessoas que embora manifestando o seu desagrado pela "fuga" do Dr. Durão Barroso, mostraram
uma falta de indignação, que me deixou triste.
É esse grupo, na realidade o verdadeiro objectivo de hoje e a razão porque me estou a levantar às seis da
manhã para escrever o artigo, antes de começar um dia bastante atarefado.
Tenho verificado, que existe um pequeno grupo de pessoas na nossa comunidade, que embora manifestando
à semelhança de todos nós o seu desagrado e até indignação pela atitude de Durão Barroso, perecem aceitála, porque eles julgam que a vítima é a ACAPO e o seu controverso presidente do executivo.
Dá a impressão que a bofetada, que o actual Primeiro Ministro de Portugal nos deu, dói menos, porque atingiu
em primeiro lugar esta organização e o seu líder.
Tendo estado envolvido em Portugal, quando estudante, na organização de outro organismo de cupla a RIA
(Reuniões Inter Associações) com o então presidente da associação de direito, Jorge Sampaio, hoje Presidente
da República, sempre acreditei que a união faz a força. Desta maneira sempre acreditei que a existência duma
união das organizações portuguesas desta área do Ontário -hoje já são 43- é uma força importante para a nossa
comunidade.
É verdade, que ao longo dos anos a ACAPO tem funcionado fundamentalmente como uma "comissão de
festa do 10 de Junho) e nem sempre tem abordado certos problemas de educação , sociais ou políticos. Porém,
a ACAPO, é hoje uma força importante que une os luso-canadianos e que com certas actividades como a Parada
constitui uma forma de dar a conhecer à comunidade em geral da presença dos luso-canadianos, no sul do
Ontário.
Em conclusão, a Aliança como todos a chamamos, é um factor importante na nossa comunidade, que deverá ser protegida e preservada. Como é de esperar, ela tem feito muitos erros ou não fosse uma organização
humana, ainda por cima dirigida por amadores, no entanto só o facto de conseguir unir 43 clubes e associações
é sem dúvida notável.
Quanto ao presidente da ACAPO, que como todos nós tem qualidades e defeitos e com quem ao longo dos
anos tenho tido alguns conflitos, alguns recentes, embora já lá vão uns bons anos tenha sido eu um dos que
apoiaram quando concorreu para presidente pela primeira vez, é apenas um líder que está lá porque foi eleito,
e assim como foi escolhido hoje poderá ser rejeitado amanhã. Não se pode ignorar as dificuldades duma organização porque é muito importante para esta comunidade, porque não se está de acordo com o seu líder.
A afronta feita pelo Dr. Durão Barroso à ACAPO, não foi dirigida ao seu presidente -os líderes passam mas
as organizações permanecem- mas sim à comunidade, isto é a todos nós. Se em vez do actual presidente do
executivo da ACAPO estivesse lá um santo, o Dr. Durão Barroso tinha fugido à mesma.
Quanto aos prejuízos financeiros, que a atitude do Primeiro Ministro causou, eles irão atingir a ACAPO, os
clubes, e eventualmente a comunidade. Dívidas contraídas este ano, poderão cercear as comemorações do 10
de Junho dos anos vindouros.
Infelizmente temos a tendência, para fulanizar os assuntos. Se o António está numa organização, vamos lá
porque gostamos dele, se vem o Francisco afastamo-nos. As organizações são mais importantes que os líderes
que têm. Eles vêm e vão mas as mas organizações permanecem. Por outro lado é preciso não esquecer que
intrigar e fácil mas fazer, e mais difícil.
Há uma história cómica, mas também trágica, passada no Médio Oriente, em que um judeu e um palestiniano, quando contactados por um anjo mandado por Deus para resolver o seu conflito acabaram por ficar os dois
cegos porque colocam o ódio que têm um ao outro acima do desejo de reconciliação.
Infelizmente, na nossa comunidade, existe uma pequena minoria, que tende a colocar os desentendimentos
e querelas que existem entre indivíduos, à unidade de todos nós.
A bofetada que Durão Barroso deu à ACAPO, foi dada a todos nós.
Todos nós devemos ficar ofendidos.
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P.S.
- A propósito já me esquecia, descobri neste jornal que o Dr. Durão Barroso tem um admirador nesta comunidade.
É esta uma coisa boa da democracia, há sempre lugar para todas as opiniões. Aqui há uns anos, existia em
Inglaterra, a "flat earth society", que englobava aqueles que acreditavam que a terra era plana...
Voice - edição 784 - 09/06/2003

79

Dr. Tomás M. Ferreira - Voice Luso-Canadian Newspaper Ltd.

