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«Isso era o que faltava.
Nós pagámos o aeroporto.
O aeroporto é propriedade
da Região Autónoma da
Madeira e eu vou pedir autorização a quem?... Independentemente do ruído e
da tentativa de subverter
aquilo que foi deliberado
pelo Governo da Madeira
vamos prosseguir com a
cerimónia dentro do prazo,
porque na nossa casa
mandamos nós. É uma falta de educação e uma estupidez colocar isso em
questão. É uma homenagem a uma grande honra
madeirense, um grande
atleta e capitão da seleção.
Um grande português».
Miguel Albuquerque
«O Governo da República
nunca foi solicitado a pronunciar-se sobre a matéria. A propriedade do aeroporto é da Região Autónoma da Madeira. As infraestruturas estão regionalizadas».
António Costa
«Este é um tributo justo
para o melhor jogador do
mundo, o português mais
conhecido do mundo. É
um caminho para o país,
através da Madeira, reconhecer os méritos de um
atleta que trouxe alegria
ao povo português e projetou a imagem de Portugal
para o mundo inteiro».
Eduardo Jesus
«Se o Governo Regional
vier a optar pelo caminho
do facto consumado, essa
decisão é ilegal por contrariar o Contrato Administrativo e todo o bloco
de legalidade em que assenta o Acordo Global entre o Estado e a Região».
Rui Pena
«O Governo da República
não foi formalmente consultado sobre a matéria. A
questão está a ser liderada e conduzida, e muito
bem, pela ANA».
Pedro Marques

Projeção internacional de Cristiano Ronaldo beneficia a Região
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Madeira amplia
alcance mundial
© DR
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A “aliança” de Ronaldo ao Aeroporto da Madeira
vem beneficiar a
Região que vê amplificada a sua visibilidade mundial,
com a projeção que
tem o craque de futebol madeirense
nos media internacionais e nas redes
sociais.

“Cidadão mais ilustre da
ilha da Madeira, Cristiano
Ronaldo já tem estátua,
museu e hotel de luxo no
arquipélago e agora vai
até rebatizar o aeroporto”.
Folha São Paulo (Brasil)
“O mais recente prémio
recebido por Cristiano Ronaldo na sua casa gerou
polémica. A Madeira decidiu dedicar o seu aeroporto ao atacante do Real
Madrid. Uma escolha defendida pelo presidente
Miguel Albuquerque”.
Calciomercato (Itália)

“

Especialista admite que a questão não é consensual.

asco Marques, especialista
em Marketing Digital, reconhece que a “aliança”
do nome de Cristiano Ronaldo ao Aeroporto Internacional da Madeira «não é um
tema consensual, especialmente
entre os madeirenses».
De acordo com o especialista,
«é certo que a Madeira goza já
de uma grande popularidade de
destino turístico em todo o mundo, com várias distinções acumuladas. Sempre que vou à Madeira em trabalho, fico perplexo
com a taxa de ocupação no limite
e com o grande volume de turistas em qualquer altura do ano.
Não é de admirar, com um clima
fantástico, boa comida, boa hotelaria e sendo um local seguro,
é o destino perfeito».
Cristiano Ronaldo, diz Vasco
Marques, «é uma referência em
qualquer canto do mundo. É admirado pelo planeta inteiro. E é
madeirense. O aeroporto ao re-
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“As autoridades locais esperam atrair mais turistas,
combinando cada vez
mais a sua imagem com a
de CR7 e turistas especialmente os mais jovens.
Na verdade, a maioria dos
turistas que visitam hoje a
Madeira são idosos britânicos ou alemães”.
SO FOOT.COM (França)

Vasco Marques vê
um grande
potencial para a
Região com esta
aliança.
ceber o seu nome, vai ajudar a
unificar as duas marcas, saindo
o destino Madeira beneficiado,
no seguimento do novo hotel
CR7 agregado ao museu, capitalizando o poder das duas marcas».
Para isso, basta ver «alguns
números do craque madeirense
nas redes sociais: Facebook: 120
milhões de fãs, com mais de 5
milhões de interações na última

semana; Instagram: 95 milhões
de seguidores, com mais de 20
milhões de interações na última
semana; Twitter: 50 milhões de
seguidores; YouTube: mais de
60 milhões de visualizações de
vídeos, apenas no seu canal».
Além disso, aponta ainda o especialista, existem «mais de seis
milhões de publicações com hashtags do Cristiano Ronaldo no
Instagram. No Twitter, as hashtags do melhor do mundo permitem uma exposição a mais
de 200.000 pessoas…por hora!
Google: mais de 200 milhões de
resultados».
Em suma, sintetiza o especialista, que é autor dos livros ligados ao marketing digital e redes
sociais, Cristiano Ronaldo, «com
todo este poder de comunicação,
notoriedade, interação, naturalmente que a Madeira sai a ganhar, sempre que existe algo relevante a ser referido pelo melhor
do mundo». JM

Cristiano Ronaldo é agora
também um aeroporto.
Nunca, antes dele, um
atleta recebeu esta distinção. É na Madeira, onde o
craque português nasceu
há 32 anos.
La Gazzetta (Itália)
«Se esta mudança se concretizar, o nome do aeroporto da Madeira estará
sempre associado ao jogador Cristiano Ronaldo e
aos seus atos, sejam eles
positivos ou negativos.
Como ser humano que é,
este jovem poderá cometer erros no seu percurso
de vida que serão certamente comentados a uma
escala planetária. Se tal
acontecer, não será o turismo da Madeira penalizado por esta associação?»
Sibel Soares
(petição a favor do não)
«O craque português é o
madeirense mais conhecido do mundo, onde inclusive construiu um museu
sobre suas conquistas».
Goal Brasil

