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Registo de novos alojamentos locais no Algarve desde o início do
ano triplicou em relação a 2021 - SIC Notícias
Desde o início do ano, 1.200 pessoas registaram novas unidades de alojamento local no
Algarve, ou seja três vezes mais do que as que foram licenciadas no mesmo período do
ano passado.

Depois de praticamente parada durante a pandemia, a procura por alojamento local regressou em força
no Algarve e, com ela, triplicaram os registos de novas unidades.

O mapa de reservas para os próximos meses desenha um cenário de retoma. A perspetiva do setor é de
que 2022 possa aproximar-se ou mesmo bater os resultados de 2019, que foi o melhor ano turístico de
sempre.
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PS pede audição de presidente e CEO da TAP
Depois do PSD ter requerido uma audição parlamentar com a CEO da T AP, também o PS
quer ouvir Christine Ourmières-Widener e o presidente Manuel Beja,

O PS pediu esta terça-feira a audição na Assembleia da República da presidente executiva da TAP,
Christine Ourmières-Widener, bem como do presidente do Conselho de Administração da companhia
aérea, Manuel Beja.

Num requerimento assinado pelos deputados do PS Hugo Costa e Carlos Pereira, que foi dirigido ao
presidente da comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, refere-se
que a TAP “é uma empresa estratégica para Portugal, o seu desempenho é essencial na prossecução dos
interesses económicos e estratégicos do país”.

“Após os anos difíceis da pandemia que provocaram graves impactos na indústria da aviação no mundo
inteiro, o Governo português tem concretizado importantes investimentos na TAP de modo a garantir a
continuidade da empresa. Estes investimentos têm sido enquadrados no Plano de Reestruturação da
companhia aérea portuguesa, aprovado em dezembro de 2021 pela Direção-Geral da Concorrência”,
referem os socialistas.

Depois da apresentação dos resultados da TAP do ano passado, na opinião do PS, é “da maior
conveniência que a Assembleia da República possa proceder a um acompanhamento e análise do Plano
de Reestruturação da empresa de modo a compreender se há desvios e quais as metas concretizadas
assim como as perspetivas futuras”.

É por isso que os socialistas pedem a audição do presidente do Conselho de Administração da TAP,
Manuel Beja e também da presidente da Comissão Executiva, Christine Ourmières-Widener.
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A semana passada, também o PSD requereu a audição parlamentar urgente da presidente executiva da
TAP para explicar a situação económico-financeira da empresa e as suas opções de rotas,
nomeadamente no Norte do país.

De acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2022, o Governo mantém a previsão de
injetar este ano até 990 milhões de euros na TAP. A TAP teve um prejuízo de quase 1.600 milhões de
euros no ano passado, apesar do aumento do número de passageiros transportados e das receitas
relativamente ao ano anterior, segundo comunicou a empresa, esta segunda-feira.

Na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a transportadora aérea
nacional explica que registou custos não recorrentes de 1.024,9 milhões – por exemplo, com o
encerramento das operações de manutenção no Brasil – que tiveram impacto nos resultados.
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“Low-cost” aceleram retoma em Portugal para níveis pré-
pandemia
Em fevereiro último, a T AP registava uma quebra do número de passageiros de 36,4%
face ao mesmo mês de 2019. Já a Ryanair estava apenas a 4,2% de recuperar a procura
que tinha antes da pandemia e a Transavia France crescia 7,5%.
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30 desempregados por cada vaga, mas ainda falta pessoal
T urismo, indústria e construção precisam de 150 mil trabalhadores e não os encontram
nos centros IEFP
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Mais 150 milhões para o setor do turismo
A Linha de Apoio ao T urismo, criada em janeiro com uma dotação inicial de 150 milhões
de euros, vai ser reforçada em mais 150 milhões, anunciou esta terça-feira o ministro da
Economia e do Mar, António Costa Silva.
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AHETA organiza jantar-debate com Daniel Traça - Postal do
Algarve
Serão abordados diversos temas de elevado interesse para o turismo e para a
região.Serão abordados diversos temas de elevado interesse para o turismo e para a
região.

