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O cais do novo Terminal 
de Cruzeiros vai ser 
inaugurado em abril, 
sendo esta uma obra 
que deverá potenciar o 
turismo da região.

O cais do novo Terminal de 
Cruzeiros do Porto de Leixões vai 
entrar em funcionamento já em fi-
nais de abril e perspetiva-se como 
um propulsor do turismo na região 
Norte.

Esta questão foi debatida ontem, 
na conferência «O novo terminal 
de cruzeiros, que perspectivas para 
o turismo», promovida pela Admi-
nistração dos Portos do Douro e 
Leixões (APDL) e que contou com 
a presença de responsáveis autár-

quicos e agentes turísticos do Norte 
de Portugal.

O novo Terminal de Cruzeiros, 
que terá um custo de 49,9 milhões 
de euros, deverá estar concluído em 
2013, mas já no próximo mês será 
inaugurado o cais, que permitirá a 
acostagem de grandes navios.

O presidente da APDL adiantou 
que, quando o Terminal estiver em 
pleno funcionamento, em 2014, 
prevê-se a chegada de 110 mil turis-
tas por ano.

“O Terminal de Cruzeiros é um 
projeto que transcende a comum 
das funções atribuídas a um por-
to. As pessoas não vêm cá para vi-
sitar o Porto de Leixões, mas para 
visitar as cidades e a região. Por 
isso, é importante que, do lado de 
terra, surjam mais produtos dife-
rentes que assegurem o interesse 
da Área Metropolitana do Porto e 

de Leixões como espaço para a es-
cala destes navios”, afirmou Matos 
Fernandes.

Também o presidente do Turis-
mo Porto e Norte de Portugal sa-
lientou a relevância do “potencial 
do turismo náutico”, dada “a liga-
ção histórica da região ao mar”.

“O novo Terminal de Cruzeiros 
é uma mais-valia para o desen-
volvimento da oferta turística da 
região. É preciso reunir esforços 
e estabelecer parcerias para a defi-
nição de uma estratégia que atraia 
novas mercados e que atenue a 
sazonalidade”, referiu Melchior 
Moreira.

O vice-presidente da Câmara 
de Matosinhos, Nuno Oliveira, su-
blingou, por seu turno, que “com o 
novo Terminal de Cruzeiros, mais 
uma vez o Porto de Leixões irá 
transformar Matosinhos”.

Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões

Cais vai ser inaugurado 
em finais de abril

Nuno Oliveira. «Vice» 
da Câmara perspetiva 
transformação do concelho  
de Matosinhos
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