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Região prevê novo recorde 
de passageiros de cruzeiro 
Número de passageiros de cruzeiros deverá atingir os 175 mil em 2019. Portos dos Açores destaca 
que se trata de um número recorde, ainda que o número de escalas previstas seja idêntico a 2017 

ARQUIVO A01 RUI JORGE CABRAL 
ANA CARVALHO MELO 
anamelo@acorianooriental.pt rios meses do anos, sendo que 

abril deverá, mais uma vez, ser 
Os portos dos Açores deverão o mês de maior azáfama, com 
bater um novo recorde no nú- 41 escalas, embora maio com 
mero de passageiros de cruzei- 25, outubro com 19, e novem- 
ro em 2019, prevendo-se 175 bro com 15, se assumam como 
mil, o que representará um au- meses de considerável movi- 
mento de 6,7% face a 2018. mento. 
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deverão ser os navios em estreia 

na Região, se bem que quanto  nos mares açorianos, num ano 
a escalas igual movimento foi já que se saúda o regresso do ar- 
atingido no ano de 2017".

wini
,_ mador Windstar Cruises, após 

Refira-se ainda que aos 175 longo interregno, desde 2007", 
mil passageiros devem acres- - salienta o comunicado. 
tentar-se os cerca de 72 mil tri- Abril será o mês com mais escalas de navios de cruzeiro Por outro lado é salientado 
pulantes previstos, pelo que no que o armador/operador mais 
total, poderão ser cerca de 247 gra do Heroísmo, que, no seu e 81 em São Miguel, Outro as- ativo nos Açores deverá ser a 
mil visitantes. conjunto, deverão receber 30 peto destacado é o facto de to- P&O Cruises com 15 escalas, se- 

Relativamente aos portos, o mil turistas de cruzeiros. No das as ilhas, incluindo o Corvo, guida da AIDA Cruises com 14 
comunicado da empresa pú- Faial aguardam-se 17 mil pas- registarem este ano pelo menos visitas e da Hapag-Lloyd, com 
blica Portos dos Açores revela sageiros. duas escalas, tendo o Pico e a 13. Realça ainda o importante 
que Ponta Delgada será o que Já em termos do número de Graciosa, para já, quatro em incremento de escalas no ar- 
irá registar mais visitantes, cer- escalas é revelado que se aguar- previsão. quipélago por parte da Royal 
ca de 127 mil, seguido dos por- dam 23 escalas de navios de Estas escalas vão distribuir- Caribbean, Regent Seven Seas 
tos da Praia da Vitória e de An- cruzeiro na Terceira, 22 no Faial se de forma irregular pelos vá- e Norwegian Cruise Line. • 
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Federação 
Agrícola com 
presença 
permanente 
em Bruxelas 
Protocolo com o Governo 
vai impulsionar o lóbi da 
agricultura açoriana PAGINAS 
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Governo quer 
reduzir espera por 
juntas médicas 
Médica foi contratada para a Unidade de Saúde de 
São Miguel com o objetivo de melhorar o tempo de 
resposta às juntas médicas em Ponta Delgada PAGINA? 

Previsto novo 
recorde de 
passageiros 
de cruzeiro 
nos Açores 
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Congresso de 
turismo com 
críticas às 
ligações aéreas 
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GUEL PEREIRA/GLOBAL I AGENS 

Desporto 

Francisco 
Ramos 
cedido ao 
Santa Clara 

PÁGINA23 

rrrArri 
..rguinlè eleybitria pena sua bavbernia. 

• 

Estilo classico e americano 

Roda, gira e acende as luzes 
para atrair aos clientes. 
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VENDA EXCLUSIVA PARA PROFISSIONAIS 

Estudo revela 
que há menos 
• jovens açorianos 
a consumir drogas 
Inquérito do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 
Dependências aponta redução nos Açores entre os jovens com 18 anos PAGINAS 

Relatório sobre Setor Público 
Empresarial aprovado só pelo P15  
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