A AHETA – Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve vai promover no próximo
dia 29 de abril, sexta feira, um jantar debate com a presença de Daniel Traça, reitor e professor da Nova
School of Business and Economics.

Na ocasião serão abordados diversos temas de elevado interesse para o turismo e para a região.

O professor Daniel Traça é licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, mestre
e doutorado em Economia pela Columbia University.

Este evento acontecerá no Tivoli Marinotel, em Vilamoura, às 20.00 horas e a participação está sujeita a
reserva prévia, através do email [email protected].
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AHP. Bernardo Trindade vai amanhã a eleições
Ex-secretário de Estado do T urismo apresentou-se como único candidato. Raul Martins
despede-se da liderança da associação.

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) vai esta quarta-feira a eleições. Raul Martins despede-se do
cargo, depois de ter assumido as rédeas da associação em 2016, e será eleito Bernardo Trindade,
administrador do Porto Bay Hotels & Resorts e o atual vice-presidente da associação. O prazo para a
entrega de candidaturas terminou no dia 13 e o ex-secretário de Estado do Turismo do Governo de José
Sócrates apresentou-se como único candidato. A tomada de posse da nova direção está marcada para a
próxima sexta-feira.

Na altura da apresentação da candidatura, Bernardo Trindade disse que, após seis anos (três mandatos)
como vice-presidente da associação, sente-se “preparado para esta responsabilidade maior: liderar a
associação neste tempo que todos esperamos de recuperação, depois de uma crise sem precedentes
num dos setores mais afetados pela pandemia”. E recorda que foram dois anos que “deixaram marcas
muito profundas”, com uma falha brutal de mercado, com uma ausência de procura por parte dos
clientes, e  que os balanços das empresas hoteleiras foram fortemente afetados”, chamando ainda a
atenção para os riscos atuais, como a guerra na Ucrânia já se traduzir numa “escalada de preços com
implicações fortes na exploração das empresas hoteleiras”, revelou nas redes sociais.

A atual direção foi uma das vozes críticas em relação à composição do novo Governo por a pasta do
turismo ter perdido a exclusividade na nova secretaria de Estado do Turismo Comércio e Serviços, ao
considerar que esta fusão retira importância ao setor. “A AHP lamenta esta junção das pastas que,
claramente, ignora a importância e o peso que o turismo tem para a economia nacional, quer no PIB,
quer no emprego, quer nas exportações nacionais (segundo a WTTC, Portugal foi, em 2019, o 5.º país

11/23



com maior contributo do turismo para o PIB)”, referiu.

E chamou ainda a atenção para a necessidade de diálogo entre o Governo e o setor privado na nova
legislatura. “O turismo português está a sair do momento mais difícil da sua história, o cenário
internacional é instável e cheio de incógnitas, mas espera-se que a retoma do turismo se confirme, pelo
que é absolutamente fundamental continuar a haver uma estreita colaboração entre o Estado e o setor
privado”.
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Um jantar vínico no Aurora com curadoria do sommelier Pedro
Martin
O restaurante Aurora, em Loulé, é o concretizar de um sonho do chef Vítor Veloso, que
homenageia a avó e aposta nos sabores locais.
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Chef Luís Brito organiza “Algarve à Mesa” no restaurante A Ver
Tavira - Postal do Algarve
Alípio Branco, João Dias, José Lopes juntam-se ao recém-estrelado Luís Brito, no dia 14
de maio, para criar um jantar que promete homenagear os ingredientes e a culinária do
Algarve.Alípio Branco, João Dias, José Lopes juntam-se ao recém-estrelado Luís Brito, no
dia 14 de maio, para criar um jantar que promete homenagear os ingredientes e a
culinária do Algarve.

