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A APRAM quer diversificar a oferta de animação turística e licenciou postos para aluguer de bicicletas. 

PORTOS 

11 
nos portos de Funchal e Porto Santo 
RICARDO DUARTE FREITAS 
rfreitas@dnoticias.pt  

Os terminais de cruzeiro das ilhas da 
Madeira e do Porto Santo vão dispor 
de espaços destinados ao aluguer de 
bicicletas, uma decisão da Adminis-
tração dos Portos da Madeira 
(APRAM) que visa dinamizar o teci-
do empresarial e diversificar a oferta 
de serviços ao turismo. 

A APRAM licenciou à sociedade 
`Final Algorithm, Lda.' dois espaços 
nos portos do Funchal e do Porto 
Santo para aluguer de bicicletas, ser-
viços destinados essencialmente aos 
turistas que desembarcam nos na-
vios de cruzeiro. 

No Porto Santo, este serviço estará 
disponível junto à rampa roll 
on/roll-off onde habitualmente 
acosta o 'Lobo Marinho'. Contudo, 
nota a APRAM, o local não é fixo, 
dependendo das necessidades ope-
racionais que se verificarem no ter-
minal marítimo da ilha dourada: 
"deve mudar, quando por razões 
operacionais, se justificar". 

A crescente procura pelo Porto do 
Porto Santo, que este ano recebeu 10 
escalas de navios de cruzeiro, levou 
a APRAM a decidir disponibilizar 
"serviços complementares aos turis-
tas que visitam a ilha". 

A procura tem vindo de operado-
res que se movimentam nos chama-
dos 'paraísos ambientais', um nicho 
cada vez mais em voga, nota a 
APRAM. 

No Funchal, o espaço reservado 
ao aluguer de bicicletas será criado 
no cais 8, construído na sequência 
do temporal de 20 de Fevereiro de 
2010. Contudo, o serviço de anima-
ção turística estará em funciona-
mento nesse local só a partir de 13  

de Janeiro. Até lá, a empresa dispõe 
de um espaço provisório na zona de 
estacionamento à entrada do molhe 
da Pontinha, no porto do Funchal. 

De acordo com a Presidente da 
APRAM, Lígia Correia, o licencia-
mento de mais este serviço nos por- 

tos do Funchal e do Porto Santo "en-
quadra-se no objectivo desta Admi-
nistração de rentabilizar os espaços 
sob a sua jurisdição, dinamizar o te-
cido empresarial e contribuir para 
uma maior oferta de serviços ao tu-
rismo, ainda mais numa vertente de  

boas práticas, ao nível da saúde e 
ambiente." 

2.500 passageiros a bordo do 
'Aida Stella' 
Em termos de movimento de navios, 
hoje é aguardado o Aida Stella' que 
assinala a habitual escala semanal. 
Proveniente de Las Palmas (Gran 
Cariaria), o navio italiano deverá 
amarrar ao molhe da Pontinha às 7 
horas. A bordo viajam cerca de 
2.500 passageiros assistidos por 
mais de 600 tripulantes de várias 
nacionalidades. 

Aquele que é sétimo paquete da 
frota da Aida Cruises', vai pernoitar 
no Funchal, atracado ao cais norte, 
junto ao CR7 Pestana Hotel, até à 
madrugada de amanhã. Pelas 5h30 
zarpa com destino a Arrecife de 
Lanzarote. 

Não ficará por cá a tempo de se 
cruzar com o navio-irmão Aida 
Cara', cuja chegada está prevista 
para amanhã, às 11 horas. Prove-
niente da Praia da Vitória, o navio 
italiano ficará acostado até às 17 
horas de sexta-feira, seguindo de-
pois com destino a Arrecife de 
Lanzarote. 

Também amanhã, está prevista a 
chegada de outro italiano. Trata-se 
do 'Costa Pacifica', que fará uma es-
cala de 10 horas. O paquete vem de 
Santa Cruz de Tenerife, vai amarrar 
ao molhe da pontinha pelas 7 horas 
e no final da tarde, zarpa com desti-
no a Málaga. 
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URBANIZAÇÃO NO PORTO 
NOVO CONFIM A VISTA 
Filhos de Sérgio Marques vão concluir obra 
que parou em 2003 P.23 
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PORTOS APOSTAM 
NO ALUGUER 
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SEGUNDO MELHOR 
ANO DA DECADA 

Madeira tinha até Outubro 883 empresas constituídas. Até um ex-espião da CIA 
criou negócio na Região onde a economia cresce há 63 meses P. .4 A 6 
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TAP VAI NOMEAR DIRECTOR-GERAL PARA A MADEIRA 
Garantia foi dada por Bernardo Trindade que ontem, na comissão de inquérito na ALM, defendeu 
a existência de três companhias aéreas na ligação a Lisboa P. 12 


