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PUB

Fernando Teixeira, passageiro do 
voo EZY8138 (easyJet), sofreu na 
pele os constrangimentos das opera-
ções aéreas por conta dos ventos 
fortes que têm vindo a fustigar o Ae-
roporto da Madeira obrigando a de-
zenas de cancelamentos nos últimos 
dias. Este chefe de cozinha, a exer-
cer funções num hotel em Londres, 
pretendia regressar ao local de tra-
balho após uns dias de férias em 
casa. O retorno à capital inglesa esta-

Vento e easyJet 
deixam 
emigrante 12 
dias em terra

Fernando Teixeira 
vai ficar apeado 
durante 12 dias.
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ALTERNATIVAS ERAM 
“INACEITÁVEIS E 
INADMISSÍVEIS”. A 
IMAGEM ESTÁ A SER 
BELISCADA

va previsto acontecer no dia 26 de 
Agosto, mas, azar dos azares, só vai 
conseguir efectivar a viagem no dia 
7 de Setembro no EZY 8136. Ou seja, 
“12 dias depois”, conforme relata 
num tom revoltado. 

“É uma vergonha”, reage de se-
guida o ribeira-bravense que explica 
as alternativas que foram dadas pela 
companhia inglesa que adjectiva de 
“inaceitáveis e inadmissíveis” face à 
expectativa e às obrigações que tem: 
“Propuseram reembolsar o valor da 
viagem de regresso, que seriam à 
volta de 300 euros, ou encontrar um 

voo alternativo que seria somente 
no dia 7 de Setembro”. 

Contrapartidas que não agrada-
ram minimamente este passageiro 

frequente com casa no Campanário, 
sobretudo porque o custo de uma 
viagem, noutra companhia, nesse 
mesmo dia, rondava os “600 euros”, 

Um despiste na manhã de on-
tem de um motociclista quando 
transitava na zona florestal da 
Meia Serra originou ferimentos 

ligeiros no condutor que pre-
caução foi levado ao hospital dr. 
Nélio Mendonça pelos bombei-
ros Municipais de Santa Cruz 
que anteriormente prestaram os 
primeiros socorros. 

Escoriações nos membros in-
feriores e superiores foram as 
zonas mais afectadas no corpo 
do condutor que se deslocava 
para o local de trabalho, a Esta-
ção de Tratamento de Resíduos 
Sólidos. A ocorrência ficou re-
gistada pelas 8h30. V.H.

Despiste leva 
motociclista ao hospital

Vítima era trabalhador da Estação de Tratamento.

ACIDENTE 
ACONTECEU LOGO 
DE MANHÃ NA ZONA 
FLORESTAL DA MEIA 
SERRA

com a agravante de não ser uma li-
gação directa. 

Ora, entende que o seu exemplo é 
um entre “muitos casos de passagei-
ros que foram seriamente afecta-
dos” e que a “imagem da Madeira” 
está a ser muito beliscada. “Ouvi 
muitos ingleses, que iam no mesmo 
voo, que não voltam mais. Ouvir isto 
da boca de um turista, sabendo que a 
Região vive do turismo, é muito 
mau, é péssimo. Não tenho palavras 
para descrever o que senti naquele 
momento”, recorda o sentimento. 

“Não consigo entender, tal como 
outros passageiros que lá estavam 
não entendiam, que não haja uma 
solução razoável para este tipo de 
situações. Porque razão o governo 
não cria planos alternativos, no-
meadamente voos charters para es-
coar os turistas e emigrantes com 
trabalho? É que assim, por mais que 
gostamos, fica difícil regressar”, de-
sabafa desalentado.