A segunda edição do jantar “Algarve à Mesa” vai ter lugar no próximo dia 14 de maio, às 19:00, no
restaurante A Ver Tavira, reunindo verdadeiros pesos pesados da gastronomia algarvia.

Na cozinha vão estar quatro nomes de referência na culinária algarvia: o chef Alípio Branco do
restaurante Casa Velha, na Quinta do Lago (Guia Michelin); o chef João Dias do À Mesa, em Tavira
(restaurante pertencente ao grupo A Ver Tavira); o chef José Lopes do Bon Bon, no Carvoeiro (uma
Estrela Michelin); e o chef Luís Brito do A Ver Tavira, que, em 2021, recebeu também a sua primeira
Estrela Michelin.

Na mesa, o menu de degustação prestará homenagem aos ingredientes e à gastronomia da região,
reinterpretados pela abordagem criativa que tem sido regra na carreira dos quatro cozinheiros. Serão
treze momentos para desfrutar, num verdadeiro desfile de sabores distintamente algarvios: Açorda de
Sardinha; Sapateira com tomate rosa e chá príncipe; Galinha cerejada com salsa; Camarão tigre de
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Quarteira com pau roxo e pepino; Pregado com xerém e molho de berbigão; Atum rabilho com ervilhas
e ovos; e Feijoada de litão à moda de Olhão.

A seleção de vinhos que acompanharão o jantar ficará a cargo da sommelier Cláudia Abrantes, com base
no portfolio da Quinta João Clara e da Morgado do Quintão.

O jantar tem um custo de 170 euros. As reservas podem ser feitas através do e-mail: [email protected].

Sobre o chef Alípio Branco

Nascido em Viana do Castelo e criado em Mujães, Alípio Branco iniciou a formação profissional num
restaurante no Sul da Alemanha e estagiou em países variados, como a França e a Suíça.

Trabalhou na cozinha do Hotel Widder, em Zurique, do Hotel Vivenda Miranda, do restaurante São Gabriel
e do Ocean. Foi um dos chefs do Hotel Vila Vita e, em 2018, assumiu o projeto Casa Velha, na Quinta do
Lago.

Sobre o chef João Dias

Nasceu em Lisboa, mas foi nas cozinhas do Algarve que João Dias deu os primeiros passos. Formou-se
na Escola de Hotelaria e Turismo de Faro e estagiou nos hotéis Vila Vita e Vila Joya. Seguiu-se um
período no Santa Eulália, que interrompeu para viajar e conhecer novas culturas e novos sabores.

Cozinhou em França, no Brasil e em Macau, até regressar ao Algarve para abrir o seu próprio espaço.
Começou com um healthy bar, depois transitou para uma hamburgueria e, finalmente, abriu o seu
espaço atual, o restaurante À Mesa, em Tavira.

Sobre o chef José Lopes

Originário de Lisboa, José Lopes permaneceu, durante sete anos, no Algarve, onde se formou pela Escola
de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António.

Passou pelas cozinhas do A Ver Tavira, do Atelier de Comida Santo António, em Faro, e do estrelado
Eleven, em Lisboa – onde, durante cerca de seis anos, exerceu a função de chef residente. Liderou as
cozinhas do Pão à Mesa, também em Lisboa, e do Clube Lisboeta.

A pandemia obrigou-o a reinventar-se e, depois de uma passagem pelo lisboeta Terroir, abraçou o seu
projeto atual, o Bon Bon, no Carvoeiro.

Sobre o chef Luís Brito

Natural de Santa Clara-A-Nova (Almodôvar), Luís Brito ingressou na Escola de Hotelaria de Faro em
1989. Iniciou a sua carreira profissional de 30 anos como cozinheiro em diversos restaurantes e hotéis
do Algarve, até assumir a função de subchef executivo do Hotel Alfamar.

Liderou as cozinhas de grupos como o Petchey, o Starwood ou o CS Madeira Atlantic, e foi chef
executivo do Hotel Nempanzu, em Angola. Lecionou na Escola de Hotelaria e Turismo de Faro e na
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Brasil, em São Paulo.