ELES ESTÃO LÁ, NÓS
ESTAMOS CÁ
Cepas da mesma vinha, mas plantadas em terrenos diferentes...
Finalmente, boas notícias na luta contra o S.A.R.S. (Sindroma Respiratório Agudo Grave) .Como se diz em
inglês "no news is good news" (não haver notícias são boas notícias), isto é há alguns dias que não aparecem
novos casos desta doença, tudo levando a crer que ela desta vez será controlada. Também aquilo que se julgava ser um surto de 15 novos casos, numa instituição na cidade de Whitby, parece ter sido causado por qualquer
outro vírus do aparelho respiratório. No momento presente, já está provado que cerca de metade destes doentes
não sofrem do Sintoma Respiratório Agudo, e calcula-se que o mesmo se venha a aplicar aos restantes.
No entanto as consequências desta doença, continuam a sentir-se na cidade de Toronto e em todo o Canadá,
tanto entre os luso-canadianos como na comunidade em geral.
Documentos do Ministério da Saúde demonstram que a doença provocou sérios danos nos serviços de saúde
desta cidade.Alguns números são sem dúvida preocupantes, tais como uma descida no número de operações
de 60 %, nomeadamente para casos de cancro que parece atingir os 70%. Quanto à cirurgia cardíaca foi reduzida de 73 por cento e o número de MRIs (Ressonância Magnética) de 90%. Também o número de transplantes
de órgãos desceu de 27 por mês para apenas 4, enquanto o período médio de espera para tratamentos do cancro subiu de 62 para 100 dias.
Quanto ao turismo, um factor importante para a economia do país, com os turistas assustados com a doença,
atitude aumentada pela campanha alarmista lançada pelos media americanos, que depois da recusa do governo canadiano de ser um cúmplice na invasão do Ira-que, não perdem uma oportunidade de atacarem o Canadá,
tem sofrido imenso.
Só no mês de Abril, segundo os números da Associação dos Hotéis canadianos publicados pelo Globe and
Mail, perderam-se em Toronto 97 milhões de dólares em receitas.
De notar, que outras cidades do Canadá também foram atingidas, mostrando descidas nas receitas de turismo de 17,1 milhões em Montreal, 16,2 em Otava, 12,5 em Calgary e 39,4 em Vancouver.
Uma vez que muitos portugueses trabalham na industria hoteleira, muitos luso-canadianos estão a ser atingidos pelas consequências da doença. Claro que os danos, na economia do país podem-nos atingir a todos que
cá vivemos, como por exemplo a descida no valor do dólar, que há poucos meses tinha atingido os níveis mais
altos dos últimos trinta anos.
No entanto, a maior consequência desta doença nova na comunidade luso-canadiana tem sido nas relações
entre os portugueses que cá residem e os que residem em Portugal, um exemplo como assuntos de saúde,
políticos e sociais estão interligados e também das diferenças e mal entendimento que existe entre os portugueses que vivem em Portugal e os que residem no estrangeiro.
Para quem como eu lida com muitas pessoas, o número de histórias umas cómicas outras tristes ou até trágicas, é hoje bastante munerosa.
Umas são cómicas ou estúpidas como a senhora que estava a falar para Portugal, e a quem lhe disseram
que desligasse porque "esta doença é muito contagiosa e até se paga pelo telefone", ou os avós que ficaram
muito preocupados porque os seus filhos no Canadá, deixavam os meninos ir para a escola em vez de os
fecharem em casa possivelmente com uma máscara, como a televisão portuguesa gosta de mostrar Toronto.
Outras histórias são mais tristes e sérias como as que atingiram certas pessoas, como uma senhora de
idade sofrendo duma doença séria, que com dificuldades juntara uns dólares para ir visitar a terra que a vira
nascer, talvez pela última vez, que foi ignorada pelos familiares e amigos alguns deles recusando-se a estar ao
pé dela, mesmo por poucos minutos. Esta atitude é exemplificada por um amigo meu, pessoa metódica e organizada que visita Portugal com frequência, o qual costuma fazer uma lista de pessoas que quer contactar ou por
razões de negócio ou de amizade.O mês pas-sado, levou 20 nomes, no entanto só conseguiu falar com 10, uma
vez que os outros arranjaram desculpa para o não ver.
Sei de pessoas que tinham sido convidadas para casamentos, e até para padrinhos que receberam tele-
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fonemas a dizer que não viessem, e um caso em que os "lepro-sos"de Toronto, foram colocados na festa do
casamento, numa mesa a um canto, separados dos outros convidados, que na sua maioria não chegaram ao pé
deles.
Ao que me disseram esta estupidez não está limitada ao público em geral, mas atingiu outras pessoas que
deviam ter um pouco de mais discernimento. É o caso dum padre que ia proceder a um casamento, que disse
aos noivos que não convidassem as pessoas de Toronto, dum médico que aconselhou uma família a não receber os parentes do Canadá, e até o duma professora que se recusou a admitir na escola uma criança que tinha
acompanhado os pais a uma festividade nesta cidade. O que valeu a uma pessoa que eu conheço, para escapar
à discriminação, foi ter dito em Portugal que não vinha de Toronto mas sim de Mississauga. Como resultado da
forma de sermos recebidos em Portugal, muitas pessoas cancelaram as viagens à nossa terra ou adiaram as
suas férias para o ano o que afinal vai prejudicar a economia portuguesa, que bem precisava dos dólares canadianos, que ao que parece não estão ainda infectados com o vírus do S.A,R.S..
Tenho aconselhado muita gente a não desistir da sua viagem, uma vez que isso é uma forma de não ser vencido pela estupidez e ignorância, porém quem vai para Portugal descansar e desfrutar umas férias tranquilas
ganhas com o seu trabalho árduo e honesto no Canadá, não se sente feliz ao ver-se desprezado e discriminado. O que os luso-canadianos desejam e merecem é um bom acolhimento na terra aonde nasceram, o que não
é pedir muito, uma vez que com as nossas remessas e investimentos, contribuímos substancialmente para a
economia da nação.
Claro que esta situação que poderia ter sido melhorada pela visita do Primeiro Ministro de Portugal, foi
agravada pela sua "fuga" de Toronto. Se o Dr. Durão Barroso, tivesse marchado na parada, mesmo só por
alguns minutos e imitado Jean Chrétien, entrando num café na Dundas e bebido um expresso, essas imagens
divulgadas em Portugal, teriam modificado a atitude de muitos portugueses que neste momento nos ignoram e
tratam de nós como se trouxéssemos a peste negra, que na Idade Média, matou entre 30 a 50% da população
da Europa.
Infelizmente, o que se está a passar, embora aumentado pela atitude do Primeiro Ministro Durão Barroso e
acirrado por um media português ansioso por criar um clima de sensação e tragédia, representa em certa medida a vala que separa os portugueses de lá dos de cá, hoje transformada num abismo pela aparição do Sindroma
Respiratório Agudo.
Na realidade, não podemos justificar esta situação, apenas pela falta de coragem, tacto politico e respeito pelo
imigrantes do Dr. Durão Barroso e uma media ávida de produzir notícias sensacionais.
As diferenças e falta de entendimento entre os portugueses de cá e de lá, não é uma coisa nova. Como em
muitos factos sociais, é difícil de descobrir uma causa única ou de quem é a culpa. À semelhança dum casal
que se dá mal, muitas vezes não se pode atribuir culpas a um ou a outro. É por isso que os conselheiros profissionais que tratam das desavenças entre casais, procuram descobrir porque é que a relação não funciona e não
quem tem a culpa.É conhecido que muitos imigrantes, a maioria vindos da Europa, mas diga-se a verdade também alguns do Canadá, quando chegam a Portugal se comportam duma forma ostentosa e antipática, procurando insinuar que os de lá são pobres, ignorantes e estúpidos, enquanto eles são ricos, experientes e sabem
tudo.
Isto claro já não é novo e na literatura portuguesa no século XIX como nos livros de Eça de Queiroz, Camilo
Castelo Branco e Júlio Diniz há referências às casas sumptuosas que os "brasileiros" construíam numa colina,
para fazerem inveja aos seus conterrâneos e do dinheiro que eles esbanjavam para impressionar os que tinham
ficado na terra em vez de imigrar para o Brasil.
Quanto aos portugueses "de lá", também têm contribuído para o desentendimento com os imigrantes, pela
sua convicção que os vivem e trabalham muitas vezes arduamente nos países de acolhimento como o Canadá,
têm uma vida fácil e os dólares, marcos, libras ou rands caem das árvores, apenas com um pequeno abanão.
Outro factor que não tem sido mencionado é o facto que os portugueses da diáspora, embora tenham nascido em Portugal têm passado a maior parte em sociedades que são diferentes.
Quando no Canadá, há mais de cinquenta anos, alguns agrónomos e empresários se decidiram a criar uma
viti-cultura, uma vez que as vinhas naturais deste país produziam um vinho horrível, foram à Europa, especialmente a França e trouxeram castas como Chardonnay, Merlot e Cabernet. Essas vinhas, aclimataram-se e hoje
produzem vinhos que ganham prémios internacionais, mas claro já não são iguais ao que eram em França. Nós
os imigrantes, somos em certa medida como estas vinhas. Continuamos a ser portugueses -parafraseando uma
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frase canadiana pode tirar-se o português de Portugal mas é impossível tirar Portugal dos portugueses porém
somos um pouco diferentes. A nossa linguagem, qual é aquele de nós que não diz "yá", os nossos hábitos alimentares, a maneira de vestir, e o que é mais importante a nossa visão do mundo, vai-se aos poucos modificando. Claro que essas modificações são maiores numas pessoas do que noutras que muitas vezes nem se
apercebem delas, mas a maioria de nós não comemos, bebemos, trabalhamos, falamos, divertirmo-nos ou até
temos o mesmo comportamento que tínhamos, quando vivíamos em Portugal.
Não é por acaso, que é com facilidade que reconhecemos um português que acaba de chegar ao Canadá ou
somos facilmente identificados como imigrantes, quando visitamos a terra aonde nascemos.
Recentemente, como qualquer outra pessoa assisti na televisão portuguesa aos debates que rodearam o
escândalo da pedófilia em Portugal. Ao ver os juízes, advogados, possíveis testemunhas e outras pessoas relacionados com a justiça a discutir este caso, e isto nem sequer envolve uma critica ao sistema, cheguei à conclusão como é diferente a justiça no Canadá, em que num caso semelhante o juiz teria imposto uma restrição à
divulgação de informação e que até à altura do julgamento ou até só depois dele terminar, teriam os media autorização para falar no assunto.
O sistema de saúde, os serviços públicos, escolas, polícia, justiça, língua, sistemas de trabalho, maneiras de
viver, e claro o clima, fazem com que a nossa vida no Canadá seja diferente daquela que teríamos em Portugal.
O leitor que tenha dúvidas, pense naquilo que faz, no que come e bebe, com quem fala e na maneira que o faz,
o ambiente em que trabalha, em que se diverte e passa os tempos livres, numa semana aqui em Toronto e como
a sua vida decorreria no mesmo período de tempo em Portugal. É óbvio que embora as diferenças não sejam
grandes, em ambos os sítios comeríamos sardinhas assadas, mas não no "barbecue", bebería-mos uma bica e
iríamos trabalhar, é impossível não estar de acordo que tudo é um pouco diferente. São essas pequenas diferenças, que ao longo dos anos se vão acumulando lentamente e que nos fazem um pouco diferentes, e tornam
as nossas relações com os nossos irmãos que vivem em Portugal mais difíceis e complicadas. À semelhança do
Chardonnay que veio de França e agora cresce na região de Niagara ou no Vale Okhanagan na British Columbia
pertencemos à mesma casta, mas somos de cepas diferentes, porque estamos plantados em terras diferentes.
Não somos melhores ou piores, somos um pouco diferentes e até duma maneira geral um pouco mais patriotas.
Antes de ir mais além, uma nota importante. Nada há mais triste, para quem escreve do que não ser compreendido ou mal interpretado.
Não quero de forma alguma sugerir que nós os imi-grantes, somos melhores ou piores dos que lá estão ou
tentar promover o desentendimento entre estas duas qualidades de portugueses, os "de cá"e os "de lá".
Apenas quero sugerir, que embora todos sejamos por-tugueses existem diferenças entre nós.
Reconhecer essas diferenças e tentar explicá-las facilitará uma maior compreensão entre todos os portugueses, vivam eles em Portugal ou no estrangeiro.É com tristeza que oiço alguns luso-canadianos, alguns diga-se
de passagem com boas razões para estarem indignados, declararem que não tencionam visitar Portugal, nos
próximos anos ou até nunca mais.
Afinal, aquilo que nos une é mais do que aquilo que nos separa e somos todos filhos da mesma pátria.
Façamos pois um esforço, para que compreender os acontecimentos dos últimos três ou quatro meses e
para que eles não estraguem as relações com os nossos compatriotas que vivem em Portugal. Assim como
muitas vezes toleramos certos comportamentos de alguns membros da nossa família, apenas porque são do
nosso "sangue", também deveremos desculpar os nossos compatriotas que infectados pela paranóia criada
pelos media portugueses e aumentada pela atitude do Dr. Durão Barroso, nos recebem não como irmãos de
volta à terra natal, mas como indesejáveis que vão disseminar uma doença terrível em Portugal.
Não esqueçamos, somos cepas diferentes, mas da mesma casta.
Em tempo: Depois deste artigo estar impresso, encontrei uma mensagem no meu atendedor de chamadas
do meu consultório que me impressionou.
Uma pessoa amiga e minha doente de há mais de vinte anos, telefonava-me de Portugal, em pânico, para
pedir a minha opinião. Ela estava com febre muito alta e outros sintomas que pelo que me descreve não eram
do Sindroma Respiratório Agudo, porém estava aterrorizada de ir à emergência do hospital da localidade mais
próxima, algures numa parte remota de Portugal, porque tinha me-do de ser posta de quarentena. Ao que
parece, outros luso-canadianos têm sido colocados em isolamento, em condições hospitalares, que deixam muito
a desejar, apenas porque tinham febre alta. Tenho sido informado que alguns clínicos da província, parecem
muito interessados em se mostrar na televisão, como os salvadores da nação contra os perigos da doença ter-
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rível, vinda do Canadá, e nessa medida enviam para o isolamento qualquer pessoa com febre alta.
Neste processo a privacidade, não é muitas vezes respeitada, e as pobres vítimas do excesso de zêlo de
alguns médicos são marginalizados pela população da área.
Oxalá ninguém venha a morrer ou ficar gravemente doente, porque evita dirigir-se a um médico, ou a um
serviço de emergência, com o medo de ser colocado em isolamento.
Na minha qualidade de membro do Conselho das Comunidades Portuguesas, irei contactar as autoridades
portuguesas, para que sejam tomadas medidas para proteger os luso-canadianos de visita a Portugal.
Voice - edição 785 - 16/06/2003
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A CAMINHO DE LISBOA
Dentro de dois dias, depois da publicação deste artigo, eu e mais 99 compatriotas, eleitos por comunidades
nos cinco continentes, deslocamo-nos a Lisboa, para uma reunião do Conselho das Comunidades. Uma pequena minoria, pensará que se trata dum assunto importante e outra talvez um pouco mais numerosa, será da
opinião que se trata duma actividade inútil e é apenas o pretexto para alguns viajarem até Lisboa, o que por sinal
não se aplicará a mim uma vez que tenho bilhetes gratuitos devido ao meu filho ser piloto da AIR-CANADA e
neste momento nem sequer me convém ir a Lisboa. Finalmente, a maioria da população encara, e vamos lá com
certa razão, todo o processo com uma certa dúvida e cepticismo.
Não é intenção deste artigo, modificar a opinião de qualquer dos membros destes três grupos, mas como de
costume tentar estimular o debate sobre um assunto que está ligado à nossa comunidade.
O QUE É O CONSELHO
Para os leitores mais assíduos, parecerá um pouco ridículo, voltar a este assunto, mas não há dúvida que
ainda hoje, sete anos depois da sua criação pela lei 48/96, ainda há muita gente que não sabe ao certo o que é
ou para que serve o Conselho, e o que é ainda pior tem uma ideia muito errada sobre esta instituição. A culpa
desta situação, reside em parte na atitude de governos passados, que não mostraram interesse em promover,
divulgar e o que é ainda pior, ouvir as opiniões do Conselho das Comunidades e de parte dos medias portugueses que tanto em Portugal como no estrangeiro não perderam o seu tempo a fazer uma análise clara e
objectiva do assunto, limitando-se ao sensacionalismo, critica destrutiva e a acirrar as desavenças que surgiram
no seio desta organização.
Os partidos políticos, também tiveram "culpas no cartório", uma vez que muitas vezes usaram o Conselho
para conduzir as suas lutas partidárias, em vez de se manterem à distância e deixar aos portugueses que vivem
no estrangeiro, organizarem-se e promoverem os seus interesses muitas vezes diferentes ou até opostas dos
daqueles que vivem em Portugal.
Não é demais dizer que o Conselho não é um organismo politico representativo dos portugueses que vivem
no estrangeiro, isto é as pessoas que para ele foram eleitas, não vão a Lisboa, votar as leis que dizem respeito
aos imigrantes, ou têm o poder legal de os representar. Conforme está escrito na lei 48/96 que criou o Conselho
" é o órgão consultivo do governo para as políticas relativas à emigração e às comunidades portu-guesas" mas
não de forma alguma um representante dos portugueses que vivem no estrangeiro. Esse papel, segundo a constituição portuguesa, cabe aos deputados à Assembleia da República, eleitos pelos círculos eleitorais do
estrangeiro. Em resumo o Conselho dá conselhos, mas não representa ninguém, não faz leis, e não toma
decisões administrativas. Pessoalmente, não tenho grande crença na eficácia ou efeitos práticos de um número
mínimo de deputados para a imigração, num parlamento em que a maioria esmagadora dos parlamentares
representam os portugueses que vivem no território português.
Tendo porém vivido, e participado na vida politica dum país, o Canadá em que os organismos consultivos
são importantes, como é o caso do Toronto District Health Council (Conselho Distrital de Saúde) a que pertenço,
acredito que um conselho das comunidades, activo, vibrante e sem lutas internas mesquinhas e destrutivas,
poderá aconselhar o governo português em matérias referentes aos portugueses da diáspora, para usar um
termo de tom bíblico, que hoje está em moda.
Será que é possível fazer alguma coisa útil? Como se diz no Canadá "the proof is in the pudding", isto é sem
provar o pudim não se pode saber se ele é bom ou não. Nesta medida, lá iremos, mais uma vez provar este
pudim e ver se ele desta vez vai sair melhor que o outro anterior.
FEZ-SE ALGUMA COISA?
Uma das perguntas que mais desapontam e até irritam aqueles que estão envolvidos nas actividades de
organizações consultivas, é esta pergunta que envolve a premissa que os governos e outros órgãos de poder
modificam as suas opiniões dum momento para o outro, apenas porque lhes sugerimos qualquer coisa.
Na realidade, as coisas funcionam pelo sistema da água mole em pedra dura tanto dá até que fura, como diz
o nosso povo. Tendo sido presidente do Congresso Luso-Canadiano e durante vários anos ter lutado pela
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abolição pelo governo do Canadá, do famigerado visto, seria para mim um prazer dizer que as dezenas de visitas a Otava, entrevistas com políticos, petições, abaixo assi-nados e outro "lobbying", que fizemos fomos a única
causa da mudança de atitude do governo. Não sei, nem poderei saber, na realidade aquilo que finalmente levou
o governo canadiano a mudar a sua opinião. O que se passa com o governo canadiano, passar-se-á com o português ou qualquer outro. As pressões vão-se acumulando até que um dia o navio do governo muda o seu rumo..
Às vezes leva pouco tempo, outras nunca muda.
Raríssimas vezes, batemos à porta dum departamento governamental e cinco minutos depois, temos uma
resposta afirmativa.
O próprio leitor, se pensar bem na sua própria vida particular e nas grandes decisões que tomou desde casar,
a comprar casa ou até imigrar para o Canadá, chegará à conclusão que não decidiu dum momento para o outro
e que tomou em conta vários factores, opiniões e circunstâncias, antes de conseguir as decisões finais.
NÃO NOS OUVIRAM?
Os meus leitores habituais, estarão lembrados dos meus protestos, contra a situação que existiu durante 6
anos em que os conselheiros não recebiam pedidos para aconselhar e em que estavam numa situação de isolamento e a ser ignorado pelo governo. No entanto, os leitores estarão também lembrados que os informei que
o Conselho do Canadá produziu dezenas de páginas de pareceres que iam desde a modificação do processo de
eleição dos conselheiros, o tal a que eu dizia que era apropriado para o Luxemburgo, até documentos sobre, o
ensino do português, associativismo, apoio à cultura portuguesa, investimento, serviços sociais, aumento de
número de consulados, facilitação dos serviços consulares especialmente do Bilhete de Identidade e abolição da
famigerada lei que fez com que tantos milhares de portugueses perdessem a nacionalidade da terra em que
nasceram.
É com prazer que vos posso informar, senão o sabem já, que vão ser abertos mais postos consulares no
Canadá, os Bilhetes de Identidade passarão a ser emitidos em Toronto em vez de passarem meses a "viajar"
entre Portugal e este país e que finalmente o governo irá apresentar à Assembleia Nacional uma lei que abolirá
as famigeradas leis 37/81 e 322/82 que retiraram a nacionalidade portuguesa aos cidadãos portugueses que
tivessem adquirido outra nacionalidade.
Estas decisões do governo português, que nos foram transmitidas pelo Secretário de Estado das Comunidades Dr. José de Almeida Cesário são reivindicações que o Conselho das Comunidades, nomeadamente os
conselheiros do Canadá, têm vindo a apresentar, repetidamente desde a primeira reunião plenária desta instituição de 8 a 13 de Setembro de 1997.
É natural que os repetidos requerimentos, petições e outras actividades, do Conselho das Comunidades tenham tido um papel importante na decisão do governo, mas claro é impossível saber-se ao certo, o que é que
originou a decisão final das autoridades portuguesas. Afinal outras organizações e milhares de portugueses, bateram-se pelas mesmas reivindicações.
Aos tais que perguntam o que fizemos, seria fácil dar os exemplos acima mencionados como êxitos alcançados pelo Conselho. Como porém gosto de apresentar os assuntos duma forma honesta e objectiva, direi que não
tenho dúvida que o Conselho das Comunidades teve um papel nas decisões anunciadas pelo Dr. Secretário de
Estado, se foi muito ou pouco, não o sei, apenas posso afirmar que trabalhámos arduamente para esse fim e
como diz o nosso povo quem dá o que tem, a mais não é obrigado. Na reali-dade não nos interessa reivindicar
os louros da vitória conseguida mas apenas dizer que fizemos a nossa obrigação.
COMEÇANDO A TRABALHAR
Mesmo antes do plenário que irá ocorrer em Lisboa de 26 a 28 de Junho, oConselho das Comunidades do
Canadá já reuniu, usando uma conferência telefónica, uma vez que um membro reside em Montreal e outro na
Britisth Columbia, afim de tomar uma posição referente à forma como estão a ser recebidos em Portugal os
luso-canadianos de Toronto e até doutros pontos do Canadá.
Conforme foi divulgado, e calculo que a carta será pu-blicada por este jornal, os conselheiros do Canadá dirigiram-se ao Sr. Secretário de Estados das Comunidades para que usasse a sua influência em Portugal afim de
debelar a paranóia que grassa na nossa terra natal, com respeito ao Sindroma Respiratório Agudo, e a possibilidade de virem a ser infectados pelos portugueses vindos do Canadá, tanto mais que parte dessa atitude foi
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fomentada pela recusa do Primeiro Ministro Durão Barroso, de visitar Toronto.
Infelizmente, enquanto o surto da doença parece estar debelado em Toronto -há mais de uma semana que
não há novos casos- em Portugal continuam a receber-nos com desconfiança e muitas vezes com hostilidade.
Dá a impressão que alguns dos nossos compatriotas em Portugal, têm um certo prazer em ver-nos numa posição
de fraqueza e inferioridade. Quando um colega meu, me perguntou a razão, disse-lhe que além das razões mencionadas no meu artigo da semana passada, talvez haja também um pouco de inveja, e a noção errada que
nós aqui no Canadá temos uma vida próspera e fácil. Dei-lhe um exemplo que talvez ilustre esta atitude. Se eu
tiver um acidente com o meu carro, um Honda Civic já com uns bons anos e buraco no pára-choques causada
por um vizinho desconhecido, e ele ficar com umas amolgadelas, os transeuntes têm pena, porém se eu fosse
a guiar um Mercedes ou um Porche daqueles que têm um nome com letras e números e parecem um avião de
jacto e me acontecesse um acidente semelhante, muita gente ficaria, no fundo satisfeita e a rir-se. Pelos vistos
em Portugal muita gente julga que todos temos os tais Mercedes e Porches...
Como nós, não temos possibilidades de esclarecer e elucidar os nossos compatriotas em Portugal, está o
Conselho das Comunidades do Canadá a tentar per-suadir o Sr. Secretário de Estado a fazer alguma coisa pare
evitar que a visita dos português a Portugal se transforme num trauma em vez das férias e a experiência espiritual de visitarem a terra mãe, que desejam e merecem.
Pessoalmente, tentarei, na medida do possível, aproveitar a oportunidade de estar em Lisboa e a publicidade
que rodeia o plenário para usar os media como o fiz na minha visita do mês passado, em que dei três entrevistas à televisão, procurando explicar aos nossos compatriotas em Portugal que os luso-canadianos não os vão
infectar com uma doença terrível
CONCLUÍNDO
Não espero, nem era essa a minha intenção, convencer o leitor que o Conselho é a solução para todos os
problemas da comunidade portuguesa no Canadá. Apenas gostaria de informar e estabelecer um debate sobre
esta instituição, que poderá, se o governo quiser, e nós fizer-mos um esforço, contribuir para o desenvolvimento da comunidade portuguesa do Canadá.
Será possível fazê-lo? Se não o tentarmos, será impossível saber.
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PLENÁRIO EM LISBOA
Coisas positivas e negativas da reunião do Conselho das Comunidades e uma opinião pessoal dum
dos participantes. Uma pequena contribuição para o debate sobre este assunto. Afinal, não poderemos
ter uma opinião objectiva, se não estivermos informados.
Conforme está estabelecido na Lei nº. 48/96 que o criou, reuniu-se pela segunda vez nos dias 26, 27 e 28
de Junho em Lisboa o plenário regular do Conselho das Comunidades, que é o "órgão consultivo do governo
para as políticas relativas à emigração e às comunidades portuguesas".
Houve uma outra reunião, entre a primeira em 1997 e a presente, causada por um processo judicial, lançado
por um grupo de conselheiros que contestaram a legalidade duma eleição feita no primeiro plenário.
Não é o objectivo do artigo de hoje, abordar este acontecimento triste da história do conselho, mas
aproveitarei para fazer notar que desde o princípio, tem esta organização estado infestada por quezílias pessoais, e o que é muito pior pelas lutas políticas dos partidos portugueses, que a usam como uma arena para as
suas guerras, como se ela se tratasse duma "mini" Assembleia da República. Infelizmente, a reunião deste ano
não fugiu a este hábito nefasto, dos partidos políticos portugueses. Mais uma vez gastou-se mais tempo em
questinículas mesquinhas, do que a encarar problemas das comuniades portuguesas espalhadas pelo mundo.
COISAS POSITIVAS
Começando pelas coisas positivas e por uma que diz respeito, especialmente aos luso-canadianos de
Toronto, apresentei à Assembleia, como o apoio unanime das delegações do Canadá e dos Estados Unidos,
uma moção, para que pedissem às autoridades portugueses que fizessem um esforço junto dos media para
esclarecerem a população sobre a situação do Sindroma Respiratório Agudo e tentassem combater a onda de
alarmismo que invadiu Portugal.
A moção foi aprovada por todo o plenário, apenas com a abstenção dum conselheiro da França que possivelmente acreditava que nós trazíamos connosco, alguma infecção terrível.Não me aproximei dele, não fosse
o pobre homem assustar-se e ter um ataque do coração.
A propósito, embora eu estivesse, como todos vestido apropriadamente com casaco e gravata, como é hábito
da Assembleia da República, vesti uma "t-shirt" com o nome de Toronto, para chamar a atenção dos media portugueses presentes.
Diga-se de passagem que o Secretário de Estado Doutor José de Almeida Cesário no seu discurso principal
referiu-se à situação em Toronto, esclarecendo que não existia uma situação grave ou de perigo e fazendo notar
que as autoridades médicas canadianas, estavam no processo de debelar a infecção. Infelizmente, o media português, que quase na sua totalidade ignorou o plenário, ao que se saiba referiu-se muito pouco às palavras do
Secretário de Estado, referente à situação em Toronto.
Espero que ao menos, tenham dado atenção ao que ouviram e que isso os ajude a acabarem com o seu sensacionalismo doentio. Mais adiante me irei referir às atitudes do media português.
Aliás a única noticia referente ao Conselho das Comunidades que eu vi na primaira página dum jornal português foi a de que o membro do Conselho Permanente, Artur Cabugueira do Zimbabué. tinha sido agente da
PIDE, do que resaltou que uma condecoração, que estava para lhe ser dada pelo presidente da república,
semelhando a uma que reeecebera há uns anos fora cancelada.
Ambos, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, numa breve visita que fez ao plenário, e o Secretário de Estado, antes de desaparecer para o fim de semana, se referiram à resposta a duas aspirações das comunidades
portuguesas, pelos quais os conselhos das comunidades se têm batido desde o princípio, uma delas foi a
intenção do governo de finalmente apresentar à Assembleia da República um projecto lei que irá facilitar aos
portugueses que perderam a nacionalidade portuguesa, antes de 1981 a readquirirem-la.
Outra aspiração dos portugueses pela qual os conselheiros, especialmente os do Canadá se bateram, foi a
criação de novos Consulados em países de grande extensão territorial em que as distâncias entre as comunidades e as grandes cidades são enormes, é a emissão de bilhetes de identidade fora de Portugal. Um dos
Centros que irá ser capaz de emitir bilhetes de identidade, evitando meses de espera, será Toronto.
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Finalmente, na área das coisas positivas, quero referir-me ao próprio Secretário de Estado cuja atitude simples e frontal me agradou. Também gostei de ouvir a promessa do Ministro dos Negócios Extrangeiros, que
responderia no prazo de 30 dias. às recomendações feitas pelo Conselho das Comunidades.
É óbvio, que sem termos um Ministro da Emigração no gabinete de Ministros, ideia defendida por muitos
membros do Conselho das Comunidades, no qual eu me incluo, uma promessa falhada do ac-tual governo do
PSD, será difícil que a nossa voz seja ouvida aos níveis mais altos do poder político. No entanto, continuo a afirmar que o presente Secretário de Estado, parece ser uma pessoa disposta a ouvir, dialogar e pouco dada a propaganda politica barata. Oxalá eu não esteja enganado.
Claro que não poderemos deixar esta parte das coisas positivas, como fazer notar, que é extraordinário que
quase uma centena de portugueses vindos de todo o mundo desde Andorra a Macau, passando pela Venezuela,
Brasil, Argentina, Holanda, França, Alemanha, Espanha, Bélgica, Luxemburgo, Suiça, Zimbabué, Namíbia,
Angola, Moçambique e tantas outras partes do mundo, incluindo o Canadá e os nossos vizinhos do E.U.A., se
encontrem na capital da nação e possam afirmar a Portugal e ao mundo que nos cinco continentes do planeta
há quem seja português e tenha orgulho de continuar a sê-lo. Infelizmente conforme já afirmei, a maioria dos
media portugueses não se aperceberam ou compreenderam a importância e o significado desta reunião, ignorando o plenário e ocupando-se de assuntos "mais importantes" como o futebol e os escândalos sexuais.
MOÇÕES CONSTRUTIVAS
Além da moção que eu já me referi sobre a questão do SARS e da forma como os luso-canadianos são recebidos em Portugal, outras foram passadas que têm interesse para os leitores e toda a comunidade. É obvio, que
não é por se passar uma moção, que as coisas irão acontecer amanhã, mas essa é uma forma de fazer dar a
conhecer às entidades oficiais o que queremos. Enfim como diz o nosso povo, água mole em pedra dura, tanto
dá até que fura.
Foram passadas várias moções sobra a contagem do tempo de serviço militar, tanto no Ultramar, como na
Metrópole, para efeitos de reforma ou de aposentação. Este é um assunto que está neste momento a atrair a
atenção dos conselheiros, especialmente os da Europa e América do Norte.
Também foram passadas várias moções sobre assuntos importantes, como as relacionadas com o ensino de
português, acesso dos jovens portugueses à educação post-secundária, restreturação dos serviços consulares
e outros.Proposta pelas delegações do Canadá e dos Estados Unidos, foi passando por uma larga maioria,
uma moção rejeitando a criação dos "conselhos Consultivos das Áreas Consulares" uma inovação da presente
Secretaria do Estado das Comunidades, que tem sido duma maneira geral mal recebida.
Outra moção, proposta por Laurentino Esteves, ele próprio um deputado suplente pelo PSD, e as delegações
do Canadá e Estados Unidos, afirmava que embora aprovando a proposta de lei do governo para a reaquisição
da nacionalidade pelos emigrante que se naturalizaram antes de 1981, desejava que ela fosse modificada, de
forma a conceder automaticamente o direito à nacionalidade a todos que tão injustamente a perderam.
Para acabar, foi aprovada uma moção "musical", uma letra e música escritas pelo antigo conselheiro,
António Silva votada por unanimidade e aclamação como o Hino das Comunidades.
POLITICA E MAIS POLITICA
Nada tenho contra a política, e como dizia o meu pai, tudo nesta vida é ou pelos menos tem, uma implicação politica. Infelizmente todos os partidos portugueses, e aqui insisto na palavra TODOS, desde o primeiro
dia tomaram a decisão de usarem o Conselho das Comunidades, como uma arena para as suas lutas partidárias. Este facto é tão óbvio, que na magnifica Sala do Senado, aonde decorreram as sessões do Conselho,
enquanto os conselheiros do Canadá, Estados Unidos, África do Sul e outros se sentaram juntos outros especialmente os europeus se sentavam de acordo com o seu partido politico. Por exemplo os comunistas, estavam
sentados à minha esquerda numa das filas do topo, os socialistas na mesma área mas mais abaixo e os PSD,
que viriam a dominar tudo, à direita do PS. Era ridículo, ou trágico, ver que em certas votações, os diferentes
grupos políticos, se levantavam em conjunto para votar, como se estivessem num parlamento. A propósito como
já disse anteriormente, o PSD ganhou tudo.
MAIS CHEFES QUE ÍNDIOS
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As pessoas que criaram o Conselho, arranjaram uma estrutura complicada. Começando com o Conselho
Permanente, uma espécie de direcção da organização com quinze membros, que na minha opinião é absolutamente desnecessária, existem organizações regionais como a América do Norte, locais como de países, e subsecções como certas cidades. Claro que tudo isto envolve eleições, uma vez que qualquer coisa para funcionar
precisa dum presidente, vice-presidente, tesoureiro, vogais, etc.. Esta pletora de lugares e títulos, deveria deixar
todos contentes. Infelizmente, ela serve para estimular a vaidade pessoal e o que é pior, as influências partidárias. Com uma energia digna das verdadeiras eleições, os partidos lutaram especialmente pelos lugares de
Conselho Permanente e ainda mais pelos da direcção do dito Conselho. No primeiro Plenário, como é sabido a
luta pelo Conselho Permanente acabou com um processo legal que se arrastou por anos, indo até ao Supremo
Tribunal Administrativo que anulou a eleição.
Desta vez, as coisas correram da mesma maneira. Apenas para determinar a ordem de trabalhos, passaramse horas de quezílias ridículas e mesquinhas. Quanto à eleição do tal conselho permanente, levou horas infindas, com reuniões que se arrastaram pela noite fora. Desta "politiquice" toda, resultou que as eleições para os
diversos cargos não foram baseadas na escolha das pessoas mais competentes, ou com mais prestígio dentro
das comunidades, mas sim o resultado de manobras politicas e compadrios. Houve casos de conselheiros
serem eleitos para certas posições, que revelaram terem um conhecimento mínimo do que se estava a passar e
cuja contribuição para o plenário, foi apenas ocuparem o seu lugar.
Se por um lado, esses títulos nada significam, porque afinal todos os conselheiros são iguais e cada um tem
um voto e uma opinião perante o governo, essa forma de escolha, ao nomear pessoas cujo conhecimento dos
assuntos ou prestígio nas comunidades é pequeno, só vão afectar o conselho em geral e diminuir a confiança já
de si pequena, que os portugueses têm no Conselho das Comunidades.
Entretanto, uma outra razão para o plenário era a existência de Comissões Temáticas, em que um grupo de
conselheiros se reunia para debater um assunto importante para as comunidades e trocar experiência entre portugueses vivendo em parte do mundo tão diferentes em termos de emigração como o Canadá, o Luxemburgo
ou Macau e Zimbabué.
Presidi a uma dessas Comissões Temáticas relacionada com a juventude e a cultura. Infelizmente, um assunto tão importante, com conselheiros que vinham de todo o mundo -no nosso grupo havia gente da França,
Estados Unidos da América, Canadá, África do Sul, Macau, Alemanha, Venezuela, Espanha e outros- teve pouco
mais de uma hora para debater o assunto! Razão para esta falta de tempo, ele tinha sido gasto nas guerras partidárias.
Quando fiz a apresentação do relatório da minha comissão ao plenário, aproveitei, numa intervenção que
devo confessar foi bastante agressiva, lamentar que o nosso tempo e o dinheiro dos contribuintes portugueses
tivesse sido gasto com politiquices em vez de abordar os assuntos que são realmente importantes para as comunidades. Recebi uma grande ovação, na qual se incluíam alguns dos conselheiros que mais responsáveis tinham sido pelo tempo que se tinha perdido em coisas inúteis!
Devo aproveita a oportunidade, para criticar tanto a organização do Plenário, desta vez muito inferior à do
primeiro, talvez porque lhes faltasse verbas e pessoal, e fundamentalmente aos regulamentos da organização
que permite que existam tantas manobras e politiquices. Não é aqui altura, para abordar o sistema de votação,
mas uma eleição por lugares, com os mais votados a serem escolhidos, seria muito mais simples e eficiente do
que as das listas, que se presta a compadrios e manobras politicas de bastidores.
Também foi notada a ausência de contactos ou a simples presença, do Primeiro Ministro, Presidente da
República, presidentes das câmaras e outras entidades.
Concluindo o Plenário de Lisboa, foi uma perda de tempo e dinheiro. É verdade que os conselheiros, para
cumprir o decreto que criou o Conselho têm de fisicamente ir a Lisboa, mas isso no futuro poderá com regras
diferentes ser conseguido em poucas horas. Quanto aos assuntos importantes, que poderiam ser debatidos, não
o foram, porque como disse as Comissões Temáticas, não tiveram tempo de o fazer. De notar, que a mesa,
ignorou uma sugestão minha para que no princípio da reunião, o tempo para essas Comissões, fosse determinado e cumprido.
Tendo dito, que o Plenário decorreu de 26 a 28 de Junho, em Lisboa, foi uma perda de tempo e dinheiro,
tenho que admitir que se trata dum mal necessário, uma vez que sem ele conforme determina a lei, o Conselho
não pode funcionar.
Na realidade, o trabalho do Conselho começou agora. Tanto o Ministro dos Negócios Estrangeiros e
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Emigração e o Secretário de Estado, declararam a intenção de consultar, aqueles que oficialmente têm a função
de dar conselhos os conselheiros. Se isso acontecer, e se for mantido um diálogo entre as entidades e o
Conselho das Comunidades, poder-se-á dizer que esta instituição cumpriu a sua missão.
Apenas o futuro, nos dirá, se as palavras do Ministro e do Secretário de Estado, correspondem à realidade
ou serão mais uma das promessas vazias do passado, a que estávamos habituados.
Quanto ao Plenário que decorreu em Lisboa, foi apenas um mal necessário.
Voice - edição 788 - 07/07/2003
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ELEIÇÕES À VISTA
Este é um assunto que quer queiramos ou não nos atinge a todos, especialmente numa altura em que
tantos luso-canadianos estão a concorrer.
Em Novembro deste ano de acordo com a lei em vigor, teremos eleições municipais que irão escolher os presidentes das câmaras, os Vereadores e os Concelhos Municipais.
Também se esperam eleições, no princípio do próximo ano, para os deputados provinciais e federais e portanto para os Parlamentos e os governos do Canadá e da Província do Ontário, que como se sabe têm as suas
capitais em Otava e Toronto, respectivamente.
É possível, que alguns dos eleitores, talvez influenciados pelo que lhes diziam em Portugal, nos tempos que
já lá vão, pensem que "a minha política é o meu trabalho", ou que ainda é pior tenham uma atitude de desconfiança e cinismo em relação aos políticos e não acreditem que merece a pena importarem-se com o assunto.
Na realidade, os políticos que iremos eleger serão responsáveis por decisões que irão atingir a vida de todos
nós que habitamos neste país, desde a recolha do lixo, aos impostos que pagamos, passando por assuntos tão
importantes como a educação das nossas crianças ou os serviços de saúde que temos.
Na realidade, se não participarmos no processo politico, não poderemos, ter o direito de influenciar as
decisões que afectam a nossa vida. Não chega dizer que não estamos de acordo. É preciso actuar duma forma
construtiva, e em democracia, votar é uma das formas de influenciar as decisões dos que nos governam.
Embora esta não seja a razão principal para escrever este artigo, aproveito a oportunidade para sugerir aos
leitores que ainda não são cidadãos canadianos para o fazerem -afinal se são eles com os seus impostos que
contribuem para pagar para os governos, também deverão ter o poder de os eleger. Além disso, quantos mais
portugueses votarem, maior será o respeito que haverá pela nossa comunidade, neste país. Muitas vezes, não
nos ligam muito, porque sabem que somos bons trabalhadores, honestos, bem comportados fazemos paradas
bonitas, mas não temos poder político nenhum, uma vez que não votamos em número suficiente para afectar o
sistema político. Sermos "bonzinhos", não chega, é preciso ter poder político.
VOTANDO POR "PORTUGUESES"
Uma característica importante das próximas eleições, é o número elevado de pessoas de origem portuguesa
que estão a concorrer, o qual é sem dúvida, o mais alto desde que a gente lusitana começou a imigrar para estas
terras do Canadá. Além disso, este número já de si elevado, de candidatos, parece que ainda irá aumentar, pois
ao que me dizem, ainda há mais portugueses interessados em concorrerem nas próximas eleições.
Esta situação, levanta mais uma vez a questão de qual será a nossa atitude e por quem nós os que somos
cidadãos canadianos, deveremos votar, e os outros que ainda não têm o direito ao voto, irão suportar.
Em primeiro lugar, irei brevemente, referir-me a uma atitude doentia e destrutiva de alguns, espero que sejam
uma minúscula minoria, que rejeitam um candidato apenas porque é português ou porque não gostam dele, às
vezes por razões mesquinhas e ridículas. Com esses pobres de espírito, não irei perder tempo, e apenas la-mentar que eles ainda existam no seio da nossa comunidade. Direi apenas que muitos deles possivelmente, terão
aquilo a que o nosso povo chama "dor de cotovelo"ou simplesmente inveja.
Em primeiro lugar, farei notar, que no subtítulo desta parte do artigo, eu uso a palavra português entre aspas.
Na realidade, teremos de não esquecer, que não existem candidatos "portugueses". Eles são na realidade
cidadãos canadianos de origem portuguesa, o que é muito diferente como veremos mais adiante.
No Canadá, não existem como sucede noutros países, como o Líbano ou Chipre, representações no
Parlamento e Governo por nacionalidade, grupo étnico ou religioso - somos todos canadianos.
Os canadianos de origem chinesa, italiana, indiana, russa ou outros que estão no Governo e Parlamento
estão lá, não para representar as comunidades a que pertencem mas os canadianos em geral. Em primeiro lugar,
no caso dos portugueses, não existe, ao que eu saiba um único circulo eleitoral em que a maioria dos eleitores
seja de origem portuguesa. No entanto, mesmo que existisse um círculo eleitoral dominado pelos portugueses,
qualquer politico que fosse eleito por essa área, que chegasse ao Parlamento ou ao "caucus" (grupo parla-
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mentar), actuando como "português" em vez de canadiano, seria criticado, marginalizado ou até afastado.
A constituição deste país não reconhece representação por grupo étnico e uma atitude como a que me referi,
seria objecto de severa crítica e rejeição. Conheço o caso dum ministro, oriundo dum certo grupo étnico e isto
passou-se com o NDP, em geral um pouco mais tolerantes nestas coisas que perdeu o seu lugar porque ao que
parece, estava a favorecer excessivamente a sua gente.
A função duma pessoa eleita, é representar todos os seus eleitores e de forma alguma apenas os que pertencem ao seu grupo étnico.
Vem isto a propósito de uma afirmação que tenho ouvido aos partidários de luso-canadianos concorrendo a
eleições, e até mesmo aos próprios candidatos "votem por mim porque irei representar os portugueses". Se
alguém disser isso ao leitor, responda-lhes com uma gargalhada, ou se estiver mal disposto mande-os a um sítio
que não irei mencionar, pois não gosto de usar palavras feias.
É óbvio, que é importantíssimo para a comunidade que luso-canadianos, sejam eleitos e que se saiba que a
nossa gente tem poder eleitoral e é capaz de mobilizar milhares de votos, porém ninguém nos deve tentar enganar dizendo que nos vão representar no Parlamento, Governo ou Concelho Municipal. Essa representação seria
contrária às leis que nos regem, e mais ainda não seria de forma alguma autorizado. Um cidadão é eleito para
representar os seus eleitores, mas nunca um grupo étnico. Alguém que o fizesse, seria atacado ferozmente pelos
media e afastado pelos seus colegas e líder do partido que representasse.
Lembro-me que aqui há uns anos, o então vereador Martinho Silva, foi injustamente atacado por muita gente
por ter suportado uma decisão da maioria dos seus eleitores, que impunha restrições a uma actividade das
comemorações do 10 de Junho a festa no Bellwoods Park. Infelizmente, muita gente não percebeu que Martinho
Silva, com quem eu diga-se de passagem estive muitas vezes em desacordo, estava a representar aqueles que
o tinham eleito e não os seus compatriotas, muitos deles que não tinham direito a voto ou nem sequer moravam
no seu bairro.
Claro que é importante, mais uma vez dizer aos portuguese que votem, mesmo até que não o façam por um
candidato luso-canadiano, uma vez que isso lembrará às autoridades que somos ou melhor seríamos uma vez
que ainda não chegámos lá uma grande força política.
Aliás, devemos dizer que ter uma grande força eleitoral com milhares de portugueses a votar, é tanto ou mais
importante que eleger luso-canadianos. Um típico, é o da comunidade chinesa, que sem ter uma grande número
de pessoas eleitas, impõe respeito aos governantes pela sua força eleitoral e politica. Não poderei nunca esquecer, que o First Portuguese perdeu a sua sede porque cerca de duzentos mil dólares prometidos pelo governo
federal, nunca chegaram enquanto uma organização de origem chinesa, em condições semelhantes, não só
recebeu uma quantia equivalente, como mais tarde, como ela não chegasse teve mais um subsídio. Se os governantes soubessem que por dizerem não aos portugueses, iriam perder um ou dois deputados, em círculos
eleitorais em que vive a nossa gente, tenho a certeza de que o dinheiro para o subsídio do First Portuguese, teria
aparecido. Claro que isso não sucedeu e dentro duns meses andáva-mos todos a sorrir aos deputados responsáveis.
EM QUEM VOTAR?
É minha opinião, que lá porque um candidato é luso-canadiano, não teremos, obrigatoriamente de votar por
ele. Essa atitude, não irá de forma alguma ser favorável para a nossa reputação neste país. Votarmos em rebanho, como carneirinhos, não nos prestigiaria aos olhos dos outros canadianos. Além disso, iria ser uma negação
dos princípios da democracia que nos regem.
Se soubermos que ao votar num luso-canadiano, iremos suportar um governo que irá prejudicar o ensino das
nossas crianças, os nossos serviços de saúde, ou os impostos que pagamos, não deveremos votar por ele.
Votar-se numa pessoa, apenas porque ele ou os seus pais nasceram em Portugal é absolutamente errado e não
nos irá beneficiar.
Por outro lado, uma vez que por enquanto o número de portugueses eleitos é ainda muito pequeno, deveremos dar uma atenção especial aos candidatos luso-canadianos e muitas vezes ajudar um candidato, que noutras
circunstâncias não iríamos apoiar. Antes de escrever este artigo, assinei um cheque, e isto não é a primeira vez
que acontece, para suportar um candidato pertencente a um partido por quem eu normalmente não voto.
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A situação ideal, será a que conseguiram os indo-canadianos, especialmente os "sikhs", na British Columbia,
em que em certas áreas, existem cidadãos canadianos deste grupo étnico, a concorrerem por todos os partidos.
Calcule-se que até no partido mais à direita no Parlamento do Canadá, a Canadian Aliance, existem deputados
de origem indiana. Também já existiu uma pessoa com esta origem étnica, que foi primeiro ministro da British
Columbia.
Como seria bom, que nas próximas eleições, nas áreas aonde vivem mais portugueses existissem em cada
círculo eleitoral um luso canadiano a concorrer pelos Conservadores, outro pelos Liberais, e um pelo NDP. Nesse
caso não tínhamos problemas com a escolha.
Como infelizmente, esta situação ainda não chegou, pessoalmente classifiquei os luso-canadianos a concorrer em eleições em cinco grupos. Irei partilhar com os meus leitores esta classificação, o que será também uma
forma de contribuir para o debate dum assunto que julgo importante.
Categoria O1 - O luso-canadiano concorrendo para o lugar, pela sua personalidade, falta de honestidade e
princípios morais, ausência de qualidades ou outras razões sérias, não irá servir os interesses dos eleitores e
