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Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no nega-
tivo, a chave do sucesso está ao seu alcance. Com 35 anos 
de experiência. especialista de todos os trabalhos ocultos, 
ajuda a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: 
Amor, Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-olhados; Bruxar-
ia; Desvios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. 
Resultados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não 
perca mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395

ASTRÓLOGO – GRANDE MÉDIUM VIDENTE
PROFESSOR AIDARA

Falo Português

Onde está a sOlidariedade eurOpeia?

A solidariedade europeia 
tem andado por cami-

nhos tortuosos, ao ponto de 
se perguntar que coesão europeia se preten-
de construir com a apresentação do novo 
quadro financeiro plurianual pós-2020. 
Por isso, a iniciativa do gabinete do Parla-

mento Europeu em Lisboa, sobre os desafios 
que se colocam à ultraperiferia e que se reali-
zou na Universidade dos Açores, foi uma im-
portante oportunidade para os Eurodeputados 
portugueses manifestarem a necessidade de se 
voltar a considerar os condicionalismos com 
que se confrontam as regiões ultraperiféricas, 
dado que tudo aponta para cortes substanciais 
na coesão.
As Regiões Ultraperiféricas europeias (RUP) 

têm de exigir mais medidas da Comissão Euro-
peia para responder aos efeitos específicos que 
nós sentimos nas Regiões como os Açores e 
Madeira, tendo em vista uma aproximação com 
a Europa. 
Essa posição saiu reforçada da reunião realiza-

da na Universidade dos Açores, onde se insistiu 
que o apelo a apoios específicos deverá ter eco 
junto do Presidente da Comissão Europeia, e 
mesmo dos Comissários que se encontram em 
Bruxelas, muitos deles sem a sensibilidade do 
que é viver fora do Continente Europeu, tendo 
em vista a que a UE continue a considerar a 
ultraperiferia como uma prioridade da sua po-
lítica. 
O novo quadro financeiro plurianual pós-2020 

da União Europeia deve voltar a considerar os 
condicionalismos com que se confrontam as re-
giões ultraperiféricas, sob pena de se provocar 
um retrocesso dos níveis de desenvolvimento e 
convergência.
De acordo com as informações apresentadas 

pelos parlamentares europeus dos diversos Par-

tidos portugueses em Bruxelas, os cortes orça-
mentais são consideráveis e incidem também 
na Política Agrícola Comum (PAC) e na Políti-
ca Comum de Pescas (PCP).
Estas são, quanto a mim, determinantes para 

o desenvolvimento dos Açores, para além de 
alguns princípios fundamentais e fundacionais 
da União Europeia que é a política de coesão, 
que será alvo de cortes na proposta da Comis-
são Europeia.
Por isso, cabe ao Governo Regional a ingente 

tarefa de negociar diretamente com as institui-
ções europeias, em áreas não reservadas a Por-
tugal, como é o caso da política de desenvolvi-
mento rural, que contempla ajudas diretas aos 
agricultores.
Por outro lado, as Regiões Ultraperiféricas no 

seu todo têm de se entender com um caderno 
comum que servirá como base para as nego-
ciações que estas regiões devem manter depois 

com a Comissão Europeia.
É assustador para nós açorianos que os cortes 

previstos das taxas de comparticipação dos fun-
dos comunitários, que nos Açores é atualmente 
de 80%, venham a diminuir apoios que afasta-
rão a coesão que tanto apregoam as instituições 
europeias. 
Infelizmente, a Europa Comunitária, tal como 

está a ser gerida, não está a respeitar o Trata-
do da União, que contempla, implicitamente, 
no seu articulado, a ultraperiferia, onde se pre-
vêem medidas específicas para Regiões Ultra-
periféricas. 
No entanto, aquando da elaboração de polí-

ticas comunitárias, o novo quadro financeiro 
plurianual pós-Portugal 2020 não respeita tal 
pressuposto e aponta mesmo para cortes subs-
tanciais na coesão territorial, o que constitui um 
sinal de que se cavará um fosso maior entre os 
países donos da Europa e as ultraperiferias.