Hoje lidera o seu próprio projeto, o restaurante A Ver Tavira, que já lhe granjeou reconhecimentos
múltiplos – desde as entradas nos guias Michelin e Boa Cama Boa Mesa, de 2019 a 2021, à Estrela
Michelin no final de 2021.
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Quinzena Gastronómica de São Brás de Alportel volta a trazer a
Dieta Mediterrânica para a mesa
Até ao dia 25 de Abril

Pratos e doces tradicionais, confecionados com ingredientes locais e receitas associadas à Dieta
Mediterrânica, são as estrelas de mais uma Quinzena Gastronómica de São Brás de Alportel, que vai
decorrer até ao dia 25 de Abril.

Nesta 13ª edição do evento, há nove restaurantes aderentes, que, além da sua ementa usual, sugerem
um menu especial, que remete para as tradições gastronómicas serranas, mas que também tem ligação
à Páscoa.

Dos cardápios das casas que aderiram à Quinzena Gastronómica, há os inevitáveis pratos à base de
borrego, nomeadamente o ensopado e as costeletas, mas também pratos à base de porco, vaca e
coelho, bem como de frutos do mar, seja o bacalhau, o atum e outros peixes, seja o marisco.

«A quinzena gastronómica é, sem dúvida, uma forma que temos para divulgar a nossa gastronomia
mediterrânica, os nossos restaurantes e a nossa doçaria, nesta altura da Páscoa», enquadrou Vítor
Guerreiro, presidente da Câmara de São Brás de Alportel, à margem da apresentação do evento aos
jornalistas, esta segunda-feira, no restaurante BrilhaFigura, um dos aderentes ao evento, situado na
Mesquita Alta.

O autarca assegura que esta edição «tem sido, de facto, um sucesso».
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«São muitos aqueles que nos visitam, com o pretexto de vir almoçar ou jantar a São Brás de Alportel.
Estas pessoas acabam por passar meio dia ou um dia inesquecível no nosso concelho, conhecendo a
nossa natureza e o nosso património e percorrendo os percursos pedestres», acrescentou.

Da parte dos restaurantes, o feedback «tem sido muito positivo. (…) A avaliar pela nossa Festa das
Tochas Floridas, que aconteceu no domingo de Páscoa, este ano está a correr bem. Tivemos cá milhares
de turistas».

Débora Alves, a dona do restaurante BrilhaFigura, confirma que «a Páscoa foi muito boa. Penso que as
pessoas aproveitaram esta altura para vir cá ao concelho».

Esta é uma casa que se estreia na Quinzena Gastronómica, até porque só está aberta há alguns meses
– antes, no mesmo espaço, funcionava o restaurante O Graciano.

«Estamos ainda a fazer a casa. Abrimos numa altura difícil, durante a pandemia, o que não ajudou muito.
Mas tenho esperança que agora no Verão tudo melhore», disse.

Tendo em conta a experiência de outros restaurantes que ano após ano aderem à Quinzena
Gastronómica, este evento pode ajudar a captar novos clientes.

«Segundo o que nos dizem os restaurantes, há sempre muitos clientes novos, que conhecem os
espaços pela primeira vez, e que voltam depois durante todo o ano», assegurou Vítor Guerreiro.

Quem quiser provar as iguarias da Quinzena Gastronómica pode fazê-lo nos restaurantes “4 à mesa”,
“Adega Nunes”, “BrilhaFigura”, “Cantinho da Lili”, “Iguarias da Serra”, “O Marquês”, “Rui’s Steakhouse”,
“Sal da Serra” e “Tachinho da Avó Luís”.

Cada um dos estabelecimentos aderentes conta com um menu da Quinzena, com uma entrada, um ou
dois pratos principais, uma sobremesa e uma sugestão de vinho.

As sugestões de cada restaurantes podem ser vistas aqui.

