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SOU UM ETERNO OTIMISTA, mas as nuvens andam negras.
A desorientação, impreparação, inexperiência, incompetência, amadorismo, e outras coisas que têm
caracterizado a atividade de transportes terrestres e marítimos nas nove ilhas ao longo destes 15
anos que levo nesta minha terceira pátria arquipelágica, fazem temer o pior. Todos criticam, todos
se defendem, mas ninguém apresenta soluções viáveis e eficazes, muito menos eu que nem
entendido sou na matéria. Mas sugiro que aprendam com as Canárias
Um trajeto em voo Binter entre Las Palmas e Tenerife Norte, preço de residente “flexível”, custa 20.23 euros, 18
euros da viagem mais 2.73 euros das taxas. Uma viagem com tarifa “flexível mais” custa 19 euros mais 2.73 de
taxas. A viagem dura 30 minutos.
A título de exemplo, entre Las Palmas e La Gomera, com 50 minutos de voo, um trajeto custa 23.23 euros na
tarifa flexível e 27.23 euros na tarifa “flexível mais”. Mas há mais comparações, veja a pesquisa hoje feita:
Vos Binter nas Canárias, interilhas
LAS PALMAS - TENERIFE NORTE
Preços para residentes Flexível: 18 EUROS + 2.73 DE TAXAS = 20.23
Flexível mais” 19.50 EUROS + 2.73 DE TAXAS = 22.73. Duração do voo 30 minutos
LAS PALMAS – FUERTEVENTURA
Residentes Flexível: 18 EUROS + 2.73 DE TAXAS = 20.23
Flexível mais: 22.50 + 2.73 DE TAXAS = 25.93 Duração do voo: 40 MINUTOS
LAS PALMAS – LANZAROTE
Residentes Flexível: 20.50 EUROS + 2.73 DE TAXAS = 23.23
Flexível mais 22.50 + 2.73 = 28.23 Duração do voo: 40 minutos
LAS PALMAS – LA PALMA
Residentes Flexível: 25.50 + 2.73 DE TAXAS = 28.23
Flexível mais 31.25 + 2.73 = 33.98 Duração do voo: 50 minutos
LAS PALMAS – LA GOMERA
Residentes Flexivel: 20.50 + 2.73 DE TAXAS = 23.23
Flexivel mais: 25.25 + 2.73 = 27.73 Duração do voo: 50 minutos

De barco, a título de comparação entre Las Palmas e Santa Cruz de Tenerife, 4 horas 51.00€ para
residentes a pé e 74.00€ com viatura.
Quanto a saúde nem vale a pena falar, há anos que sabemos que os doentes do Pico são obrigados a
deslocações longas, custosas e gravosas, ao Faial para este ficar com os créditos de atendimento a
doentes, em vez de se dotar o Pico com os meios humanos necessários para atendimentos sem
serem grandes cirurgias ou casos mais complicados. Dizem que da Graciosa, São Jorge, Flores e
Corvo a situação será semelhante, com a agravante de (muitas vezes) não haver lugar nos aviões da
SATA quando há voos e quanto à fiabilidade dos horários estamos conversados. O custo humano e
financeiro para os utentes do SRS é enorme e até pode ser proibitivo para alguém ter o tratamento
de saúde universal que lhes está consignado na Constituição. Também não sou perito na matéria,
mero cidadão preocupado com o que me pode acontecer quando estou numa daquelas ilhas.
Aqui na ilha do Arcanjo em 15 anos creio que nunca cheguei a ter médico de família… e enquanto
puder pagar a um médico lá me safarei, com ou sem taxas moderadoras que o populismo
eleitoralista acaba de abolir ao custo de centena e meia de milhões de euros que bem podiam ir
para essa mesma saúde, atacada por tudo e todos, em especial os privados.

Uma última nota e
ainda sem otimismo diz respeito à maior desigualdade que se vive hoje em todo o mundo quando
comparada com a situação há 50 anos. Não concebo a obscena riqueza no Dubai e outros Emirados
da Grande Arábia, com xeiques que têm dezenas de carros de milhões de dólares, alguns pintados a
ouro, e outras extravagâncias que sugiro consultem na rede para verem como é absurdo. Isto e o
circo que anualmente vendem às multidões esfaimadas com transferências milionárias de jogadores
de futebol, beisebol, etc. é obsceno, indigno e imoral por mais e melhores atributos desportivos que
possam ter... os novos gladiadores nos novos circos para acalmar turbamultas sem interesse em
votar naqueles que os explorar.
E isto claro sem falar a nível nacional nas centenas de políticos com obscenas pensões vitalícias para
as quais nem descontaram, enquanto idosos - que toda a vida descontaram - sobrevivem com
pensões abaixo de 300 euros… ou eu me engano ou temos de recomeçar tudo de novo neste mundo
onde não existe plano B, e que imparável caminha para a sua acelerada destruição.

