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Portugueses e espanhóis 
reanimam os moliceiros 

BALANÇO PROTAGONISTAS 

-41r 4 

Mónica Silva 
Guimarães 

"Este ano tentamos fa-
zer férias com a maior 
reserva possível. Fica-
mos no turismo rural e 
fizemos um passeio de 
barco" 

Luís Carvalho 
Leça da Palmeira 

"Vim com a família co-
nhecer algumas cidades 
perto de casa. O passeio 
de moliceiro é típico e, 
como têm cuidados, ex-
perimentámos" 

Procura aumenta em agosto com turismo de proximidade. 
Operadores pedem mais ajudas contra o impacto da pandemia 

Zulay Costa 
locais@jn.pt 

AVEIRO  A pandemia refreou os 
passeios de moliceiros pelos ca-
nais urbanos da ria, mas, em agos-
to, já se notou um aumento na 
procura, sobretudo por parte de 
portugueses e de espanhóis. Os tu-
ristas sentem-se protegidos por se 
tratar de uma atividade ao ar livre, 
que respeita a limitação da lotação 
dos barcos e que adota apertadas 
medidas de higienização. 

Olívio Macedo, de Felgueiras, 
embarcou com o JN num molicei-
ro da Aveitour, depois deste ter 
sido pulverizado com desinfetan-
te e, como todos os passageiros, hi-
gienizado mãos e pés. Foi com 
máscara, num barco que tem ape-
nas dois terços da ocupação de ou-
tros anos. "O passeio é ao ar livre 
e não tem demasiada gente, o que 
transmite segurança", explica. Ao 
lado, a espanhola Myriam Saratxa-
ga conta que noutras zonas já se 
surpreendeu por ver "pessoas sem 
máscara", mas que, no moliceiro, 
está "tranquila". 

A atividade recomeçou em ju-
lho, após quatro meses de para-
gem. Mas "em julho só dava aos 
fins de semana e apenas notámos 
mais público na última semana. 
Fechei o mês com 30% da fatura-
ção", comparando com igual pe-
ríodo do ano passado, conta o ope-
rador Virgílio Porto, da Aveiro 
Emotions, explicando que em 
agosto a afluência "melhorou 
muito". "Na primeira quinzena de 
agosto andámos com 50% da lota-
ção e na segunda metade do mês 
aplicámos os dois terços previstos 
na lei de transportes coletivos". 

Segundo Afonso Miranda, da 
Aveitour, os barcos têm saído 
quase sempre com o máximo de 
lotação permitida, uma vez que 
apesar de os mercados emergen-
tes, como o asiático e brasileiro, 
terem "desaparecido", o público 
espanhol e francês está a retomar 
"aos poucos". E o turismo inter-
no aumentou. Os dados do Turis-
mo do Centro (ler caixa) confir-
mam-no. 

Afonso Miranda diz que, apesar 
desta retoma, as dificuldades  

mantêm-se. "Estamos a menos de 
50% ", devido à lotação dos barcos. 
E espera que pelo menos o movi-
mento que se verifica na segunda 
metade de agosto "continue até 
outubro, para esbater as quebras e 
os meses mortos de inverno que 
se avizinham", diz. 

ESTENDER CONCESSÃO 

A Câmara devolveu o valor pago 
pelos cais correspondente aos me-
ses de março a junho, altura em 
que a atividade parou, mas os ope-
radores pedem que a concessão 
avance um ano sem mais custos. 
Ou seja, querem ficar com os cais 
que arremataram em leilão até 
2026 e não 2025, aproveitando o 
ano extra de exploração para redu-
zir perdas. 

Ribau Esteves, presidente da Câ-
mara, não confirma mais ajudas, 
mas lembra que o programa de 
apoio à atividade social e econó-
mica é "revisto periodicamente, 
tendo em conta conversações com 
várias entidades e indicadores do 
dinamismo económico e desen-
volvimento da pandemia". • 

Ligeira retoma 
amortece 
queda de 87% 

Entre maio e 26 de agosto 
deste ano, passaram pelo 
Posto de Turismo de Aveiro 
8078 pessoas (62 467 em 
igual período de 2019), o 
que representa uma quebra 
de 87%. Segundo o Turismo 
Centro de Portugal, a maior 
quebra registou-se nos me-
ses de maio (99,5%) e junho 
(97,7%). Em julho (menos 
87,8%) notou-se uma ligeira 
retoma, acentuada no mês 
de agosto (quebra de 78%). 
Os turistas são sobretudo 
portugueses, espanhóis e 
franceses. Turistas asiáti-
cos, do Norte da Europa e do 
continente americano pra-
ticamente desapareceram. 
Em agosto, foram regista-
dos 1456 portugueses 
(3690 em igual período de 
2019), o que equivale a uma 
quebra de 6o,5%. No mesmo 
período, a quebra de turis-
tas espanhóis e franceses 
foi de 85% e 91%, respetiva-
mente. 