Em comum, os pratos sugeridos têm a «confeção em azeite», «temperos à base de ervas aromáticas»,
«produtos da época, mais saborosos e muito mais saudáveis», «ingredientes tradicionais da alimentação
mediterrânica», «equilíbrio nutricional» e «sabores da Páscoa».
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GlobalData: “Selos” ambientais vão ser cada vez mais
importantes para a indústria do turismo | Ambitur
Muitos viajantes exigem agora maiores níveis de transparência das empresas em termos
do seu desempenho ambiental, refere o inquérito da GlobalData que revela que 75% dos
consumidores globais concordam que a introdução de rótulos de sustentabilidade nos
produtos deveria ser obrigatória. Estes “selos” ajudam as empresas turísticas a
aumentar a sua transparência, oferecendo alternativas responsáveis aos viajantes e
demonstrando um desempenho ambiental positivo.

Muitos viajantes exigem agora maiores níveis de transparência das empresas em termos do seu
desempenho ambiental, refere o inquérito da GlobalData que revela que 75% dos consumidores globais
concordam que a introdução de rótulos de sustentabilidade nos produtos deveria ser obrigatória. Estes
“selos” ajudam as empresas turísticas a aumentar a sua transparência, oferecendo alternativas
responsáveis aos viajantes e demonstrando um desempenho ambiental positivo.

Ralph Hollister, da GlobalData, indica que “a adoção de emblemas que denotam um elevado desempenho
no que diz respeito a marcos ambientais faz com que as pretensões de sustentabilidade das empresas
pareçam mais confiáveis, o que aumentará a procura pelos seus produtos e serviços. O Inquérito de
Consumidor da GlobalData 2021 revela que 57% dos inquiridos globais afirmaram que são
«frequentemente» ou «sempre» influenciados por produtos ou serviços que são confiáveis”. O
responsável acrescenta ainda que “os rótulos ambientais vão ajudar a conquistar a lealdade de viajantes
responsáveis a curto prazo e melhorar o posicionamento da marca a longo prazo. Como resultado, um
número crescente de empresas de viagens e turismo estão a tentar confirmar os seus esforços de
sustentabilidade através da aquisição ou criação de rótulos ambientais e certificações”.

A GlobalData indica ainda que a Booking.com, por exemplo, é pioneiro no que diz respeito a “selos”
ecológicos. Em 2021, a Booking anunciou o lançamento do seu rótulo Travel Sustainable, uma medida
global de sustentabilidade que se traduz em práticas que vão desde a eliminação de artigos de higiene de
plástico de uso único até ao recurso a fontes de energia 100% renováveis.
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Hollister diz ainda que “ao criar a sua própria metodologia para a sua medida de sustentabilidade, a
Booking.com demonstrou o tempo e recursos investidos nesta iniciativa para proporcionar aos viajantes
alternativas sustentáveis. Está a funcionar proativamente para garantir que não fica para trás da
concorrência em termos de desempenho ambiental”. E conclui: “Quer seja através da criação de rótulos
ambientais independentes ou da adoção de «selos» atribuídos por entidades de certificação externas, as
empresas de turismo precisam de trabalhar na direção de obter estes rótulos de qualidade que
aumentam a transparência, aumentam as receitas e promovem a sustentabilidade”.
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Porto vai criar zonas de contenção para o Alojamento Local
Estudo encomendado pela autarquia à Universidade Católica está quase concluído e será
a base do “futuro regulamento para as zonas de crescimento sustentável do alojamento
turístico”

As propostas do PS e do BE para regular o Alojamento Local (AL) e criar zonas de contenção foram
aprovadas pela maioria de Rui Moreira na reunião de câmara desta terça-feira. Neste momento,
aproveitou para divulgar o vereador Ricardo Valente, a autarquia tem concluído o primeiro esboço do
“futuro regulamento para as zonas de crescimento sustentável do alojamento turístico”.

