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Já a partir de hoje 

Milhares de turistas de cruzeiros 
em Ponta Delgada até Quarta-feira

Até ao final do corrente mês os 
Açores irão receber onze escalas de 
navios de cruzeiros, com especial in-
cidência para Ponta Delgada com oito 
escalas, seguindo-se a Praia da Vitória 
com duas e a Horta com uma.

Assim, já hoje, o terminal de cru-
zeiros das Portas do Mar irá receber 
a escala do AIDAcara, um dos navios 
que integram a conceituada operado-
ra germânica Aida Cruises que inicia 
nesta cidade a primeira escala do seu 
primeiro cruzeiro de Inverno que con-
templa duas escalas nos Açores, Ma-
deira e Canárias.

Vai pernoitar hoje

Neste itinerário, para além de Pon-
ta Delgada, em que pernoitará de hoje 
para amanhã, o cruzeiro contempla 
igualmente uma paragem na Praia da 
Vitória na próxima Segunda-feira.

De salientar que este mesmo itine-
rário se irá repetir ainda este mês com 
escalas em Ponta Delgada nos dias 23 
e 24 e Praia da Vitória no dia 25.

Inaugurado em Junho de 1996, o 
AIDAcara foi construído na Finlândia 
pelos estaleiros Kvaerner Masa-Yards, 
em Turku. 

Foi o primeiro navio a integrar a 
jovem operadora alemã, então com a 
designação AIDA.

Com 193 metros de comprimento, 
28 metros de boca e os 6 metros de 
calado, possui 38,557 mil toneladas 
de arqueação bruta e tem capacidade 
máxima para acomodar 1180 hóspe-
des e 420 tripulantes

Brilliance of the Seas amanhã

Para amanhã está agendada, igual-
mente, a passagem em Ponta Delgada 
do BRILLIANCE of the SEAS, segun-
do navio da classe Radiance  da Royal 
Caribbean International. 

Esta passagem  em Ponta Delgada 
resulta de uma viagem transatlântica 
de 15 noites, entre as cidades de Bar-
celona e Tampa, na Florida, contem-
plando igualmente escalas em Carta-
gena, Málaga e Cádiz, em Espanha, e 
Lisboa.

Inaugurado em Agosto de 2002, 
foi construído na Alemanha pelos es-
taleiros Meyer Werft, em Papenburg. 

Possui 90.090 toneladas de arque-
ação bruta. 

Tem 293 metros de comprimento, 
32,2 metros de boca e 8,5 metros de 
calado e tem capacidade para acomo-
dar 2500 passageiros e 858 tripulan-
tes. Disponibiliza 12 Decks para pas-
sageiros

 
Emerald Princess segunda-feira

Segunda-feira será a vez da pa-
ragem no terminal de cruzeiros das 
Portas do Mar do EMERALD PRIN-

CESS, da reconhecida companhia de 
cruzeiros Princess Cruises, sediada 
em Seattle.

Esta escala integra-se num cruzei-
ro transatlântico de 14 noites, entre a 
cidade de Barcelona e Fort Laudarda-
le, na Florida, e que contempla igual-
mente paragens em Cartagena, Mála-
ga, Casablanca e Tenerife

Inaugurado em Maio de 2007, foi 
construído na Itália pelos estaleiros 
Fincantieri, em Monfalcone. 

Tem 290 metros de comprimento, 
36 metros de boca e 8 metros de ca-
lado. 

Possui 113.500 mil toneladas de ar-
queação bruta e tem capacidade má-
xima para 3500 passageiros e 1223 
tripulantes. 

Disponibiliza 15 decks para passa-
geiros aonde se situam os 11105 cama-
rotes exteriores e os 452 interiores.

MSC Divina terça e quarta

Os dias 12 e 13 (Terça e Quarta fei-
ras) marcarão o regresso ao terminal 
de cruzeiros das Portas do Mar do 
MSC DIVINA, uma das mais moder-
nas unidades da companhia italiana 
MSC Cruises, a maior companhia de 
navegação privada do mundo.

Este regresso a Ponta Delgada está 
englobado num interessante cruzeiro 
de 20 noites, que se iniciou no dia 5, 
na cidade de Génova, e que engloba 
paragens em Civitavecchia, Valência, 
Lisboa, Ponta Delgada, BridgeTown, 
nos Barbados, Fort de France, Marti-
nique, St Maarten, Puerto Rico, e que 
irá terminar em Miami no próximo 
dia 25.

Construido nos conhecidos estalei-
ros franceses de STX Europe, em St 
Nazeire, este impressionante paquete 
italiano iniciou a sua actividade em 
2012. 

Das suas principais característi-

cas destacam-se as 137.936 toneladas 
de arqueação bruta, 333,3 metros de 
comprimento, 37,9 metros de boca e 
8,6 metros de calado. 

Em ocupação normal pode trans-
portar até 3.274 passageiros que po-
derão chegar aos 3.959 em ocupação 
máxima, sendo a sua tripulação com-
posta por 1.313 elementos.

