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O porto do Fun-
chal vai ter
hoje a pre-
sença de três
navios de cru-
zeiro, entre
eles o Queen
Mary 2.

Estiveram ontem no Porto do Funchal quatro navios de cruzeiro. Trouxe-
ram cerca de 8.000 pessoas, entre passageiros e tripulação.

Entre os navios que estiveram
ontem no porto do Funchal en-
contrava-se o paquete AIDAs-
tella que, com mais de 3.000
pessoas a bordo, realiza umcru-
zeiro regular de 7 dias pelas Ca-
nárias. O paquete esteve no
nosso porto durante 10 horas.
No cais norte do porto do

Funchal, e desde domingo, es-
teve o Braemar, da Fred. Olsen
Cruise Lines. O navio traz a
bordo mais de 1.000 pessoas.
Partiu rumoAgardir pelas 18 ho-
ras de ontem.
No cais 2 do porto esteve o

Thomson Celebration. Com

poucomenos de 2.000pessoas
este paquete navega num cru-
zeiro regular de 7 dias pelas Ca-
nárias e costa africana.
O paquete partiu rumo a

Agardir pelas 20 horas.
Por último, o Costa Classica

esteve no cais 3 do porto do
Funchal. Este navio italiano che-
gou ao Funchal pelas 8 horas
oriundo de Casablanca e partiu
pelas 18 horas rumo a La Palma.

Mais 3 até o final da semana

Até ao final da semana ainda
estão previstos mais navios de

cruzeiro sendoque hoje o Fun-
chal regista a presença de três
navios, AIDAblu,Mein Schiff 1 e
Queen Mary 2 que trazem à
ilha perto de 10.000 pessoas
entre passageiros e tripulação.
Assim, em dois dias, o Fun-

chal regista seis escalas e cerca
de 18.000 pessoas em movi-
mento.
Para este mês são esperados

na Madeira 32 navios de cru-
zeiro, sendo que, destes, seis
pernoitam na ilha de um dia
para outro.1

Jorge Ferreira

O porto do Funchal teve ontem casa cheia de navios de cruzeiro.

Semana começou
com quatro navios

7 HOJE SÃO ESPERADOS TRÊS PAQUETES NO PORTO DO FUNCHAL
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