Esse documento foi desenhado a partir dos resultados de um estudo encomendado à Universidade
Católica, que calculou o peso do AL por freguesia e por rua, e que o vereador com o pelouro do Turismo
prometeu apresentar “muito em breve” numa reunião camarária. A proposta final de regulamento não
deverá ser apresentada, ainda assim, antes da publicação da lei europeia que está a ser delineada sobre
este tema e prevista para o fim de Maio.

O Porto chegou a ter o seu regulamento de AL praticamente concluído, mas suspendeu-o durante a
pandemia, alegando não querer prejudicar um sector que já estava a ser massacrado. As zonas de
contenção, que estavam delineadas no centro histórico e no Bonfim, onde havia mais registos de AL,
ficaram também suspensas. Depois disso, Rui Moreira já tinha prometido que voltaria a estudar o
assunto.

Apesar de sublinhar o completo “desacordo” com os considerandos das propostas dos socialistas e
bloquistas, Ricardo Valente sublinhou haver um alinhamento quanto ao tema. Embora não tenha
explicitado de que forma pretende a autarquia criar as zonas de contenção, ficou claro que não será feito
em função do número de licenciamentos, já que o próprio Rui Moreira sugeriu ao PS que retirasse da sua
proposta essa especificidade para poderem votá-la favoravelmente.

Numa apresentação sobre a evolução do número de AL na cidade, Ricardo Valente defendeu que
medidas proibicionistas estão directamente relacionadas com o crescimento dos processos de
licenciamento. Foi assim quando se criou uma lei que regulou o AL em 2018 e também quando a
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autarquia suspendeu a aprovação de novos pedidos, anunciando que ia regular a actividade, afirmou:
“Quando o mercado sente uma lei tampão há corrida aos alojamentos.”

Neste momento, a cidade tem 8487 AL, mas muitos deles não terão actividade. “Só metade dos
licenciamentos têm actividade real”, divulgou Ricardo Valente, falando num “enorme índice de
inactividade” e numa alteração do próprio conceito de AL, que já não cumpre o máximo de 30 dias de
estadia e tem servido de casa aos “nómadas digitais”. “Há um conjunto de estabelecimentos de AL onde
não há AL. Há contratos de três, seis e nove meses.”

Para o vereador, a discussão sobre este assunto não pode ignorar aquilo que designa de “problema
estrutural do país”: o facto de “não ter mercado de arrendamento”. Se o turismo é o único culpado
disso? No Porto, a freguesia que mais cresceu em termos de preços nos últimos tempos foi Campanhã,
seguida de Paranhos, contou, com um comentário irónico: “Têm imensa pressão turística.”

Na mesma reunião camarária, o executivo aprovou por unanimidade uma proposta do movimento de
Rui Moreira para fazer face a um problema “preocupante” num contexto onde o dinheiro do PRR tem de
ser gasto até 2025. É que o município tem enfrentado problemas crescentes nos processos de
contratação pública, seja porque há falta de materiais e equipamentos seja por não receber propostas
nas empreitadas que lança, porque os concorrentes consideram os valores demasiado baixos.

Ao Governo, o executivo do Porto sugere, então, que adopte medidas como a redução de impostos
como ISP, diminuindo os custos de produção, permita adjudicações por valores superiores ao preço-
base, crie um regime extraordinário de revisão de preços e um fundo de apoio às entidades adjudicantes.
A proposta sugere ainda uma maior celeridade na tramitação processual dos tribunais administrativos.
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Turismo voltou à região Porto e Norte na Páscoa com ocupação
nos 95%
"Mercados de proximidade" foram os que tiveram maior expressão.

O presidente da Turismo do Porto e Norte admitiu esta quarta-feira que o turismo regressou à região
nesta Páscoa com taxas de ocupação hoteleira a rondar os 95% e acredita que o verão terá valores
idêntivos aos registados pré-pandemia.