dívida da regiãO está a crescer à
média de 100 milhões de eurOs pOr anO
A dívida pública global das administrações re-

gionais em 2017 caiu de 10.561 milhões de euros 
para 10.347 milhões, menos 114 milhões de euros 
- segundo documento do INe divulgado ontem, so-
bre o procedimento de défices excessivos. A Ma-
deira agravou a dívida de 4.852 milhões de euros 
para 4.866 milhões (mais 14 milhões) e os Açores 
passaram de 1.596 milhões de euros para 1.690 
milhões (mais 94 milhões). Desde 2014 a dívida 
subiu 286 milhões de euros, um acréscimo médio 
de quase 100 milhões de euros por ano. Assim, os 
Açores endividaram-se, em 2017, seis vezes mais 
do que a Madeira. As autarquias reduziram a sua 
dívida em 321,8 milhões a nível nacional.
A versão do Vice-presidente do Governo
“Os dados referentes às finanças públicas do úl-

timo ano, ontem divulgados pelo Instituto Nacional 
de estatística (INe), em conformidade com o Ban-
co de Portugal (BdP) e de acordo com as normas 
do Sistema Contabilístico europeu (SeC 2010), in-
dicam que o saldo orçamental registou uma nova 
melhoria de cerca de 20 milhões de euros, face ao 
ano anterior, tendo o INe revisto em baixa as ne-
cessidades líquidas de financiamento (défice) dos 
Açores, para apenas 1,2% do seu Produto Interno 
Bruto (PIB)”, segundo nota do governo regional.
“É com enorme satisfação que se verifica que 

os Açores conseguiram, no apuramento final das 
contas públicas do último ano, uma melhoria ain-
da mais significativa dos seus saldos orçamentais 
face à previsão que o INe tinha revelado em Mar-
ço passado”, afirma o Vice-presidente do Governo 
nesta nota divulgada pelo GaGS à comunicação 
social.
Sérgio Ávila salienta que a revisão em baixa do 

valor das necessidades líquidas de financiamento 
(défice) para apenas 1,2% do PIB representa “um 
valor substancialmente mais baixo do que aquele 
que é o objetivo definido pela Comissão Europeia, 
significativamente mais baixo do que aquele que 
se verifica no país e é um valor que é inferior, só a 
título de exemplo, ao melhor resultado que o país 
conseguiu em 40 anos de Democracia”.
“Estes dados, que permitem definitivamente fazer 

o apuramento das contas do último ano, são, sem 
dúvida, um contributo que a Região dá para a con-
solidação das contas públicas nacionais e para que 
Portugal cumpra os seus compromissos internacio-
nais em termos de contas públicas”, frisou o titular 
da pasta das Finanças. De acordo com o Vice-
-presidente do Governo, “mais uma vez, de forma 
definitiva, inequívoca e absoluta, o INE e o Banco 
de Portugal vêm revelar o rigor e a responsabili-
dade que o Governo dos Açores tem imprimido na 

gestão das finanças públicas regionais e reforçar a 
credibilidade das contas públicas perante as enti-
dades nacionais e internacionais”.
Por outro lado, Sérgio Ávila afirmou que os dados 

agora revelados “refletem o enorme esforço que o 
Governo tem feito para apresentar uma Região es-
tável e equilibrada do ponto de vista orçamental”, 
sendo que os dados englobam não só a administra-
ção direta e a execução do orçamento da Região, 
mas também a administração indireta, incluindo 
todos os fundos e serviços autónomos e o Sector 
Público empresarial Regional (SPeR) consolidado, 
de acordo com as empresas que são consideradas 
no âmbito do perímetro da administração pública. 
Para além de referir que o desempenho financeiro 
comprova que a Região está “no bom caminho”, o 
governante destacou que é ainda mais relevante 
o contributo positivo, em termos de resultados lí-
quidos finais, e segundo as regras do SEC 2010, 
do conjunto das empresas públicas que estão no 
perímetro da administração pública regional.
“As empresas públicas regionais deram, em 2017, 

