
 

 

Black Watch 

 
 Amanhã, dia 7 de Janeiro, o navio de cruzeiros Black Watch, do armador inglês 

Fred Olsen Cruise Lines, realiza a primeira de quatro escalas previstas para este ano nos 

Açores. Proveniente das Caraíbas, mais propriamente de St. Maarten, visita Ponta 

Delgada no final de um cruzeiro de 25 noites, durante o qual os passageiros tiveram a 

oportunidade de apreciar afamadas ilhas daquela região como Antigua & Barbuda, 

Tortola, Barbados ou St. Lucia. Com 763 passageiros a bordo, maioria dos quais 

britânicos, prevê-se a chegada às Portas do Mar pelas 11.00 horas e estima-se que cá 

permaneça até às 18.00, altura em que retomará a viagem com destino a Southampton. 



Construído no já longínquo ano de 1972, nos estaleiros Wartsila, na Finlândia, foi o 

primeiro navio de um trio de encomendas para a já extinta companhia Royal Viking 

Line. Foi inaugurado como Royal Viking Star, e era de menores dimensões e capacidade 

do que a actualidade, pois acabou por ser aumentado em 1981 em cerca de 28 metros. 

Desde então, já assumiu outras designações em virtude de ter sido adquirido ou 

transferido para outras companhias. Até à denominação actual, o Black Watch já 

navegou como Westward e também como Star Odyssey. 

Este navio, agora pertença do armador Fred Olsen Cruise Lines, mede 205 metros de 

comprimento, 25 metros de largura, 7,3 metros 

de calado, desloca 28,613 toneladas de 

arqueação bruta e tem capacidade máxima para 

868 passageiros com 350 tripulantes. Possui 8 

decks de passageiros, com 421 cabines, 43 das 

quais têm varanda privada, 383 têm janela e 48 

são interiores. Destaque para o facto do navio 

dispor de 38 cabines para pessoa só. 

Quanto às comodidades a bordo, salientamos 

que todo o navio ostenta uma decoração 

elegante e sóbria, sem os luxos de quando foi 

inaugurado, em 1972, mas ainda assim 

proporciona um ambiente muito confortável e 

agradável em espaços como o Braemar Room & 

Garden, Observatory, o restaurante Glentanar, 

The Orchid Room, Cinema ou o Neptune’s 

Lounge. São navios antigos mas, no entanto, 

constata-se uma elevada preocupação com os espaços públicos do navio e sua cuidada 

apresentação. 

Não obstante os seus quase 40 anos, estamos perante um dos navios que pertence a uma 

geração de paquetes clássicos, que, infelizmente, começam a rarear nos nossos mares. 

Por curiosidade, refira-se que o seu nome foi inspirado no famoso regimento escocês – 

Scottish Black Watch. 

No próximo mês de Abril, este navio tem agendada nova escala em Ponta Delgada, 

desta feita no dia 22. 
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