"O Turismo está de regresso à região, com a taxa de ocupação hoteleira acima dos 90% e em alguns
locais a atingir 95%", declarou o presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Luís Pedro,
no âmbito de um balanço sobre a taxa de ocupação hoteleira neste período da Páscoa 2022.

Os "mercados de proximidade" foram os que tiveram maior expressão, com Espanha, França e Reino
Unido a liderar, enumerou à agência Lusa.

"Registámos com grande satisfação o regresso do mercado brasileiro e americano", acrescentou,
acreditando que há "boas razões" para acreditar que o Norte de Portugal poderá já no verão de 2022
"ficar próximo dos valores conseguidos antes da pandemia". Em 2019, o turismo na região Norte
registou seis milhões de hóspedes e 11 milhões de dormidas.

Após dois anos de crise no setor devido à pandemia, o Porto encheu-se nesta Páscoa de turistas, com
hotéis completos e instituições culturais a registar a melhor semana turística do ano.

"Estivemos a 100% na sexta-feira Santa e a semana da Páscoa foi muito forte, se comparármos com a
Páscoa de 2020 e 2021, registando taxas de ocupação quase idênticas às da Páscoa de 2019", disse
Tiago Araújo, do NH Collection Porto Batalha, hotel localizado junto ao Teatro Nacional de São João.

A lotação esgotada também se registou no Hotel Teatro, no coração da baixa do Porto, com ocupação a
100% entre a sexta-feira santa e a segunda-feira, disse fonte da receção daquela unidade hoteleira.

Também no Hotel Dom Henrique, na Baixa da cidade, junto ao Bolhão, a lotação dos quartos esteve a
100% nos dias 15, 16 e 17 de abril, principalmente com turistas espanhóis, disse à Lusa Pedro Paiva,
funcionário naquele espaço.
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"Foi uma semana da Páscoa muito boa, com números idênticos a 2019, porque em 2020 e 2021
estivemos fechados na altura da Páscoa", acrescentou.

No setor cultural da cidade, o Museu Nacional Soares dos Reis (Porto) registou 841 visitantes nesta
semana da Páscoa, que passou a ser a mais visitada desde o início do ano, o que é um indício "ótimo"
para o verão, avançou esta quarta-feira à Lusa António Ponte, diretor da instituição cultural.

De 12 a 18 de abril, o Museu Nacional Soares dos Reis (MNSR) registou 841 entradas, o que dá uma
média diária de 140 visitantes, tendo em consideração que a contagem reporta a seis dias de
funcionamento, pois no domingo de Páscoa, o museu esteve encerrado ao público.

"Foi a semana com mais visitantes desde o início do ano [2022]. O acesso dos visitantes no período da
Páscoa é um ótimo indício do que poderá ser o Verão para o Museu Nacional Soares dos Reis (MNSR).
Atendendo a que reabriremos a exposição de longa duração até ao final do primeiro semestre,
antevemos meses de Verão com forte afluência", declarou à Lusa António Ponte, diretor do MNSR.

Os números de visitantes no período pascal devem ser enquadrados no contexto do MNSR, que está em
fase de organização e montagem da exposição de longa duração, oferecendo aos seus visitantes duas
exposições temporárias -- "Depositorium 2" e "Seja dia ou seja noite", e acesso ao Jardim das Camélias
e ao antigo Velódromo Rainha Dona Amélia, onde se encontra exposta a coleção de lapidária.

Depois de dois anos encerrado na Páscoa devido à covid-19, o conjunto arquitetónico dos Clérigos,
monumento nacional que inclui torre e igreja, recebeu nesta semana santa "cerca de 48 mil pessoas",

Fonte oficial do monumento nacional referiu que o número de entradas de visitantes nesta Páscoa de
2022 ainda não ultrapassou os visitantes da Páscoa de 2019, ano de pré-pandemia, em que se
registaram "65 mil entradas no complexo", mas é incomparavelmente melhor do que o registo de
entrada de visitantes em 2020 e 2021.
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