um contributo positivo para as contas públicas e, 
no seu conjunto e de forma consolidada, tiveram 
resultados positivos de 4,6 milhões de euros, o que 
permitiu à Região reduzir em cerca de 20 milhões 
de euros as suas necessidades líquidas de finan-
ciamento, logo o seu saldo orçamental, e tenha me-
lhorado, por essa via, em 0,5 pontos percentuais, 
em termos de PIB, a sua conta e o seu saldo final”, 
frisou Sérgio Ávila. Relativamente ao apuramento 
da dívida pública, os dados do INe demonstram 
que o total da dívida pública dos Açores, incluindo 
a administração direta e indireta e as empresas pú-
blicas é, no final do último ano, apenas 41,6% do 
PIB, valor que é menos de metade do que aquele 
que é o objetivo da união europeia para o conjunto 
dos países europeus e substancialmente mais bai-
xo que os 125% do país.
“Neste contexto, também em termos de dívida pú-

blica, os resultados são claros. os Açores têm as-
segurada uma estabilidade orçamental e financeira 
que, essencialmente, garante às gerações futuras 
uma Região equilibrada, financeiramente susten-
tável e que, no último ano, apresenta resultados 
substancialmente melhores do que aqueles defini-
dos pela União Europeia”, afirmou Sérgio Ávila.
Segundo o Vice-presidente, a melhoria consisten-

te das contas públicas dos Açores, agora revela-
das e demonstradas, “são a resposta clara e ob-
jetiva aos que tentam desvalorizar esta realidade, 
que agora é confirmada de forma inequívoca pelas 
entidades nacionais que têm competência para o 
apuramento final das contas públicas regionais”.
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CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté o.D.

BOdas de OurO da QuinQuilharia azOres 
50 anOs aO serviçO da cOmunidade

sylvio mArtins

As bodas de ouro é um mo-
mento importante para todos 
os negócios dando uma mais-
-valia importante à nossa co-
munidade.

Tudo começou em setembro de 1968. O Sr. Ga-
briel Pereira (1938-2010) era um carpinteiro, que 
conheceu o sucesso, na sua época. Graças ao seu 
temperamento de trabalhador e determinado, foi-
-lhe rapidamente oferecida uma oportunidade de 
negócios interessante, abrir uma loja de ferragens 
independente. Foi assim que a “Quincaillerie 
Azores” abriu as suas portas num pequeno espa-
ço de 500 pés quadrados, alugado no 4260 Boul. 
Saint-Laurent em Montreal.
Nos anos subsequentes, Gabriel e a sua espo-

sa Maria Eduarda, trabalharam incansavelmente 
para construír uma empresa familiar, que tanto 
desejavam. Resultado de todo este esforço con-
tinuou e as vendas foram aumentando continua-
damente, ao ponto de o pequeno espaço se tornar 
verdadeiramente, pequeno demais. Afim de poder 
continuar com este sucesso chegaram à conclu-
são que era preciso aumentar o espaço e para po-
der servir os seus clientes e permitir à empresa 

de continuar a crescer. No principio dos anos 70, 
a “Quincaillerie Azores” instalou-se num local 
muito maior a alguns metros a norte dos antigos 
locais. Nessa altura o Sr. Pereira comprou um 
novo Volkswagen para poder oferecer um servi-
ço de entrega ao domicílio. Em 1979, o Sr. Perei-
ra comprou um edifício histórico, no 4299 boul 
Saint-Laurent, e, é precisamente neste lugar que 
o seu comércio ainda hoje se encontra. Em 1983, 
encorajado pelos conselhos de Gabriel, os seus fi-
lhos, Gaby, Paulo e Kevin, decidiram juntar-se ao 
pai e vieram trabalhar para a empresa, contribuin-

do assim para o seu continuado sucesso.
“O nosso pai ensinou-nos como era importante 

de tratar bem os nossos clientes, tratá-los como 
família, nos dizia ele. Mostrou-nos também como 
resolver problemas e aprender com eles.
Mais importante ainda, ele ensinou-nos que o 