será prejudicial para o prestígio da comunidade. Em resumo, trata-se duma pessoa, que se for eleita será prejudicial para o país e muito especialmente para a comunidade portuguesa.
Nesta medida não é difícil tomar uma posição, este candidato não receberá o meu apoio.
Categoria 1 - O candidato luso-canadiano tem todas as qualidades para o lugar, porém pertence a um partido que na minha opinião será prejudicial ao país, província ou até a comunidade luso-canadiana. Mais do que
isso ele está a concorrer num círculo que tem possibilidades de ser ganho por um partido ou um candidato que
serão mais úteis para a nação, e ir favorecer a nação e a comunidade. Neste caso, o candidato não receberá o
meu apoio, embora tenha, como não podia deixar de ser, a minha simpatia por ser português.
Categoria 2 - O candidato em questão representa um partido, que na minha opinião não é o melhor para a
nação ou a província, mas tem possibilidades de ganhar e mais do que isso está a concorrer contra um candidato
que representa uma opção muito pior. Neste caso, irei dar o meu apoio financeiro e até talvez moral e político.
Categoria 3 - O candidato é excepcional, embora não pertença ao partido que eu na minha opinião é o melhor para o país ou a província, e a sua eleição não irá quase de certeza influenciar quem irá formar o governo.
Nesse caso darei o meu apoio quase total, especialmente se o candidato pertencer a uma linha política que embo-ra não seja a ideal à minha é uma boa opção para o país. Outro factor importante será a de esse candidato
estar a concorrer, para uma posição que até agora nunca foi ocupada por um luso-canadiano, como por exemplo deputado federal.
Categoria 4 - O candidato tem qualidades, pertence à linha política melhor para o país e a província. Neste
caso poderei dar a minha ajuda a 100%.
Ao estabelecer estas categorias é apenas minha intenção de estimular um debate sobre o assunto e chamar
a atenção para as dificuldades que muitas vezes se nos deparam, quando como luso-canadianos, temos de
tomar uma decisão sobre este assunto.
Concluindo gostaria de acabar com a afirmação de dois pontos que me parecem importantes.
- Não devemos suportar ou votar por um candidato apenas porque ele é luso-canadiano. Fazer isso será
deturpar os princípios da democracia, as regras constitucionais que regem o país e eventualmente prejudicar a
comunidade portuguesa.
- Na situação presente, dado o pequeno número de portugueses que têm sido eleitos, para posições políticas, precisamos de adoptar um pouco as nossas convicções ideológicas, às realidades que existem, do que
resultará que iremos em certas situações suportar um candidato, que se não fosse luso-canadiano não teria o
nosso apoio.
Concluindo, neste assunto dos candidatos luso-canadianos, como tudo nesta vida, não há soluções simples,
e precisamos de tomar uma decisão racional baseada em factos concretos, e nunca em preconceitos ou
amizades e antipatias pessoais.
Voice - edição 789 - 14/07/2003
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S.A.R.S. E A POLÍTICA
E"Não são só os nossos compatriotas, que vivem em Portugal, que se aproveitam desta doença
(S.A.R.S.), para nos atacar. Os nossos vizinhos americanos também o fazem, prejudicando a indústria
turística do Canadá, na qual muitos portugueses trabalham". Enfim estas coisas acontecem e até no
Globo and Mail e no Toronto Star, tenho encontrado das famosas "gralhas" que tanto irritam, jornalistas,
editores e até leitores.
Lá está ele a misturar a política, com tudo, dirá algum leitor com opiniões diferentes das minhas... na realidade, em tudo na vida, as coisas estão relacionadas, e em tudo se envolve a política.
O sujeito, que ontem encontrei no café, e que depois de muitos anos de trabalho, bem pago, num dos maiores hotéis de Toronto, perdeu o seu trabalho, pode relacionar o seu problema, não só com o casal desta cidade,
que foi a Hong Kong, visitar os filhos, e que aceitou uma prenda, que viria a ser trágica, uma estadia à borla num
dos hotéis da cidade, aonde seriam infectados por um médico chinês, de visita à cidade, para assistir a um casamento de família, mas também a muitos outros factores alguns deles políticos, desde o sistema ditatorial da
China, em que se esconde a verdade ao povo e aos media, até à eleição de George Bush nos Estados Unidos,
à "guerra da madeira" entre esse país e o Canadá e à recusa do governo canadiano de ser um cúmplice na
invasão do Iraque. O nosso compatriota, que como muita gente só se interessa pelo futebol e pensa que "a minha
politica é o meu trabalho" como se dizia nos tempos antigos em Portugal é afinal uma vítima duma série de acontecimentos políticos os quais ele desconhecia e em que não participou.
Comecemos porém com as boas notícias. Com o último caso da doença reportado há quase um mês, muito
além portanto, dos vinte dias que a Organização Mundial de Saúde (W. H. O.) requer para considerar a doença
debelada, pode-se afirmar que neste momento a luta contra a doença foi vencida, embora continuem a existir
pessoas, com essa doença, a serem tratados em isolamento rigoroso, em certos hospitais de Toronto.
Infelizmente, ainda estão a morrer pessoas nesse grupo de doentes, como uma enfermeira, um dos heróis na
luta contra a doença. A propósito, essa morte foi noti-ciada com grande destaque, pela media americana, especialmente a C.N.N., que normalmente pouco se importa com o que se passa no Canadá, o que é parte do processo político a que nos vamos a referir.
De notar, que finalmente, os media em Portugal, descobriram o nome da doença, baptizada pela Organização
Mundial de Saúde em meados de Março. Chamam-lhe agora S.R.A., que corresponde a Síndrome Respiratório,
Aguda tendo-lhe removido o S, que corresponde a "Severe" que se poderá traduzir por "Severo", ou "grave".
Quanto à primeira palavra Sindroma, que também se pode chamar Síndrome ou Sindromo, nestes casos um
substantivo feminino, significa como se sabe um conjunto de sinais clínicos e sintomas. Na realidade já era tempo
de acabar com a "pneumonia atípica", nome criado há mais de 50 anos para outra doença.
UMA GUERRA ANTIGA
Desde que em 1812, quando os americanos invadiram o Canadá, lançando fogo à cidade de Toronto de que
resultou que os canadianos ajudados pelas tropas inglesas e os índios lhes infligiram uma grande derrota e como retaliação, terem invadido Washington aonde queimaram a casa do Presidente, que mais tarde seria reconstruída e pintada de branco, razão porque hoje é chamada Casa Branca, que as relações destes países têm tido
pontos altos e baixos. Os baixos, são quase sempre causados por governos americanos da direita, que são proteccionistas, isto é têm uma politica de protecção ao comércio e industria americanos em detrimento dos do
Canadá, reaccionários e ofendem-se com a política mais progressista e liberal do país em que vivemos ou imperialistas e desejam controlar todo o continente americano e mundo em geral. Claro que o governo do Sr. Bush,
que ganhou as eleições com menos votos que o seu adversário, e por um processo eleitoral, que em certa
maneira lembrava as eleições nos tempos de Salazar, pode-se classificar das direitas, proteccionista e desejando dominar o mundo. Desta maneira não admira que hoje nos Estados Unidos, os media quase tão influenciados pelo governo, como o famoso Pravda, o jornal oficial da União Soviética, se dediquem entusiasticamente à
tarefa de atacar o Canadá, a quem põem as culpas de tudo, incluindo o ataque terrorista de 11 de Setembro a
Nova York e Washington, embora os indivíduos envolvidos, fossem na sua maioria oriundos do grande amigo e
aliado dos Estados Unidos, a Arábia Saudita e tivessem sido admitidos legalmente no país, pelas autoridades
americanas. A propósito é bom de lembrar que na Arábia Saudita existem os maiores jazigos petrolíferos do
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mundo, controlados por companhias americanas.
UM CONTENCIOSO MODERNO
Desde que o Sr. George Bush filho, chegou ao poder, que as relações com o Canadá pioraram. O governo
do Sr. Chrétien, aos olhos do novo presidente dos Estados Unidos, foi logo de princípio visto como perigosamente liberal e progressista, ao que nada ajudou a atitude digna do primeiro ministro canadense, que ao contrário do seu antecessor, o conservador Brian Mulroney, não foi a correr para a capital dos Estados Unidos, como
um cãozinho a abanar a cauda quando vê o seu dono.
Diga-se de passagem, que quando me refiro ao Sr. Bush, terei de esclarecer, que o pobre homem, quando
chegou ao poder não tinha a menor ideia do que era a politica do Canadá, como o revelou numa intervenção à
CBC em que mostrou que nem sabia o nome do primeiro ministro deste país. É caso para dizer, que em vez do
Sr. Bush, devemos mencionar os seus acessores, pessoas com ideologias reaccionárias, imperialistas e de protecção exclusiva aos interesses económicos americanos.
Dentro desta politica de protecção aos interesses económicos americanos, os Estados Unidos, impuseram
contra as leis em vigor regulando o comercio inter-nacional, impostos enormes na madeira importada do Canadá
e que teve consequências catastróficas para a economia de certas áreas do país como a British Columbia. Claro
que o Canadá apresentou o caso a vários tribunais internacionais, que decidiram que este país, tinha duma
maneira geral a razão do seu lado. Como era de esperar os Estados Unidos, que se consideram acima de qualquer lei ou tratado internacional, como é o caso das convenções para banir o uso de minas, guerra química ou
bacteriológica, protecção dos mares e do ambiente e crimes contra a humanidade, recusaram-se a obedecer
aos tribunais, e apesar de meses de negociações a industria da madeira canadiana continua a sofrer perdas
incalculáveis.
Embora o Canadá tenha participado na guerra do Afeganistão, na qual morreram quatro militares canadianos,
por sinal bombardeados por um avião americano, ele não participou na invasão do Iraque um acto imoral e ilegal, não sancionado pelas Nações Unidas e por as autoridades morais e religiosas deste mundo,desde algumas
das principais igrejas protestantes americanas ao Papa.
Desde a recusa do governo do Sr. Jean Chrétien de participar nesta guerra, que os media americanos, intensificaram os seus ataques ao Canadá.
As leis para descriminalizar a marijuana, por exemplo foram vistas como um ataque aos Estados Unidos, com
milhares de drogados vindos do Canadá a corromper a juventude americana, como se eles precisassem da
nossa ajuda para ser corrompidos.
Pelos vistos tudo o que se passa neste país, desde as leis de imigração mais tolerantes e humanas ao casamento entre homossexuais serve de motivo para os media americanos atacarem o Canadá.Tudo isto, obviamente prejudica o turismo e as relações económicas entre os dois países, não sendo apenas o Canadá o prejudicado.
Por exemplo, uma vez que a madeira canadiana era muito mais barata, os impostos excessivos criados pelo
governo americano, vieram a aumentar o preço das casas nos Estados Unidos, a ponto de mi-lhares de americanos não serem hoje capazes de comprar uma habitação, devido aos aumentos no custo da construção.
Também, muitos negócios na Flórida, sofreram com a diminuição dos turistas canadianos, assustados com
a xenofobia americana e com a maneira como eram tratados, pelas autoridades na fronteira com os Estados
Unidos.
DUAS BOAS OPORTUNIDADES
Para aqueles que nos Estados Unidos se dedicam a atacar o Canadá embora seja importante acrescentar
que muitos americanos encaram este país como um exemplo a seguir e admiram a sociedade liberal, tolerante
e humana em que vivemos- apareceram duas boas oportunidades para denegrir o país em que vivemos.
A mais recente, que está a custar à província de Alberta e portanto ao país, milhões ou talvez biliões de
dólares, foi a suspensão da importação de carne por causa de se ter descoberto, que uma vaca, ao que parece
vinda dos Estados Unidos, tinha B.S.E. (doença das vacas loucas). A reacção a que me referi, noutro artigo, é
completamente despropositada, tanto mais que nos Estados Unidos, em que o sistema de vigilância e fiscalização do gado, é muito inferior ao do Canadá ou da União Europeia, é impossível saber-se se está ou não livre de
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infecção. No entanto, os media americanos, têm aproveitado esta pobre vaca para lançarem uma campanha contra o Canadá. A propósito, à semelhança da madeira, os Estados Unidos também têm sido prejudicados pela
proibição da importação de carne e mais uma vez os preços subiram devido às medidas draconianas tomadas
pelas autoridades americanas.
De notar que a decisão do Japão, que também tem sido um entusiasta pela abolição da importação de produtos de vacas canadianas, a ponto de afirmar que deixará de importar carne americana porque ela pode estar
misturada com a canadiana, também está a actuar por motivos políticos.
No Japão aonde houve já sete casos da doença das vacas loucas, o partido no poder, o Liberal Democrático,
actualmente a governar em coligação, vai precisar dos voto dos camponeses para ganhar as próximas eleições.
Para isso está a arranjar a maneira de banir a importação de carne de vaca estrangeira que é muito mais barata, para favorecer os produtores locais e assim ganhar os seus votos. Outra razão política para o zelo do governo japonez em proteger o seu público da carne canadiana, é o desejo de se limpar, pela incompetência e corrupção das autoridades, que lidaram com os primeiros casos do SBE no Japão, a ponto de a primeira vaca louca,
nem sequer ter sido queimada como mandam as regras de saúde pública e a carcassa ter sido usada, para fabricar alimentos. Aliás os Estados Unidos, estão neste momento muito contentes com o governo do Japão por
terem apoiado a guerra no Iraque e acabado com a politica pacifista que existia no país, desde a Segunda guerra mundial. Desta maneira, ao aliarem-se com o Japão, na proibição da importação de carne de vaca canadiana,
est!ão por um lado a agradecer a este país de ter sido um cúmplice na invasão do Iraque e por outro a punir o
Canadá, por não se ter envolvido em semelhante guerra.
A propósito, isto da economia não parece preocupar o Sr. Bush e os seus amigos milionários. O presidente
dos Estados Unidos que tinha recebido da administração do Sr. Clinton uma economia com saldo positivo, com
os seus sonhos imperialistas de dominar o mundo, conseguiu produzir um déficite não de milhões, ou biliões
mas de triliões de dólares.
O S.A.R.S ou o S.R.A. como agora, finalmente lhe chamam em Portugal foi sem dúvida o grande pretexto
para atacar e punir o Canadá.
Oriunda da China, aonde a doença apareceu possivelmente nos últimos dois ou três meses do ano de 2002,
nada se soube dela no princípio porque as autoridades chinesas, suprimiram todas as notícias referentes ao
assunto.
Se na China existisse uma imprensa livre como no Canadá, talvez as autoridades de saúde pública deste país
tivessem tido tempo de tomar precauções a tempo de evitar a disseminação da doença e hoje o nosso compatriota não tivesse perdido o seu emprego, um exemplo típico duma situação política a milhares de quilómetros
de distância, ter influência na vida de pessoas que estavam completamente alheadas dos acontecimentos.
A reacção dos media americanos ao S.A.R.S. tem sido sensacionalista, tendenciosa e até desonesta. Não
foi só em Portugal que se deu ao público a ideia que em Toronto, a vida tinha parado, as pessoas estavam escondidas em casa e só iam à rua com máscaras. Afinal, os repórteres portugueses, estavam muitas vezes a basearse na famigerada C.N.N., hoje o porta voz do governo americano. Os nossos "amigos" americanos, não tinham
porém a desculpa de estar à distância, e não há dúvida que fizeram o que era possível para assustar os turistas
que desejassem visitar o Canadá.
Um outro aspecto interessante da campanha lançada contra o Canadá, foram as insinuações que o que tinha
acontecido no Canadá foi devido ao nosso sistema de saúde, que contrariamente ao dos Estados Unidos aonde
há hoje quarenta milhões de pessoas sem seguro médico, é como sabemos gratuito e igual para todos.
Como é sabido, a industria de seguros para cobrir as despesas de saúde -os americanos que não são milionários precisam de comprar seguros para custear os custos dos serviços de médicos- é hoje uma das maiores
dos Estados Unidos e está ansiosa por entrar no Canadá como já o fez em Portugal e outros países da Europa.
Estas "industrias da saúde", com a sua influência nos media americanos, obviamente aproveitaram a oportunidade para denegrir o nosso sistema, tanto mais que sabem que há um grande movimento nos Estados Unidos,
para instaurar uma forma de assistência médica semelhante ao do Canadá. Se para o Sr. Bush e seus amigos
o Canadá tem todos os defeitos, para milhares de americanos este país é um exemplo a seguir. Mais uma razão
para o Sr. Bush e seus asseclas nos detestarem.
APROVEITANDO ATÉ AO FIM
Seriam de esperar, que com a Organização Mundial de Saúde a declarar, que estávamos livres do S.A.R.S.,
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os americanos nos tivessem deixado em paz.
Infelizmente nada disso aconteceu, e os medias ame-ricanos continuam a usar a sua fértil imaginação, para
manterem o assunto nas notícias.
Por exemplo a morte duma enfermeira, em Toronto vitima da doença, um dos heróis da luta contra o
S.A.R.S., foi amplamente noticiada nos Estados Unidos o que é pouco usual para um acontecimento ocorrido
no Canadá. No entanto, a maioria da media esqueceu-se de dizer que a pobre senhora tinha contraído a doença
em Maio.
Não quero porém acabar este artigo sem mencionar o caso mais recente e que mais evidentemente prova o
desejo que existe nos Estados Unidos, de criar um ambiente de medo e pânico em relação à doença e à sua
existência no Canadá.
Na semana passada nove aviadores americanos, oriundos do Texas que tinham participado num festival
aeronáutico, e iam de regresso à sua base nos Estados Unidos, pararam durante uma hora no aeroporto de
Toronto, que por sinal é situado em Mississauga, bem longe dos hospitais de Toronto aonde há um mês ocorreu
a última infecção. Porque dois ou três adoeceram com febre e tosse, foram todos colocados de quarentena e
submetidos a testes para verificar se tinham S.A.R.S.. Claro que esta notícia foi amplamente divulgada nos
Estados Unidos, contribuindo para a paranóia sobre o assunto e claro prejudicar a indústria turística canadiana,
que tem sido não só atingida em Toronto, como em Montreal, Otava, Galgary e até Vancouver que fica mais
longe de Toronto do que a maioria da população americana. É muito mais curta a distância de Nova York,
Chicago ou Detroit a Toronto do que dessas cidades Vancouver ou Calgary. Infelizmente o americano médio,
pouco sabe de geografia, ou do que se passa no mundo com excepção do Iraque, Afaganistão, Cuba ou outros
países aonde estão, ou eles julgam estar, os seus inimigos.
É caso para dizer que os nossos "amigos" dos media americanos estão a espremer a história do S.A.R.S. até
ao fim.
No entanto, nos Estados Unidos aonde vivem muitos milhares de chineses, que frequentemente vão à
China, , quase que não se fala no S.A.R.S. o que surpreendeu muitos dos médicos envolvidos no estudo e prevenção da doença como é o caso do delegadode saúde do Ontário Dr. Colin D'Cunha admirados que neste
país apenas tenham sido reportados cerca de 180 casos. Será que estamos numa situação semelhante às das
drogas tomadas pelos atletas olímpicos, em que os pobres canadianos com a sua honestidade disseram a todo
o mundo que o Ben Jhonson tomara doping, enquanto os atletas americanos sabe-se hoje, também estavam
drogados, e guardaram as medalhas de ouro conseguido provavelmente duma forma ilegal.
Acontecimentos como a paranóia, sobre o S.A.R.S. nos Estados Unidos, em relação ao Canadá, ou o medo
da doença das vacas loucas na América e Japão, não acontecem por acaso, ou porque os americanos embirram com os canadianos. Eles são resultado dum processo politico, que é preciso compreender, para que possamos perceber o mundo em que vivemos.
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CONVERSANDO
COM OS LEITORES ...
Desde que eu comecei a escrever esta coluna, já lá vão uns bons anos, que foi minha intenção, de
vez em quando deixar os temas habituais ou os comentários ao que se vai passando no Canadá e por
esse mundo fora, e dialogar directamente com os leitores, muitos deles "habitués" de longa data.
Dois assuntos a que me irei referir, mais adiante, levaram-me a finalmente estabelecer esse diálogo com
os meus leitores, embora não resista à tentação de abordar alguns factos passados na última semana, que não
posso de forma alguma, deixar de mencionar.
Ao nível nacional, estarão lembrados que no meu artigo da semana passada eu criticava os média e os
políticos americanos e japoneses que para se vingarem da falta de ajuda na invasão do Iraque e por razões políticas internas, estavam a usar o facto de se ter descoberto uma "vaca louca"no Canadá, para proibir a importação
de carne deste país.
Embora tudo o que eu disse seja verdade, a CBC acabou por noticiar que essa intransigência e reacção
excessiva à doença, que hoje está a ser cometida pelos Estados Unidos e Japão, é uma atitude semelhante à
que o próprio Canadá tomara em relação a outros países, há dois ou três anos, quando o país em que vivemos
não tinha a doença e cerca de trinta nações por esse mundo fora, incluindo Portugal, tinham sido atingidos. À
semelhança do que estão agora a fazer os Estados Unidos e o Japão, o Canadá também proibiu a importação
de carne ou outros produtos oriundos da vaca, vinda de pelo menos três países, um dos quais era a Finlândia,
em que existiu apenas um caso da doença das "vacas loucas". É caso para dizer, usando a expressão do nosso
povo, que quem com ferro mata, com ferro morre.
Também em relação ao Canadá, devo mencionar que a convenção que no fim deste ano, irá escolher o
líder do Partido Liberal do Canadá, e portanto, dada a maioria esmagadora que possuem no Parlamento em
Otava, o Primeiro Ministro, se vai transformar dum processo eleitoral, na coroação do Sr. Paul Martin, um político notável, embora na minha opinião e de muitos comentadores políticos, mais próxima dos conservadores, do
que do Partido de Pierre Eliot Trudeau.
Na realidade, a corrida para o lugar de líder do Partido Liberal, que começara com vários políticos, como
os senhores Allan Rock, Brian Tobin e outros, acaba de perder John Manley, o último concorrente com algumas
possibilidades de fazer frente ao agora "coroado" líder o Sr. Paul Martin. A razão principal apresentada para a
desistência de John Manley, leva-nos a encarar com tristeza o processo democrático no Canadá e na maioria
das chamadas democracias ocidentais, que supostamente são um exemplo de liberdade e igualdade para o
mundo - falta de dinheiro. Enquanto o Sr. Paul Martin, ele próprio um milionário, com grandes amizades e influências nos meios da alta finança, angariou oficialmente 6 milhões de dólares, o pobre John Manley apenas conseguiu 2,2. Fica desta maneira na competição, apenas um verdadeiro liberal, Sheila Copps com contribuições no
valor de 340.000 dólares.
Num país com a extensão do Canadá e com a sofisticação que hoje as campanhas atingiram, é caso para
dizer que, parafraseando o milionário e proprietário de jornais americanos William Randolph Hearst, que a
democracia é muito bonita para quem tenha dinheiro para a comprar. É na realidade importante, em defesa da
democracia deste país, que o Parlamento implemente, como já o está a fazer, leis que imponham limites às
despesas com as campanhas eleitorais e para a nomeação de posições como a de líderes dos partidos. Caso
contrário, o dólar irá substituir o voto do cidadão.
Finalmente, não poderei deixar de mencionar um caso flagrante de violência e hipocrisia, ao nível internacional.
Os Estados Unidos acabam de assassinar os filhos do antigo presidente do Iraque, Uday e Quasay
Hussein. Claro que eles não eram boas prendas, embora muitas das patifarias que lhes atribuem, parece terem
sido inventadas pela oposição e a CIA. Ao que dizem, dá impressão que só lhes faltava comerem criancinhas.
Porém bons ou maus, em vez de serem apreendidos na casa onde estavam escondidos, o que poderia ter sido
feito, usando gases lacrimogéneos, armas equipadas com visão nocturna, ou pura e simplesmente estabelecendo um cerco e esperando que se rendessem, os dois filhos do antigo ditador, um guarda e um jovem de 14 anos
foram assassinados usando mísseis, canhões e até um helicóptero. Os americanos, que tanto bradaram contra
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a crueldade, barbaridade e falta de respeito pelos mortos, demonstrada pelo governo do Iraque ao mostrar os
corpos dos por americanos mortos em combate, estão agora a divulgar por todo o mundo, fotografias arrepiantes
dos cadáveres dos filhos de Sadam Hussein. Em vez de prender estes indivíduos, usando métodos humanos e
de os levar a tribunal - afinal é a base da nossa lei que todos são inocentes até que a justiça os considere culpados - os governantes da grande democracia nossa vizinha, estão a usar os mesmos métodos bárbaros de
Sadam Hussein. Esta atitude é tão repugnante, que até o comentador Eric Margolis, pessoa bastante das direitas mas com bom senso, que escreve no jornal SUN, a criticou severamente numa entrevista à CBC. É isto a
que o nosso povo, chama moralidade do funil, larga de um lado e estreita do outro.
UMA RAZÃO PARA REGOZIJO
Disse-me esta semana, um amigo meu, que no sítio onde trabalha, ele e outros portugueses, muitas vezes à
hora do almoço, juntam-se para debater assuntos abordados nos meus artigos.
Claro que como era de esperar, nem todos estão de acordo, e na realidade não é esse o fim de escrever estas
colunas, porém é com prazer que constato que aquilo que eu escrevo é utilizado para estimular o debate de
assuntos que interessam à nossa comunidade, ao país ou até a qualquer ser humano em geral. Afinal nem tudo
nesta vida é fado e futebol, duas actividades que como português me interessam, e é importante que estejamos
informados e tenhamos uma opinião baseada em factos exactos, sobre o que se passa à nossa volta. Não é
minha intenção proselitizar, ou usando um português mais popular, vender o meu peixe, mas sim abordar assuntos que parecem importantes para todos nós. Se o conseguir, isso será uma boa paga para o esforço que
despendo todas as sextas-feiras entre as 7 e as 10 da manhã, escrevendo estas colunas e estabelecendo um
diálogo com os meus leitores.
Na realidade não me interessa, se os colegas do meu amigo, que acima mencionei, estão de acordo comigo,
o que eu desejo é que os meus artigos incitem um debate logico e sensato sobre o que se passa à nossa volta.
FACTOS E OPINIÕES
Em contactos com alguns leitores, notei que eu, um modesto amador, nestas coisas do jornalismo, tenho
um problema semelhante ao dos meus colegas profissionais, mesmo do prestigioso Globe and Mail - os leitores
por vezes têm dificuldade em distinguir o que é um facto do que é uma opinião. Assim quando eu afirmo que o
cartão antigamente vermelho no tempo dos liberais, e hoje azul com um governo conservador, que todos possuímos e que nos dá direito a todo e qualquer serviço de saúde grátis, se chama Health Card e não Hospital
Card, trata-se de um facto. Este serviço que já existia há trinta anos tem portanto o nome de Health (saúde) e
não Hospital ( a palavra é igual em português). Isto trata-se de um facto e não de uma opinião. No entanto, quando eu afirmo que o governo liberal do Ontário, emitiu um cartão vermelho, isto é, como as cores do seu partido
e os conservadores um azul, identificada com esta formação partidária, estou apenas a manifestar uma opinião.
Procuro nos meus artigos, fazendo uma pequena pesquisa, fornecer factos correctos, como nomes, datas
e locais certos. Às vezes, e isso até se passa com colunistas prestigiados de jornais importantes como é o caso
de Hugh Winsor, numa coluna escrita no dia 23 de Julho no Globe and Mail, em que afirma que o ministro das
finanças do Canadá e nessa altura candidata à liderança do partido liberal John Manley, tinha 47 anos de idade,
quando o homem já fez 53 em Janeiro, saem alguns enganos como aquela vez em que eu chamei à mulher do
Rei D.Diniz, que fez o tal milagre das rosas, D.Beatriz em vez de D. Leonor (ou será ao contrário?), o que ofendeu alguns leitores.
Como todos os que escrevem, gostava que os leitores procurassem aceitar os factos como eles são, coisas
estabelecidas como a superfície de Portugal (92.082 Km quadrados), ou o nome do cartão de saúde ( Health
Card), e que não julgassem que elas são opiniões minhas - como diz o nosso povo, contra factos não há argumentos. Embora nem sempre seja fácil de o fazer, tentarei sempre separar os tais factos que são imutáveis,
daquilo que são opiniões minhas.
Quanto às opiniões, não são de forma alguma uma intenção de converter alguém às minhas ideias, mas
uma tentativa de iniciar um debate útil, estimulante e saudável.
PARTIDOS?
Finalmente, gostava de esclarecer que não é minha intenção nesta coluna defender qualquer linha dum par-
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tido, do que resulta, que muitas vezes as opiniões aqui apresentadas são diferentes das dos partidos que normalmente apoio. Algumas pessoas ficaram admiradas, que eu, que voto pelo NDP, escrevesse que um concorrente ao lugar de líder de um partido liberal do Ontário era em certas áreas, muito à esquerda para o meu gosto,
ou que em certos assuntos eu tenha estado de acordo com as políticas de um conservador, o famigerado exprimeiro ministro do Ontário Sr. Mike Harvis.
Na realidade, estava apenas a emitir a minha opinião pessoal sobre o assunto e a divulgá-la, porque achava que ela seria útil para um debate sobre um assunto.
Pessoalmente, desde os meus tempos de universidade, que sempre gostei de ter as minhas opiniões e não
apenas as de um partido. Isto não quer dizer, que eu não admire e aprecie aqueles que seguem rigorosamente
a linha de um partido, no entanto eu pessoalmente prefiro seguir o meu próprio caminho. Talvez seja essa a
razão, porque me dediquei a esta coisa de escrever colunas num jornal.
A propósito desta independência na maneira de pensar, tenho arranjado inimizades entre os que são supostos pertencer ao "meu" partido. Por exemplo, talvez, por causa das minhas críticas, à política de "equidade" e a
certos aspectos da sua política social, durante os quatro anos em que o NDP esteve no poder, nunca fui nomeado para qualquer cargo relacionado com o governo provincial. O mesmo se poderia dizer em relação ao Partido
Socialista Português do qual fui um dos fundadores, do núcleo em Toronto em 1975, mas isso é outra história,
voltano porém ao Ontário. Claro que fui presidente de corpo clínico do meu hospital e tive outros cargos, mas
foram todos por eleição. No entanto, quando chegou, o partido conservador, o Conselho de Ministros nomeoume para o Concelho Distrital de Saúde. Também posso dizer que a medalha de ouro da Secrataria do Estado
das Comunidades, e a de Comendador da Ordem de Mérito foram-me oferecidas por um, governo portugês do
PSD e a dos 150 anos do Canadá por um governo canadiano conservador. Quanto à Rainha, com certeza que
não sabia das críticas que lhe fiz, quando me deu a medalha comemorando os 50 anos do seu reino. Ou talvez
a boa Senhora, seja tolerante e respeite como eu, as opiniões dos outros...
Concluindo, não me quis de forma alguma alongar "a contar a história da minha vida", mas para explicar
aos meus leitores, a minha coluna, que apresenta afinal a minha forma de pensar e agir - uma voz independente,
não subordinada a uma linha partidária. Não é, que eu goste de "ser do contra"mas épreciso que existam pessoas que digam o que pensam.
E por hoje chega de conversa com os meus leitores, que são para mim também os meus amigos. Até para
a semana, felicidades para todos.
Voice - edição 791 - 28/07/2003
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MERCEARIAS MÉDICAS
O presente governo conservador do Ontário, embora um pouco às escondidas, vai aos poucos comercializando, o sistema médico do Ontário. Mais um assunto que nos toca a todos.
(Mercearias), ou talvez para usar uma linguagem mais moderna, "supermercados" médicos, começam subrepticiamente a aparecer em várias províncias do Canadá, governadas por partidos de tendências conservadoras tais como British Columbia, Alberta e Ontário.
Como é sabido, a lei que governa o sistema médico deste país, é o "Canadá Health Act" (Lei da Saúde do
Canadá), inspirada no sistema criado em Saskatchewan, pelo Governo N.D.P. de Tommy Douglas em 1946 e
mais tarde promulgada pelo governo federal liberal, para toda a nação. Esta lei, proíbe o pagamento por qualquer serviço médico, necessário para a saúde física ou mental, desta maneira acabando com a medicina privada no Canadá.
Certos elementos da classe médica, grupos financeiros, muitos deles americanos, e claro os ideólogos conservadores, têm lentamente tentado boicotar o sistema, subverter o Canada Health Act e instalar neste país a
medicina privada, a que eu gosto de chamar "comercial", do que resultará uma medicina para os ricos, outra para
os pobres.
Embora esta situação da existência de uma medicina de primeira classe para os abastados e uma de segunda para os outros, pareça à primeira vista, a pena imoral, mas sem constituir um perigo para aqueles de nós que
não somos ricos, estudos têm mostrado que as coisas são mais complicadas. Na realidade, no momento em que
existe uma medicina de primeira classe, com maiores possibilidades financeiras ela poderá ir buscar médicos,
enfermeiros e outros profissionais de saúde, à medicina de todos nós.
Esses profissionais, aliás formados com a ajuda dos contribuintes, poderão ser atraídos para a medicina comercial, com ordenados e subsídios, que a medicina de todos nós não tem.
Assim como o Real de Madrid, poderá ir ao Santa Clara, buscar os jogadores que necessitar, a medicina privada, também será capaz de recrutar os médicos e profissionais de saúde que desejar, entre os que trabalham
para os serviços públicos, no caso do Ontário, o OHIP.
Esta ameaça da medicina privada aos serviços de saúde, que todos nós usamos é um assunto muito sério,
que nos pode atingir a todos nós e que infelizmente, com poucas excepções, como o artigo escrito na semana
passada por Humberto da Silva sobre o futuro hospital de Brampton, pouca atenção tem recebido dos média
luso-canadiano.
Vendendo MRI's
O MRI, que se poderá traduzir em português por Ressonância Magnética, é um teste muito importante da
medicina moderna, mas que infelizmente como muitas criações da ciência e tecnologia modernas, é muito caro.
Claro que este teste não substitui o clínico, ou outras técnicas como simples radiografias, ultrasons (em português ecografias), análises ou pura e simplesmente examinar o doente. No entanto, temos de admitir, que em
certas condições o MRI é essencial para o tratamento do doente.
Dentro da sua política de lentamente deixar entrar a medicina privada na província do Ontário, o governo conservador autorizou a primeira clínica privada para fazer MRI's (Ressonância Magnética), nesta província.
Esta clínica que abriu só há 3 semanas, já começou, conforme noticiou o Toronto Star, a prejudicar os
serviços públicos pagos pelo OHIP e com os quais ninguém nesta província tem de despender um cêntimo.
O primeiro técnico contratado, e neste momento há uma grande falta deles, não só no Canadá como em todo
o mundo, foi atraído de um hospital em Windsor, com a promessa duma gratificação de dez mil dólares, conforme foi anunciado em anúncios publicados em jornais no Canadá e no estrangeiro.
Entrevistada pelo Toronto Star, a Sra. Neena Kanwar, directora da nova clínica tentou limpar-se com várias
desculpas pouco convincentes, tais como que essa quantia seria uma gratificação por bom trabalho feito.
Entretanto clínicas deste género, irão abrir em Huntsville, Oakville, Mississauga, Durham, Thunder Bay e
Kingston.
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Enquanto os líderes do NDP (Howard Hampton) e do Partido Liberal (Dalton McGuinty), criticam o governo
conservador do Sr. Ernie Eves, estas clínicas começam a proliferar e dado que existe uma grande falta de técnicos, continuarão a fazer aquilo que os críticos chamam (poaching) (pescar ou caçar ilegalmente), os técnicos
dos hospitais da província do Ontário.
Outra consequência séria da existência destas clínicas particulares é que qualquer pessoa que possa gastar
os 700 a 1,200 dólares que custará uma Ressonância Magnética poderá conforme disse o Ministro da Saúde do
governo conservador do Ontário, Sr. Tony Clement obter uma, conforme noticiou o Toronto Star.
Nesta medida qualquer neurótico, a que pense que tem uma doença séria, poderá ir à Ressonância
Magnética com a facilidade que vai ao barbeiro, tirando a vez a pessoas que realmente precisam do teste.
Esta situação que tem sido objecto de muitas críticas, já chegou ao conhecimento do College of Phisicians
and surgeons of Ontário, que regula a profissão médica nesta província, que afirmou que será necessário uma
carta de um médico para obter este teste. Infelizmente, não é dificil de imaginar que alguns médicos, com menos
escrúpulos, para agradar ao freguês, venham a escrever as tais cartas, tanto mais, que uma vez que estas clínicas estarão fora do OHIP, será difícil controlar o seu funcionamento.
Concluindo
Estamos a presenciar, a destruição lenta do nosso sistema médico, que até agora, trata de todos, ricos,
pobres ou remediados, da mesma maneira.
Na minha opinião, o serviço de saúde não deve ser como um supermercado, em que todos os que podem
comprar bifes e os que não têm, se contentam com carne de guisar ou fazer hamburguers e almôndegas.
A medicina deverá ser como os serviços de incêndio. Quando a nossa casa está a arder, chamamos os
bombeiros que são os mesmos para o rico e o pobre, e levam o mesmo tempo a chegar à porta do milionário
que daquele que está na assistência social.
Com a aproximação das eleições na província do Ontário, devemos apoiar aqueles candidatos que pertencem
aos partidos que defendem o nosso sistema de saúde. Até aqueles luso-canadianos, que não podem votar por
não se terem naturalizado canadianos, uma vez que adoecem como os outros, deverão participar na campanha
eleitoral, contribuindo financeiramente, indo a reuniões, batendo às portas, ajudando os candidatos, convencendo os amigos, enfim fazendo alguma coisa.
A Saúde é muito importante, para se transformar num negócio como aquele em que uns compram carne de
bife e outros daquela com que se fazem hamburguers.
Voice - edição 792 - 04/08/2003
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Uma cidade às escuras
A cidade de Toronto e mais cinquenta milhões de pessoas na América do Norte ficaram sem electricidade . Será que podemos aprender alguma coisa com esse acontecimento?
Sexta feira 15 de agosto de 2003. Como é costume estar a escrever a minha coluna semanal. Claro que hoje
não é uma sexta-feira normal. Ontem mais de 50 milhões de pessoas, no Canadá e Estados Unidos, numa área
que abrange algumas das cidades mais ricas e deselvolvidas do mundo, como Toronto, New York, Otava,
Cleveland, London, Hamilton, Detroit, Ohio e Pittsburg, estiveram imersas na escuridão e voltaram à vida que
tiveram nossos antepasados há cem anos. Com os termómetros a marcarem os 30 graus e a humidade a fazer
sentir como se fosse 35 ou 40 graus, perde-mos o serviço do nosso querido ar condicionado, sem o qual não
podemos viver durante os curtos mas quentes verões, desta parte do mundo, esquecendo que esta máquina
maravilhosa foi inventada para um industrial há de cem anos e só começou a ser usada pela população em geral
há pouco mais de meio século.
A propósito, segundo os conselhos das autoridades, tenho o meu ar condicionado desligado e estou a escrever na minha varanda, usando a briza vinda do lago, para me refrescar. Afinal, o Gil Vicente, Camões,
Shakerpeare, Cervantes e até Eça de Queiroz também escreveram sem terem o luxo do ar condicionado. Não
há duvida, que nos habituamos de tal maneira aos luxos da vida moderna, que quando eles nos faltam ficamos,
como um pássaro molhado inca de nos mover-mos ou actuar. Uma cidade moderna como Toronto, sem electricidade fica completamente paralizada. Com semáfaros a não trabalhar, ar condicionados desligados, elevadores
parados, carros electricos e metropolitano a não funcionar, ficamos completamente paralizados, calcula-se que
nem as bombas de gasolina funcionaram, uma vez que dependem da electricidade para trabalhar.
Um dia vulgar?
Ontem, quinta-feira parecia ser um dia, normal e sem grandes novidades. Depois de ter passado pelo hospital, onde finalmente começaram a abrandar as medidas de protecção contra a S.R.A (S.A.R.S) fui até meu consultório onde tudo decorreu normalmente até cerca das 16 horas quando surgiu a primeira coisa menos comum.
Um doente meu, apareceu com dificuldades de urinar, o que era um pouco duma surpresa, uma vez que estava
bem da prostata. Descobri, que tinha tomado um xarope para a tosse que eu receitara a uma senhora da sua
família, que contém uma substancia chamada pseudoefebrina, que pode ter efeito na capacidade de urinar especialmente nos homens, depois de uma certa idade, quando a próstata já normalmente aumentada de tamanho,
Enfim um exemplo, de uma coisa que nos médicos estamos sempre aconselhar - nunca tomem remédios receitados a outra pessoa, uma vez que muitos medicamentos são bons para uma pessoa poderão não ser aconselhaveis a outra. Enfim um assunto interessante para uma das minhas conversas semanais na rádio, hoje substituidas por anedotas e coisas de futebol.
Poucos minutos depois de ter visto a pessoa que tomara o xarope, que não lhe era devido, outro acontecimento, faltou electricidade, o que não me afetou diretamente uma vez
que o meu consultório tem várias janelas voltadas para o sol, mas que fez parar o nosso "fax", computador e
sistema telefonico, hoje essenciais para o funcionamento do consultório.
Em Breve começaram a chegar noticias alarmantes, Nova York, Otava e outras cidades não tinham electricidade e até falavam em terrorismo. Mais tarde viria a verificar que os terroristas, somos nos todos, mas isso e
outra história, de que falarei mais adiante.
A viagem para casa, que mostrou mais uma vez a vantagem da minha bicicleta e uma volta de mais de duas
horas que dei mais tarde ( sai pela cidade) vieram a mostrar-me uma face de Toronto, a que não estava habituado. Embora algumas ruas estivessem cheias de carros, outras estavam vazias porque muita gente saira do trabalho mais cedo e tive a oportunidade de ver na cidade, uma coisa inesperada. Para aqueles que como eu tem
visitados os países do chamado terceiro mundo, ao voltarmos a Toronto, notamos que as nossas ruas estão
quase sem pessoas. O vicío do carro, que faz com que muitas pessoas usem o seu veículo para ir à loja da
esquina comprar pão, criou uma situação em que os passeios das nossas ruas estão quase desertas. Ontem,
obrigados pela falta de transportes colectivos, congestão do tráfego e até por curiosidade, viam-se milhares de
pessoas nas ruas, algumas quando a noite caiu levando na mão lanternas e até velas. É caso para dizer que as
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pessoas descobriram que existem ruas em vez de estarem fechadas naquela caixa de metal que é o automóvel.
Uma coisa que notei, foi a boa ordem e disciplina da multidão e o que é uma coisa pouco comum numa
cidade grande como Toronto ou Lisboa, até falavam umas com as outras.
Também os automobilistas, apezar de não existirem semáforos e mais tarde as ruas estarem às escuras, uma
vez que as luzes não funcionavam, comportaram-se de uma maneira geral duma forma amável e disciplinada.
Pelos vistos a existencia de uma desgraça colectiva faz, muitas vezes, que as pessoas se unam e colaborem.
Sem semáforos, as autoridades enviaram para os cruzamentos mais importantes como o da Bloor com a
Yang, policías para dirigir o transito. No entando, nos cruzamentos sem policías para dirigir o transito, apareceram dezenas de "Sinaleiros" amadores, que duma maneira geral fizeram um grande trabalho. De notar , que os
condutores que muitas vezes não respeitam as luzes vermelhas pareciam duma maneira geral obedecer a eles,
"sinaleiros amadores".
Vivendo à antiga
Quando cheguei a casa, pronta para subir a pé os 28 andares que levam ao meu apartamento, coisa que faço
com frequencia, verifiquei que o nosso gerador de emergência, produzia suficiente electricidade para um elevador, e manter as luzes dos corredores, entrada e cameras de segurança funcionar. Porém ao chegar a casa,
entrei no século XIX.
Não havia, rádio, televisão, luz, frigorifico e a agua não tinha pressão para chegar ao vigessimo oitavo andar.
Como os fogões no meu prédio funcionam a electricidade, fiquei reduzido a comer uma sandes e esquecer-me
de comida quente ou bebidas frias. A proposito muitos dos meus vizinhos resolveram comprar "Hot dogs", nos
muitos vendedores desta "iguaria"que existem à volta do Harbour Front e do cais de onde partem os barcos para
as ilhas de Toronto, como se sabe esses vendedores usam gás para assar as salchisas. Um deles quase a minha
porta, junto a um Secund Cop, tinha uma bicha de mais de trinta pessoas e acabou por esgotar tudo o que tinha
à venda.
A culpa é do Canadá...
As primeiras notícias, davam como causa desta falta de corrente os famigerados "terroristas". Em breve as
autoridades, especialmente americanas, chegaram a conclusão que essa notícia iria lançar o pánico e decidiram
tranquilizar a população esclarecendo que não se tratava dum acto de sabotagem.
No entanto, embora ainda não se soubesse ao certo o que se passara, o presidente da câmara da cidade de
Nova York Michael Bloomberg e o governador do estado de Nova York, George Pataki, seguindo a boa tradição
americana usaram nas suas declarações públicas o princípio de "blame it or Canadá" ( a culpa é do Canadá).
Entretanto pelo que se sabe, até ao momento em qye estou a escrever, tudo leva a crer que a perda de corrente
começou numa centra electrica situada em Niagara Falls, nos Estados Unidos.
Como é sabido, hoje a América do Norte está ligada por uma rede electrica comum, de forma que quando
acontece alguma coisa numa parte central isso pode ter consequencias em todo o sistema. Tecnicos tem sugerido um sistema de segurança, usando fusíveis gigantes, que seriam capaz de isolar a área onde há um problema, mas calcula-se que isso iria custar uma quantia, que pelo visto ninguem quer pagar. A propósito em 1966
um esquilo causou um curto circiuto numa central nos Estados Unidos que interrompeu o fornecimento de electricidade a nove estados, dos Estados Unidos e parte do México.
Ausentes
Enquanto o governador do Estado de Nova York George Pataki, o presidente da câmara de Nova York
Michael Bloomberg e outros lideres da nação vizinha, mostraram qualidades de liderança e vieram a público
esclarecer a população sobre o que se estava a passar, e estabelecia planos para resolver o problema, os governantes da Provincia de Ontario, especialmente o Primeiro Ministro Ernice Eve e seu Ministro de Energia Jolin
Bairs foram muito lentos a responder à situação. COnforme o comentador político Murray Campbell, diz no jornal conservador The Globe and Mail, os membros do governo do Ontario foram durante as primeiras horas da
crise notaveis oela sua ausencia ou usando as suas palavras "the silence was deafning" ( o silencio era de ensur-
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decer).
Também o mesmo comentador fas notar, na sua coluna dedicasa ao Queen's Park que tanto o lider do NDP
Hourard Hampton, como membro do parlamento do partido Liberal responsavel pela energia Michael Bryant, reagiram dartamente aos acontecimentos. Um deles que por sinal estava no cais dos barcos que vão para a ilha,
assim que soube da notícia, uma vez que não podia encontrar um taxi, andou a pé 3 quilometros para o Queen's
Park, para participar na resolução do problema.
Os "terroristas"
Problemas como o que se passou ontem não tem sido causados pelos terroristas como os fanáticos, fundamentalistas so Sr, Bin Ladden, mas por outros mais próximos de nós.
Ainda ontem, eu vi um deles, no engarrafamento de transito da Yang Street. Ele e irmão de um colega meu
e chamar-lhe-ei Smith. Este sujeito que tem um negócio qualquer na baixa de Toronto, vive mais a mulher e um
filho numa casa nos arredores de Toronto que é maior do que algumas escolas secundárias, desta Provincia. O
Smith guia um desses mosntros a que chamam S.V.Vs., que gasta em 10 quilometros o que o meu Honda Civic
usa em cem.
A Senhora Smith tem outro monstro do mesmo tamanho e o filho ainda "teenager"guia uma daqueles carros
que parecem um caça jacto, com um nome com vários números e letras, que se parece com os que todos os
anos enchem de poluição e barulho a C.N.E. com as corridas organizadas pela Molson.
Os tres Smith tem, tres "snowmobile"para usar no inverno, um veiculo de todo terreno, vários barcos a motor,
duas daquelas motos aquaticas, que agora poluem os nossos lagos, um trator para cortar a relva e compram
todo o genero de coisa motorizada que vão aparecendo no mercado. A casa em que vivem tem uma piscina de
tamanho quase olímpico e tem vários frigorificos, alguns deles suficientes para guardar um boi. Segundo os meus
cáculos a família Smith produz mais poluição que vai para a atmosfera e produzir mudanças climaticas que estamos a presenciar, e usa mais energia do que uma vila num país subdesenvolvido.
Para satisfazer a necessidade de energia da família Smith e outras como ele e afinal de todos nós, temos que
produzir quantidades enormes de energia na América do Norte. Com o aumento global da temperatura. causada pela poluição que a nossa sociedade produz, geram-se verão cada vez mais quentes, e que por sua vez
instigam ao uso de mais ar condicionados e portanto ao consumo de mais energia.
Desta maneira nós usamos energia que produz poluição, que aumenta a temperatura do mundo em que vivemos, o que origina o uso de mais ar condicionado, que exige mais energia e portanto produz mais poluição, que
ira produzir verões mais quentes e exigir mais energia. Enfim um circulo vicioso de uso de energia e poluição,
que se não acabar irá acabar por destruir a vida humana neste planeta.
Nesta altura do ano, os circuitos electricos estão a trabalhar ao maximo da capacidade. Nesta medida, qualquer acidente, mesmo pequeno como o do esquilo em 1966 a que me referi, pode levar ao colapso do sistema.
Os "terroristas'que paralizaram os serviços electricos que servem 50 milhões de pesoas nesta parte da
América do Norte, somos nós todos, com o nosso uso desengreado de energia e produção de poluição.
Oxalá, os acontecimentos que estamos a presenciar sirvam de aviso a todos nós e que passemos a gastar
menos energia e a produzir menos poluição. Afinal só temos este planeta para viver e se o destruirmos, não
haverá outro para nós e para as gerações futuras.

