
 
 

           GRAND PRINCESS 

 
 
Amanhã, dia 11 de Novembro, o empreendimento Portas do Mar recebe 2544 passageiros, 

maioria dos quais americanos, a bordo do navio de cruzeiros Grand Princess, da conhecida 

operadora Princess Cruises. Este emblemático navio encontra-se em viagem transatlântica entre 

Southampton e Ft. Lauderdale, incluindo no seu roteiro visitas a Bruges, Le Havre, Vigo, 

Lisboa, Ponta Delgada e King’s Wharf. Prevê-se a chegada ao nosso porto pelas 09 horas e 

estima-se que cá permaneça até às 18 horas. 

 

Inaugurado em Maio de 1998, foi construído na Itália pelos estaleiros Fincantieri, em 

Monfalcone. Mede 290 metros de comprimento, 36 metros de largura, 8 metros de calado, 

desloca 108,8 mil toneladas de arqueação bruta e tem capacidade máxima para 3100 hóspedes e 



1100 tripulantes. Possui 13 decks para passageiros, com um total de 1300 cabines, 928 

exteriores e 372 interiores.  

 

Foi o primeiro navio da Grand Class, um 

dos mais bem-sucedidos e aclamados 

projectos para navios de cruzeiro. Seguiram-

se lhe os gémeos Golden Princess, Star 

Princess, Caribbean Princess e os, 

ligeiramente diferentes, Crown Princess, 

Emerald Princess e Ruby Princess.  

 

Aquando da sua inauguração, era o maior 

navio de cruzeiros do mundo, o que 

conjugado com as suas linhas exteriores 

muito exuberantes e inovadoras cedo lhe proporcionaram um destaque especial por parte da 

crítica internacional. O navio foi e continua a ser um 

imenso sucesso para a Princess, razão pela qual a 

companhia, com sede em Santa Clarita, na Califórnia, 

decidiu efectuar este ano uma profunda modernização 

deste apelativo navio. 

 

Facto mais visível deste restyling foi a remoção do 

célebre Skywalkers, discoteca suspensa à popa do 

navio, local com vista privilegiada para o exterior e 

para o próprio navio. Também os interiores foram 

todos modernizados, os motores e hélices ajustados, 

algumas chapas da proa substituídas e pintura do casco 

renovada. Resumindo, os estaleiros de Freeport, nas 

Bahamas, transformaram-no num novo Grand 

Princess! 

 

Quanto às habituais comodidades, salientamos 

que quase todas foram substituídas, desde 

alcatifas, escadarias até bares e piscinas. Não 

obstante, o navio mantem o seu charme intacto, 

o que é constatável em áreas como a bonita 

Grand Plaza, nas piscinas Calypso Reef, 

Neptune e Lido, nos restaurantes Da Vinci, 

Botticelli, Michelangelo ou no buffet Horizon 

Court. Realce ainda para o enorme Atlantis 

Casino, para o famoso Wheelhouse Bar, 

Princess Theatre, Explorer’s Lounge, Vista 

Show Lounge, Lotus SPA e para o então inovador cinema ao ar livre, Movies Under the Stars. 

 

No próximo ano, o Grand Princess volta a Ponta Delgada nos dias 13 de Abril e 9 de 

Novembro. 
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