laço mais importante entre nós e os nossos clien-
tes é a confiança”.
Em 1985 entrou na franquia “Uni-Total” duran-

te vários anos. Mais tarde este nome mudou para 
“PRO”. Em 2008, os irmãos sentiram que era 
tempo de alargar não só a visão, mas também o 
espaço da loja. Procederam-se então a importan-

tes renovações no exterior e no interior.
Em 2014, A “Quincaillerie Azores” juntou-se 

com o Home Hardware com mais um grande 
alargamento da empresa. Parabéns a esta empresa 
bem açoriana, e, feliz aniversário à “Quincaille-
rie Azores” onde, no domingo haverá uma grande 
festa no seu local. Convidamos todos a ir dar uma 
vista d’olhos e dar os seus parabéns.



Podemos esmagar
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de aço inoxidável
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Roberto Carnevale • José da Costa • Franco 

Tel.: 514.327.0505
8785 Pascal Gagnon,  Montréal • Aberto 7 dias
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mOnumentO natural da caldeira velha
o monumento natural e regional da Cal-

deira velha localiza-se na ribeira Gran-
de, ilha de são miguel, arquipélago dos Açores 
e apresenta-se como uma reserva da biosfera 
de grande importância para a botânica e fau-
nas típicas das Florestas da laurisilva, dada 
a grande diversidade de espécies e a elevada 
abundância de fétos arbóreos que povoam 
este monumento natural, principalmente de-
vido ao clima muito próprio que estimulou o 
aparecimento de associações de vegetação na-

tural e floresta de espécies exóticas.
Monumento Natural e Regional da Caldeira Ve-

lha, local de banhos em águas termais, magnifí-
cas formações geológicas.
Monumento Natural e Regional da Caldeira Ve-

lha, caldeiras de águas ferventes.
Caracteriza-se também pelas suas característi-

cas geológicas uma vez que que forças telúricas 
se fizeram sentir lá em tempos geologicamente 
recentes com grande intensidade. O seu relevo 
acidentado profundamente encaixado na monta-

nha do Pico do Fogo, aliado a uma ribeira com 
pequenos açudes e abundantes caudais em deter-
minadas épocas do ano.
Os Açudes, devido à temperatura da água e às 

suas características medicinais, são utilizados há 
séculos para banhos.

Esta ribeira é alimentada por nascentes de água 
quente de origem termal que caem formando 
cascatas com água acastanhada devido à grande 
abundância de ferro existente na água.
É de salientar a abundância de caldeiras, fuma-

rolas e afloramentos rochosos de cores variadas.
O seu ponto de maior altitude encontra-se nos 

628 metros e faz parte dos contrafortes do Vul-
cão do Fogo, em cuja cratera se encontra alojada 
a Lagoa do Fogo.
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da história da emigraçãO açOriana para Os eua
onésimo teotónio AlmeidA
diário dos Açores

no Auditório do Whaling Museum, de 
new Bedford, teve lugar no passado dia 

9 uma sessão comemorativa do Azorean re-
fugee Act, emitido pelo Congresso dos eUA 
em 1958, permitindo a vinda de 1500 sinis-

trados do vulcão dos Capelinhos, que iniciara 
erupções no ano anterior. Uma comitiva do 
Faial, liderada pelo Presidente da Câmara da 
Horta, esteve presente e participou com um 
programa altamente agradável e informativo, 
graças sobretudo aos vídeos sobre o vulcão.
A mim cabia-me fazer a intervenção de encer-

ramento falando da legislação americana sobre a 
emigração posterior ao vulcão dos Capelinhos. 
A hora, todavia, estava tão adiantada que decidi 
limitar-me apenas a acrescentar alguns dados ao 
que ali havia sido já lembrado. 
Sobretudo fiz questão de corrigir um pormenor 

que reputo de importante: não foi o Azorean Re-
fugee Act, em 1958, que permitiu a vinda para 
os EUA da maior vaga de emigração de sempre, 
pois essa só começou em 1965 (permitiu a entra-

da de 180 mil portugueses nos EUA entre essa 
data e 1980; entre 1960 e 1990 o total foi de cer-
ca de 227 000). 
A comunidade açoriana conseguiu uma segun-

da autorização do congresso para a admissão de 
mais mil sinistrados do vulcão além dos 1 500 
iniciais, mas o Congresso não poderia continuar 
privilegiando apenas um país. 