Voice - edição 794 - 18/08/2003

105

Dr. Tomás M. Ferreira - Voice Luso-Canadian Newspaper Ltd.

ELEIÇÕES À PORTA

Não há ninguém nesta provincia cuja vida não possa ser afectada pelas eleições para o governo do
Ontário.Uma boa razão, para debatermos o assunto, esta semana.
Como é do conhecimento geral, no dia 2 de Outubro ir-se-ão realizar no Ontário, eleições para o governo
desta província. O primeiro Ministro Conservador, Sr. Ernie Eves, tendo verificado, que a sua popularidade continuava a descer, conforme mostravam as sondagens da opinião pública, decidiu-se a convocar uma eleição que
na opinião da maioria dos comentadores políticos, irá conduzir à derrota do seu partido.
Os resultados destas eleições, para eleger os homens e mulheres que irão governar o Ontário, devem interessar a todos nós que vivemos nesta província e até nas outras partes do Canadá, uma vez que estamos na
região com maior população e poder económico da nação.
Cidadãos canadianos, emigrantes, "refugiados", ou até residentes ilegais, todos os que estão a ler este artigo serão atingidos pelos resultados destas eleições.
Nesta medida, é de admirar, que ainda existam pessoas que se querem alhear deste acontecimento como se
fosse possível, viver no Ontário, e não ser atingido pelos resultados desta eleição. Pensar que é possível, fugir
aos resultados do próximo acto eleitoral, é como acreditar, que podemos fugir à neve e ao frio, que dentro de
três ou quatro meses chegarão ao Ontário.
UM DESCRENTE
Infelizmente, e mais adiante explicarei a razão porque uso esta palavra, ainda há muita gente neste país,
tanto de origem portuguesa, como de outros grupos étnicos incluindo aquele a que chamam os "canadianos" que
se alheiam do acto eleitoral, não se envolvendo nele e até tomando uma atitude de que "não vale a pena votar".
Ontem encontrei no café, um compatriota nosso, pessoa bastante culta e inteligente, mas bastante desinteressada no processo político, o qual quando lhe perguntei o que pensava das eleições, me disse que isso não o
interessava. As razões que ele dava para o seu alheamento do acto eleitoral eram que nem sequer era cidadão
canadiano, e pensava que nada ía acontecer que o atingisse. Também, na opinião dele, nenhum dos candidatos
luso-canadianos estava à altura de "defender os portugueses".
Como o nosso compatriota é uma pessoa inteligente, daquelas com quem se pode debater um assunto duma
maneira civilizada e lógica, tentei convencê-lo que a sua opinião estava errada. Como alguns dos argumentos, são,
na minha opinião de interesse para todos nós, o nosso debate será o assunto da nossa coluna desta semana.
UM GOVERNO CATASTRÓFICO
Costuma-se dizer, que no Canadá, o público não "elege governos", mas deita abaixo os que estão no poder,
quando se cansa deles. Na realidade, se o povo do Ontário ainda não está cansado com os governos conservadores do Sr. Mike Harris, a quem se seguiu o do Sr. Ernie Eves, é caso para dizer que têm uma paciência de
santo.
Como é sabido, Mike Harris quando atingiu a segunda metade do seu último mandato, tinha-se tornado tão
inpopular, que foi forçado a demitir-se. Substituído por Ernie Eves, que tinha sido o seu braço direito durante os
seis anos que esteve no poder, as coisas ainda pioraram.
Na realidade, este senhor revelou-se ainda pior, na medida que embora mantendo a linha política do seu
ante-cessor revelou uma falta de liderança impressionante.
Decidido a manter o poder a todo o custo, Ernie Eves tem mudado de opinião a todo o momento, um verdadeiro catavento político. O homem afirma uma coisa hoje para se contradizer amanhã, a ponto que até alguns
comentadores políticos de ideologia conservadora como Margaret Wente do Globe and Mail e um editorial deste
mesmo jornal, afirmarem que ele não tem capacidade para ser um líder.
Voltando ao nosso compatriota descrente, tentei demonstrar-lhe como em certas áreas da administração, os
governos conservadores de Mike Harris e Ernie Eves tinham tomado medidas que afectaram a vida de todos nós,
que residimos no Ontário.
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ELECTRICIDADE
Desde que os conservadores chegaram ao poder, têm-se preocupado em privatizar a companhia da electricidade da província a "Ontário Hydro". Vendendo aquilo que pertence a todos nós, criaram uma situação em que
as empresas privadas aumentaram o preço da electricidade de 4,3 centimos por Kilowatt à hora para 5,6 em 6
meses. Aflito, com a reacção do público, o Sr. Eves, veio com uma solução como chama o nosso povo, "pior a
emenda que o soneto". Como não podia, comprar as companhias que agora são donas da nossa electricidade,
resolveu subsidiar o preço da electricidade, para manter o custo do Kilowatt a 4,3 centimos até ao ano 2006.
Claro que esse dinheiro vem dos cofres do estado que é como quem diz da algibeira de todos nós.
O nosso compatriota, que julga que o governo que está no poder não é um assunto importante, concerteza
que sofreu os efeitos da falta da electricidade que atingiu a cidade de Toronto e grande parte da província do
Ontário. Embora tudo leve a crer que o problema começou com um acidente e a incompetência, dos serviços de
electricidade do estado americano de Oregon, a fragilidade do nosso sistema não foi capaz de reagir e manter
os serviços a funcionar. Uma rede eléctrica, antiquada, ignorada pelos governos conservadores dos últimos oito
anos, originou a falta de electricidade que todos sofremos. Se nada se fizer, estamos expostos a outro "apagão"
como lhe chamam os nossos irmãos brasileiros.
FINANÇAS
Os governos conservadores, têm procurado comprar os votos dos eleitores, com cortes nos impostos. Uma
vez que o dinheiro não cai do céu, eles tiveram que cortar na saúde, educação, serviços sociais e ambiente. Este
ano vamos ter um déficit de 4 biliões de dólares!
AMBIENTE
Os conservadores, cortaram de uma forma drástica as despesas com o ambiente. Uma das consequências
foi a tragédia de Walkerton aonde dezenas de pessoas morreram ou ficaram sériamente doentes devido à má
qualidade da água, causada por falta de fiscalização por carência de pessoal e a entrega ao sector privado dum
serviço que deve ser público. A descrição dos estragos feitos ao ambiente pelos governos conservadores desta
província, dava para um artigo completo.
SAÚDE
Quando veio o surto do S.A.R.S. (S.R.A. em português), o Primeiro Ministro Sr. Eves foi de férias. Esta
doença veio mostrar como os serviços de saúde estão a trabalhar no seu limite, e apenas o esforço heróico de
muitos trabalhadores de saúde nos salvaram duma catástrofe.
Qualquer habitante desta província, sabe bem como os serviços de saúde desta província, têm piorado,
desde que os conservadores tomaram conta do poder.
O nosso compatriota, que não acredita nas eleições, poderá como qualquer de nós ir parar ao hospital em
qualquer momento...
CIDADES
Os conservadores, dirigidos por um político provinciano, do norte do Ontário, sempre embirraram com as
cidades como Toronto e Mississauga, onde por sinal está a maioria da riqueza da província.
O governo conservador, deixou de pagar para muitos serviços que hoje têm de ser custeados pelas cidades.
A cidade de Toronto tem agora de gastar cerca de 163 milhões por ano, para compensar os cortes feitos pelos
conservadores. Buracos na rua, lixo por apanhar, pobreza, engarrafamentos no trânsito, são coisas que nos afectam a todos. As coisas atingiram um ponto em que o Presidente da Câmara de Mississauga Hazel McCallion,
que é conservadora, perdeu a paciência com os seus correlegionários: criticou o governo do Ontário por ter convocado uma eleição e aconselhou os eleitores a não votarem pela linha partidária.
EDUCAÇÃO
Algumas das ideias dos conservadores, pareciam ao princípio fazer sentido, como a existência de exames
provinciais. No entanto, o governo começou a cortar nas verbas para a educação e em guerra com os profes-

107

Dr. Tomás M. Ferreira - Voice Luso-Canadian Newspaper Ltd.
sores. A má administração dos governos conservadores desta província está a destruir o sistema de ensino.
Ao mesmo tempo, os conservadores estão a tomar medidas de ajuda ao ensino privado, para ao qual apenas os mais abastados poderão mandar os filhos.
Este pequeno resumo das actividades dos governos conservadores na Província do Ontário, mostra bem
como todos somos atingidos pela sua incompetência e desejo de favorecer os mais abastados, embora não possamos deixar de mencionar o escândalo que é o preço dos seguros para os automóveis, que continuam a
aumentar, sem que nada se tenha feito para resolver o problema.
SEM PODER VOTAR
Infelizmente, muitos portugueses não têm o direito a votar. Não irei hoje abordar mais uma vez, as implicações que isso tem para a comunidade, mas não é demais insistir que só temos a ganhar em mostrar aos outros habitantes deste país, que somos capazes de usar a força do nosso voto.
Já é tarde para aqueles que não têm a cidadania canadiana a conseguirem obter. No entanto, há outras
maneiras de participar desde suporte financeiramente até às muitas formas de trabalho voluntário, que estão
envolvidas numa campanha eleitoral. Mesmo os que não possam votar, mos-remos pelo menos que estamos
interessados e que somos uma força política.
E OS "REPRESENTANTES"?
Não há nada mais irritante do que ouvir pessoas a falar de luso-canadianos, que vão "representar" os portugueses, nos diversos orgãos governamentais.
Em primeiro lugar, eles são eleitos por todos os eleitores dum círculo eleitoral e não apenas pelos portugueses que têm cidadania canadiana. Diga-se de passagem, que nem sequer há um círculo eleitoral em que os lusocanadianos sejam a maioria dos votantes.
Por outro lado, as eleições são para escolher um partido e um líder. Na maioria das votações no Parlamento,
os deputados têm de seguir a linha partidária, e actuar como o líder e o partido lhes mandam.
Um deputado que fosse para o parlamento actuar como representante dos portugueses, seria ferozmente criticado pelos media, e arriscava-se a ser expulso do grupo parlamentar a que pertence.
Actuar como "português" em vez de "canadiano" seria um verdadeiro suicídio político.
Ainda me lembro do caso dum deputado que pertenceu ao governo NDP de Bob Rae, que perdeu o seu
cargo, porque ao que se dizia, ele estava a favorecer o grupo étnico de que fazia parte. Deixemos-nos pois de
demagogias baratas. É útil para a comunidade, que existam portugueses no parlamento -que sorte que têm os
luso-canadianos do círculo que de Mississauga Leste que têm dois dos nossos a concorrer- mas não tenhamos
ilusões ou ideias erradas, sobre as funções e o poder que um deputado tem no parlamento. Eles são eleitos para
representar todos os cidadãos do seu círculo eleitoral. Acreditar que eles estão lá para nos representar, revela
desconhecimento do sistema político do Canadá.
Isto não quer dizer de forma alguma que não é importante que existam portugueses em lugares de destaque
sejam eles na política, ciência, negócios, igreja, justiça, universidades, sindicatos, forças armadas, polícias ou
outros. Eu próprio, fiquei bastante orgulhoso e contente quando Carlos de Faria, obteve o lugar de ministro, no
governo de Ernie Eves. Tratava-se do partido "errado", mas era um português. A partir daí, aproveitei todas as
oportunidades para dizer aos meus colegas e amigos de outras origens étnicas, que o novo ministro era um lusocanadiano.
Concluíndo, devo dizer que não consegui convencer o nosso compatriota a interessar-se pelas eleições.
Espero que pelo menos, tenha dado uma contribuição ao debate dum assunto, que interessa a todos nós.
Voice - edição 795- 18/09/2003
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VENDENDO CHOURIÇOS?
Um artigo publicado recentemente no jornal da Associação Médica Canadiana, aborda um assunto
que é importante para todos nós.
Empresas que produzem produtos ou serviços, desde chouriços a televisões, automóveis, refrigerantes,
cervejas e viagens ao estrangeiro, promovem aquilo que vendem nos meios de comunicação social e em actividades desportivas ou recreativas. Estamos todos habituados a abrir a televisão ou o nosso jornal e constatar que
neles existem anúncios promovendo as coisas mais variadas e até os advogados veterinários e dentistas, não
escapam a esta tendência para a publicidade declarando que os seus serviços, são os melhores e de mais confiança. Nesta medida, publicidade é um facto da vida da nossa sociedade, ao qual estamos habituados, e que
ninguém irá criticar. Existem no entanto, limites a esta publicidade, uns impostos pelo bom gosto e a decência,
e outros pela saúde pública. Assim, médicos não estão autorizados a anunciar as suas qualidades, e a dizerem
que são os melhores do mundo, mas apenas a informarem do local aonde exercem e quais os seus ramos de
actividade. Também, nos países desenvolvidos, do chamado mundo ocidental é proíbido fazer publicidade, de
medicamentos que exigem receitas, com excepção da Nova Zelândia o que me surpreende muito e dos Estados
Unidos o que não me espanta na medida em que a saúde, no país ao sul daquele em que vivemos, está totalmente comercializado, a ponto de se ver na televisão anúncios de hospitais a declarar que as suas operações
às hemorróidas, ou ao coração, são as melhores do mundo.
As razões para a proíbição de publicidade para os medicamentos que existem na maioria dos países desenvolvidos, é não só uma razão de bom gosto ou ética, mas também de protecção da saúde pública. Colocar os
medicamentos modernos, caros e muitas vezes perigosos, ao nível da venda de chouriços ou aparelhos de televisão, é normalmente perigoso para a saúde e também vai aumentar o preço dos remédios, que já de si são elevados.
Por exemplo, no ano 2000 o fabricante de um dos novos remédios, que se vendem sem receita, cujo nome
não irei mencionar para não lhes fazer publicidade à borla, gastou tanto em anúncios como a Coca-Cola. Claro
que quem paga é o consumidor, como o prova o preço dum medicamento chamado "acetaminophen" que pode
custar cerca 3 dólares por 100 comprimidos duma marca mais barata, enquanto, quando vendido com o nome
de Tylenol custa 12 dólares por 100 comprimidos. Claro que o pobre consumidor tem de pagar para os anúncios
na televisão como os do famoso jogador de hóquei Gretsky, um milionário que concerteza recebe uma quantia
avultada para ir dizer que as suas dores são aliviadas pelo "acetaminophen" vendido com o nome de Tylenol,
esquecendo-se de informar o telespectador, que o mesmo medicamento poderá ser obtido por um preço muito
inferior, usando uma marca de preço mais acessível.
A SITUAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS
Pessoalmente à parte dos programas portugueses, só vejo dois canais canadianos, a CBC e a TVO, que não
tem publicidade. Quanto ao único canal americano, que raras vezes entra em minha casa, a PBS também não
tem anúncios. No entanto, qualquer pessoa que veja televisão americana, e isso é a maioria da população deste
país, com excepção da província do Quebeque, é hoje bombardeada com anúncios de medicamentos.
Infelizmente no Canadá, as pessoas que recebem televisão por cabo ou satélite, estão expostas a anúncios de
medicamentos. O mesmo sucede, com revistas e jornais americanos, que se vendem neste país. Os custos
desta propaganda, são realmente astronómicos e continuam a subir a todo o momento. Nos Estados Unidos, eles
cresceram de 7,91 milhões em 1996 para 2,5 biliões em 2000, atingindo 2,7 biliões em 2001. Claro que quem
paga esta publicidade são os consumidores.
Os preços dos medicamentos nos Estados Unidos, muitos deles mais do dobro daqueles que pagamos no
Canadá, atingiram tal ponto que milhares de americanos, visitam este país ou usam a internet para comprarem
remédios mais baratos. O número é tão elevado, que as grandes empresas farmacêuticas americanas, estão a
impor sanções às farmácias e empresas canadianas que vendem medicamentos aos residentes dos Estados
Unidos.
Se o leitor já é da opinião, aliás correcta, que os medicamentos no Canadá são caros, imagine o que custam
eles nos Estados Unidos!
É óbvio que quanto mais caros forem os medicamentos, mais irá custar aos governos das províncias do

