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"l{s primeiras estimativas do mês de
Juntro de2020mostrarno início da
retoúà dir aòtii'idade ü.uística no
alojarnento turíitico da RAt\[, em-
bora ainda com cerca de 89i6o/" dos
estabelecirnentos encerrados ou
sem movimento de hóspedes", in-
fonnou ontem aDirecção Regional
de Estatística-'Depois da paragem
quase total emAbril e Maiq aper-
centagern de estabelecimentos com
moÍ.imento de hóspedes aumentou
ãce ao mês precedente: 1$8% no tu-
rismo no espaç o nrra\ l32o/" naho-
telaria e 9 Bo/o no alojamento locall'.

Um dos dados mais relevantes é o
facto de em Junho uma boa parte
dos clientes e, por conseguinte, as
dormidas, terem ocorrido não na
hotelaria onde, tradicionalmente, se
hospedam quatro em cada cinco
clientes (mália quase sempre supe-
rior a80% noshospedes entrados e
nas estadias). Assim, em Junhq os

Auditório do Jardim
terá novos aeessos
Overeador como pelouro das
Obras Públicas qa CâDara
Municipal do Frrnchal Rriben
Abrerl, visitou, esta semânân o
auditorio do Jandim Municipal,
onde decorrem urn conjr.rnto de
importantes obras de
beneficiaçãq com vista à criação
de novas acessibilidades. A
intervençãq novalor de 2O mil
euros, vem permitir que este
espaço cultural fique acessível a
pessoas com mobilidade'
reduzida

PÉmios internacionais
pana lum madeircnse
A Madeiravoltou a ser premíada
no International SpiriS
Challenç 2O2Q destavez, com
duas medalhas para o Rum dos
EngenhosdoNorteO Rum
Tlistão Vaz Teixeira' te\re urÍra
estreiade Ourq enquanto que o
Rum Zarco' venceu a medalha
de Prata, pelo segundo ano
consecutivq na cate.goqia de
Rumfurícola'.
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hoteis da Madeira receberam 577o
dos hóspedes entradas e regisaram
55,3o/o dn dormidas, quando em
2O19; por exemplg foi de 8f% e 83%
respectivamente.

'1{o mês de Jun}ro de 2O2Q esti-
mou-se un total de 2f mil dormidas
no alojamento turísticq traduzindo
um decnescimo de 97,3olo em compa-
ração com o mês homólogd', refere
a DREM. Deste tota[ perto de 9.rtOO

foram dormidas no alojamento local
(25J"/" do total) e no turismo rural
(g$t/ò, que passaram de -97,60/o e -
lOO% das dormidas em Abril para.
93o/o e -87o/o em Junhg enquanto a
hotelaria estana com -99/o/o e em Ju-
nho melhorou para -9 8,2%.

'De sublinhar que excluindo o
alojamento lorial com menos de 1O
canurs, ai doragidas do alojamento
turístico apresentâÍr um decresci-
mo de 97,77o relativarnente aJrurho
de 20/l9i , drz,ainda assinu a DREM.
Refira-se que a Madeira é a região
porírguesa que ainda apresenta a
maior quebra em Junho por compa-

O Grupo Parlamentar do PSD visi-
touotrtem as obras de restauro e
consenração da Igreja da Fajã da
Ovelha na Calheta IJm convite do
prároco locú Padre Roberto
esuiar, que serryju para. coÍrstatâr
as intervençõei; que ascendem a
óOO mil euros comvárias fontes de
financiamento
; Segundo o depçtado Nuno Ma-
ciel" a intervenÇõ-na componente
artística propriamente dita incide
na capela mor e altar, com o apoio
defi.rndos comunitários atraves do
programa LEADER - PRODE-
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ração com o mesmo mês do ano pas-
sado (a media.nacional ê de -852%ò,
emboraas dormidas no acumulado
dos seis meses aponte aunaquebra
dequrare620/".

Osproveitostotaise os de aposen-
to seguem a tendência, recuando
'truma. proporção semelhante (-

98,5o/o pïra 46 mil eunos e -98,1o/o

para334 mil euros, respectivamen-
te)", informa Os ploveitos totais e
de apoSento no país tiveran redu-
ção menos gnn/os4 quebras de
88,5o/o e 88po/o,respectivamente. No
acumuladq as perdas nos proveitos
totais e. de aposento (-64Qo/o e -
64,3%ò reflectem tarnbém os bons
resultados 4re os primeiros três me
ses do ano estarram amostrar.

Outas nôtas de relevo:'1) valor
drestàda média registou uma que.
bra relativamente ao mês anterior
(+,78 noites), nãoultrapassando as 3
noites. A taxa de ocupação-cama do
alojamento ürrístico no mês em re-
ferência ffxou-se em L3,6o/o, 52,3

pontos percenírais úaixo do obser:
vado no mês homólop. For sua vez,
a tana de ocupação-quarto atingiu
oslg9o/o. Continuam-se a observar
valores sip.ificatir"amentebaixos no
RevPAPe que mede o proveito obti-
do por quarto disponível, atingindo
em Junho de 2O20 os 8f3 euros no
conjr.rnto do alojamento turístico
(excluindo o alojamento local abai-
xo das to camas), -83!b/o que no
mesmo mês do ano precedente A
hotelaria evidenciou u:n decrésci-
mo de 82lo/o, comum RevPAR de
9PO euros. Por suavez, o proreito
por quarto utilizado (ADR) passou
de 6725€ em Junlro de 2019 para
54,4O€ em Jnnho de 2O2O (-lgJTò !'
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do património religioso
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RAM, num montante de 32O.OOO
ewos. Os restaÍrtes 40% resultam
do apoio de r07.O00 er.ros da Câ-
mara da Calheta e ainda de capiais
própriosdaparóquia

Pór outró ladq acrêscentou,
"para as obras da cobertura, sa-
las adjacentes'e arredores da
Igreja, a paróquia conta com um
apoiq em contrato pfogr,am4 do
Governo Regional, que poderá ir
até aos 3OO.OOO eurosr'estando
neste momento a decorrer o
concurso para adjudicação da
empreitada Cafrfo reclama diálogo

Espora'abütura' de PISD e GDS para dbcutlr'Me Hsc.l' ilrtË de(ìrtubro.

PSD com o

Paulo Ca6fo reagiu ao ?acote Fis-
cal que o C'overno Regional vai
apresentar. Uma proposta de lei a
ser anunciada em Outubrq ainda
antes dadiscussãodo Orçamento de
2O21, e que prarÇ entre outas ma-
térias, aredução de fVA,IRC eIRS.

'T.[ão sendo umanovidadej', con-
fonne hz çestiio de precisar ao
DIARIQ o líden do PS-Madeira assu-
me que'é importante nesta fase em
què nosencontâtios Que haja uma

necessária convergênci4 particular-
mente na Assembleia Regional por-
que dependeú muito da possibilida-
de ou não de zucesso da suaprorro-
gação na Assenúleia da República".

O socialista não reconhece; por
isso, aberturapor parte da coligação
PSD/CDS e reclama um "trabalho
conjunto" nesta materia que requer
"consenso" enbe todos os partidog
neste caso em p4rticular do PS-Ma-
deira L ' )


