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Com as escalas do mês de Janeiro 
concluídas, é tempo de olharmos para o 
que serão globalmente as escalas de na-
vios de cruzeiros nos Açores em 2018.

Ao todo estão agendadas 137 escalas 
nos diversos portos dos Açores para o 
ano de 2018. Muito embora este núme-
ro não seja o maior em termos de esca-
las, a situação muda totalmente de fi-
gura quando se olha para o número de 
passageiros, pois a marca de 190.000 
passageiros esperados em 2018 nunca 
foi atingida em anos anteriores.

Este facto deve-se essencialmente 
à maior dimensão dos navios que nos 
visitarão neste ano, em especial nos 
portos de Ponta Delgada, e Praia da 
Vitória.

Assim, estão previstas em Ponta 
Delgada 77 escalas, que globalmente 
devem trazer perto de 135.000 pas-
sageiros e 57.000 tripulantes, 27 na 
Horta com a previsão de 29.000 pas-
sageiros e 11.800 tripulantes e 24 na 
Praia da Vitória, que deverão levar 
àquele porto cerca de 32.000 passagei-
ros e 13.700 tripulantes. De realçar que 
aquele porto da ilha Terceira passará a 
ser o segundo porto em número de vi-
sitantes, atendendo ao desvio de alguns 
navios que em anos anteriores escala-
vam a ilha do Faial, e que face às suas 
dimensões tinham que fundear, o que 
é sempre desagradável com condições 
climatéricas pouco propícias.

Em Ponta Delgada, tal como nos 
portos do Faial e Terceira, o mês de Abril 
será o de maior movimento. Na princi-
pal cidade do arquipélago estão previs-
tas 31 escalas, que globalmente deverão 
trazer a esta ilha perto de 58.000 pas-
sageiros e mais de 25.000 tripulantes. 
Sem dúvida alguma um mês de muito 
movimento e que por certo irá ser um 
grande desafio para todos os que traba-
lham com este nicho de turismo, desde 
as agências de “shore-excursions”, em-
presas de autocarros, passando pelos 
responsáveis operacionais da OPDL, 
que terão nesse mês um grande desafio 
pela frente, principalmente nos dias em 
que teremos em Ponta Delgada quatro 
navios em simultâneo, como serão os 
casos dos dias 23 e 24 de Abril. Tam-
bém no dia 13 do mesmo mês haverá 
três navios atracados no terminal das 
Portas do Mar e no Cais Comercial, ha-
vendo igualmente nos dias 5, 16, 17, 22, 
25, 26 e 29 do mesmo mês a presença 
de dois navios em simultâneo.

De todos os paquetes que neste ano 
passarão em Ponta Delgada teremos 
sete escalas inaugurais e duas outras 
de navios que voltam a Ponta Delgada 
com outros nomes e ao serviço de ou-
tras companhias.

De todas estas escalas os grandes re-
alces do ano vão por inteiro para as es-
calas inaugurais do fabuloso Norwegian 
Bliss no dia 25 de Abril e do Norwegian 
Breakaway, ambos da operadora norte-
americana Norwegian Cruise Line. No 
caso específico do Norwegian Bliss a 
sua escala em Ponta Delgada reveste-
se da maior importância pois a navio 
estará a fazer o seu cruzeiro inaugural 
desde Southampton até Miami e, com 

a capacidade de transportar 4.248 pas-
sageiros em ocupação normal será o na-
vio que por certo trará mais visitantes a 
São Miguel. Por sua vez o Norwegian 
Breakaway fará a sua escala inaugural 
a 21 de Abril no itinerário “East bound” 
com destino ao norte da Europa, fa-
zendo a 10 de Outubro outra escala no 
cruzeiro “West bound” de regresso ao 
continente norte-americano.

Igualmente nesse mês haverá as es-
calas inaugurais do MSC Preziosa a 19 
de Abril, do Celebrity Silhouette a 23 
de Abril, do Riviera a 5 de Abril, assim 
como as do Marella Discovery 2, antigo 
Legend of the Seas no dia 22 e do pa-
quete Zenith da operadora espanhola 
Pullmantur, antigo Zenith da Celebrity 

Cruises no dia 23.
Outra importante escala inaugural 

acontecerá no dia 2 de Setembro com 
a visita do Mein Schiff 6 da operadora 
alemã Tui Cruises, que iniciou a sua ac-
tividade no passado mês de Junho.

Tendo em conta toda esta dinâmi-
ca que irá acontecer em Ponta Delga-
da lançamos desde já o repto para que 
as entidades ligadas ao turismo e aos 
transportes, nomeadamente as Secreta-
rias Regionais com a tutela do Turismo 
e Transportes, assim como os respetivos 
Diretores Regionais e Câmara Munici-
pal de Ponta Delgada, para que possam 
em conjunto realizar ações de boas vin-
das, as chamadas “welcoming”, tal como 
se fazem em muitos dos portos espalha-

dos pelos vários continentes, com ani-
mação, tendas com produtos regionais, 
bandas de música, grupos folclóricos e 
figuras regionais a oferecerem pequenas 
lembranças a quem nos visita. Vejam 
por exemplo o que se faz na Madeira.

Recordamos com saudade o que foi 
organizado a 14 de Maio de 2011 pelo 
então Secretário Regional da Economia 
Dr. Vasco Cordeiro, num dia que estive-
ram em Ponta Delgada perto de 9.000 
passageiros a bordo de três navios de 
cruzeiros, e que nesse dia puderam ver 
em Ponta Delgada uma cidade com 
muita animação em diversos locais, 
tendo na altura merecido os mais rasga-
dos elogios por parte desses visitantes, 
segundo o feedback recebido na altura.

É um apelo que aqui deixamos para 
que se esqueçam um pouco as bandeiras 
partidárias e se erga a bandeira dos Aço-
res, pois uma boa impressão deixada nes-
tes milhares de forasteiros é mais impor-
tante e tem mais impacto, de que muitas 
ações promocionais em eventos e feiras.

Por último, aguardamos, com al-
guma expectativa as definições por 
parte do Porto de Ponta Delgada re-
lativamente à atracação dos navios de 
cruzeiros que estão previstos escalar 
este porto nas mesmas datas que es-
tão publicitadas para o Azores Airlines 
Rally, que terá impacto directo em cer-
ca de 9000 passageiros e tripulantes 
(estando, inclusive, prevista a pernoita 
do MSC Divina, entre os dias 20 e 21 
de Março), bem como para as datas que 
implicarão a utilização simultânea do 
Terminal de Cruzeiros e Cais Comercial. 
Como é visível, o Cais Comercial está a 
ser sujeito a intervenções de reforço do 
molhe. No entanto, é visível a ocupação 
do cais NATO, (cerca de 220 metros de 
cais acostável) com blocos que serão uti-
lizados nessas obras e, ao que sabemos, 
aquela área não estará livre aquando do 
pico de escalas de Abril.

Certamente, dois assuntos que já de-
verão estar a merecer a devida atenção 
das Entidades competentes (Portuárias 
e Governamentais).

Azores Cruise Club, 
para Diário dos Açores

Em 2018

Navios de cruzeiros poderão trazer
aos Açores mais de 190 mil passageiros
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Celebrity Silhouette
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Maioria dos serviços 
da loja dos CTT 
na Calheta passa para 
a junta de freguesia 
de São Pedro
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Comunitário 2020-2030
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