109

Dr. Tomás M. Ferreira - Voice Luso-Canadian Newspaper Ltd.
Canadá, que pagam para os remédios usados nos hospitais, as pessoas com mais de 65 anos e aqueles que
estão na assistência social. Claro que os meus leitores que têm medicamentos "gratuitos" pagos pelos seguros
das suas uniões ou empregos, irão descontar mais para pagar os preços exorbitantes dos remédios aumentados, pelo custo da publicidade, se no Canadá, se autorizar o sistema americano de publicidade aos medicamentos.
OS PERIGOS DA PUBLICIDADE
Uma das razões para proíbir a existência de publicidade para os remédios é que eles necessitam da receita,
são geralmente mais potentes e perigosos, tendo mais efeitos secundários. Também muitos desses remédios,
são mais novos e como se sabe com frequência, medicamentos são retirados do mercado, ao fim de 2 ou 3 anos.
Recentemente vários medicamentos postos à venda nos Estados Unidos, foram retirados do mercado por se ter
verificado que eram prejudiciais para a saúde tais como BENOXAPROFEN, ALOSETRON, TROGLITAZONE e
CISAPRIDE vendido no Canadá como o nome de PREPULSID, que tenho a certeza alguns dos leitores já usaram.
Por estas razões, a Canadian Medical Association (Associação Médica Canadiana), Canadian Pharmacists
Association (Associação dos farmacêuticos Cana-dianos) e a Associação dos Consumidores têm-se oposto à
publicidade dos remédios no Canadá. Uma outra consequência séria da publicidade dos medicamentos, é que
muitas pessoas que não estão doentes ou que têm uma forma ligeira duma doença, que não precisa de tratamento, desejam ser tratadas com a "nova" e maravilhosa droga que viram no anúncio da televisão, rádio ou jornais. Esta publicidade cria a noção que todas as maleitas de que a espécie humana sofre, necessitam dum
medicamento. Conflitos familiares , tris-teza, envelhecimento, pouca sorte, obesidade, calvice, fadiga, infelicidade, más condições de trabalho, stress, e tantas coisas que nos afligem teriam todas uma solução um medicamento novo e quase sempre dispendioso-. Também muitas pessoas facilmente influenciáveis irão pensar, que
têm a doença para a qual viram na televisão, ou leram no jornal, o tratamentocom um novo remédio, o que levará
a mais testes e receitas.
E OS MÉDICOS?
Dizem os defensores da publicidade dos remédios, muitos deles trabalhando para empresas subsidiadas pela
indústra farmaceutica, que não há razão para nos preocupar, uma vez que apenas os médicos é que são autorizados a passar receitas e portanto não há perigo dum paciente, receber um remédio que não precisa. Um grupo
de investigadores pertencentes a várias Universidades canadianas e americanas, encabeçadas pela Doutora
Barbara Mintzes da Universidade da British Columbia em Vancouver, publicaram na semana passada no jornal
da Associação Médica Canadiana um estudo que foi objecto de vários artigos nos jornais do Canadá e muitos
comentários na rádio e televisão. Como quase todos os que me estão a ler, residem no Canadá, este é um
assunto, que sem dúvida nos toca a todos nós. A Doutora Mintzes e os seus colaboradores estudaram dois grupos de clínicas médicas, um na cidade de Sacramento na Califórnia e outro em Vancouver na Columbia Britanica.
Eles verificaram que embora, teoricamente seja proibido fazer publicidade de medicamentos de receita no
Canadá, 87,4% dos doentes canadianos tinham visto esses anúncios.
Também descobriram, que o número de doentes americanos que pediam aos seus médicos, para receitar
remédios porque tinham sido recomendados por anúncios comerciais, era o dobro do dos canadianos, o que
prova que a publicidade, sem dúvida muito mais intensa na América, dava resultado.
Um outro resultado inquietante deste estudo, é que 75% dos médicos, tanto em Sacramento como em
Vancouver, fizeram a vontade aos doentes e receitaram aquilo que eles tinham pedido, devido à publicidade feita
pelas companhias farmaceuticas. No entanto, quando perguntados se teriam receitado esses remédios, se os
doentes não lhes tivessem pedido, 50% dos médicos disseram que não.
Baseado neste estudo, pode-se dizer que a publicidade dos remédios, influenciou os doentes e o que é pior
os próprios médicos.
Medo de perder o "freguês" - 14% dos doentes disseram que se os médicos não lhes dessem o que pediram,
iriam a outro médico- ou a falta de disposição para explicar a situação, poderão ser as razões que levaram muitos
clínicos a escrever receitas para remédios, apenas porque os seus doentes lhos tinham pedido.
E O CANADÁ?
Teoricamente é ilegal, anunciar remédios de receita no Canadá, conforme mencionamos no princípio deste uers.
Voice - edição 796 - 15/09/2003
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NÃO VOTE!
Não votar é uma atitude errada, mas votar sem estar esclarecido é ainda pior.
Uma leitora e amiga de longa data, perguntava-me ontem em quem deveria votar, nas próximas eleições.
Com grande sinceridade e honestidade dizia-me, que tinha acabado de receber os papeis canadianos, mas que
não tinha a menor ideia, em quem deveria votar. Ela não conhecia o processo eleitoral, não tinha a menor ideia
do funcionamento do sistema político canadiano e nem sequer conhecia os partidos envolvidos. Claro que já lhe
tinham falado no nome dos candidatos no seu círculo eleitoral, quando lhe bateram à porta, para os promover,
mas podia afirmar que era essa a única coisa que seria capaz de mencionar sobre as eleições.
Disse-lhe que se não estava informada, que não votasse. Na realidade o direito ao voto, um direito pelo qual
milhões de pessoas se têm batido, com sacrifício da sua liberdade, conforto e até da vida, é sério demais para
ser dado à primeira pessoa simpática que nos bata à porta. Aconselhei-a a tentar informar-se o mais que
podesse, mas se na altura da eleição, ainda não tivesse chegado a uma conclusão, deveria ficar em casa. Uma
vez que a conversa decorrera no meu consultório, por razões de ética profissional, não lhe disse por que partido
eu tinha sempre votado, desde que me fizera cidadão canadiano, já lá vai cerca de um quarto de século. Também
me convenci, que realmente a simpática senhora pouco se tem envolvido nestes assuntos, uma vez que toda a
gente que me conhece, sabe de que partido se trata.
Uma vez que esta coluna não tem por fim fazer propaganda eleitoral, não o irei mencionar, mas aproveitarei
a oportunidade para abordar mais alguns pontos pretinentes, que nunca são demais lembrar.
ELEGER O QUÊ
Surpreendentemente, muitas pessoas mesmo cidadãos canadianos de várias gerações não estão absolutamente certas para que serve esta eleição. Muitos canadianos, com eleições para deputados federais e provinciais, conselheiros municipais, presidente da câmara ( Mayor) e conselheiros escolares, para três níveis de governo, misturam umas funções com as outras tanto mais que muitos candidatos já concorreram a várias posições
diferentes. Também, muita gente, desconhece as funções dos diferentes governos e são capazes de fazer reivindicações e protestos sobre um caso de seguro de acidentes de trabalho ( a antiga Compensation hoje WSIB) a
um deputado federal, sobre multas de trânsito a um deputado provincial e de imigração a um conselheiro municipal. A propósito as pessoas a serem abordadas, seriam neste caso, respectivamente, um deputado provincial,
um conselheiro municipal e um deputado federal.
A presente eleição, tem por fim eleger um deputado por cada círculo eleitoral, no caso de Toronto uma parte
da cidade, que irão fazer parte do Parlamento Provincial, que funciona em Toronto no Queen's Park e é neste
momento presidido por Ernie Eves. Os deputados pertencem a partidos, tendo aquele com mais deputados o
previlégio de formar governo. No momento presente os três partidos com assento neste parlamento são o
Conservador, Liberal e NDP.
O governo da província, tem como áreas principais, a saúde, educação, assistência social, ambiente, e em
certa medida justiça. O governo federal em Otava, tem influência em todos estes sectores, tanto mais que contribui de certa maneira com verbas para os ajudar. Questões como negócios estrangeiros, defesa, juros, moeda
e correios, são da exclusiva competência do governo federal, que está em Otava o qual é chefiado por Jean
Chrétien. Portanto, se algum candidato que está a concorrer à presente eleição ou o seu representante, lhes vier
falar por exemplo de imigração, mande-o passear, pois está, como diz o nosso povo, a enfiar-lhe o barrete.
Imigração, com excepção da província do Quebeque é da responsabilidade do governo federal do Canadá em
Otava.
É importante notar que o votante não está sómente a eleger o candidato a deputado, que lhe está a bater à
porta, mas também o governo da província, uma vez que o partido com mais votos é que irá governar.
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Nesta medida se o leitor está absolutamente convencido que o governo de um certo partido é o melhor para
sí ou para a província, deverá votar no candidato desse partido, mesmo até que não goste dele.
Outro aspecto importante a notar, é que embora apenas um partido vá formar o governo, é essencial que
exista uma oposição forte no parlamento. Infelizmente, devido ao nosso sistema eleitoral de tradição inglesa, hoje
completamente antiquado, há a possibilidade de um partido com uma maioria de votos tão pequena como 60%,
conseguir quase todos ou até a totalidade dos lugares no Parlamento,como sucedeu há alguns anos, na província de New Brunswick.
Claro que a um governo sem oposição, mesmo numa democracia como o Canadá, sobe-lhe o poder à cabeça
e comporta-se de uma forma ditatorial.
No caso presente do Ontário, com as sondagens de opinião pública, a sugerirem uma derrota do partido conservador, actualmente no poder, e a vitória do Partido Liberal, seria importante que existisse no Parlamento uma
oposição com coragem e de idiais progressistas que obrigue o governo a não esquecer as suas promessas de
reforma e de favorecer o povo e as classes trabalhadoras. Esse papel, poderá ser apenas desempenhado pelo
NDP, o equivalente do partido socialista português. Embora o partido liberal por altura das eleições, tivesse
depois de muitas hesitações tomado uma posição contra duas ideias dos conservadores que a mim me parecem
bastante nefastas para o povo - a privatisação dos serviços de saúde e a da electricidade - será importante que
exista no parlamento uma oposição progressista e forte pelo NDP, para que o Sr. Dalton McGuinty e o seu partido, tomem coragem e resistam à pressão dos grandes interesses financeiros, para que esses serviços essênciais não sejam transformados em fontes de lucro com prejuízo de todos nós. No momento presente, aquilo que
me parece mais viável e benefício para o povo do Ontário, será um governo liberal com uma forte oposição do
N.D.P.. Alás, há muitos que pensam que o verdadeiro lugar do N.D.P. deverá ser na oposição , a actuar como a
"consciência"do governo. Claro que o Partido Conservador, a que muitos luso-canadianos baptizaram de "conservativos" palavra que não existe em português, quando fôr para a oposição, continuará a sua orientação de
favorecer os ricos, e cortar os impostos à custa de sacrifícios nos serviços de saúde, educação e do ambiente.
PAPEL DE UM DEPUTADO
O antigo Primeiro Ministro do Canadá, Pieere Trudeau, um homem brilhante, mas com uma costela de ditador, declarou uma vez que os deputados fora do parlamento eram uns zé-ninguém. Já se passaram mais de 20
anos, desde que estas palavras foram proferidas, mas infelizmente elas ainda são verdadeiras.
Aquele que ao que parece, irá ser o futuro Primeiro Ministro do Canadá, o Sr. Paul Martin, por sinal um liberal de ideias bastante conservadores, prometeu que irá abordar o problema da falta do poder dos deputados no
Parlamento Nacional em Otava. Se é apenas uma promessa, o futuro o dirá.
Os deputados formam o chamado "caucus", grupo parlamentar, que é dominado pelo Primeiro Ministro.
Quando chega a altura de votar, com raras excepções como sucedeu na moção no parlamento federal em Otava
sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo, os deputados são forçados a seguir a linha do partido. Não é
por acaso, que o deputado encarregado de manter os parlamentares em ordem e assegurar que eles votem conforme foi estabelecido pelo partido e o seu líder, se chama o "whip"(chicote).
Finalmente, o grupo parlamentar é de uma maneira geral dominado pelo líder, o qual é neste país, conforma
diz o famoso colunista do Globe and Mail Jeffrey Simpson, um ditador eleito democráticamente por quatro anos.
A propósito, o Presidente dos Estados Unidos, tem muito menos poder, do que um Primeiro Ministro do Governo
Federal ou Provincial no Canadá,
É pois importante que o eleitor saiba que aquilo que está a fazer no dia da eleição, é de forma indirecta eleger
um partido e o seu líder, para Primeiro Ministro ou líder dos grupos parlamentares que estarão na oposição.
Não se deixem pois iludir com conversas que sugerem que os deputados vão governar o país ou a província.
No nosso sistema quem manda, é na realidade o Primeiro Ministro. Aconselho os que saibam inglês a ler o livro
do Sr. Jeffrey Simpson, um homem da direita, mas com grande perspicácia e conhecimento do sistema político
canadiano.
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Também já me referi, noutro artigo ao perigo de acreditarmos na falácia que um candidato vai para o parlamento "representar"o seu grupo étnico. Se o tentasse fazer seria expulso do grupo parlamentar e queimado pelos
média. Num artigo anterior referi-me a um ministro do governo NDP de Bob Rae, que perdeu o seu posto por se
ter criado a percepção, não sei se justa, que estava a favorecer o grupo étnico a que pertencia.
Claro que se formos da opinião, que um certo partido irá beneficiar a nação ou província deveremos votar
nele. Até que ponto a nossa simpatia pessoal pelo candidato ou o facto de pertencer ao nosso grupo étnico, irá
influênciar o nosso voto irá variar de pessoa para pessoa.
Pessoalmente, seria capaz de votar por um candidato mesmo que ele não pertancesse ao meu partido, ou
porque ele era excepcional ou português como eu. Isso são claro assuntos, que dependem da maneira como
cada leitor pensa ou sente, e não é de forma alguma intenção desta coluna, promover candidatos mas como
sempre incitar o debate lógico e objectivo dos assuntos que dizem respeito à nossa comunidade. Não quero
deixar porém de dizer que o meu sonho era viver num círculo eleitoral em que à semelhança do que sucede na
British Columbia com os indo-canadianos Sikf e estivessem a concorrer três candidatos luso-canadianos um pelo
NDP, outro pelo Partido Liberal e um pelo Partido Conservador.
QUE PARTIDO ESCOLHER
Finalmente dirigindo-me à minha leitora que me perguntou sobre a eleição, direi que ela está a tempo de
escolher por que partido votar.
Uma maneira simples será seleccionar alguns pontos importantes, que a atingem assim como todos os que
vivem nesta província, como a saúde, os impostos, a educação, os serviços de electricidade, os seguros dos carros e o ambiente.
Começando pelos impostos, verá que o Partido Conservador nos oito anos que esteve no poder, devolveulhe algumas vezes uma parte do dinheiro que tinha entregue ao governo. Como a minha leitora, ao que eu saiba,
não é muito rica, o que recebeu não foi uma quantia enorme. Como é de esperar, quanto mais se paga de impostos, mais se beneficia da sua descida.
Como eu disse noutro artigo alguns, mais abastados com o dinheiro que economizaram nos impostos foram
capazes de comprar um carro, outros, com menos rendimentos, um aparelho de rádio.
Como o dinheiro não cai do céu, os tais cortes nos impostos para "comprar"os votos do Zé povinho,
acabaram por ser obtidos com cortes na saúde, educação, serviços sociais e ambiente.
Também, a privatização dos serviços de electricidade e o abandono a que foi votada a rede eléctrica resultaram em custos exorbitantes ao governo, isto é a todos nós, e foram um factor na última falha da corrente, também baptizada por apagão. Os dois partidos na oposição, criticaram de várias formas a política de governo
nesta área, embora apenas o NDP na minha opinião e do Toronto Star tenha sido o único a apresentar um plano
concreto e lógico.
Outro assunto que tem preocupado muito o povo desta província, é o preço dos seguros para os carros, que
está a atingir preços exorbitantes. Também nesta área embora ambos partidos da oposição tenham criticado o
governo, o NDP propõe, que à semelhança das províncias do leste, seja criado um serviço de seguros pertencente ao governo provincial. Nas províncias em que existe esse serviço, os seguros são sem dúvida muito mais
baixos.
Seria longo, e não é o fim deste artigo, analizar os programas dos partidos a concorrer às eleições, mas estes
são alguns pontos que sugiro à minha leitora e a todos os que se interessam por este assunto para estudarem.
Enfim votar é importante, mas ainda é mais importante estar esclarecido. Usar uma coisa tão preciosa e
importante como o voto duma forma leviana e casual, é na minha opinião um erro e uma afronta àqueles que ao
longo dos séculos se sacrificaram para que tenhamos liberdade e o direito de votar e ser eleitos.
Voice - edição 797 - 22/09/2003
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VOTE E VACINE-SE
É bom para si, sua família e a sociedade em que vive.
Como era de esperar, dediquei algumas das últimas colunas à eleição para o Parlamento e o governo da
Província do Ontário, que irá decorrer no dia 2 de Outubro, a qual terá influência em vários factores na área da
educação, impostos, seguros de carros, saúde, serviços de electricidade e tantos outros essenciais para a vida
de todos os que vivem nesta parte do mundo.
Uma vez que todas as sondagens da opinião pública, geralmente certas neste país, sugerem uma maioria do
partido liberal, o maior interesse da luta concentra-se na força da oposição. A propósito, parte da alta finança,
sabendo que o presente governo conservador, está destinado à derrota, já está a proceder como diz um velho
ditado canadiano, a actuar como os ratos, que segundo a tradição, nos tempos antigos, quando os barcos eram
de madeira, abandonavam o navio antes que ele naufragasse. Desta maneira, jornais de tendência conservadora como o Globe and Mail, começaram a atacar o Sr. Ernie Eves e os conservadores e até o "Fraser Institute",
uma instituição académica da British Columbia, famosa pelas suas opiniões de direita, criticou públicamente o
governo por estar a planear um orçamento com um déficit de vários biliões de dólares.
Nesta medida, com os conservadores a caminho da derrota e os liberais com a vitória assegurada a única
preocupação de muita gente, é que o futuro Primeiro Ministro o Sr. Dalton McGuinty que durante os últimos anos
hesitou várias vezes antes de tomar uma forte posição contra a privatização da saúde, educação e a electricidade, e mostrou uma certa fraqueza na decisão de meter na ordem as companhias de seguros venha, uma vez
no poder, a deixar-se arrastar pela ala de tendências conservadoras do seu partido. Para isso, muitas pessoas
desejam a formação duma oposição forte pelo NDP, que procure que o Sr. McGuinty, mantenha as promessas
que fez durante a campanha eleitoral e não se deixe influênciar pela gente da alta finança. NÃO VOTAR?
Voltando à questão eleitoral, pelo menos um leitor, escreveu-me sobre o meu artigo da semana passada com
o título NÃO VOTE, dizendo que eu estaria a desencorajar as pessoas de votarem. Na realidade, tratava-se como
se chama em filosofia, uma questão de retórica, isto é, um ponto contraditório para fazer realçar um argumento,
como é o caso da mulher já desesperada por dizer ao marido que não beba tanto, lhe põe o garrafão à frente e
grita bebe, até que rebentes.
Espero que a minha expressão "não vote" levasse alguns leitores a estudar o assunto, e a tomar uma decisão
informada, lógica e coerente. Aliás ainda têm mais uma semana para pensar e decidirem por quem votarão. A
propósito não procurem o meu nome no boletim de voto, porque embora me tivessem convidado a concorrer num
círculo eleitoral desta cidade, não aceitei.
E A VACINA?
Mais uma vez chegou a época de se proceder à vacinação contra a gripe. A Organização Mundial de Saúde,
e todas as entidades de saúde pública deste país, estão a preconizar um esforço para conseguir vacinar toda ou
quase toda, a população deste país, especialmente na cidade de Toronto onde há poucos meses decorreu o
surto do SARS (SRA em português).
É obvio que a vacina em questão é contra a doença chamada influenza em inglês e gripe em português e não
contra o SARS ou como muita gente julga, contra a constipação ou resfriado como dizem os brasileiros, chamada em inglês cold.
O problema com a gripe, além de ser uma doença que mata muita gente, espacialmente os idosos e os debilitados, é a sua semelhança com o SARS.
Febre a mais de 38, tosse, dores no corpo, fraqueza, tanto podem ser causadas pela gripe como pelo SARS.
Se tivermos este ano uma epidemia de gripe, doença que infelizmente no Inverno passado quase não existiu,
iremos ver dezenas ou centenas de milhares de pessoas a serem colocadas de quarentena, por pelo menos dez
dias no hospital, tanto mais que ainda não existem testes de laboratório que sejam rápidos e de confiança que
possam distinguir entre SARS e a gripe.
Nesta medida, se o leitor e até a sua família, não querem correr o risco de ser postos em isolamento num
hospital, vacinem-se contra a gripe, que como disse se chama em inglês, influenza ou em linguagem vulgar flu.
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Mais uma vez é preciso insistir qua a vacina não tem nada que ver com aquela doença que dá um pouco de
tosse, pouca ou nenhuma febre e põe o nariz a correr que se chama cold em inglês e constipação em português.
QUEM DEVE SER VACINADO.
Segundo o Ministério da saúde desta província todos os habitantes do Ontário com mais de 6 meses de idade
deverão ser vacinados.
A vacinação das crianças é importante, porque não só irá protegê-las contra a gripe, mas evitar Otite (infecção
nos ouvidos) e impedir que os mais jovens passem a infecção aos adultos, especialmente às pessoas de idade.
Uma criança pode ir visitar os avós ou alguém no hospital e passar-lhe a gripe, que diga-se de passagem mata
mais gente do que o SARS.
Assim como o votar, que é um dever cívico que todos temos - há países democráticos como a Austrália em
que quem não vota é multado - também o vacinar-se deve ser uma obrigação para todos. A vacina irá não só
proteger-nos, mas também aos que vivem ao pé de nós, como familiares e colegas de trabalho.
Neste momento, as autoridades médicas e como sabem eu pertenço ao Toronto District Health Council
responsável pela planificação da saúde dos quatro milhões e meio de pessoas da área em que vivemos, estão
preocupadíssimas com a possibilidade de termos as nossas emergências e hospitais bloqueados por centenas
de doentes que parecem ter SARS e afinal sofrem de influenza. Muitos pensam que, essa será uma situação que
poderá bloquear e paralizar os serviços de saúde desta província, com enfermarias encerradas e pessoal de
saúde de quarentena e incapazes de trabalhar, porque foram expostos ao contacto com doentes que tanto podiam ter gripe como SARS.
É importante notar, que por enquanto não existe um teste, simples, rápido e de confiânça que permita distinguir entre um doente com gripe e outro com SARS.
QUEM PRECISA MAIS.
Como disse, todos devem levar a vacina, porém o Ministério da saúde produziu uma lista de 10 grupos de
pessoas, que devem ter prioridade e ser vacinadas em primeiro lugar [ver quadro anexo].
De notar, que os que vivem ao pé das pessoas em questão também têm prioridade. Por exemplo, um homem
cheio de saúde, mas que tem um filho com asma ou pais idosos, deve vacinar-se para não lhe passar o vírus da
gripe.
Na realidade, ao recebermos a vacina, não estamos só a protegermo-nos contra a gripe, mas também os que
nos são queridos, aos que nos rodeiam e à sociedade em geral.
Vacinar-se, como votar deve ser um acto de responsabilidade para com a sociedade que nos rodeia.
A vacina não nos protege apenas a nós mas a todos os que vivem nesta sociedade.
No dia 2 de Outubro VOTE e VACINE-SE.
As opiniões expressas, referentes à vacina contra a gripe e ao SARS (SRA), não são de forma alguma pessoais mas estão contidas em circulares recentes do Ministério da Saúde da Província do Ontário e do Canadá
(Health Canada) e da Organização Mundial de Saúde. As opiniões políticas, são minhas, concerteza...
Adaptado de uma circular do Ministério da Saúde do Ontário.
OS QUE MAIS PRECISAM DA VACINA
Embora todos os habitantes do Ontário com mais de 6 meses de idade, deverão ser vacinados os seguintes
grupos deverão ter prioridade:
1- Adultos e crianças com doenças cardíacas crónicas ou doenças pulmonares.
2- Pessoal, voluntários e residentes de lares de terceira idade, e outras instituições como residências onde
há pessoas com casos crónicos e prolonga dos.
3- Pessoas com mais de 65 anos.
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4- Crianças e adultos com doenças crónicas como diabetes, cancro, SIDA e outras doenças imunológicas, os
que receberam transplantes, doenças renais, anemias e outras doenças do sangue.
5- Crianças entre os 6 meses e os 16 anos em trata mento com Aspirina.
6- Pessoas com alto risco, que vão viajar para áreas onde há gripe.
7- Pessoal, estudantes e voluntários de hóspitais.
8- Outros trabalhadores de saúde e pessoas que poderão estar em contacto com doentes como pessoal de
ambulâncias e outros serviços semelhantes.
9- Todas as pessoas que trabalham em serviços de emergência como polícia e bombeiros.
10- Pessoas que vivam em casas em que estejam pessoas, de alto risco de ser infectadas porque por qualquer razão, não foram vacinadas.
N.B. - No momento em que estava a rever este artigo, chegou-me às mãos o Glob and Mail, o jornal nacional
do Canadá que publica os resultados de duas sondagens da opinião pública que sugerem, que iremos ter um
governo liberal, com uma grande maioria. Mais uma razão para a existência duma oposição forte. É interessante,
que as mesmas sondagens mostram que a maioria é da opinião que Howard Hampton, do N.D.P., é o melhor
líder e que estão de acordo com a plataforma do seu partido, no entanto muitos deles irão votar liberal. Não é
fácil de entender a opinião pública...
Voice - edição 798 - 29/09/2003
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UM FUTURO MELHOR?
Com as ultimas eleições vão-se embora os conservadores e entram os liberais. Esperânça de melhores dias, para o povo da província em que vivemos.
Depois de oito anos de governo conservador no Ontário, o partido liberal com a sua vitória nas eleições de 2
de Outubro, obteve uma maioria no número de deputados no parlamento em Queen's Park. Este é um dos tais
acontecimentos que irá influênciar a vida de todos nós que vivemos na Província do Ontário, e até noutras partes
deste país, uma vez que esta província, a de maior riqueza e população, é o "motor económico" do Canadá.
Nesta medida, merece a pena peder algum tempo a analizar as presentes eleições, tanto mais que muitos de
nós iremos votar outra vez, dentro de quatro anos, para o Parlamento e o governo da Província do Ontário.
MAIORIA À CANADIANA
Uma maioria liberal esmagadora, uma derrota estrondosa dos conservadores e do NDP que foram quase
aniquilados, são as parágonas dos noticiários, no dia a seguir à eleição provincial.
Sem negar o valor da vitória do partido liberal, que nos livrou de oito anos de governo conservador, decidido
a destruir os sistemas de saúde, educação e segurança social de que nos orgulhamos neste país, é importante
que saibamos apreciar as mudanças eleitorais de uma forma calma e objectiva.
Realmente, a tal maioria esmagadora, não foi uma coisa nem outra, se tomarmos em conta com o número
de votantes que escolheram os três partidos principais; liberal, conservador e NDP.
Uma maioria é mais de metade, isto é 51%. Na realidade apenas 46% dos votantes escolheram o partido liberal. Também é preciso notar, que 35% dos eleitores votaram pelo partido conservador e 15% pelo NDP, que por
sinal subiu no número de votos, embora tivesse perdido dois deputados.
Os resultados, em termos de deputados, foram 72 liberais, 24 conservadores e 7 NDP. Esta disparidade entre
o numero de votos e o numero de deputados, é o resultado do sistema eleitoral canadiano, por círculos eleitorais
- o chamado "first past the post"- o qual está a desaparecer, mesmo nos países da Comunidade Britânica, como
a Nova Zelândia.
Se tivessemos um sistema eleitoral, proporcional como aquele que se usa em Portugal e na maioria dos países europeus, os liberais teriam cerca de 46 deputados, os conservadores 35 e o NDP 15. Nessa medida, o governo liberal, seria minoritário e para governar, teria de fazer uma aliança com o NDP a fim de ter mais dos 52 deputados necessários, para obter maioria, no parlamento, que como se sabe tem 103 deputados.
Conforme vários pensadores têm sugerido, é tempo de o Canadá entrar no século XXI e à semelhança dos
países europeus começar a usar o sistema proporcional, que é sem dúvida mais democrático.
Não há dúvida que é ridículo que um partido como o NDP tenha subido quase 5% no voto popular e tenha
perdido dois deputados, ou que aconteçam situações como a do partido conservador em 1990 ter ficado reduzido a dois deputados no parlamento federal, quando cerca de 30% da população tinha votado por este partido.
Finalmente, porque é que o NDP, com um programa semelhante ao partido liberal, como veremos mais adiante,
um líder mais experiente e que segundo as sondagens da opinião pública ganhou o debate na televisão, depois
de ter conduzido uma campanha considerada impecável pelos peritos no assunto, não conseguiu ganhar as
eleições como o fizera no tempo de Bob Rae, é uma coisa que eu e a maioria dos comentadores políticos não
sabemos explicar. Talvez o povo, estivesse de tal maneira desejoso de se ver livre dos conservadores que votou
estratégicamente, no partido que lhe parecia ter mais probabilidades de conseguir acabar com o governo da
equipa dos srs. Mike Harris e Ernie Eves. De qualquer forma, parabéns aos liberais pela vitória obtida.
ACABOU-SE A "COMPRA"DOS VOTOS
Quando o meu filho tinha uns doze anos, disse-me uma vez com um ar muito sério, que na opinião dele o
governo deveria acabar com os impostos, pois assim ganharia sempre as eleições, uma vez que ninguém gostava de os pagar.
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Lá lhe expliquei que isso era uma ideia simplória e inviável, pois dessa maneira o governo não teria dinheiro
para pagar para a saúde, educação, justiça, transportes e tantos outros serviços. Mal sabia eu, que alguns anos
mais tarde, imitando outros políticos com semelhantes ideologias no estrangeiro, no Ontário o sr. Mike Harris iria
enganar o Zé Povinho com um truque semelhante - cortar os impostos para ganhar . Claro que este método, que
na realidade só iria beneficiar os ricos, acabaria por obrigar a cortes nos serviços de saúde, educação, am-biente
e outros.
O "golpe", pelos vistos resultou, uma vez que o sr. Mike Harris foi eleito e reeleito, embora dois anos mais
tarde se tivesse tornado tão impopular que foi forçado a demitir-se, tendo sido substituído pelo seu braço direito
o sr. Ernie Eves.
Com a nova eleição, o sr. Eves voltou ao mesmo sistema, prometendo 3.1 biliões de cortes nos impostos,
redução nas taxas nas propriedades para a terceira idade e nas hipotécas (mortgages).
Desta vez, o povo do Ontário, não foi atráz da música, e como diz um colunista do Glbe and Mail Murray
Campbell rejeitou a nação que eles eram apenas contribuintes agarrados ao dinheiro, mas que estavam interessados no bem estar das suas comunidades.
O resultado desta mudança de atitude dos leitores, mais interessados nas suas escolas, hospitais e serviços
sociais do que em receberem alguns dólares, resultou na derrota do governo do Sr. Ernie Eves. É de esperar
que no futuro, os políticos deste país deixem de usar o "golpe" de comprar os nossos votos, com o dinheiro dos
nossos impostos obtido à custa de cortes na saúde, educação e outros serviços essenciais.
DOIS PROGRAMAS QUASE IGUAIS
O Globe and Mail, dois dias antes das eleições, públicou um quadro sinóptico que comparava os programas
propostos pelo partido Conservador, liberal e NDP. O dos Conservadores como já mencionei, voltava ao velho
tema dos cortes nos impostos enquanto os do NDP e do partido liberal, [ver anexo] eram muito semelhantes. O
do NDP como era de esperar tomava uma atitude mais frontal contra a privatização dos serviços de saúde e da
electricidade, posição a que os liberais só chegaram depois de muitas hesitações e ao que me parece com pouco
entusiasmo. No entanto, a criação de um serviço de seguro AUTOMÓVEL pertencente ao governo da província
do Ontário, semelhante ao que existe em várias províncias do Canadá, sugerido pelo NDP, não existia no programa do partido liberal. Também, não fizeram declarações concretas, condenando a instituição de de clínicas
particulares, fomentadas pelo partido conservador.
Para aqueles que como eu, são defensores acérrimos dum sistema de saúde igual para todos, ricos ou
pobres, a falta de entusiasmo do partido liberal em combater a instauração de serviços privados, preocupa-me
muito.
Um aspecto interessante do programa do partido liberal, que mais tarde talvez os venha a embarassar ou a
cercear a implementação do seu programa, foi a promessa de não aumentar os impostos, apesar de terem feito
várias promessas que irão custar biliões de dólares.
A situação parece ainda mais complicada, pelo facto de o Fraser Institute, uma instituição ciêntífica conhecida pela sua ideologia de direita ter revelado que o governo do sr. Eves, tinha um déficit escondido de 4 biliões
de dólares.
Para acabar, os liberais durante a campanha eleitoral assinaram um documento prometendo à Canadian
Taxpayers Association (Associação dos Contribuintes Canadianos), uma organização conservadora e de
extrema direita dirigida por um deputado da Canadian Aliance, que não iriam aumentar os impostos.
Como obter o dinheiro necessário para pagar a dívida deixada pelos conservadores e cumprir as promessas
feitas, parece-me uma tarefa gigantesca para o futuro governo.
Sinceramente, faço votos para que o governo liberal consiga resolver este problema, aparentemente sem
solução, para bem de todos nós que vivemos no Ontário, uma vez que como diz um canadiano meu amigo "que
venha tudo menos os conservadores".
Alguns comentadores políticos como Jeffrey Simpson do Globe and Mail, têm afirmado que as promessas do
partido liberal são impossíveis de realizar, e que poucos dias depois de tomarem o governo irão arranjar desculpas para não cumprirem o seu programa. Sendo por natureza optimista, espero que tudo venha a correr bem
e pessoalmente não me preocupa muito que tenha de pagar um pouco mais de impostos se isso vier a melho-
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rar os nossos serviços de saúde, educação e ambiente, que tanto sofreram durante o tempo dos conservadores.
Também gostaria de ver um ligeiro aumento nos impostos, para aqueles que têm um rendimento superior a
150.000 dólares como sugeriu o NDP o que traria aos cofres do estado cerca de um bilião e meio de dólares.
Como disse num artigo anterior, citando uma frase de um livro recente de Jeffrey Simpson, os Primeiros
Ministros no Canadá são ditadores, eleitos democráticamente por quatro anos.
Dalton McGuinty, quando tomar dentro de poucos dias o lugar de Primeiro Ministro irá ter um poder enorme.
Dele dependerá, o êxito ou o falhanço do próximo governo desta província. Um advogado de Otava, cujo pai foi
deputado e ministro, Dalton McGuinty ganhou a luta para a liderança do seu partido, para vir a seguir ser derrotado nas eleições por Mike Harris. Embora ao que parece bastante inteligente e ao que dizem uma pessoa afável e simpática, o pobre homem aqui há uns anos não parecia bem na televisão, o que é uma desvantagem
enorme nos tempos que vão correndo. Também os seus primeiros anos no parlamento como líder da oposição
foram pouco auspiciosos.
Como é hoje costume, o partido liberal contratou um grupo de consultores especializados em "reciclarem" os
políticos os quais já tinham trabalhado no visual e comportamento de Bill Clinton e Tony Blair. Não sei se por ter
ganho experiência, se pelo efeito dos tais consultores, Dalton McGuinty, mudou muito, e até a forma de andar,
gesticular, sorrir e falar, são hoje diferentes.
Claro que isto é muito bom para a televisão e outros média e dá para ganhar votos, mas não tem nada que
ver com a eficiência como Primeiro Ministro.
Também, embora o Primeiro Ministro tenha um grande poder, ele está sem dúvida exposto às influências do
partido. Os liberais, são como aliás todos os partidos no Canadá, uma verdadeira coligação de facções diferentes.
Por um lado, há aqueles liberais, como Trudeau, interessados no bem estar social e na sociedade, a ala
esquerda do partido, e uma ala direita influênciada pela alta finança que quer uma economia equilibrada, ausência de deficites e menos impostos. Uma vez que McGuinty, como era de esperar nunca foi Primeiro Ministro, é
impossível saber como ele se irá comportar. Tem havido excelentes políticos na oposição que foram um falhanço
no governo enquanto que alguns que eram uma nulidade, quando não tinham o poder se revelavam excelentes
líderes, como é o caso do famoso Winston Churchill.
Concluindo, poder-se-á dizer, que os liberais possuem, tanto no seu líder como em muitos dos deputados
