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INESQUECÍVEL

Subtracção
A Conferência Anual do
Turismo (CAT) já não é o
que era. E é pena. Até porque há um legado que convinha respeitar. O que já foi
jacaré é hoje lagartixa?
Dizem os entendidos do
sector que quem nele habita e ganha a vida, quando
chamado a intervir tem a
humildade de reconhecer o
trabalho colectivo, de apontar o futuro comum e de
identificar soluções exequíveis. O mesmo já não acontece com os especialistas no
palpite e que não sentem de
perto as especificidades da
indústria na sua plenitude.
A CAT sempre teve a preocupação de ouvir quem tem
conhecimento de causa,
logo se perdeu o norte, o objectivo inicial, o espaço para
a novidade, a margem para
a discussão sem rancores e
se já nem motiva a partici-

pação do presidente do governo desviou-se claramente de uma matriz que deu
trabalho e frutos, estratégia
e boas conversas.
Apenas sei que passou de
um dia de reflexão e de
aprendizagem para uma rapidinha análise despachada
numa manhã e de uma sala
com quase mil participantes para cerca de 200. Se o
organizador é o mesmo, o
que terá mudado? A folha
de excel do patrocinador, o
descontentamento ditado
pela procura, o peso do sector no PIB?
O peso do sector turístico
na economia é de 26% mas
se o propagandeado ‘destino seguro’ assenta no palpite que alguém manda dizer
cuidem-se os que nele ganham a vida, pois está instalada uma perigosa lógica de
subtracção.
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TERREIRO DA LUTA

Rui Barreto está a viver o seu
sonho de fadas e está com
medo de acordar, ou está com
medo de que o acordem. E o
que é que o pode fazer
acordar? É ir a eleições
sozinho e medir o seu peso
eleitoral nesta altura, aqui
na Madeira. Se for a eleições
sozinho, muito
provavelmente vai despertar
do sonho com que adormeceu
todos os militantes do CDS
na Madeira. O receio é esse, e
é por isso que ele se apressa a
lançar uma coligação,
mesmo sem alguns dirigentes
do PSD a conhecerem.

Eu não sei se haverá coligação ou
não, essa é uma decisão do
presidente do partido, do Conselho
Regional do PSD. A questão é que,
mesmo havendo coligação, isto já
começa mal, porque é anunciada
por um líder de um partido que
tem três deputados no Parlamento
Regional. Se houver coligação, essa
coligação deveria ter sido
anunciada num sítio próprio, e
pelo líder do maior partido. Eu
acredito que nós, PSD, podemos
eleger quatro deputados. Não
precisamos de ir sozinhos, se o
elemento do CDS fosse em quinto,
desde que Miguel Albuquerque
não fosse, aí teria de ir em sexto.

Rui Barreto
fez bem em
anunciar
uma possível
coligação
PSD/CDS
para as
legislativas??

PEDRO COELHO

MIGUEL SILVA GOUVEIA

Comentador do ‘Debate da Semana’ da TSF

Comentador do ‘Debate da Semana’ da TSF

FIGURAS
ALEXANDRE FONSECA
PRESIDENTE DA ALTICE
Veio elogiar a capacidade tecnológica da Região,
anunciar novos
investimentos e
apontar caminhos
de forma eloquente. Volte sempre.

MARCO LIRA
PATINADOR

MIGUEL NUNES
PILOTO DE RALIS
O atleta madeirense ganhou uma
medalha de bronze e uma de prata
nos mundiais de
patinagem, na Colômbia. Que continue veloz.

Foi o melhor num
campeonato acidentado, mas extremamente bem
disputado. Que venha o regional de
2022 com menos
azares para todos.

CRISTINA PEDRA
VICE-PRESIDENTE DA CMF
A Câmara do Funchal antecipa a
‘festa’ e paga 2,7
milhões a fornecedores que precisam de maior liquidez numa altura de maior gasto.

LUÍS ARAÚJO
PRESIDENTE DO TURISMO
Entende que a
“imagem da Madeira saiu reforçada” durante a crise pandémica e
apela a que haja
atenção redobrada à concorrência.

