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 No domingo de festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, entre as 06.30 e as 

14.00 horas, o navio de cruzeiros Celebrity Constellation realiza escala no terminal de 

cruzeiros das Portas do Mar. O luxuoso navio da Celebrity Cruises, uma das 

subsidiárias do grupo Royal Caribbean International, encontra-se em viagem 

transatlântica entre Ft. Lauderdale e Amesterdão, incluindo o seu roteiro paragens em 

Ponta Delgada, Lisboa, Le Havre e Dover. Este habitual reposicionamento é motivado 

pelo facto do referido navio ter programada a temporada de verão no norte da Europa. 

 

Inaugurado em Março de 2001, foi construído em França nos conhecidos estaleiros 

Chantiers de L’Atlantique. Com 294 metros de comprimento, 32.2 metros de largura e 8 

metros de calado, possui 90.280 toneladas de arqueação bruta e tem capacidade máxima 



para 2450 turistas e 999 tripulantes. São 11 os decks para passageiros, com um total de 

957 cabines, das quais 780 são exteriores e 195 interiores. 

 

Apesar de suplantados pelos navios da aclamada classe 

Solstice, até 2007, este e os idênticos Celebrity 

Millennium, Celebrity Summit e Celebrity Infinity, 

eram considerados como dos melhores navios de 

cruzeiro no segmento Premium. Não obstante a ousada 

estética exterior e uma pintura do casco algo 

controversa, em termos de qualidade do serviço a 

bordo, gastronomia e elegante decoração das suas 

áreas públicas, os navios baseados no projecto 

Millennium foram e ainda são muito bem 

conceituados. 

 

Outro motivo de interesse reside no facto dos mesmos 

serem equipados com um sistema de propulsão por 

pods, baseados em energia fornecida por um sistema de turbinas a gás, sistema esse que 

proporciona menor trepidação, menos poluição e maior eficiência energética.  

 

No que concerne às comodidades e 

ambiência a bordo, começamos por 

salientar que a chancela da Celebrity 

Cruises é sinónimo de qualidade, visível 

na decoração das áreas públicas e 

camarotes. Sensivelmente há dois anos, 

este navio foi remodelado e algumas áreas 

foram transformadas para se 

assemelharem a às dos navios da classe 

Solstice. Este processo ficou conhecido na 

empresa como “Solsticization Project”. 

 

No seu interior, especial destaque para espaços como o Grand Foyer, Micheal’s Club, 

Fortune’s Casino, Celebrity Theatre, Bar At 

the Edge of the World, Rendez-vous Lounge, 

Cova Café, The Emporium e as piscinas 

Aqua e SeaView. Particular saliência para os 

restaurantes Ocean Liner’s e San Marco, 

verdadeiros locais de eleição. 

 

Num dia festivo para a cidade micaelense, a 

presença do Celebrity Constellation vem 

acrescentar mais cor e vida a um dia de 

grande tradição religiosa em Ponta Delgada. 
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