eleitos, um grupo de políticos que parecem competentes e capazes de levarem a nau do estado a bom caminho.
Também o programa que têm, parece razoável, progressista e justo embora um pouco utópico na medida que
faz promessas, que me parecem impossíveis de realizar, pelo menos sem aumentar os impostos.
Por outro lado, embora reduzido a sete deputados, o grupo parlamentar do NDP, lá estará em Queen's Park
a vigiar o governo e a tentar impedir que ele se devie para a direita e esqueça as promessas que fez para melhorar a vida do povo e dos trabalhadores desta província.
Resta-me desejar muitos êxitos e um bom trabalho a Dalton McGuinty e à sua equipa. Esses êxitos, não pertencerão apenas a esse grupo de homens e mulheres que o povo escolheu para nos governar nos próximos quatro anos, mas a todos os que vivemos nesta província do Ontário.
"THE LAST BUT NOT THE LEAST"
( últimas mas não menos importantes)
Finalmente não posso deixar de mencionar os três luso-canadianos Carlos de Faria, Nellie Pedro e Peter
Fonseca que eu conheço há muitos anos, que lutaram bravamente durante a campanha eleitoral, mostrando à
comunidade em geral que os portugueses desta província, não querem ser apenas espectadores do processo
político, mas são participantes activos nesta sociedade.
Para eles um muito obrigado, pelo que fizeram pelo prestígio da nossa comunidade e por todos nós portugueses do Ontário. Não ganharam os três e isso seria impossível, mas ganharam sim um lugar no coração de
todos nós. Bem hajam e boa sorte na vossa futura carreira política.
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PROMESSAS
Para o leitor guardar durante os próximos quatro anos...
- Não aumentar os impostos com excepção do tabaco.
- Orçamento sem déficit.
- Autorizar médicos com cursos tirados no estrangeiro a praticar no Ontário.
- Mais 800 enfermeiras.
- Mais 1.000 polícias.
- Investir no "home care" (cuidados domiciliários).
- Aumentar o numero de MRI's (ressonância magnética) e de CT scans (TACs).
- Limitar a 20 o número de estudantes, das classes infantis e dos graus 1, 2 e 3.
- Aumentar a idade de sair da escola para 18 anos em vez de 16 de acordo com os regulamentos em vigor.
- Tomar obrigatório o ensino diário de ler, escrever e matemática, nas escolas do Ontário.
- Garantir que 75% dos estudantes, atinjam ou passem o nível de aproveitamento geral provincial.
- O controle dos Concelhos escolares (School Boards) de Hamilton e Toronto que tinha sido retirado pelos
conservadores e entregue a superintendentes nomeados pelo governo, será devolvido aos conselheiros eleitos
pelo povo.
- Não aumentar as propinas das universidades e escolas de ensino post-secundário durante dois anos.
- Um programa para ajudar no pagamento das propinas, aos 10% dos estudantes com menos possibilidades
financeiras.
- Um plano para dar assistência a pelo menos 75% das famílias com crianças com menos de 4 anos, o que
representa cerca de 330.000 crianças.
- Programas para encorajar os residentes da província a economizar pelo menos 5% nos gastos de energia.
- Programas para reduzir o uso de electricidade no comércio e indústria.
- Aumentar o poder da central hidroeléctrica de Niagara Falls.
- Aumentar o "corporate tax", imposto empresarial de 1.5%.
- Controlar o preço dos seguros automóveis.
- Ajudar as cidades, dando a Toronto 2 cêntimos por cada dólar no imposto da gasolina.
Leitor recorte esta parte do jornal, guarde-a bem guardada, ou melhor será afixá-la na parede ou na porta do
frigorífico e durante os próximos quatro anos vá verificando quantas promessas foram cumpridas.
(Baseado em informação publicada pelo Globe and Mail)
Voice - edição 799 - 06/10/2003
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DE MAU ACTOR A GOVERNADOR
Democracia à moda da Califórnia é coisa para rir, o pior é se ela chega ao Canadá, tanto mais que por
cá as coisas não são tão boas como parecem.
Qualquer pessoa que nas últimas semanas tenha visto televisão, portuguesa, canadiana, brasileira, americana, ou até chinesa, deve se ter divertido, ou ficado triste com o facto de o maior e mais rico estado da nação
mais poderosa do mundo, a Califórnia, poucos meses depois de eleger legalmente o seu governador, resolveu,
por meio de uma eleição, retirá-lo do poder e substituí-lo por um sujeito chamado Arnold Schwarzenegger,
famoso pelo tamanho dos seus músculos e aparecer em filmes para adolescentes com muitos tiros e explosões.
Este sujeito, que tem dificuldade em construir uma frase com mais de quatro ou cinco palavras, e tem participado em filmes violentos e estúpidos não tem qualquer experiência de governo, e ao que parece é acusado de
molestar mulheres indefesas. Uma vez que a Califórnia é nos Estados Unidos, poder-se-á argumentar que com
o mal dos outros podemos nós bem, e que se os bons cidadãos do estado americano aonde existe Hollywood,
a cidade onde se produzem os filmes idióticos com que o Sr. Schwarzenegger ganha o seu pão, são suficiente
ingénuos para escolherem um sujeito que os governe, baseados no tamanho dos seus músculos e nas vitórias
que ele consegue contra "os maus" nos filmes, nós que vivemos felizmente num país como uma população mais
sofisticada e desenvolvida, nada temos que nos preocupar. Infelizmente, vivemos num mundo, que é uma "aldeia
global", como lhe chamou o pensador canadiano, Marshall McLuhan, e aquilo que se passa nos Estados Unidos,
têm influência em todo o mundo. Embora, pessoalmente nunca tenha gasto um cêntimo a ver os filmes violentos, e sem qualquer conteúdo, do futuro governador da Califórnia, tenho a certeza que milhares de pessoas,
neste país irão hoje ver no cinema ou na televisão o homem a dar tiros, murros e a atirar bombas. Felizmente,
o sujeito, não poderá ser eleito para nenhum lugar neste país, mas quem sabe, se a moda cá chegar, iremos ter
como Primeiro Ministro da província um dos tais brutamontes, desdentados, chamados "enforcers" (os rufiões)
que nas equipas de hóquei sobre o gelo, têm como função, brutalizar os adversários e entrarem naquelas rixas
no gelo que são uma vergonha, para um país civilizado como o Canadá.
O trágico-cómico acontecimento da Califórnia, aonde por sinal existem algumas das Universidades e instituições de técnologia, ciência e arte, mais prestigiosas do mundo, e numerosos Prémios Nobel, cientistas, pensadores e artistas notáveis deverá servir para debater um pouco o assunto da democracia. Embora estas colunas tenham como fim, abordar assuntos que nos afectam como residentes deste país, parece-me que o que está
a acontecer na Califórnia deve-nos interessar. Afinal, a forma como são escolhidos, os nossos governantes e a
maneira como as decisões políticas são tomadas, sejam elas na organização do sistema de saúde, aos impostos, atingem-nos a todos e como todos sabemos os Estados Unidos têm uma influência enorme no mundo e
muito especialmente no Canadá.
VIVA A DEMOCRACIA
Democracia, palavra derivada do grego demo, povo e cracia governo, é uma coisa que toda a gente diz que
ama e respeita. É caso para dizer que existem muitas formas de democracia e que até Salazar tinha criado em
Portugal a democracia orgânica ou corporativa e Staline as "democracias populares", na Europa Oriental. Mesmo
em nações como o Canadá ou os Estados Unidos, em que existe liberdade de votos e eleições livres, existem
muitas maneiras de se aplicar a democracia. Dar a cada homem ou mulher um voto é importante, mas isso não
chega para criar uma sociedade justa e verdadeiramente democrática.
E NO CANADÁ?
Vivemos sem dúvida neste país, numa sociedade democrática. No entanto, a forma como essa democracia
se aplica, pode muitas vezes deixar de fora a participação de milhares de cidadãos.
Alguns leitores criticaram a afirmação que fiz no meu artigo na semana passada em que eu chamava a
atênção para o facto de nas últimas eleições o partido liberal ter obtido uma maioria esmagadora de deputados,
72 num parlamento com 103 lugares, enquanto tinha recebido menos de metade do voto popular, precisamente
46.5%. Também, chamei a atênção para o facto que se tivessem usado o sistema proporcional, como se faz em
Portugal e na maioria dos países europeus, teríamos um governo liberal de minoria com cerca de 47 lugares no
parlamento. No dia 7 deste mês, isto é no dia seguinte ao meu artigo ser publicado, o famoso colunista do Globe
and Mail, Jeffrey Simpson publicou um artigo com o título "Maioria liberal com o suporte da minoria", que é muito
semelhante ao meu. No seu artigo ele calcula que o número de lugares no parlamento usando o método europeu
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teria dado, 49 lugares aos liberais, 36 aos conservadores, 14 aos NDP e 3 ao partido dos verdes. Uma vez que
ao que parece, o Sr. Simpson, não sabe português não o posso acusar de ter copiado o meu artigo... No entanto, para nós amadores, é sempre um prazer constatar que um prestigioso profissional segue a nossa maneira de
pensar. Esta distribuição dos deputados, mostra como a democracia no Canadá, não representa a opinião de
todos os cidadãos, duma forma justa e equilibrada. Por exemplo, os milhares de canadianos que votaram no partido dos Verdes não tiveram um único deputado eleito. Também é de notar que menos de metade, cerca de 43%
dos deputados, ganharam o seu círculo eleitoral com menos de metade dos votos, isto é sem uma maioria. Por
exemplo em "Mississauga South" o vencedor Tim Peterson obteve 17.182 votos, enquanto os outros concorrentes obtiveram 220.022 o que é obviamente mais. Nesta medida esta "maioria", que não votou pelo vencedor,
ficou excluída. Portanto antes de nos rirmos dos americanos, é caso para dizer que precisamos de colocar a
nossa casa em ordem.
O CIRCO DA CALIFÓRNIA
Em vários estados americanos existem leis que permitem que um grupo de cidadãos se junte e force o governo a colocar ao eleitorado uma proposta para retirar da sua posição, o governador do Estado. A última vez que
esta lei foi usada, foi ao que parece, há oitenta anos. Este sistema de dar aos eleitores a possibilidade de se
manifestarem, além das eleições normais usando referendos para retirar os políticos ou dar opiniões sobre os
assuntos é conhecida por "de-mocracia directa". Aparentemente é uma grande forma de democracia popular, e
é defendida neste país, especialmente pelos partidários do partido da extrema direita, a "Aliance". Infelizmente,
este processo, simplifica problemas complexos, com perguntas de sim ou não, e presta-se a ser dominado, por
pessoas com grandes recursos financeiros que podem gastar grandes quantias de dinheiro a manipular a opinião
pública. Por exemplo, para montar a companhia para retirar o presente governador da Califórnia, custou muitos
milhões de dólares e só foi possível devido à participaçào de um grupo de milionários ligados ao partido repúblicano do Sr. George Bush.
Em Novembro do ano passado, os eleitores da Califórnia reelegeram como governador o democrático Sr.
Gray Davis. Com uma ecónomia em mau estado, por várias razões entre elas outra peculiariedade da democracia americana - os votantes tinham por meio de referendos impedido o governo de aumentar 80% dos impostos
- o pobre homem teve de aumentar os impostos e apresentar um déficit de cerca de 38 biliões. Entretanto, um
sujeito chamado Costa, não sei se de origem portuguesa, começou uma campanha para arranjar assinaturas
suficientes para poder conseguir um referendo, ao princípio com pouco êxito. Um repúblicano, milionário,
demonstrando a tese que em certas formas de democracia, quem tem mais dinheiro tem mais poder, investiu
milhões de dólares numa campanha para conseguir assinaturas. Um dos métodos, foi contratar pessoas, que
andavam pelos sítios públicos com impressos, pedindo ao público que assinasse. À semelhança da técnica
usada pelos conservadores do Ontário, a palavra de guerra, era cortar os impostos, coisa que ninguém gosta,
mas que infelizmente é necessária para o estado dispender na saúde, educaçào, justiça e serviços sociais, uma
vez que mesmo na Califórnia, os dólares não nascem nas árvores ou caem do céu.
Entretanto, para substituir o pobre do governador democrático, os repúblicanos, com apoio da alta finança
foram buscar o homem dos músculos e dos filmes de aventuras e fizeram dele herói. Afinal, se nos filmes ele
consegue sempre vencer os maus, e salvar a heroína, tudo isto sem proferir mais do que meia dúzia de frases
mal amanhadas, também seria de esperar, que ele fosse capaz de dirigir a Califórnia, que com 36 milhões de
pessoas que é não só o estado mais rico da nação mais rica do mundo, os Estados Unidos, mas uma das cinco
maiores economias do mundo.
Embora isso pareça impossível a uma pessoa sofisticada, 3,600.000 de cidadãos na Califórnia, isto é cerca
de 10% da população, votaram por Arnold Schwarzenegger, um actor de má qualidade, que se dedica a fazer
filmes de aventuras sem qualquer conteúdo, o qual não tem experiência de política ou de administração e que,
como diz o Globe and Mail, é incapaz de exprimiruma ideia, que leve mais de 60 segundos a explicar num vídeo.
Claro que nem todos os tais 3,600.000, da Califórnia eram tão ingénuos que acreditassem, que a administração do estado da Califórnia, era a mesma coisa que vencer os inimigos nos filmes de aventuras. Na realidade,
o Sr. Schwarzenegger, embora mau actor, irá na sua próxima ocupação fazer o mesmo que nos filmes - reproduzir as palavras que alguém escreveu. O homem dos músculos, está rodeado por um grupo de políticos e financeiros repúblicanos, que o irão utilizar para os seus fins. Esse grupo, do qual fazem parte vários políticos republicanos, como Richard Riordan antigo Presidente da Câmara de Los Angeles, George Shultz que foi ministro de
Ronald Reagan e Pete Wilson ex-governador da Califórnia, irá concerteza controlar o pobre Arnold, que ao que
parece, tem muito músculo mas pouco cérebro. A propósito, não é a primeira vez que a Califórnia elege um actor
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de filmes de cowboys para governador. O primeiro chamava-se Ronald Reagan e chegou a presidente dos
Estados Unidos. Aliás os Estados Unidos são famosos por políticos, de baixo nível intelectual como o famoso
Dan Quayle, que julgava que latin era uma língua falada na América Latina e chegou a Vice-Presidente e o
Presidente Ronald Reagan que disse, entre outras, que as árvores produziam mais poluíção do que os carros.
Também o Estado de Minesota já elegeu para governador, um tal Sr. Ventura, um famoso praticante de luta livre.
O CULTO DA FAMA
A victória do Arnold, (desculpe-me o senhor governador pela forma pouco respeitosa como o trato, mas cada
vez que escrevo o apelido dele, tenho que verificar se as letras estão na ordem certa), apenas possível com
eleitores com a falta de sofisticação dos californianos, chama-nos a atênção para um aspecto perigoso da nossa
época - o culto das pessoas famosos.
Por razões, que seriam muito demoradas para abordar neste artigo, cada vez mais as pessoas, sujeitas à
lavagem do cérebro dos média, especialmente electrónicos, criam ídolos que seguem duma forma quase religiosa. No momento que uma pessoa se torna famosa, seja a cantar, representar, praticar desporto ou até a não
fazer nada, como foi o caso da famo-sa Diana a quem os ingleses chamavam princesa, passa a ter uma
importância quase semelhante a um ídolo.
Pessoas passam a noite à espera de ver passar uma celebridade, gastam dinheiro nas suas fotografias ou
em revistas que descrevem com quem ela foi para a cama ou com quem se estão a casar ou a divorciar, mas o
que é pior à semelhança dos ídolos atribuem-lhes faculdades quase sobrenaturais. Ainda há pouco decobri, que
uma das revistas mais lidas em Portugal é espanhola e dedica-se a falar das vidas de artistas, milionários, reis,
rainhas, princesas, "princesos" e outros semelhantes. Assim, porque o Arnold S. é capaz de matar os inimigos
nos filmes de aventuras, também será capaz de resolver os problemas económicos, políticos e sociais dum estado vasto e complexo como a Califórnia. É ridículo, cómico, mas infelizmente também triste, que a democracia,
por qual tantos têm lutado e oferecido a sua vida, liberdade e bem estar, possa ser manipulada como estamos
a presenciar na Califórnia.
CONCLUINDO
A eleição de um actor de segunda classe, sem qualquer experiência de administração ou política, com mais
músculos do que cérebro, é um exemplo como um grupo de pessoas com dinheiro e um candidato famoso conseguem manipular a democracia. Embora seja um acontecimento que está a decorrer nos Estados Unidos, não
podemos esquecer que o que se passa no nosso vizinho do sul, desde os McDonald's, à música se espalha por
todo o mundo.
Também a democracia, que disfrutamos no Canadá é infelizmente antiquada e imperfeita.
É altura que como elementos desta sociedade, nos interessemos pela forma como a democracia neste país
funciona. Necessitamos de um sistema eleitoral semelhante ao proporcional usado na Europa, e devemos resistir à tendência para introduzir neste país formas de democracia à americana, que irão permitir a pessoas com
dinheiro manipular a opinião pública, a ponto de cair ao nível de eleger um actor de segunda, para um lugar com
a importância de Governador da Califórnia. Todos amamos a democracia, mas como tantas outras conquistas
precisa de ser defendida e melhorada.
Uma pessoa um voto, não chega para assegurar a democracia, numa época em que é tão facil para os que
têm meios, manipular a opinião pública.
E.T. - COMEÇOU BEM
Já terminado este artigo, foi divulgada a notícia em que um reporter da estação CKBR-FM de Edmonton, telefonou ao futuro Governador da Califórnia dizendo que era o Sr. HUBER, Primeiro Ministro do Canadá. O Sr.
Shwarzenegger revelando a ignorância que era de esperar, conversou alguns minutos com este Sr. Huber. Pelos
vistos, o futuro governador não sabe que o Primeiro Ministro do maior parceiro económico dos Estados Unidos
e grande comprador de produtos californianos, se chama Jean Chrétien.
Voice - edição 800 - 13/10/2003
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O PREÇO DUMA VIDA
Como as companhias farmacêuticas se opõem ao fabrico de remédios mais baratos que salvarão
milhões de vidas nos países sub-desenvolvidos.
Quando eu era muito jovem, li algures que uma vida humana não tinha preço, conceito que eu achei maravilhoso. Mais tarde, a experiência da vida e o estudo da política e das ciências sociais, veio a mostrar-me, que
infelizmente, como tudo na nossa sociedade, a vida humana também tem um preço. Por exemplo, poder-se-íam
construir carros que fossem de tal forma reforçados que muitos dos acidentes comuns não produziam mortes,
mas isso tornaria os carros tão dispendiosos, que a indústria iria à falência.
Porém, sem entrarmos nos excessos de criar uma sociedade, em que as medidas de segurança sejam tão
vastas que a indústria ficasse paralizada, há sem dúvidas no caso da SIDA medidas que poderiam salvar milhões, de pessoas que não têm sido tomadas porque as companhias farmacêuticas colocam os seus lucros
acima dos benefícios para a humanidade.
A peste da nossa época.
Durante o século XIV, a Europa foi atingida por uma terrivel epidemia a Peste Negra, a que os inglêses
chamaram de Black Death (morte negra), que em 20 anos, matou em muitas regiões metade ou até três quartos da população. Nessa época, as pessoas viviam em condições de higiene péssimas, encerradas em cidades
com ruas estreitas para poderem caber na superfície protegidas pelas muralhas e cujos esgotos era um canal na
rua. Seria de esperar, que com os antibióticos e as medidas higiénicas modernas esses flagêlos do passado
tivessem acabado. Infelizmente, doenças como o palutismo, tuberculose e outras continuam a dizimar as populações dos países menos desenvolvidos especialmente em África.
Como se estas doenças terríveis não chegassem, a SIDA tem estado a dizimar as populações de África, a
um nível semelhante ao das grandes epidemias do passado.
Lembra-me, quando visitei Zimbabué, de ler nos jornais locais, que se tinham esgotado os caixões e que os
cemitérios estavam cheios. Existem aldeias, neste país africano e em outros vizinhos, como o Uganda e a África
do Sul, em que aldeias inteiras foram dizimadas, restando em algumas, apenas os velhos e as crianças.
Segundo os estudos das Nações Unidas, existem 30 milhões de pessoas com SIDA em África e em certas
regiões 20 a 30% da população está infectada com o vírus.
Boas notícias?
Quando a SIDA surgiu no princípio da década de oitenta, diagnosticar esta doença era uma sentença de
morte imediata.
Hoje, com o aparecimento de novas drogas e o seu uso em combinação, é possível retardar o progresso da
doença, a ponto de se poder em certos casos quase que falar de uma cura. Existem hoje pessoas, que estão
vivas e de boa saúde, que contraíram a doença há dez, quinze e até vinte anos.
Este progresso da ciência, tem no entanto um preço considerável. Tratar um doente com SIDA custa centenas ou até milhares de dólares por ano.
Cada vez surgem mais medicamentos, para o tratamento do vírus da SIDA. Infelizmente, uma característica
comum a estes novos medicamentos é o preço - todos eles são muito caros. Claro que a investigação científica
necessária para produzir um medicamento, e os testes necessários antes que ele seja colocado no mercado,
custam milhões de dólares.
Por outro lado as companhias farmacêuticas, não são instituições de caridade, antes pelo contrário multinacionais, altamente lucrativas, o que obviamente torna os medicamentos ainda mais caros. Também não devemos esquecer que os esforços de promoção e publicidade dos remédios, que nos Estados Unidos já atingiram a
televisão os torna ainda mais dispendiosos.
Em países como o Canadá, em que existem programas, como o Trilium no Ontário, que cobrem os preços
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destes medicamentos, pode-se afirmar que não há ninguém que morra à míngua de tratamento e claro as companhias farmaceuticas fazem lucros fabulosos.
Quanto aos países subdesenvolvidos, especialmente em África, deixam morrer milhares e até milhões de
pessoas porque não podem pagar pelos medicamentos.
Tão bom como o original.
Com os recursos da química moderna, é possível a qualquer país com uma indústria química desenvolvida
como o Canadá ou até o Brasil e a Índia, copiar a composição dum dos novos remédios e produzir uma réplica,
que são pelo menos as feitas no país em que vivemos, absolutamente iguais ao original. Devo esclarecer que
estas réplicas, conhecidas pelo nome de "genéricos", são submetidas no Canadá, a testes rigorosos supervisados pelo governo para demonstrar que são exactamente iguais ao produto original. Diga-se de passagem que
grande parte dos medicamentos usados nos hospitais ou pagos pelo O.D.B.
(Programa de Medicamentos do Governo do Ontário), são "genéricos". Como é de esperar, a companhia que
descobriu os remédios, firacam com o seu produto protegido por uma patente, afim de que ninguem o possa imitar, durante um período determinado.
Porém no Canadá, existem leis, que como é de esperar as grandes multinacionais detestam, que permitem
reproduzir os medicamentos, ao fim de alguns anos no mercado. Os métodos usados pelas companhias farmacêuticas para prolongarem esse período em que têm a patente (privilégio de serem os únicos fabricantes) do
medicamento e convencer o público e até os médicos que o seu medicamento é melhor, daria para outro artigo.
Aqueles que são leitores habituais desta coluna, lembrar-se-ão que um comprimido da marca original do
medicamento chamado ACETAMINOPHEN, que se chama Tylenol custa 3 vezes mais que um dos genéricos.
Claro que eu no meu consultório apenas uso um dos genéricos, que são feitos por uma companhia canadiana.
Também, se eu um dia precisar de tomar remédios, regularmente, darei preferência a um genérico. Se são
iguais, para quê pagar mais?
A propósito no Canadá, existe uma das maiores indústrias de genéricos do mundo do qual se destacam as
companhias APOTEX e NOVOPHARM. Alguns que me estão a ler este artigo, concerteza que já tomaram
medicamentos, cujo nome começa com as palavras NOVO ou APO, indicando que foram fabricadas pelas companhias acima mencionadas.
Os genéricos na SIDA.
Uma vez que os medicamentos usados para a SIDA são caríssimos e os países subdesenvolvidos não têm
recursos para os comprar a solução óbvia, seria usar os genéricos.
Infelizmente, existem duas grandes dificuldades para esta solução. Por um lado, mesmo nos poucos países
como o Canadá, em que há leis que permitem produzir genéricos, existe um prazo de tempo de vários anos entre
o momento em que um remédio é posto no mercado por uma multinacional e a altura em que uma companhia
canadiana como a APOTEX ou NOVOPHARM podem produzir uma cópia dele, chamado "genérico".
Também regulamentos internacionais, defendidos com unhas e dentes pelas Multinacionais, poderão em certas circunstâncias, impedir a exportação pelo Canadá de certos genéricos, para outros países.
A outra dificildade, é que muitos destes remédios são novos e ainda não têm tempo suficiente no mercado
para que possam legalmente ser produzidas cópias deles, isto é a patente ainda não terminou.
No momento presente, existem na lei que regula o fabrico de genéricos, parágrafos que permitem ao governo do Canadá pôr de parte os regulamentos de protecção às patentes dos medicamentos presentes, em caso
de emergência ou de risco grave para a nação.
Conforme disse Stephen Lewis, antigo líder do NDP do Ontário, e hoje o responsável pelas actividades das
Nações Unidas, no que se refere à SIDA em África, durante o surto do "anthrax" (carbunculo), quando um louco
qualquer estava a enviar envelopes com esporos desta doença e a matar pessoas nos Estados Unidos, o então
ministro da saúde do Canadá Allan Rock, estava disposto a suspender a lei de protecção às patentes dos
medicamentos, para produzir em massa, um genérico do medicamento Ciprofloxacina, vendido com a marca de
Cipro. Afinal, se nesse momento havia uma justificação para autorizar o fabrico de genéricos - a possibilidade de
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um ataque pelo assassino misterioso que enviava os esporos do micróbio pelo correio - agora também há uma
boa razão, a vida de 30 milhões de africanos. Ou será que por serem africanos, valem menos. Pelos vistos o
preço da vida dum africano é mais baixo.
Quanto à W.T.O. (World Trade Oraganization), a organização que regula o comércio internacional, mostrando um grau de humanidade e compaixão, a que não estamos habituados dentro da alta finança, já prometeu que
trataria do assunto como uma emergência e um caso especial, e que permitiria aos países subdesenvolvidos
importar genéricos mais baratos, na medida em que não os usassem para fins comerciais mas apenas para
aqueles que necessitam desses remédios, para poderem sobreviver.
A W.T.O. foi ainda mais longe, declarando que estava disposta a ajudar a financiar parte dum programa para
o fornecimento de medicamentos contra o vírus da SIDA aos países subdesenvolvidos.
Há pouco tempo o Ministro da Indústria Allan Rock e o do comércio internacional Pierre Petligrew prometeram que o governo do Canadá iria tomar medidas para ajudar a resolver esta crise, No entanto que eu saiba,
ainda nada de positivo aconteceu.
Algum progresso
Além das decisões tomadas pelo W.T.O, afim de facilitar e promover o fabrico de "genericos" usados no tratamento da S.I.D.A., parece que se começa a assistir, finalmente, a algum progresso na solução do problema do
fornecimento de medicamentos a preços acessiveis aos países mais pobres. Algumas companhias farmaceuticas, começam lentamente a fazer concessões, que poderão vir a baixar os preços dos medicamentos. Por outro
lado, seguindo exemplos que mencionei da W.T.O. e do Canadá, outros países parecem dispostos a modificar
as leis em vigor, de forma a ultrapassar as barreiras criadas pelas patentes e a facilitar a produção de medicamentos mais baratos, para serem usados no tratamento da SIDA nos países do terceiro mundo.
Este é um exemplo que usando "lobbying" e mobilizando a opinião pública, é possível obter concessões das
grandes multinacionais.
Também é uma prova, que os assuntos de saúde, como os da educação, segurança social, direitos humanos
ou quaisquer outros que afectam a humanidade, dependem em último lugar de decisões económicas e políticas.
Escrever receitas, ou montar hospitais, não chegam para salvar vidas humanas, é preciso que sejam criadas
condições económicas para se poder, aplicar os progressos da medicina moderna.
Os pobres doentes com SIDA, nos países do Terceiro Mundo, não terão vantagem nenhuma das novas drogas, para matar o vírus que os atacou, senão existirem meios para que essas maravilhas da ciência moderna,
lhes possam chegar às mãos.
Para aqueles que não se interessam por política isto poderá servir dum exemplo, como ela se por um lado
pode organizar guerras e criar sociedades opressivas, também é capaz de criar condições para melhorar a vida
de milhões de seres humanos.
Voice - edição 801 - 20/10/2003
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OS ABUTRES
À semelhança destas aves de rapina, existem indivíduos que se aproveitam da morte e da doença dos
seus semelhantes, para os explorar.
Um dos telespectadores, que tem seguido com entusiasmo os meus programas sobre ciência no canal 47,
chamava-me a atenção para o facto deles serem bastante optimistas, e que apesar dos grandes progressos das
ciências biológicas e médicas, muita pessoas continuam a morrer, às vezes relativamente jovens, com doenças
sérias tais como o cancro, complicações da diabetes e ataques de coração.
Hoje nas nações desenvolvidas como o Canadá e até Portugal, doenças que há uma ou duas gerações
causavam grande mortandade como a febre tifóide, tuberculose, infecções do aparelho digestivo, pneumonias e
tantas outras quase desapareceram a ponto de neste país se falar nos jornais quando há um surto de meningite,
doença comum na minha juventude. No entanto continuam ainda a morrer muitas pessoas muito antes daquilo
que é hoje a vida média humana na terra em que vivemos cerca de 78 anos para os homens e 80 para as mulheres, com doenças que a ciência médica não consegue tratar.
Na realidade o telespectador a que me refiro tem uma certa razão, e se fosse possível modificar os programas, neste momento já gravados, seria importante, não só falarmos das victórias mas também das derrotas da
ciência e da medicina. É caso para dizer, que entusiasmados com os progressos da medicina, acabamos por
esquecer que cedo ou tarde, todos teremos de morrer, muitas vezes mais cedo do que tarde.
No que se refere, à morte, pa-rece estarmos hoje ainda menos preparados que no passado, quando muitas
vezes se tomava a atitude "coitado foi Deus que o levou" e não se esperava que a ciência médica resolvesse
todos os problemas.
Seja como fôr, no passado, hoje ou até possivelmente, até no futuro, é caso para dizer que nunca nos habituaremos à morte especialmente quando ela bate à nossa porta ou nos leva aqueles que são queridos.
Infelizmente, também dada a natureza humana, sempre existiram e existirão, pessoas sem escrúpulos com
a intenção de aproveitar-se da desgraça dos outros. Se por um lado, médicos, advogados, assistentes sociais,
sacerdotes e tantos outros procuram ajudar a minorar os sofrimentos daqueles que estão expostos a uma morte
iminente e aos seus familiares, existem indivíduos sem escrúpulos dispostos a fazer lucro com a infelicidade dos
outros - os abutres mencionados no título deste artigo.
Uma história comum.
Recentemente, um cidadão canadiano de origem italiana, a quem chamarei Giovani que foi em tempos meu
vizinho, contactou-me, com um problema que infelizmente é bastante comum. Pode-se afirmar, que casos deste
tipo, acontecem diáriamente, não só na comunidade italiana como qualquer outra, incluíndo a portuguesa.
O sr. Giovani, contou-me que a sua filha uma jovem de vinte e poucos anos, visitara o seu médico de família,
com o que parecia ser uma doença sem importância e que acabara por ser diagnosticada com uma forma
extremamente maligna e rara de cancro. Vista no Princess Margaret Hospital em Toronto, um dos centros para
os estudos e investigação do cancro mais famosos no mundo, tinham-na informado, que não existia cura possível.
Fora-lhe no entanto dito, que seria possivel usar certas formas de tratamento que podiam prolongar-lhe a
vida, e também evitar algumas manifestações do tumor, bastante desagradáveis e dolorosas.
O sr. Giovani, pessoa bastante religiosa, pediu a ajuda de certo santo, o que eu lhe disse o poderia ajudar,
embora uma cura, seria sem dúvida um milagre, porque até agora nunca ninguém sobrevivera à forma de cancro que atacara a sua filha.
Não era porém para me falar das suas crenças religiosas que o sr. Giovani me contactara, mas outra razão,
saber a minha opinião sobre uma "cura", a cura para sua filha.
Lá lhe expliquei, que se no Princess Margaret Hospital, lhe disseram que não havia uma cura, concerteza que
estavam certos tanto mais que todos os principais centros do estudo do cancro nos Estados Unidos, França,
Suécia, Reino Unido, Alemanha, Austrália e outros países altamente desenvolvidos, estão hoje ligados por meio
da internet. Muitas vezes, testes e histórias clínicas de casos mais complicados, são enviados dum centro para
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outro, para procurar uma cura ou pelo menos uma forma de prolongar a vida e diminuir o sofrimento dos que são
atingidos por esta doença terrível.
Milhares de cientistas brilhantes, espalhados pelos institutos médicos e universidades mais prestigiosas do
mundo, trabalham hoje em conjunto na luta contra o cancro. É caso para dizer que a luta contra o cancro, não é
no nosso tempo restrita a um país, mas o resultado dum trabalho de equipa que envolve os cientistas mais brilhantes do mundo, trabalhando em conjunto e que uma descoberta feita em qualquer parte do mundo, é divulgada imediatamente por todas as instituições semelhantes, estejam situadas em Toronto ou na Austrália, que é
como se sabe nos antípodas (do outro lado do mundo).
Também as grandes multinacionais farmacêuticas, que gastam biliões de dólares na investigação, para
resolver problemas desde a impotência até à tensão arterial elevada, dispendem fortunas na procura de remédios para o cancro. Uma descoberta deste tipo, poderia valer biliões de dólares.
Claro que tanto os directores das companhias farmacêuticas, como os médicos e investigadores que trabalham na luta contra o cancro, poderão eles próprios ou as suas famílias ser atinguidas por esta doença, e portanto estão interessados na descoberta de tratamentos para ela.
Voltando porém ao caso do Sr. Giovani, ele contou-me que um primo lhes tinha contado, que algures numa
pequena cidade do Quebeque, existia um sujeito, ao que parece sem qualquer estudos de ciência ou medicina,
que com uma mézinha que envolvia vitaminas e certas plantas, estava preparado para não só tratar a pobre senhora com cancro que mencionei, mas que até afirmava que em dois anos ela ficará completamente curada!
O único senão desta história, era que o homem, que poderia ter vendido o segredo da sua cura a qualquer
companhia farmacêutica, não por milhões mas biliões de dólares, queria alguns milhares de dólares para pagar
pelo tratamento. Também a doente, teria de se deslocar duas ou três vezes por semana para ir receber os tratamentos na "clínica deste charlatão", que ao que parece também poderia oferecer alojamento e alimentação com
uma dieta especial, mediante um pagamento elevado, como era de esperar.
O pobre sr. Giovani que é viúvo, tem vários problemas de saúde, e não tem mais filhos, estava disposto a
colocar uma hipotéca ou vender a sua casa e queria saber a minha opinião.
Debatendo o assunto.
Em primeiro lugar disse ao sr. Giovani, que compreendia a sua atitude e que até eu, se estivesse no seu lugar,
faria o mesmo. Também lhe citei o caso dum colega meu, que numa situação semelhante, gastara milhões de
dólares num charlatão, este ainda mais caro e com a sua "clínica" no México.
Na realidade, quando a morte nos bate à porta, todos temos a tendência, a não pensar lógicamente e fazemos tudo o que é possível para a combater.
Expliquei-lhe porém, que ele tinha sido aconselhado por médicos e cientistas prestigiosos, que dedicaram a
sua vida ao estudo do cancro e que não fazia sentido que um homenzinho no Quebeque, tivesse descoberto
aquilo que tinha escapado aos melhores cérebros estudando este assunto. Por outro lado, se o tal charlatão,
tivesse por um milagre descoberto o que tinha escapado aos médicos e cientistas mais famosos do mundo, poderia ter ficado multimilionário, vendendo a patente para a sua misteriosa mézinha a uma companhia farmacêutica.
O efeito dos charlatões.
À primeira vista, poder-se-á pensar que os charlatões como o que me estou a referir são inofensivos, e que
embora ofereçam uma falsa esperança isso não vai fazer mal nenhum.
Infelizmente, essa falsa esperança leva muitas pessoas com cancro a tomar decisões erradas, que poderão
afectar o fim da sua vida ou a sua família e o que é pior a recusarem tratamentos que lhes poderão prolongar ou
até salvar a vida. Conheço casos de pessoas, que tinham formas de cancro que poderiam ser tratados de forma
a prolongar a vida ou até conseguir uma cura total que recusaram ou adiaram o tratamento a conselho dos charlatões.
Outro problema seria causado por estes curandeiros é o do dinheiro.