Arcadia no dia 22

Em Ponta Delgada as escalas pros-
seguem no dia 22, com a paragem no 
terminal de cruzeiros das Portas do 
Mar  do ARCADIA. um dos navios 
que integram a conhecida operadora 
britânica P&O

Esta passagem em Ponta Delga-
da está inserida num cruzeiro de 28 
noites, com destino ás Caraíbas, e que 
se iniciou no passado dia 29 de Ou-
tubro em Southampton, com escalas 
no Funchal, Bridgetown, St Georges, 
Castries, Roseau, St Johns, Basseter-
re e St Maarten, nas Caraíbas, e tendo 
Ponta Delgada como último porto de 
paragem antes do regresso ao seu por-
to inicial.

Construido nos estaleiros de Fin-
cantieri, este popular paquete britâni-
co possui 86.799 toneladas de arque-
ação bruta. 

Tem como dimensões 289,8 metros 
de comprimento, 32,2 metros de boca 
e um calado de 7,8 metros. 

Possui 11 Decks, onde se distribuem 
todos os espaços públicos assim como 
os camarotes. 

Tem capacidade para alojar  2016 
passageiros em ocupação normal sen-
do a sua tripulação composta por 976 
elementos.

Seven Seas Explorer no dia 27

As escalas irão prosseguir no dia 
27, com a presença nesta cidade de 

um dos mais luxuosos e conceituados 
navios de cruzeiros da actualidade. 

De facto, o SEVEN SEAS EXPLO-
RER, o mais recente navio de cruzei-
ros da luxuosa operadora norte-ame-
ricana Regent Seven Seas Cruises, tem 
merecido rasgados elogios da comuni-
cação social especializada, atendendo 
os seus elevados padrões de luxo e 
conforto, onde se alia um serviço de 
alta qualidade, como é apanágio desta 
operadora.

Esta paragem em Ponta Delgada 
e no dia seguinte na cidade da Horta 
estão inseridas num itinerário tran-
satlântico de 14 noites, com inicio 
em Lisboa no próximo dia 23, e que 
irá terminar em Miami no  dia 7 de 
Dezembro, incluindo, para além das 
escalas no arquipélago, paragens na 
cidade do Funchal e em King´s Wharf 
na Bermuda.

Construido nos estaleiros italianos 
de Fincatieri de Sestri Ponente, em 
Génova, foi entregue à companhia em 
Novembro de 2016.

Com 224 metros de comprimen-
to, 31,1 metros de boca, um calado de 
7,1 metros e 13 decks públicos, possui 
54.000 toneladas de arqueação bruta, 
sendo a sua capacidade de alojamento 
em suites com varanda de 750 passa-
geiros. 

A sua tripulação é composta 552  
elementos. Como curiosidades finais 
registe-se que na sua Regent Suite, lo-
calizada sobre a ponte de comando, a 
sua cama custou a módica quantia de 
90.000 dólares.  

Norwegian Star no dia 29

As escalas do mês de Novembro 
irão terminar no dia 29, com a para-
gem em Ponta Delgada do  NORWE-
GIAN STAR, um dos navios da “Dawn 
Class”, da conceituada operadora nor-
te-americana Norwegian Cruise Line.

Esta passagem na nossa cidade está 
incluída num itinerário transatlân-
tico “westbound”, que se irá iniciar 
em Barcelona no próxima dia 22 do 
corrente e que inclui, para além da es-
cala nesta cidade, paragens em Palma 
de Maiorca, Málaga, Cádis e Funchal, 
antes da sua chegada a Miami no dia 
6 de Dezembro.

Inaugurado em Maio de 2001, foi 
construído igualmente nos estaleiros 
Meyer Werft, em Papenburg, na Ale-
manha, para a Star Cruises,  como Su-
perStar Libra, tendo naquele mesmo 
ano passado para a actual operadora.

Com 294 metros de comprimento, 
32 metros de boca, 8,2 metros de ca-
lado e 93.558 toneladas de arqueação 
bruta, o navio tem capacidade para 
2.348 passageiros em ocupação nor-
mal e  1038 tripulantes.

Azores Cruise Club/
Para Diário dos Açores

O “AIDA cara” chega hoje 
e vai pernoitar em Ponta Delgada



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 10,44 x 3,76 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 83399201 09-11-2019

Diário   Açoresdos
O quotidiano mais antigo dos Açores

Ano

150º

0,70 €  Fundado em 1870 por M. A. Tavares de Resende
Director Paulo Hugo Viveiros | Director Executivo Osvaldo Cabral  

PUB

Sábado, 9 de Novembro de 2019 | Ano 150 | N.º 41.020

Escrevem 
nesta edição

António Valdemar

Arnaldo Ourique

Rubens Pavão

‘mãe de deus’, uma 
instituição que 
se renova 

PUB

PUB

José Gabriel Ávila

A reconversão urbana 
abalou a cidade
opinião|Pág. 10

milhares de turistas 
de cruzeiros em 
P. Delgada até 4ª feira

opinião|Pág. 13

regional| pÁg. 4

Tomás Mota Vieira

regional| pÁg. 3

três 
legisladores 
da Califórnia 
visitam os açores 
a partir de hoje 
regional | pÁg. 2

Açorianos 
são dos 

mais obesos 
do país

Já a partir de hoje

ERA
PONTA DELGADA

t. 296 650 240

ERA
PORTAS DA CIDADE

t. 296 247 100E44 222 221 -205281 64 900370 772 55 900

regional| pÁg. 2

santa clara-benfica rendeu 
mais de 200 novos sócios
nos últimos dias

Todos os caminhos vão dar hoje ao Estádio de São Miguel