O trabalho político 
exercido pela comu-
nidade, e que se tra-
duziu nesse Azorean 
Refugee Act, teve de 
ser alargado a outros 
grupos étnicos que ti-
nham semelhantes as-
pirações de acesso aos 
EUA.
Com a eleição do 

Presidente Kennedy, 
em 1960, e com o seu 
apoio, começaram as 
pressões políticas para 
se alterar as leis da 
emigração que, a partir 
da década de 1920, se 

haviam tornado racistas, limitando imensamente 
a entrada de emigrantes dos países da Europa do 
Sul (a Portugal, por exemplo, nas décadas de 30 
a 60 o máximo de vistos que poderiam ser con-
cedidos era de 500 por ano). 
Esse trabalho de alteração da legislação vigen-

te ficou suspenso depois da morte de Kennedy 
mas, com as lutas dos Direitos Civis durante a 
presidência de Lyndon Johnson, o processo foi 
recomeçado e teve sucesso: em 1965 o Congres-
so emanou uma nova lei de emigração – o Hart-
-Celler Act - que acabava finalmente com a dis-
criminação contra os povos não-WASP (White, 
Anglo-Saxon, Protestants). 
Os europeus do Sul eram os PIGS, sigla que 

no início do século XX significava Polish, Irish, 
Greeks, and Slavics, mas que com as alterações 

demográficas na emigração passou, nos anos 60, 
a significar Portuguese, Italians, Greeks, and 
Spanish.A Portugal passou a ser permitida a con-
cessão de 20 mil vistos por ano, muito embora na 
aplicação anual da lei nunca se tivesse chegado a 
esse máximo. Na verdade, só num ano o número 
de vistos atingiu os 11 mil (não são públicas as 
decisões sobre a autorização de vistos concedi-
dos em cada mês nos diversos países). Depois, 
há a hierarquia das oito preferências, sendo a 
prioridade concedida aos vistos que permitem a 
reunião de casais.  De qualquer modo, foi essa 
mudança na legislação que tornou possível a 
vinda de portugueses para os EUA num número 
ainda maior do que na década de 1910-20, até 
então as datas da maior vaga de emigração por-
tuguesa (150 mil). Ora tudo isto está hoje escri-
to num livro da autoria de Daniel Marcos, que 
editei na Gávea-Brown e que resultou de uma 
pesquisa por ele feita a meu pedido. Consegui-
-lhe uma bolsa da FLAD para ele passar um ano 
em Providence e em Washington a investigar na 
biblioteca do Congresso.  Intitula-se: The Ca-
pelinhos Eruption: Window of Opportunity for 
Azorean Emigration. Durante a sessão foi devi-
damente acentuado que o grande motor de toda 
a iniciativa que redundou no Azorean Refugee 
Act se deveu a Joseph Perry, um Representante 
luso-americano (“Perry” é a versão americana de 
“Pereira”) ao Congresso Estadual de Rhode Is-
land, que foi quem mobilizou a comunidade para 
exercer pressão política junto dos senadores fe-
derais John Kennedy, de Massachusetts, e John 
Pastore, de Rhode Island.
Na sessão, foram homenageadas várias pessoas, 

incluindo Olivia Goulart, a senhora que, então 
menina, integrou uma delegação portuguesa à 
Casa Branca, em 1963, para agradecer a John 
Kennedy, na altura Presidente dos EUA, o seu 
papel no processo. Foi ela quem entregou uma 
lembrança em nome dos presentes e da Comuni-
dade Portuguesa. (na foto)

QUEM SãO ELES?