Uma pessoa que tem um nível moral tão baix, que explora a desgraça dos outros, geralmente não fica satisfeito com meia dúzia de dólares. A maioria dos charlatões, especialmente os que residem em sítios distantes e
exóticos como no México ou nas Bahamas, pagam-se muito bem. Numa altura em que o doente deveria estar
calmo, tranquilo a viver com os seus familiares e a procurar deixar aqueles que dele dependem como filhos ou
viúvas numa situação económica desafogada, são muitas vezes obrigados a vender ou empenhar o pouco que
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têm, para pagar aos charlatões que querem explorar a sua desgraça.
Nos tempos de Salazar, este tipo de charlatões eram perseguidos e metidos na prisão, o mesmo sucedendo
hoje em países autoritários como a China e Singapura. Às vezes, uma pessoa é quase tentada a pensar, que a
liberdade em que vivemos, é excessiva.
Concluíndo.
Como era de calcular, embora eu o tenha feito a minha explicação duma forma lógica, tolerante e compreensiva, o sr. Giovani não seguiu o meu conselho. Estou porém satisfeito, por ele ter me agradecido pela forma
como lhe expliquei a situação.
O sr. Giovani, à semelhança de tantos outros, irá gastar o que tem e o que é pior o que não tem à procura
duma cura que infelizmente não existe.
Quanto a nós, que estamos, de fora o mais que podemos fazer é tentar explicar duma forma compreensiva
e simpática a situação e mostrar a nossa amizade e compreensão.
Quanto aos charlatões, continuarão como os abutres a beneficiar da morte e do sofrimento daqueles que têm
doenças sérias como cancro, até que um dia as autoridades, tenham coragem política suficiente para acabar com
as suas actividades nefastas e cruéis.
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PIOR DO QUE O TOUCINHO
E nós que julgávamos, que só as gorduras animais eram más. Afinal aquelas "inventadas" pela indústria são ainda piores.
Mais um artigo, em que se prova que a nossa saúde não depende apenas de ir ao médico e tomar os remédios que nos receitam ou fazer as operações que nos aconselham.
Factores económicos, sociais e até políticos, influênciam a nossa saúde, como é o da adicção aos produtos
alimentares de gorduras criadas pela indústria alimentar, as quais são perigosas para o coração, as chamadas
"trans fats" ou gorduras hidrogenadas, isto é modificadas pelo uso de hidrogénio. A parte mais chocante desta
história, é que a indústria alimentar deste país, tem sido capaz de esconder o facto de que muitos alimentos que
compramos, têm altos níveis das tais gorduras hidrogenadas, uma vez que não as declaram na lista dos ingredientes, que aparecem na embalagem. Surpreendentemente, não havia lei que os obrigasse a fazê-lo, e agora
que há, só será implementada em 2006. Pelos vistos esta indústris tem muita força e faz o governo esquecer as
suas obrigações com a saúde pública. Quem me levou a escrever este artigo, foi uma pessoa amiga que estava
preocupada com este assunto. Ela e todos nós temos razão para estar preocupados, só o nosso governo é que
não está.
A HISTÓRIA DO COLESTEROL
Desde o princípio do século passado, que se sabe que uma gordura que existe no nosso sangue, o colesterol, quando está elevada pode ser um factor importante nos ataques de coração. Ao princípio julgava-se que o
aumento do colesterol era a única causa dos ataques de coração e que todas as gorduras eram perigosas. Hoje
sabe-se que o assunto é mais complicado, e que o colesterol é apenas um dos "criminosos" e que ele ACTUA
quase sempre em conjunto com outros "cúmplices", que são tanto ou mais perigosos tais como fumar, diabetes,
tensão arterial elevada, obesidade e falta de exercício. A razão porque este "criminoso" é mais falado do que os
outros, seria razão para outro artigo ligando a indústria farmacêutica, com as questões de saúde - gastam-se biliões de dólares em remédios para o colesterol e um comprimido destes remédios, pode custar um ou dois
dólares. Isso porém ficará para outra altura.
Voltando ao colesterol sabe-se hoje que há duas qua-lidades de gorduras, as más ou "saturadas" e as boas
ou "não saturadas". As chamadas más dão origem ao "colesterol mau" conhecido em inglês pelas iniciais L.D.L.
hoje usadas em todo o mundo.
Quanto ao "colesterol bom", o H.D.L. será infuênciado pela ingestão da gordura boa, a não saturada.
Sabe-se que as gorduras que fazem subir o H.D.L. são duma maneira geral de origem vegetal ou existem no
peixe.
Quanto à gordura má, o L.D.L. estaria relacionada com a ingestão de gorduras animais, como o toucinho e
as carnes gordas.
Na lista das gorduras boas estão os óleos de milho, soja e claro o nosso querido azeite, que com as sardinhas
assadas (gordura de peixe), sabem bem e são bons para a saúde.
Claro que o assunto é um pouco mais complexo, mas esta é uma explicação que me parece simples e fornece
a informação necessária.
UMA GORDURA
Os químicos que trabalham para a indústria alimentar, descobriram que se fizessem passar um gáz perfeitamente inofensivo, chamado hidrogénio através de um óleo vegetal, a alta temperatura, produziam um tipo de gordura chamado "trans fatty acids" ou para simplificar "trans fats" ou gordura hidrógenada.
Esta gordura tem na realidade, qualidades excepcionais, que entusiasmaram a indústria. Assim, é possível
transformar uma gordura líquida, numa com a consistência de manteiga a qual se pode espalhar no pão.
As gorduras hidrogenadas tornam os alimentos mais apetitosos, dão-lhes um bom aroma, melhor textura e
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até duram mais tempo. Por esta razão a indústria alimentar, começou a adicionar esta nova gordura aos alimentos mais variados. Algumas das marcas, que sinceramente desconheço pois nunca como esse género de
alimentos, citados num artigo do Globe and Mail são, GOLDFISH, KELLOG'S Blueberry Waffles, DORITOS corn
chips, BETTY CROCKER roll-ups, McCAIN pizza pockets, peixe congelado BLUE WATER, ARROWWROOT,
HANDISNACK e Popcorn (pipocas) feito no micro-ondas.
Também muitos petiscos que se vendem nos bares e restaurantes desde batatas fritas até "onion rings"
(aneis de cebola), assim como hamburguers do McDonald's, Big Mac e Burguer King, têm grande quantidade
das tais gorduras hidrogenadas.
PIOR QUE O TOUCINHO
Nos últimos anos, vários trabalhos científicos, especialmente o famoso estudo da saúde de 100.000 enfermeiras nos Estados Unidos, que foram seguidas durante 20 anos, demonstraram que as "trans fats", são duas
vezes mais perigosas que a gordura animal.
Nesta medida, muitos produtos que hoje se vendem nos mercados, imitando manteiga, feitos com óleos vegetais, endurecidas pelo tal método de os aquecer e fazê-los atravessar por hidrogénio a que me referi, estão
cheios de "trans fats", o que os fazem muito mais perigosos do que a própria manteiga!
Aquilo que mais me ofende e preocupa, é o facto que muitas pessoas, que por razões médicas necessitam
de ter cuidado com o seu colesterol, são enganados ao lerem as embalagens dos alimentos que não mencionam
a existência de "trans fats". Afinal elas ficam satisfeitas porque um produto alimentar não tem colesterol, sem
saberem que ele contém trans fats que são duas vezes mais perigosas. Isso sucede com frequência, em certas
margarinas que foram produzidas usando óleos vegetais, que adquiriram a consistência da manteiga, transformando parte da gordura em trans fats.
Sabe-se hoje, que enquanto as gorduras animais como a manteiga ou o toucinho fazem subir no nosso
sangue o colesterol mau, o L.D.L., mas também aumentam o bom, o H.D.L., as "trans fats" ou gorduras hidrogenadas, apenas aumentam o L.D.L., que como se sabe é o colesterol que é perigoso para o coração.
Estudos nos últimos anos demonstraram que as "trans fats", além de aumentarem o número de ataques de
coração, também podem levar à diabetes do tipo 2, que é um dos grandes problemas de saúde da nossa época.
Também é de notar, que um estudo entre jovens escuteiros, feito recentemente pelo Dr. Brian McCrindle do
Hospital for Sick Children, mostra que 5% das crianças tinham peso a mais e que muitas delas já mostravam os
indícios de futuras doenças de coração. A razão para esta situação, é a falta de exercício, o longo tempo dispendido sentado em frente da televisão e do computador comendo snacks (petiscos) como batatas fritas e
dezenas de alimentos que se compram já empacotados, os quais estão cheios de trans fats, açúcar e sal.
SOLUÇÕES
Numa época em que por razões económicas e sociais, que não irei abordar neste artigo, pais e crianças são
obrigadas a comprar produtos que já vêm empacotadas e prontos a comer, aquilo a que se chama em inglês
"snacks" e "processed food" , o consumo de trans fats continua a aumentar. Umas vezes a razão para esta forma
de comer é a falta de tempo, embora o "brain wash" (lavagem ao cérebro), produzida pela propaganda comercial na televisão, que nos quer convencer a comprar toda a espécie de "junk food", tenha um papel fundamental
no consumo deste tipo de alimentos.
Depois de grande resistência da indústria alimentar, o governo do Canadá lá decidiu a passar uma lei que irá
obrigar os produtores de alimentos a colocarem nas embalagens a lista completa da sua composição, incluindo
as trans fats. Infelizmente esta lei só entrará em vigor em 2006! Pelos vistos a indústria não está com pressa e
o governo não tem coragem de os ofender.
Por outro lado, tenho a certeza que a maioria das pessoas não irá ler aquela lista do conteúdo da embalagem,
escrita em letras quase microscópicas, e mesmo que o façam ficarão confusos com o seu conteúdo. Espero
porém, que quando finalmente as embalagens que contêm alimentos tragam a verdadeira lista do seu conteúdo,
o leitor rejeite aquelas que indicam que existem, "trans fatty acids", "trans fats" ou "hidrogenated fats", que são
os três nomes por que é conhecida esta gordura nefasta, criada artificialmente pela indústria alimentar.
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A propósito existem mínimas quantias de trans fats em alimentos naturais como o leite e a carne. Dizem
porém os cientistas, que seria preciso beber 200 litros de leite para ingerir a mesma quantidade desta gordura,
que existe num snack.
Ao que tenho lido, a indústria de alimentos está a tentar arranjar uma forma de substituir as "trans fats" por
outro produto que não seja nocivo para a saúde, e até é possível que quando a lei fôr implementada em 2006,
já tenham desaparecido os trans fats da alimentaçào humana.
Até lá, aconselho os leitores a voltarem aos hábitos saudáveis dos nossos pais e avós - comprem carne,
peixe, frutas, hortaliças e cozinhem-nos vós próprios. Sempre tive desconfiança de alimentos que vêm metidos
em pacotes.
Na Dinamarca, o governo, com uma coragem política que pelos vistos falta aqui na terra em que vivemos,
não teve medo das grandes multinacionais que hoje controlam a indústria dos alimentos, e pura e simplesmente
proíbiu o uso de trans fats.
Infelizmente essa coragem ainda não chegou ao Canadá. Uma vez que essa proibição ainda existe no
Canadá, o meu conselho é voltarmos à forma de comida que existiam até há poucos anos e cozinharmos tudo
o que comemos em vez de comprar a alimentação em pacotes. Aquilo que cozinhamos, sabe melhor, é bom para
a saúde e até é mais barato. Infelizmente, devido à influência nefasta da televisão tenho visto crianças a
recusarem "hamburguers" cozinhados com todo o cuidado e carinho pelas mães porque querem McDonald's, ou
outra coisa semelhante que viram na televisão. Não há dúvida que é díficil ser pai ou mãe, nos tempos que vão
correndo. Sei até dum caso dum miúdo que se foi queixar à professora, que os pais o tratavam mal, pois não
lhes compravam McDonald's.
No que se refere às crianças, reconheço que pais, avós e outros que são responsáveis pelos jovens têm à
sua frente uma tarefa monumental. Não vai ser fácil convencê-los a comer bananas, maçãs, amêndoas, nozes,
laranjas e comida feita em casa, quando eles estão a ser submetidos à lavagem ao cérebro, administrada pela
televisão que os quer convencer que junk food desde os Big Macs às McCain pizza pockets, incluindo dezenas
de outros produtos nefastos para a saúde, são aquilo que devem comer.
Estranha sociedade a nossa, em que há leis que nos proíbem de beber uma cerveja num parque público, mas
em que é legal instigar as crianças a usarem alimentos que são prejudiciais para a saúde.
Voice - edição 803 - 03/11/2003
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A luta continua...
Trata-se dum lema revolucionário, mas também se aplica à nossa luta constante contra as doenças a diabetes é uma delas.
Às vezes, até parece que há alguém, ou alguma coisa na natureza, que à medida que os seres humanos dominam ou fazem desaparecer uma doença, produz outras novas ou faz aumentar algumas antigas. Assim, a variola desapareceu da face da terra e muitas doenças como a tuberculose, febre tifóide, lepra, tornaram-se tão
raras, que nos tempos modernos, e em países desenvolvidos como o Canadá quando surgem vão parar aos jornais. Claro que quando eu nasci e a maioria dos leitores, essas doenças eram tão comuns, que se as colocassem
no jornal, o Diário de Notícias,jornal no qual eu aprendi a ler , seria do tamanho de uma lista telefónica.
Hoje, como sabemos vão aparecendo algumas doenças novas, como é o caso da SIDA e do SARS (sindroma respiratório agudo - SRA). Também algumas doenças como a diabetes, pouco importantes no passado,
começam a tornar-se comuns, a ponto de num estudo recente, apresentado na última reunião da Associação
Canadiana de Diabetes, se ter afirmado que 16,5 milhões de canadianos, isto é metade da população, estão em
perigo de contrair a doença. No momento presente existem mais de dois milhões de diabéticos no Canadá.
A propósito, devo esclarecer que a doença a que me refiro é aquela que é hoje chamada diabetes tipo 2, que
é uma doença que geralmente aparece na meia idade ou velhice e que pode na maioria dos casos, ser controlada com dieta e comprimidos. A outra diabetes, a de tipo 1, que surge em crianças ou jovens, é uma doença
aguda muito grave, que leva normalmente o doente para o hospital, e que causará a morte em poucos dias, a
não ser que começe a levar insulina.Esta doença, chamada antigamente, Diabetes Juvenil ou dependentes da
insulina, não tinha tratamento até à descoberta deste medicamento em 1921, por sinal em Toronto, na College
Street por quatro ciêntistas canadianos os Drs. Banting, MacLeod, Beste Colip, do que resultou que os dois
primeiros tivessem recebido o prémio Nóbel, que dividiram pelos outros dois, um assunto que originou grande
polémica nessa época. Como os meus leitores assíduos sabem o meu pai foi um dos primeiros portugueses a
receber insulina que lhe salvou a vida e permitiu que eu viesse a nascer anos mais tarde e hoje, esteja a escrever este artigo a cerca de um quilómetro do edifício da College Street aonde foi descoberta a insulina.
MAIS VALE PREVENIR...
Mais vale prevenir do que remediar, diz a sabedoria do povo.
Embora, eu ou qualquer dos que me estão a ler, a não ser que sejam muito jovens, possamos contrair a diabetes do tipo 2, não há dúvida que há factores que hoje se sabe serem capazes de aumentar as possibilidades
de ser atingido por esta doença. Às vezes o público, tem uma certa dificuldade de perceber o conceito de risco,
quando os médicos e ciêntistas dizem que uma doença é "causada" por certas coisas. Claro que no caso da diabetes existem pessoas magras, activas, e que fazem tudo certo na sua vida, que contraem a doença mas não
há dúvida que aqueles que são gordos, inactivos, que fumam, têm uma má alimentação têm mais possibilidades
de serem diabéticos. Um bom exemplo será o risco de ter um acidente de automóvel. Ninguém tem dúvidas, que
guiar sem cuidados, tendo bebido, ou a grande velocidade; aumenta as possibilidades de um desastre, embora
alguns tenham tão pouca sorte que sofrem um acidente a guiar devagar e com cuidado.
No momento presente, não se sabe ao certo o que causa a diabetes do tipo 2. Sabe-se porém, que há certos factores que aumentam as possibilidades de ter diabetes.
É conhecido que certos grupos étnicos, tais como os povos nativos do Canadá (índios e inuit), indianos, índios
sul-americanos e pessoas de raça negra, têm mais possibilidades de ser atingidos por esta doença. Também
certas famílias, parecem terem mais casos de diabetes, embora hoje a doença seja tão comum, que é difícil
saber qual é a influência da hereditariedade.
Finalmente, um dos factores, que também não podemos controlar é o da idade. Depois dos 40 anos,
queiramos ou não, temos mais possibilidades de contrair esta doença, razão porque todas as pessoas que
atingem esta idade, devem pedir aos seus médicos que verifiquem o nível do seu açúcar no sangue.
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UM ASSASSINO SILENCIOSO.
Antes de ir mais longe, é preciso lembrar que a diabetes é uma doença séria, e o que é pior pode existir
durante muitos anos, sem dar sinais de si. Os peritos nesta matéria, dizem-nos que a maioria dos diabéticos,
passaram cerca de cinco anos sem saber que tinham a doença.
É pois essêncial, que todas as pessoas, depois dos 40 anos assim como as mulheres grávidas verifiquem o
seu açúcar, de preferência, em jejum. Ele não deverá exceder 6,1 (em inglês 6.1), embora só se considere diabetes quando se atinge os 7. Aqueles cujo açúcar está entre os 6,1 e os 7 estão num estado de pré-diabetes, e
poderão evitar o aparecimento da doença se usarem as medidas preventivas, que mencionamos mais adiante.
Quanto à diabetes tipo 2, normalmente não dá sintomas nenhuns durante anos, mas poderá levar a complicações graves, atacando o aparelho circulatório, causando ataques de coração, tromboses no cérebro ou outras
áreas do corpo, diminuindo a circulação nos membros inferiores, destruindo os rins ou os nervos, ou levando a
problemas da visão que poderão chegar à cegueira.
Sabe-se hoje, que controlando o açúcar no sangue, é possível impedir ou pelo menos retardar os danos causados pela diabetes.
Merece pois a pena descobrir a diabetes o mais cedo possível.
UMA EPIDEMIA?
A diabetes tipo 2, uma doença até há 50 anos relativamente pouco comum no Canadá, está hoje a atingir
numeros assustadores.
É importante que saibamos quais as razões para esta "epidemia".
Umas são impossíveis de evitar, mas conhecê-las deverá levar os atingidos a tomar medidas para a prevenção da doença.
Causas impossíveis de evitar, são o ter uma família com muitos casos de diabetes, o grupo racial, tais como,
raça negra, nativos e indianos e finalmente uma coisa a que nenhum de nós escapa envelhecer.
Como é sabido, a população do Canadá está a envelhecer. Por um Lado, cada vez as pessoas duram mais
anos, um facto óbvio, mas por razões que desconheço é negado na nossa comunidade, por outro, cada vez
nascem menos crianças. Com a maioria esmagadora das mulheres no Canadá a usa-rem comprimidos anticoncepcionais, dispositivos intrauterinos e outras formas de planeamento familiar, apesar das regras impostas por
várias religiões do país como a católica e certos grupos protestantes, judaicos e muçulmanos, o número de bebés
que nascem não é suficiente para substituir os que vão morrendo e a população vai envelhecendo, desta maneira
aumentando o numero de pessoas que estão na idade de contrair diabetes. Raça, idade, história familiar, são
coisas que não se podem modificar e que apenas poderão chamar a atênção dos atingidos, para terem o cuidado de se precaverem contra a diabetes. Segundo o professor Keith Dawson da Universidade da British Columbia,
citado no Globe and Mail 60% dos casos de diabetes podem ser evitados, com exercício e uma dieta equílibrada.
Vejam agora alguns factores, que são responsáveis pelo aumento da diabetes neste país, que ao contrário
dos acima mencionados são evitáveis.
Peso excessivo. Dizem os estudiosos deste assunto que o peso excessivo, especialmente na barriga é um
dos factos, que leva à diabetes. Se o leitor medir a sua cintura e for mais de 100 centímetros para os homens e
90 para as mulheres, está em perigo de contrair diabetes. Aproveite a oportunidade, páre de ler este artigo e vá
já medir a sua cintura.
Infelizmente, a população deste país e de quase todas as nações desenvolvidas está a aumentar de peso,
começando pelas crianças. Noutro artigo abordaremos este assunto, mas os especialistas falam hoje duma epidemia de obesidade entre as crianças. Sabe-se hoje, que muitas dessas crianças já começam a mostrar sinais
de diabetes e até de doenças de coração, devido ao seu excesso de peso.
A propósito, não podemos culpar as pobres crianças ou até os pais, pois elas basta olharem para a televisão
para serem bombardeadas por toda a espécie de anúncios comerciais promovendo alimentos que são impróprios
para a saúde e fazem-nos engordar. É uma vergonha nacional, que o governo não tome medidas para proteger
as crianças contra esta propaganda nefasta para a saúde dos jovens da nação. Falta de exercício. Desde tenra
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idade, que os habitantes deste país se habituaram a sentarem-se defronte da televisão ou do computador e a
terem uma vida inactiva. Um factor importante nessa vida sedentária e nefasta para a saúde, é o automóvel,
inimigo da nossa saúde e do ambiente. Existem pessoas que para ir à loja da esquina, possivelmente para comprar "junk food", como batatas fritas ou coca-cola, usam o carro!
Sabe-se hoje que meia hora diária de exercício, como andar com passo apressado e sem parar, é o suficiente
para reduzir as possibilidades de evitar contrair diabetes.
QUE FAZER?
Se não podemos mudar a nossa idade e fazer o tempo voltar para trás, ou mudar a nossa origem étnica ou
famílias é possível tomar algumas medidas para evitar a diabetes.
Vários estudos, como um publicado recentemente na prestigiosa revista médica New England Journal of
Medicine, sugerem 4 medidas que podem ser tomadas, para lutar contra a diabetes:
1 - Diminuir o nosso peso. Não é preciso ficarmos esqueléticos como aqueles modelos, que aparecem na televisão, que parecem ter saído dum campo de concentração, mas evitar peso excessivo é uma medida preventiva importante. Os 100 centímetros de cintura para os homens e 90 para as mulheres, são uma boa maneira de
verificarmos o nosso peso. Claro que de pequenino é que se torce o pepino, como diz o nosso povo e é
necessário começar com as crianças. Uma criança gorda tem grandes possibilidades de vir a ser um adulto gordo
e contrair diabetes.
2 - Exercício físico. Mais uma vez deve começar de tenra idade e acabar, quando morremos. Não evita só a
diabetes, mas reduz as possibilidades de ataques de coração,osteoporose (enfraquecimento dos ossos) e até de
certos cancros.
3 - Não fumar. É tão obvio que nem merece a pena gastar mais tempo com o assunto.
4 - Uma alimentação saudável. Sabe-se hoje que o açúcar não é um factor muito importante na diabetes. A
propósito o açúcar do sangue chamado glucose, não é nenhum dos que comemos, que são su-crose para o açúcar, galactose no leite e fructose com a fruta. Enfim, tudo o que comemos, mesmo as gorduras, são transformadas no nosso corpo em glucose, o açúcar do sangue. Sabe-se hoje que embora, uma dieta adequada deva
ter pouco açúcar, ele não é um dos factores mais importantes na diabetes. Os peritos no assunto aconselham
hoje uma alimentação rica em vegetais, como feijão, favas, ervilhas e outros vegetais, como saladas, couves e
bróculos, pão especialmente escu-ro (whole wheat) e nozes, amêndoas, amendoins e outras sementes, aquilo
que em inglês se chama "nuts". Também é aconselhável cortar nas gorduras e usar as chamadas não saturadas
como azeite e óleos de soja e milho. Será aconselhável reduzir a quantidade de carne especialmente "vermelha" e aumentar o peixe. Evitar açúcar refinado, e substiuí-lo por frutas e outras formas naturais de açúcar. Álcool
em moderação também é aconselhado, mas não pensem que se pouco é bom, muito será melhor.
CONCLUÍNDO.
A diabetes, é mais uma doença que à semelhança de tantas outras, poderá ser evitada se for possível consciêncializar o público, para tomar medidas preventivas como fazer exercício e ter uma alimentação educada.
Combater a "epidemia" da diabetes, está nas nossas mãos.
Também os Governos, provincial e federal deverão cumprir a sua obrigação de proteger a saúde dos canadianos especialmente os jovens, promovendo campanhas de prevenção desta doença e promulgando legislação
que nos protejam a nós e às nossas crianças contra a lavagem ao cérebro nos média que nos instiga a consumir
alimentos nocivos para a saúde.
Mais um assunto, em que a saúde depende de decisões políticas.
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CÂMARA DE TORONTO
E O PARTIDO LIBERAL
MUDAM DE DIRECÇÃO
Na semana passada, com a eleição de David Miller para presidente da Câmara, e Paul Martin para líder
do partido liberal é caso para dizer que Toronto virou à esquerda e o governo federal do Canadá, para a
direita. Trata-se de mudanças, que nos poderão atingir a todos.
Esta foi uma semana em que muito se falou de política. Uma vez que estas mudanças, têm possibilidades
de alterar alguns aspectos essênciais na nossa vida, desde a limpeza na cidade de Toronto e ao trânsito nas
suas ruas, até aos serviços de saúde ou o valor do dólar. Iremos dedicar esta coluna a este assunto. Mais uma
vez, nós os habitantes deste país, iremos quer queiramos ou não ser influênciados na nossa vida pessoal, pelos
acontecimentos políticos, no Canadá.
O CENTRO DO PAÍS.
Qualquer habitante do Canadá, viva ele na College Street em Toronto, na Mavis em Mississauga ou até na
Columbia Britânica ou na Alberta, é influenciado pelo que se passa na cidade de Toronto. Na realidade, por cada
dólar do rendimento nacional, mais de vinte e cinco cêntimos, são produzidos em Toronto aonde está a maior
bolsa do país e as sedes dos maiores bancos e instituições financeiras. A eleição do Presidente da Câmara, para
substituir Mel Lastman, um sujeito que não tinha categoria para ser regedor da freguesia mais pequena e atrazada do Canadá ou de Portugal, foi uma luta política interessante, em que se debateram assuntos essenciais e de
importância para a população, em vez duma campanha eleitoral à americana em que quem ganha é o candidato com melhores anúncios, uns dentes mais brancos ou os músculos maiores, como sucedeu recentemente na
Califórnia em que um actor de terceira categoria, que ganha o seu dinheiro a fazer filmes violentos e imo-rais, foi
eleito o governador do maior estado dos E.U.
Em Toronto, assistimos a uma verdadeira campanha política, em que se debateram os assuntos. Pessoalmente, pela primeira vez, em 25 anos como votante no Canadá, mudei a minha opinião, durante a campanha
eleitoral.Tendo começado por apoiar Barbara Hall, estive no lançamento da sua campanha no cinema
Paramount, acreditei que ela seria o líder que a cidade de Toronto necessitava.
Nessa altura David Miller, parecia um esquerdista a querer dividir o voto progressista e assim favorecer os
candidatos suportados pela alta finança, como John Tory.
Infelizmente os meses passaram e Barbara Hall revelou falta de espírito de liderança, não tomou posição em
nenhum dos assuntos sérios sociais da cidade e o que é pior aliou-se com os financeiros que querem construir
um aeroporto na ilha em plena baixa da cidade e fazer os aviões de jacto voarem à frente da janela da sala em
que estou a escrever. Esta ideia disparatada, rejeitada por cidades como Tóquio, Chicago, Amesterdão e outras,
acabou com o meu apoio pela Sr. Hall, e foi reforçada pelas críticas de dois colunistas que muito respeito,
Landsberg no Toronto Star e John Barber no Globe and Mail.
No fim, uma vitória para a esquerda com David Miller com 44% (285.286 votos), John Tory com 38%
(250.960) e Barbara Hall com um distante terceiro lugar a 9%. Quanto a Nunziata e Jacobeck, mais dois candidatos das direitas com 5% e 1%, não tiveram suficiente apoio popular. Luis Silva, um luso-canadiano que foi
uma das 44 pessoas que concorreram ao lugar, obteve 1.078 votos.
Embora, os vereadores e o presidente da câmara não sejam eleitos em nome dos partidos políticos, é evidente que duma maneira geral, houve uma viragem para a esquerda no eleitorado, começando pela eleição de
David Miller, um membro do NDP e a eleição de vários simpatizantes deste partido ou da ala esquerda do partido liberal, para vencedores.
Essa onda de esquerda, veio infelizmente atingir, um excelente candidato, com ideias progressivas, inteligente e até um membro do partido socialista português, a nossa Ana Bailão. Este candidato, o qual apoiei, tinha
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recebido a classificação de A+ pelo grupo de artistas de Toronto e pela Aliança pelo Ambiente, duas organizações progressistas desta cidade. Infelizmente, o facto de ter sido assistente de Mário Silva que, ao que me parece injustamente, teria ganho a reputação de estar muito envolvido com a alta finança e tomar posições de direita na Assembleia Municipal, prejudicou-a e levou-a a ser rejeitada pela revista semanal Now e outros grupos de
esquerda.
Adam Giambrone, que tinha sido derrotado por Mário Silva na eleição anterior, por uma pequena margem,
recebera o apoio de "Labour Council" (orgão de cupula do movimento sindical de Toronto) e tinha trabalhado arduamente naquele bairro, veio derrotar Ana Bailão. Alguns comentadores, sugerem que mesmo Mário Silva, o
qual também teve o meu apoio, teria dificuldade em vencer contra Adam Giambrone que tinha o suporte do NDP.
Seja como fôr, faço votos que Ana Bailão, ou no bairro 18 ou noutro lado, venha a concorrer outra vez. Ela é uma
jovem com grandes qualidades, que muito poderá honrar a comunidade luso-canadiana e o país que escolheu.
Coragem Ana, não desistas, nós os luso-canadianos esperamos muito de ti! Enfim é pena, que pela primeira vez
em quase 12 anos, não exista um autarca luso-canadiano, na cidade de Toronto, para receber os nossos compatriotas que nos visitam.
O QUE É O "MAYOR"
A eleição de David Miller, um advogado brilhante, que se formou em economia numa das universidades mais
prestigiosas do mundo, Harvard, com a nota máxima magna cun laud, que há oito anos deixou uma das maiores
empresas de advogados na famosa Bay Street a Aird & Bertis para concorrer como vereador, aonde deve ganhar cerca de 5 ou 6 vezes menos, é uma esperança para a cidade de Toronto. Com boas relações nos meios
financeiros e políticos de Toronto, como o advogado e empresário Tom Kierans, o arquitecto Jack Diamond e
Peter Do-nulo que foi o chefe de relações públicas de Jean Chrétien, David Miller oferece a todos nós, que vivemos em Toronto ou que de certo modo estamos ligados ao desenvolvimento e prosperidade desta cidade, que
são afinal todos os que habitam o Ontário ou até o Canadá, a esperança de alguém que irá trabalhar para
"limpar" a câmara municipal de ineficiência e corrupção e tentar resolver os problemas que estão lentamente a
destruir esta cidade. Depois dum palhaço como Mel Lastman - não me irei alongar contando mais uma vez como
me senti envergonhado com o seu comportamento quando, com ele fui à abertura da Expo em Lisboa - é altura
de termos um pre-sidente de câmara ao nível de uma cidade como Toronto.
É no entanto importante notar, que no nosso sistema o Presidente da Câmara, embora com o título de Mayor,
apenas tem um voto na assembleia, e terá de trabalhar em conjunto com os outros ve-readores. Felizmente, com
um terço de novos vereadores eleitos, e com uma maioria deles com ideias progressivas e modernas, é de esperar que com a liderança de David Miller, a cidade de Toronto, volte a desenvolver-se e a progredir. Finalmente
temos um presidente da câmara de que não nos envergonhamos quando algum estrangeiro nos visitar.
DEMOCRACIA À CHINESA
O actual líder da China, nomeado no último congresso do Partido Comunista chinês não foi de forma alguma
uma surpresa ou teve que concorrer contra outros candidatos. Durante os últimos anos, os estudiosos da política chinesa notaram que o futuro líder, começara a lentamente a mobilizar aliados nas diversas estruturas do partido, de forma que quando chegou a altura da eleição apenas existia um pretendente ao lugar, já conhecido pelo
média chinês e até estrangeiro. A eleição do novo líder do partido liberal do Canadá, que automáticamente
tomará a posição de Primeiro Ministro da Nação, passou por um processo semelhante.
Desde que no ano 1990, o Sr. Paul Martin por sinal filho de um antigo ministro liberal, apesar de ter tentado
nunca conseguiu ser primeiro ministro, foi derrotado pelo líder do partido liberal até à semana passada Jean
Chrétien, que o Sr. Martin tem estado a arranjar preparar a sua ascenção ao poder. Diga-se de passagem que
desde esse tempo eles se começaram a detestar. Paul Martin filho dum ministro, bilingue, falando inglês e
francês correctamente, tendo frequentado as melhores escolas e universidades não admitia que um advogado,
formado numa pequena universidade do Quebeque incapaz de se exprimir bem em inglês, alguns dizem que até
esse francês, lhe roubasse o lugar que ele julgava pertencer-lhe. Por outro lado Jean Chrétien um homem agressivo e até violento, que o diga o pobre do manifestante a quem ele epretou o pescoço ou o advogado que ele
espancou antes de ter entrado na política odiava Paul Martin, por lhe querer tirar o lugar a quem ele julgava ter
o direito depois de durante muitos anos ter servido Pierre Trudeau. Desde essa altura eles se detestaram.
Ajudado pelas contribuições financeiras de muitos membros da alta finança - o Sr. Paul Martin além de político
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também é milionário e ex-dono duma das maiores empresas de transportes marítimos da nação - ele tem pouco
a pouco infiltrado as organizações do partido liberal neste país, num processo que durou 13 anos.
Depois de ganhar por duas vezes as eleições, era de esperar que Jean Chrétien segundo a tradição canadiana, se demitisse, para dar lugar a outra pessoa para governar o país. Sucede porém que Jean Chrétien, tem
uma característica típica de António de Oliveira Salazar, isto é não querer abandonar o poder. Desta maneira,
depois de ganhar duas vezes aí foi ele para uma terceira eleição, no ano 2000. Entretanto, o Sr. Paul Martin,
lançou uma campanha habilidosa nos média para convencer o público que Jean Chrétien já cá estava há muito
tempo e que era a altura de lhe darem uma oportunidade, tanto mais que o seu pai não conseguira ser primeiro
ministro. Com a possibilidade duma convenção para escolher o novo líder alguns ministros como Allan Rack,
John Manley e Sheila Copps, ainda tentaram iniciar uma campanha para a liderança do partido, mas verificaram
que por essa altura Paul Martin já tenha milhões de dólares de contribuições e praticamente tomado conta de
quase todas as organizações dos círculos eleitorais (riding associations). Dessa maneira, o pobre Jean Chrétien,
viu-se derepente sem apoio, com o chão minado debaixo dos pés e teve de muita má vontade de declarar que
se demitiria.
No momento em que estou a escrever, Mr. Jean Chrétien já se despediu num discurso em que se elogiou a
ele próprio, ignorou o trabalho de Paul Martin que foi ministro das finanças que acabou com os déficits e não teve
uma palavra amável para o seu sucessor.
Em entrevistas a vários jornais e à CBC, ele evitou sempre mencionar o nome de Paul Martin. Este ódio de
Jean Chrétien pelo seu sucessor, foi notada por vários comentadores políticos como John Ibbitson no Globe and
Mail, que declarou que a festa de despedida, fora estragada pela atitude do Primeiro Ministro em relação ao seu
sucessor.
Paul Martin, um político muito mais à direita do que Jean Chrétien, irá possívelmente mudar muito da política interna e até externa, do país especialmente no que se refere às relações com os Estados Unidos.
Uma coisa positiva da plataforma de Paul Martin, que até agora pouco tem falado dos seus planos futuros é
o de estabelecer maior democracia dentro do grupo parlamentar e do partido liberal.
Conforme disse noutro artigo, o Primeiro Ministro do Canadá, é um "ditador" eleito de 4 em 4 anos e a maioria dos deputados que não têm assento no gabinete de ministros, os chamados "backbenchers", porque se sentam nas bancadas das últimas filas, não têm poder nenhum e apenas se limitam a votar, seguindo as instruções
do chefe do grupo parlamentar a que se chama muito a propósito "whip" (chicote). Umas outras ideias de Paul
Martin, com as quais estou absolutamente de acordo, é a sua intênção de conseguir que no Parlamento existam
52% de mulheres deputados, representando assim a populaçào do país, melhorar as relações com as províncias, defender o nosso sistema de saúde e ajudar mais as cidades aonde afinal vivem a maioria dos canadianos.
No momento em que este jornal chegar às mãos do leitor ou leitora, Mr. Paul Martin terá sido eleito por cerca
de 99% dos votos, o único candidato que resta Sheila Copps é apenas simbólico, sem qualquer debate sério ou
um processo de escolha democrática.
Democracia à moda chinesa no Canadá...
Comparada com o debate, e o longo processo eleitoral que levou à eleição de David Miller para Presidente
da Câmara de Toronto o processo para a escolha do Primeiro Ministro do Canadá é uma farsa, semelhante ao
que se passou na China e acontecia na União Soviética e democracias populares, das quais tão mal se falava.
Bem ou mal, eleitos oxalá que David Miller e Paul Martin consigam desempenhar a difícil tarefa para que foram
escolhidos, para bem do Canadá e de todos nós que cá vivemos.
Voice - edição 805 - 17/11/2003

