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TORRE DOS CLÉRIGOS COMEMORA O MELHOR ANO DE
SEMPRE COM ENTRADAS GRATUITAS NO DIA DE SÃO
VALENTIM
É com enorme prazer que divulgamos o número de visitantes referente ao ano de 2017 – 665.785
pessoas visitaram os Clérigos, um aumento de 7% em relação ao ano anterior, ano que já tinha
atingindo um número surpreendente de visitantes, 625.000.
Para assinalar este novo record absoluto de visitantes, no dia 14 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas,
inicio do Tempo da Quaresma, dia também evocado para os Santos Cirilo e Metódio, e mediaticamente
dia de São Valentim, vulgo Dia dos Namorados, a entrada nos Clérigos será gratuita durante todo o dia
(09h00 às 19h00).
No final deste ano já será possível contabilizar, com precisão, todos os visitantes do edifício. Desde o
dia 1 de janeiro, sensores colocados nas entradas do edifício, fazem o registo das entradas e saídas de
todos os visitantes, permitindo assim, distinguir os que visitam apenas a Igreja dos que adquirem
bilhete para acesso ao Museu e à Torre dos Clérigos.
Do estudo recente realizado no interior dos Clérigos, os cidadãos estrangeiros continuam a liderar as
visitas aos Clérigos, com um peso de 80% do número de visitas. No entanto, de sublinhar o aumento do
número de turistas nacionais, representando mais 5% em relação ao período homólogo, ou seja, cerca
de 133 000 portugueses visitaram os Clérigos em 2017, entre grupos de escolas, academias Sénior e
famílias em geral.
Em cada ano convidaremos um grupo profissional a visitar-nos gratuitamente.
Durante o ano de 2018 serão convidados a visitar os Clérigos gratuitamente todos os membros das
forças armadas portuguesas, GNR e PSP, policias de investigação e Bombeiros. Apenas deverão
apresentar a sua identificação profissional.
Mas há outras vitórias a comemorar em 2017:
No contexto da atribuição dos Prémios “O Norte Somos Nós”, a CCDRN atribuiu-nos a denominação de
“Emblema Regional”.
Conquistámos o prestigiado European Union Prize for Cultural Heritage - Prémio Europa Nostra.
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O ano de 2017 teve outros números igualmente dignos de registo:
1. Foram organizadas 22 iniciativas solidárias, num valor que rondou os €500.000, beneficiando
diversas instituições maioritariamente da área da prestação de serviços de saúde, investigação,
voluntariado hospitalar, e apoio sócio-caritativo Foram estas as entidades apoiadas: Centro Hospitalar
do Porto / Liga Hospital de Santo António, Centro Hospitalar Gaia/Espinho, Hospital S. Sebastião /
Feira, Restauro dos Órgãos da Igreja Catedral, IPATIMUP, Hospital Pedro Hispano/Matosinhos, Centro
Hospitalar S. João / Voluntariado, Liga Bombeiros Portugal/Fundo Socorro, Diocese de
Coimbra/Caritas/Incêndios, Casa Sacerdotal Porto, Hospital P Américo/Penafiel/Equipamento, IPO
Porto, Liga Contra Cancro – Norte, Casa ACREDITAR Porto, SOMOS NÓS, Paróquia do Marquês –
Programa Porta Solidária, Fundação de Cardiologia – Norte, Paróquia da Vitória – jovens e pastoral
paroquial.
2. Foram realizados 365 concertos com os Órgãos Históricos da Igreja dos Clérigos, todos às 12h00.
3. Foram produzidos 18 concertos (410 músicos atuaram nos Clérigos), realizados na Igreja, no
Varandim e na escadaria da Torre. Orquestras de Música Sinfónica e de Câmara, Grupos Corais, Jazz,
Ópera, Fado, Tunas, Pop, foram alguns dos géneros musicais que passaram pelos Clérigos ao longo de
2017.
4. Os Clérigos, em parceria com a Câmara Municipal de Paços Ferreira, acolheram a exposição
temporária “The Best Furniture of The World”, uma exposição patente ao público até março de 2018 e
que já recebeu a visita de milhares de pessoas.
“Este ano teria sido perfeito a todos os níveis caso não tivesse ocorrido a morte do nosso Bispo, o muito
saudoso e querido D. António Francisco dos Santos, Bispo do Porto, por inerência nosso Presidente Honorário.
Em conjunto com a Misericórdia do Porto e com o Palácio da Bolsa (Associação Comercial do Porto) criamos
um Prémio no valor de €75.000 com o seu nome. Outras iniciativas ocorrerão em cooperação com as
Dioceses de Lamego, Braga, Aveiro e Porto.
Uma palavra de gratidão a toda a equipa dos Clérigos, a todos quantos nos visitaram, e de um modo especial
aos media que nos acompanham e divulgam as nossas iniciativas junto do grande público”,
P. Américo Aguiar, Presidente
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