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Osúltimosmeses de 2012 serãomuito positivos, em termosdemovi-
mentaçãodenavios de cruzeiro no Funchal. Segundo as previsões dos
Portos daMadeira, estarão 70navios emNovembro e 52 emDezembro.

70 navios de cruzeiro
previstos em Novembro

Até ao final de Outubro, está pre-
vista a escala demais 12 navios de cru-
zeirosnoPortodoFunchal,oque irá to-
talizar 35 embarcações nestemês, um
númerosuperior aoanopassado,cujo
mês registou 29.De hoje até aodia 31,
estão previstos 12, comumamédia de
1.800 passageiros cada, num total de
21.600 turistas
Já paraNovembro, as previsões dos

Portos da Madeira apontam para a
presença de 70 navios, mais 20 do
que no mês homólogo do ano pas-
sado.Oque significaque, nopróximo
mês, o Porto do Funchal terá dois ou
mais navios de cruzeiro praticamente
todos os dias, à excepção, para já, do
dia 14, em que não está prevista ne-
nhuma chegada.
Para o mês de Dezembro, as reser-

vas são também muito positivas, se-
gundo a APRAM. Deverão atracar no
porto funchalense 52 navios de cru-
zeiro, mais sete do que no ano pas-

sado, cujo mês fechou com 45 em-
barcações deste tipo.
Saliente-se que ontem, o Adven-

ture of The Seasmarcou presença no
Funchal. O Ventura e o Braemar que
chegaram no dia anterior, partiram
ontem do porto, não sem antes te-
rem permido aos madeirenses e tu-
ristas verem e fotografarem o porto
com três navios ao mesmo tempo
atracados no Funchal.
Hoje, os funchalenses poderão ver

nabaíaosnaviosDeustchlandeoAdo-
nia. Amanhã, o Bremen e o Indepen-
denceof theSeasestarãodevisita, en-

quanto que no domingo, atracam o
Noordam, o ClubMed 2 e o Aida Sol.
Nodia29,chegamoThomsonDream,
oVenturaeoAdventureof theSeas;no
dia 30 o Grand Princess e no dia 31 o
Seadream II.
Em Novembro, como já referimos,

haverámuitamovimentaçãodenavios
e de passageiros no Porto, com diver-
sos repetentes no Funchal. Uma das
principais novidades, e que deverá
atrair muita atenção por parte dos en-
tusiastasdenavios, seráaestreianaMa-
deira doMSCDivina, nodia 20.
Trata-sedo12ºnavioda frotadaMSC

Cruzeiros, que, depois daprimeira es-
calanoFunchal, teráainda 13cruzeiros
com saída e/ou chegada ao Funchal,
incluindo na passagem de ano, que,
no total, deverão trazermais de 52mil
passageirosàMadeira. Saliente-seque
estenavio foibaptizadoemMaiodeste
anopela actriz italiana Sophia Loren.1

Paula Abreu

Ontem de manhã, viam-se três navios no porto: o Adventure of the Seas, o Braemar e o Ventura.

� MAIS VINTE DO QUE NO MESMO MÊS NO ANO PASSADO
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Novembro será um mês de grande
movimentação no Porto do Funchal,
com a previsão de 70 navios de cru-
zeiro, mais vinte do que no mesmo
mês do ano passado. Para Dezembro,
os Portos têm já 52 reservas.
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70 navios de cruzeiro
em Novembro Última