138

Dr. Tomás M. Ferreira - Voice Luso-Canadian Newspaper Ltd.

PEDRAS E INSTITUIÇÕES
Erigir monumentos, é uma boa maneira de assinalar a nossa presença, neste país. Porém nos tempos
que correm e numa sociedade moderna, há coisas mais importantes que as pedras, que se usavam no
passado, para marcar a nossa presença.
Assinalar a sua presença, é uma daquelas tendências que são comuns a todos os seres humanos. Ainda me
lembro que quando era miúdo, ía mais outros companheiros da minha idade, com grande ofensa da minha avó
que tinha a mania das "finuras", para a Quinta dos Peixinhos, uma área de "floresta virgem", no meio da cidade
de Lisboa, em que nós meninos citadinos, podíamos ter contacto com a natureza, e correr pelos campos, trepar
às árvores e atirar pedras aos coelhos, em quem nunca acertávamos. Nesse paraíso rural, nós construímos com
bocados de madeira, aquilo que apelidámos dum forte, espécie de padrão para assinalar a nossa presença.
Também gravávamos, às escondidas, as nossas iniciais nos bancos dos jardins e ainda há poucos anos descobri no miradouro da Senhora do Monte as iniciais M.T.B.F., que correspondem ao meu nome completo.
A maioria das culturas humanas, têm erguido monumentos a assinalar a sua presença desde as piramides
do Egipto aos inukshuks dos inuit (esquimós) e as colunas dos tótemes, feitas pelos índios da costa oeste do
Canadá.
Também os nossos antepassados, como todos sabem, durante as descobertas, erigiram por esse mundo
fora, padrões a assinalar a sua presença nas terras que tinham descoberto.
Talvez por causa desses padrões das descobertas, a nossa gente, como fez notar o professor David Higgs
da Universidade de Toronto, um estudioso muito perspicaz da comunidade portuguesa no Canadá, tem a tendência de erigir monumentos por todos os la-dos, em vez como sucede na maioria das sociedades modernas, criar
instituições para comemorar e assinalar a sua presença no sítio aonde estão.
PEDRAS E MAIS PEDRAS
Em Toronto, que eu me lembre temos um padrão de descobrimentos, já inugurado três vezes - quando foi
colocado na posição original, mudado para a sua presente localização e com as melhorias recentes o qual está
à espera de mais uma cerimónia, quando finalmente vierem os calceteiros de Portugal, para completar a obra.
Na College, no edifício aonde está situada a sede da First Portuguese, existem três monumentos entre os
quais uma estátua de Camões, que também foi inaugurada três vezes. Não muito longe na Dundas Street, existe
mais uma pedra, para comemorar a visita do Presidente Jorge Sampaio. Um pouco mais para Este, na estação
do metropolitano de Queen's Park está mais um monumento, comemorando a presença portuguesa no Canadá.
Como se não chegas-sem estes monumentos, ao que li nos jornais, existe mais um, desta vez em Mississauga!
Antes de ir mais longe, devo esclarecer, que o que estou a descrever não é uma crítica ao que se tem feito,
mas o reconhecimento dum facto, tanto mais que com excepção de dois, eu estive envolvido nos comités que
erigiram estes monumentos ou procederam às suas múltiplas inaugurações.
Assim, também eu sou responsável por esta abundância de monumentos na nossa comunidade.
Nesta medida, se já há monumentos a mais, devo dizer "mea culpa", na medida em que colaborei, para esta
proliferação de pedras, para a qual me chamou a atenção, já lá vão muitos anos o meu grande amigo Walter
Lopes. Nessa altura não o tomei a sério, hoje penso que ele estava certo.
OUTRAS FORMAS DE COMEMORAR
Neste país, bibliotecas, institutos, instalações hospitalares e até cadeiras universitárias são nomeadas, à
custa duma contribuição claro, com nomes de pessoas, famílias e grupos étnicos.
O "hospital da Bathurst" chama-se afinal Toronto Western Hospital e Centro de Ciências Neu-rológicas
Krembil, a emergência do Monte Sinai é denominada Schwartz/Reissman e as duas alas do hospital, Isadora e
Lawrence Bloomberg, todos no-mes de pessoas que preferiram ter o seu nome numa instituição do que numa
pedra, algures na cidade. De fronte do Monte Sinai fica a parte do Sick Children com o nome da família Black e
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no Toronto General Hospital, na rua ao lado, um dos centros de tratamento e investigação de doenças cardíacas mais famosos do mundo, baptizado com o nome de Peter Munk. Claro que o nome de Monte Sinai, para o
hospital é uma homenagem à comunidade judaica, que é o equivalente duma instituição portuguesa, ser denominada Lusitana. Quanto à maior sala da cidade chama-se Roy Thompson Hall.
Todos sabem que os italianos assinalaram o nome do navegador Cristóvão Colombo, não com um monumento mas com um complexo desportivo recreacional, que tem também serviços sociais e várias residências
para a terceira idade.
Assim personalidades ou comunidades procuram, assinalar a sua presença não com pedras mas com instituições.
Claro que já temos na nossa comunidade a Terra Nova, a Terra Bela e a Vila Gaspar Corte Real, mas ainda
nos falta muito, para chegar ao nível de outras comunidades, mais pequenas e recentes do que a nossa.
Uma das áreas em que ainda nada existe a assinalar a presença portuguesa e a servir a nossa comunidade,
é no das "nursing homes" (lares), que são definidas como instituições para qualquer pessoa, geralmente idosa,
embora estejam abertas a todos com mais de 18 anos, cujo estado de saúde não lhe permite residir em casa. O
pagamento nestas "nursing homes", poderá ser feito pelo residente se ele tiver meios, ou ser subsidiado pelo
estado. Infelizmente, embora existam residências para pessoas idosas, com muitos portugueses, ainda não
fomos capazes de criar uma "nursing home" para a nossa gente.
A importância, de estar numa instituição em que os utentes são todos portugueses, falam a nossa língua, e
se cozinha à nossa moda, é óbvia. Outro ponto importante é que com o desenvolvimento de demencia, como é
o caso da doença de Alzheimer, as pessoas perdem primeiro a língua que aprenderam em adultos e só no fim
o português.
Ainda recentemente, fui visitar uma pessoa amiga à nursing home Kensington Gardens, no sitio onde estava
para ser erigido o novo Doctors Hospital, por sinal construída em parte com o dinheiro que eu e os meus colegas tinham contribuído.O edifício é moderno, bonito, o pessoal parece bem treinado, agradável e competente,
porém na sala de jantar do andar em que eu estava, apenas existiam duas pessoas portuguesas, entre elas
aquele que eu ía visitar, que felizmente fala inglês. Se a pessoa que eu fui visitar, fosse originária da Itália,
Grécia, China ou até de pequenos países como a Estónia ou Macedónia, poderia estar rodeada de compatriotas
num ambiente que lhe lembrava a sua terra natal.
TENTANDO UMA SOLUÇÃO
Quando se formou o comité comemorativo dos 50 anos da presença dos portugueses no Canadá, do qual eu
sou membro, sugeriram como era de esperar várias sugestões para assinalar este ponto importante da história
da comunidade portuguesa e até do Canadá.
Como era de esperar, criámos mais "pedras", mas também sugerimos uma obra, que fosse uma instituição
que servisse a comunidade.
Nessa medida, formou-se um subcomité destinado à criação dum lar dos idosos. Como era de esperar, o trabalho deste pequeno grupo de voluntários não foi fácil, tanto mais que todos sabemos que este não é o tipo de
actividade glamorosa que iria atrair um grande apoio da comunidade, como seria a vinda da equipa do Benfica
ou qualquer cantor famoso. A propósito, lá na terra aonde nascemos, estão a construir estádios por todos os
lados enquanto faltam hospitais e ... lares para a terceira idade.
Depois de muito esforço, este grupo de voluntários, não tendo no curto espaço de tempo de que dispunham
sido capazes de construir um lar, obra gigantesca que exige largas quantias, imenso trabalho e passar por um
processo burocrático, complexo e lento, apresentaram uma solução - a criação duma área exclusivamente portuguesa, numa instituição pertencente a outra comunidade.
Nessa medida, conseguiram uma área, numa "nursing home", chamada Yee Hong Centre (lá estão os chineses a assinalar um nome sem eregirem monumentos), a qual é situada em Mississauga aonde hoje mora uma
boa parte da comunidade portuguesa. Essa "nursing home", que irá ser inaugurada em Dezembro deste ano terá
25 camas que poderão ser destinadas aos portugueses.
Se for possível, preencher estas 25 camas, a gerência da Yee Hong, trabalhará com a comunidade portuguesa no sentido de adaptar a área aos gostos e hábitos dos portugueses, incluíndo a comida e o pessoal.
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Se essas inscrições não se fizerem, a administração da Yee Hong, abrirá esta área a qualquer pessoa, independentemente do seu grupo étnico e perder-se-á esta oportunidade, de termos um lar para os portugueses.
A Yee Hong é uma instituição não lucrativa (non-profit), da comunidade chinesa, que já tem centros em
Scarborough e em Markham. Ela está registada no Canadian Council on Health Services, tendo recebido a mais
alta classificação - "stellar". Neste momento, estão a construir mais um lar, desta vez em Mississauga, na Mavis
Road.
Aqueles que estejam interessados poderão contactar a C.C.A.C. (Community Care Access Centre), a organização do governo do Ontário, que destribui as pessoas por serviços como os lares (nursing homes) cujo telefone
é 905-796-0040 ou falar com a coordenadora do comité a Sra. Teresa Roque no 416-537-5556.
É pena que não tenhamos à semelhança de outras comunidades um "lar", que seja só nosso. Porém se conseguirmos criar um, num edifício que pertence a outro grupo étnico, será um bom passo em frente.
Enfim, tarde ou cedo, acabamos todos por envelhecer, será bom começarmos a pensar no futuro. Quanto a
monumentos, já temos demais na comunidade portuguesa, aquilo que precisamos são instituições, que ajudam
ao nosso desenvolvimento e a assinalar a nossa presença no Canadá.
Um leitor assíduo, escreveu-me um pouco aborrecido porque eu usava a palavra farsa, referindo-me ao
processo de eleição do Sr. Paul Martin, que comparei ao da escolha do líder chinês, cujo nome omiti e que é
Wen Jiabao. Embora não precise de justificar, aquilo que é afinal uma opinião e não um facto ciêntífico, devo
notar que no dia seguinte o jornal nacional do Canadá, o prestígioso Globe and Mail, usou o adjectivo "farsical"
(aquilo que tem as características de uma farsa) para descrever a eleição, ou melhor como lhe chamam sarcasticamente a coroação do Sr. Paul Martin. Pelos vistos o Globe and Mail está a copiar a minha coluna...

Voice - edição 806 - 24/11/2003

141

Dr. Tomás M. Ferreira - Voice Luso-Canadian Newspaper Ltd.

O NOSSO MAIOR INIMIGO
Esta é a melhor altura para abordar a questão da presença de luso-canadianos, na política do país em
que vivemos
Quando se fala no assunto antes das eleições, poder-se-á julgar que se está a favorecer um ou outro candidato. Por outro lado, se deixarmos passar o tempo, dentro de alguns meses os processos eleitorais que decorreram há poucas semanas, estarão esquecidos. Esta, é a ocasião ideal para debater o assunto.
Hoje iremos abordar as últimas elições municipais em Toronto, área do país onde existem mais portugueses
e que poderá servir de paradigma, para qualquer debate sobre o assunto, na nossa comunidade.
MERECE A PENA?
Partirei do princípio que merece a pena para os cidadãos de uma nação civilizada e democrática, participar
na vida política, até porque o voto é uma das formas mais efectivas de defender os nossos direitos. Afinal, milhões de pessoas por esse mundo fora têm sofrido para ter o direito de votarem e ser votadas.
Não faz sentido, protestar ou lamentar-se, como muitas vezes acontece, mas chegar à altura das eleições e
não votar.
Afinal ao não votar, estamos na realidade, a apoiar a situação como ela está. A abstenção do voto, é uma
forma de votar por aqueles que estão no poder. Não merece a pena protestar contra o Inverno rigoroso do
Ontário, porque ele não muda, no entanto foi possível com as últimas eleições mandar embora o Sr. Mike Harris
e o seu sucessor Ernie Eves.
VOTAR NOS "PORTUGUESES"
Nunca é demais afirmar que ninguém na nossa comunidade, poderá votar por um "português", mas sim por
um luso-canadiano, isto é um cidadão do Canadá que é de origem portuguesa.
Também nunca é demais destruir o mito, que vamos eleger uma pessoa para nos "representar". Em primeiro
lugar, um político é eleito para representar todas as pessoas do seu círculo eleitoral ou bairro. Se os media
descobrissem, que um político favorecia apenas os membros do seu grupo étnico, seria perseguido de tal
maneira que na próxima eleição não poderia nem ser eleito para "dog catcher" (apanhar cães vadios), como se
diz no Canadá.
Por outro, esse político que defendia apenas os seus compatriotas, seria no caso dos governos federal ou
provincial sujeito a sanções ou até expulso do grupo parlamentar e no caso das assembleias municipais, votado
ao ostracismo pelos seus colegas.
Diga-se de passagem, que um político, especialmente ao nível municipal não precisa de pertencer ao grupo
étnico daqueles que ele representa, como é o caso do vereador Pantaloni que tantos portugueses conhecem,
para ser um defensor daqueles que representa. No entanto, a eleição de luso-canadianos, é essencial para a
nossa comunidade. Ela dará aos luso-canadianos o prestígio e a projecção que necessitam, para serem realmente aceites neste país. Precisamos de muitos trabalhadores honestos, e isso é uma honra para todos nós,
mas também é necessário que os restantes habitantes deste país saibam que há luso-canadianos, cientistas,
dirigentes sindicais, médicos, advogados, juízes, políticos e desempenhando outras funções de destaque.
Também os nossos jovens necessitam, como incentivo paraprogredirem na vida, terem o conhecimento de
que existem portugueses nas posições mais importantes e prestigiosas desta sociedade. A eleição dum político,
a formatura dum médico, advogado ou engenheiro, a nomeação dum juíz são mais importantes para o prestígio
dos portugueses, que centenas ou milhares de marchas, paradas, lápides, monumentos ou outras formas que
muitas vezes usamos para assinalar a nossa presença nesta sociedade. A propósito, também a existência de
portugueses em posições de destaque, na sociedade canadiana é importante para o nosso prestígio em
Portugal, aonde muita gente tem pouca consideração por aqueles a quem chamam de forma depreciativa "os
imigrantes".
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VOTAR EM LUSO CANADIANOS
Mais uma vez devemos salientar, que é errado e até prejudicial para o prestígio da nossa comunidade votar
num candidato apenas porque é português.
Numa sociedade democrática, devemos votar em quem, na nossa opinião, é o melhor candidato. Tive conhecimento que houve quem criticasse um conhecido elemento da nossa comunidade, porque não tinha apoiado
publicamente um certo candidato luso-canadiano. É minha opinião, que ele está absolutamente no seu direito de
votar ou apoiar quem quiser. A minha crítica não é contra ele, mas contra outro tipo de eleitores, a quem me irei
referir mais adiante.
O voto é uma coisa muito importante para ser dado automaticamente a alguém, apenas porque é português.
Um luso-canadiano poderá não receber o nosso voto, se é incompetente, uma vergonha para a comunidade
ou se ao votar por ele vamos prejudicar a sociedade em que vivemos.
Se eu vivesse no círculo eleitoral de Mississauga Leste, napenúltima eleição provincial em que havia possibilidade de nos termos visto livres do governo do Sr. Mike Harris, que na minha opinião era nefasto para esta
província eu não teria votado por Carlos Faria, uma pessoa por quem tenho a maior consideração, porque ele
ao ser eleito iria ajudar formar um governo conservador. Felizmente, não morava nessa área da cidade e não
tive que tomar a decisão difícil de votar contra o conhecido advogado luso-canadiano que afinal nessa altura foi
eleito, assim como o governo conservador do Sr. Mike Harris.
O CANDIDATO IDEAL
Ana Bailão, mulher, luso-canadiana, jovem, progressista, educada, boa oradora, inteligente e com anos de
experiência na Camara Municipal, aonde trabalhou com o vereador Mário Silva, era sem dúvida o candidato ideal
para um português apoiar.
Como é sabido nos últimos 12 anos temos tido um luso-canadiano como vereador na Camara Municipal de
Toronto. Começámos com Martinho Silva e mais tarde, com a eleição de Mário Silva chegamos a ter dois elementos na Assêmbleia Municipal. A derrota eleitoral de Martinho Silva e há poucos meses a decisão de Mário
Silva de abandonar a política municipal para concorrer ao Parlamento do Canadá, ía deixar-nos sem uma pessoa de origem portuguesa na Camara Municipal. Por essa razão a nossa comunidade só tinha a ganhar, com a
vitória eleitoral de Ana Bailão. Devemos afirmar que o lugar de vereador na maior e mais rica cidade do Canadá,
é uma posição que dá à comunidade portuguesa um grande prestígio neste país. Também todos nós, os portugueses de Toronto tínhamos grande orgulho, sempre que alguma autoridade portuguesa nos visitava, especialmente políticos, nomeadamente autarcas, de lhes apresentar os nossos vereadores.
Infelizmente Ana Bailão foi vencida por um jovem de 26 anos Adam Giambrone, que obteve 51% dos votos
e com uma diferença de 1.200 votos, segundo o Toronto Star. Devo acrescentar, que este Sr. Giambrone não
era como muita gente julgava um adversário fácil, e um jovem qualquer com aspirações a político.
Nascido no bairro, este jovem arqueólogo que fala inglês, françês e árabe é considerado uma das novas
estrelas do NDP, na opinião de muitos, um futuro Bob Rae ou David Miller. Apesar da sua idade, ele é o presidente nacional do NDP e é muito conhecido pelas suas explorações arqueológicas no Yemen, Tunisia e Sudão.
O facto que ele tinha a ajudá-lo a máquina política do NDP, notável por conseguir mobilizar todos os seus membros e simpatizantes no dia das eleições, foi concerteza um facto importante na sua vitória.
Também é preciso não esquecer, que Giambrone, que tinha sido derrotado na última eleição por Mário Silva,
nunca tinha deixado de fazer campanha eleitoral no bairro 18.
Também prejudicou Ana Bailão, o facto de ela ter sido identificada com o candidato a presidente da Camara
Municipal Barbara Hall, num bairro em que o vencedor, David Miller obteve uma das percentagens mais elevadas
de votos, 54%.
Porém, se Adam Giambrone, foi um adversário muito mais forte do que se esperava, e quem sabe, talvez
tenha havido um excesso de confiança pelo menos no eleitorado luso-canadiano, a causa mais importante para
a derrota de Ana bailão, foi na minha opinião o nosso "grande inimigo".
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O NOSSO INIMIGO
Um amigo meu, pessoa ocupada, que vive em Oakville, esteve a ajudar na campanha de Ana Bailão, fazendo uma coisa que por sinal eu detesto - "canvasing", que consiste em bater às portas dos votantes. No dia da
eleição, cerca de uma hora antes de encerrarem as urnas, depois de um dia de trabalho árduo, a calcurrear as
ruas do bairro 18, o meu amigo bateu à porta duma família, com um nome bem português. Apareceu-lhe um compatriota nosso, que pelos vistos tinha acabado de jantar a quem o meu amigo sugeriu que fosse votar pela Ana,
uma vez que ele tinha já acabado a sua refeição e a estação de voto era a uma dezena de metros da sua porta.
O nosso compatriota, ao que parece de forma pouco gentil, disse-lhe que não iria votar, porque os políticos eram
todos uns malandros, ladrões, etc, etc.
Infelizmente, este homenzinho não foi o único a faltar ao dever cívico de votar. Apesar de existirem mais de
9.000 nomes portugueses nas listas eleitorais do bairro 18, o número de abstenções foi elevadíssimo.
Eu nunca criticaria um português, que por razões, que só a ele lhe dizem respeito, fosse votar por qualquer
candidato fosse de origem inglesa, chinesa, italiana ou "verdadeiro canadiano", isto é índio ou inuit.
O que me deixa triste é que milhares de portugueses, que não escolheram qualquer candidato, desperdiçaram o seu voto, em vez de o darem a um candidato luso-canadiano, que ainda por cima é uma pessoa
com todas as qualidades para desempenhar as funções de vereador, a qual teria contribuído para o prestígio da
nossa comunidade neste país.
Acredito, que apenas uma pequena minoria se tenha recusado a votar pelas razões apresentadas, ao meu
amigo que andava a bater às portas, para suportarem a Ana Bailão, uma vez que um grau de ignorância e estupidez deste género é hoje, felizmente, raro na nossa comunidade. Também existem algumas pessoas, calculo
que sejam muito poucas, que nunca iriam votar por um português, por aquela razão que o nosso povo, designa
por "não podem ver uma camisa lavada no parceiro"ou "dor de cotovelo".
Porém sejam qual for as razões que levaram à abstenção da maioria dos portugueses - inércia, falta de interesse, desconhecimento, alienação - é triste que tenhamos perdido uma oportunidade como esta para ter uma
luso-canadiana na Assembleia Municipal da maior cidade do Canadá.
A nossa falta de envolvimento político, e já não falo nos milhares que não podem votar por não serem
cidadãos canadianos, é afinal o nosso maior inimigo. Quem venceu a Ana Bailão, não foi o jovem e brilhante
Adam Giambrone, mas a falta de colaboração dos eleitores luso-canadianos.
Nós, fomos os nossos maiores inimigos!
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UM NOVO EMBAIXADOR
O novo embaixador de Portugal no Canadá Dr. Silveira Carvalho, parece ser não só novo no lugar,
mas também na sua forma de actuar - quis começar por ouvir a comunidade luso-canadiana.
O novo embaixador de Portugal no Canadá, apresentou as suas cartas credenciais à chefe do Estado do
Canadá, a Governadora-Geral, a representante da Rainha Isabel II, Sra. Clarikson.
Trata-se duma cerimónia tradicional, que já tem vários séculos de existência, em que o novo embaixador, em
nome do Chefe de Estado do seu país, apresenta um documento que o identifica como a pessoa que o irá representar.
É obvio que se trata apenas duma cerimónia, e que nesta época de transmissão electrónica, tanto o Canadá
como o país do novo embaixador já resolveram todos os problemas inerentes à tomada de posse do novo diplomata, muito antes da sua chegada a este país.
Até agora, tem sido uma cerimónia bastante formal, em que o novo embaixador entrega ao Governador-Geral
os documentos chamados cartas credenciais, num salão sumptuoso da sua residência, onde eu já estive em
1993, para numa cerimónia semelhante, receber a carta de patente do Congresso Nacional Luso-Canadiano.
Normalmente esta cerimónia não teria sido motivo para uma coluna semanal, uma vez que se trata de uma
rotina das actividades diplomáticas, a qual pouco interessa à nossa comunidade. Mesmo o facto da presente
Governadora Geral, na sua intenção de acabar com cerimónias pomposas, ter recebido o novo embaixador privadamente, numa pequena sala e ter passado alguns minutos a falar sobre Portugal e a comunidade lusitana
neste país, não teria sido para mim uma notícia importante.
O que tornou a cerimónia que decorreu esta semana em Otava, original e relevante para a comunidade lusocanadiana foi o facto do novo embaixador ter convidado membros da comunidade portuguesa de todo o Canadá,
a estarem presentes à cerimónia. É caso para dizer, que estamos já longe dos tempos em que o embaixador de
Portugal, era uma personalidade distante e inacessível, vivendo a várias centenas de quilómetros da nossa
comunidade, afastada de nós, não só fisicamente mas também por barreiras hierárquicas.
Mais tarde outros embaixadores envolver-se-íam na nossa comunidade, mas falavam ex-cathedra de forma
paternalística, chamando-nos a atênção para aquilo que julgavam ser, os nossos erros e dando-nos conselhos
como os resolver.
É importante notar que os embaixadores, cônsules e outro pessoal diplomático têm a árdua dupla função de
representar Portugal, e em países como o Canadá de estabelecerem relações com a comunidade portuguesa.
É possível, que muitos cônsules e embaixadores, que foram classificados pela nossa comunidade como tendo
desempenhado as funções junto da comunidade duma forma medíocre, tivessem sido excelentes diplomatas, no
que se refere às relações entre Portugal e o Canadá.
Pelos vistos, o presente embaixador de Portugal no Canadá, tenciona desempenhar os dois papeís, o de representante de Portugal e o de elo de ligação entre o governo português e os portugueses que vivem neste país.
Como veremos mais adiante, tudo leva a crer que o novo embaixador não vê as duas funções como antagónicas, mas complementares, isto é, para ser um bom embaixador de Portugal é também necessário ajudar a
desenvolver e a fortalecer a comunidade luso-canadiana que poderá afinal ela própria a ser também um excelente "embaixador de Portugal", prestigiando a nação portuguesa e até actuando como um lobby forte a favor dos
interesses portugueses.
No processo de executar a sua função junto da comunidade, também o novo embaixador mostrou um interesse de escutar a comunidade e de desenvolver um diálogo sobre os nossos problemas que me parece inédito.
O Dr. Silveira Carvalho, convidou para assistir à cerimónia, vários luso-canadianos, entre eles os representantes do Congresso, Aliança e a Federação de empresários e profissionais e os conselheiros do Conselho da
Comunidade.
Estavam também presentes dois juízes, Maria Teresa de Sousa e Arlindo Vieira, um sacerdote o Padre
António Araújo, um dirigente sindical, An-tónio Dionísio, um dirigente do movimento de jovens de Montreal,
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Carrefour Lusophone, membros da comunicação social e outras pessoas envolvidas com a comunidade. Como
não podia deixar de ser, numa reunião deste tipo, é impossível conseguir uma lista de convidados que agrade a
todos. Pessoalmente, teria gostado de ver mais jovens, foi uma pena não ver ninguém do projecto diploma, mais
mulheres, e uma representação dos serviços sociais e de algumas instituições importantes na nossa comunidade, como são as bandas, filarmónicas e algumas instituições culturais e religiosas. Também teria sido interessante convidar universitários e representantes dos que lutam pela preservação da língua portuguesa. A
propósito, é possível que algumas das entidades que menciono tenham sido convidadas, mas não pudessem
estar presentes.
O envolvimento da comunidade, na apresentação das cartas credenciais foi um acontecimento importante,
tanto mais, que depois do encontro entre a Governadora Geral e o Embaixador, realizou-se uma recepção numa
das salas do Rideau Hall, a residência oficial do Chefe de Estado do Canadá, em que a Sra. Clarikson teve a
oportunidade de conversar com os elementos da comunidade portuguesa, presentes.
A propósito, pelo que ouvi, falou-se nas banalidades do costume, como o bacalhau e o restaurante português
favorito da Sra. Governador Geral em Toronto, que por sinal também é um dos mais caros, mas também se abordavam assuntos sérios como a participação dos portugueses na vida política canadiana, o papel das mulheres
e o acesso dos jovens luso-canadianos ao ensino superior. Porém, mesmo que só se tivesse falado de bacalhau
é caso para dizer que o facto de estarem presentes luso canadianos oriundos de várias partes do Canadá, foi
como diz o nosso povo "meter uma lança em África". Enfim marcamos a nossa presença.
A propósito, fiquei espantado com a falta de segurança no Rideau Hall a residência oficial do Governador
Geral. Seguimos, no mesmo taxi, quatro portugueses, os conselheiros das comunidades Mário Gomes e João
Dias, o dirigente sindical António Dionísio e eu, todos de bigodes e um até com barbas, todos com um certo ar
de árabes, guiados por um chaufer que devia ser mesmo um deles. Chegamos ao portão de Rideau Hall, perguntaram-nos o que íamos fazer, eu disse qualquer coisa sobre a entrega das cartas credenciais e aí entramos
os cinco sem qualquer verificação das identidades. Claro que não levamos o chaufer connosco, mas os quatro
entramos no edifício, seguimos para a recepção, aonde chegamos, mais facilmente do que para entrar no cinema, ou a um baile de um clube português aonde teríamos de mostrar o nosso bilhete para entrar.
Acabada a cerimónia, seguimos para a embaixada portuguesa, onde como não poderia deixar de ser, ou não
fossemos nós portugueses, havia mais algumas coisas para comer e beber.
Porém o Sr. Embaixador, iria rapidamente estabelecer, o tipo de actividade, que iria ocupar a nossa visita. Ao
contrário de outras ocasiões, não estávamos lá apenas para confraternizar. Algum tempo depois de chegarmos,
estávamos sentados à volta duma mesa e prontos para o trabalho. Quando chegou a hora do almoço, dirigimonos à residência do embaixador, para almoçar, mas mais uma vez não se tratou duma função social, pois continuamos com as nossas funções, que se prolongaram mesmo depois da refeição até que alguns dos convidados tiveram de se retirar para seguirem para o aeroporto e regressarem a casa.
Esta não era a minha primeira refeição na casa do embaixador e foi um contraste com a anterior, de que os
leitores assíduos se deverão lembrar.
Tratava-se de um excelente jantar, com grandes vinhos, um serviço notável, interessante e sofisticada música e conversação, em que eu no fim fui forçado a dizer que tinha ficado muito grato, com tão sumptuoso jantar,
mas que ficava triste porque a razão que nos levava a Otava, a apresentação ao Conselho das Comunidades
duma lei sobre o serviço consular, era absolutamente inútil, uma vez que, a legislação ía entrar em vigor imediatamente o que faria com que a nossa opinião fosse inútil. Desta vez, nem tive ocasião de saborear a comida,
foi só trabalhar.
É caso para dizer, que o contribuinte português, que pagou para a despeza da refeição - as viagens foram
custeadas por nós próprios - têm razão para estar satisfeitos, porque não perdemos o nosso tempo. Desde que
acabou a breve recepção na embaixada, até que deixámos a residência do embaixador, não cessámos de
debater vários assuntos, referentes à comunidade.
Dirá talvez algum leitor, mais céptico, o que estaríamos nós a fazer de útil e se os problemas da comunidade,
irão ficar resolvidos amanhã.
Infelizmente, nem nós, nem os cônsules ou o próprio embaixador temos a autoridade ou a capacidade de resolver alguns dos nossos maiores problemas. Alguns deles como o da dupla nacionalidade, ou a assistência
médica aos luso-canadianos que visitam Portugal, dependem do governo português e da Assembleia da
República, outros como a nossa falta de envolvimento no processo eleitoral ou o numero insuficiente de estu-
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dantes no ensino superior, comparado com outras comunidades, são muito complexos ou dependem de nós
próprios e não das autoridades portuguesas.
O Sr. Embaixador declarou que iria procurar mostrar à Governadora Geral, e aos canadianos em geral, que
a comunidade portuguesa é forte, está organizada e que irá no futuro ter mais visibilidade e participação política. Claro que como embaixador de Portugal irá trabalhar no desenvolvimento das relações entre os dois países
especialmente melhorar a situação respeitante às importações portuguesas para o Canadá e aos investimentos
e turismo em Portugal.
Durante as horas em que o grupo de que fiz parte, esteve com o Sr. embaixador, estabeleceu-se um debate,
por vezes bastante animado, sobre os problemas que afectam a comunidade, nomeadamente o acesso dos
jovens ao ensino superior, a preservação da cultura portuguesa, a falta de representação de luso- canadianos
na política, especialmente depois da "catástrofe" de Toronto, o aumento das relações comerciais entre os dois
países, o papel dos empresários portugueses, etc.
É obvio que não se tomaram, decisões nenhumas, mas estabeleceu-se um debate em que as pessoas sentadas à volta da mesa, apresentaram as suas opiniões, por vezes contraditórias, sobre os assuntos que interessam à comunidade.
Quanto ao Sr. Embaixador, com a vantagem dum observador que vem de fora, e com a sua experiência de
diplomata em áreas aonde existem portugueses como no Brasil, Espanha e Guiné- Bissau, apresentou os seus
pontos de vista, alguns bastante interessantes, que como não podia deixar de ser, deram uma contribuição bastante útil ao debate. Como era de esperar, não estivemos todos de acordo, mas é minha opinião que os que compareceram à reunião, a classificaram de bastante construtiva.
Espero que o sr. Embaixador tenha tido a oportunidade de ficar a conhecer melhor a nossa comunidade,
depois do tempo que passou com o grupo que convidou para ir a Otava.
Quanto a nós, os participantes, também beneficiámos do debate, uma vez que é sempre útil ouvir a opinião
duma pessoa com conhecimento e experiência, que tenha vindo de fora, e vê os nossos problemas duma forma
um pouco diferentes da nossa.
É minha impressão que temos um embaixador que mostrou interesse em não restringir a sua actividade às
relações entre o Canadá e Portugal e a envolver-se na comunidade portuguesa.
Deve-se também notar, que as duas funções do embaixador, diplomata junto das autoridades canadianas e
impulsionador do desenvolvimento da comunidade luso canadiana, não são contraditórias, uma vez que como o
próprio Dr. Silveira Carvalho disse no discurso proferido em Otava, uma comunidade luso-canadiana forte desenvolvida e com maior peso político, irá dar mais voz a Portugal, junto do governo do Canadá. É caso para dizer
que os interesses dos portugueses que vivem em Portugal e os de aqueles que vivem no Canadá são comuns
e que uma comunidade luso-canadiana mais forte e representativa e útil para todos nós que proferiu na chancelaria.
O embaixador concluiu o seu discurso dizendo "venho entusiasmado com a tarefa de que fui incumbido para
aprofundar ainda mais as relações bilaterais a nível político, económico e cultural entre os nossos países e povos
e valorizar a presença portuguesa no Canadá. Proponho-me a realizá-la com a vossa ajuda. Espero contar convosco."
Tenho a certeza que o Sr. Embaixador poderá contar connosco, assim como nós esperamos contar com ele.
Todos juntos, podemos trabalhar para uma comunidade luso- canadiana, mais forte e ao mesmo tempo ajudar a nação que não esquecemos - Portugal.
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