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que destes 47 eram de nacio-
nalidade portuguesa.
A Thomson Holidays foi res-
ponsável pela vinda de 5.910
passageiros, sendo que a es-
cala em que o navio trouxe
mais passageiros foi no dia 16
com 1.600 passageiros. A na-
cionalidade predominante nes-
tes cruzeiros no Thomson
Majesty foi a britânica com
5.734 dos 5.910 passageiros.
O Norwegian Spirit realizou

três escalas e foi responsável
pela vinda de 5.860 passagei-
ros, sendo que parte dos pas-
sageiros eram de
nacionalidade britânica embora
tenham chegado também
neste navio passageiros de na-
cionalidade chinesa, brasileira,
espanhola, entre outros.
A TUI Cruises realizou duas es-
calas com o paquete Mein
Schiff 3, que trouxe 5.186 pas-
sageiros.

A Saga Holidays também fez
duas escalas, uma com o Saga
Pearl II e outra com o Saga
Sapphire, responsáveis pela
vinda de 984 passageiros.
A Plantours foi responsável
pela vinda de 344 passageiros
e a Fred. Olsen Cruise Lines
por 755 passageiros.

VAMOS A CONTAS

Feitas as contas, em fevereiro
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O porto do Funchal registou 48.778 passageiros em fevereiro, que viajaram em 25 navios de cruzeiro.

O porto do Funchal recebeu
48.778 passageiros no pas-
sado mês de fevereiro, oriun-
dos de 25 navios de cruzeiro.
Em relação ao ano passado, o
número de escalas manteve-
se mas houve uma subida de
9,65% no que toca ao número
de passageiros.
Em fevereiro embarcaram no
Funchal 102 passageiros e de-
sembarcaram 115.
No último mês, a AIDA Cruises
foi a operadora líder quer em
número de escalas, quer em
número de passageiros. No
total, fez oito escalas e trouxe
18.777 passageiros, sendo que
17.792 eram de nacionalidade
alemã. 
A escala do AIDAblu a três de
fevereiro foi a que mais passa-
geiros registou num navio da
AIDA, com 2.441 passageiros.
A MSC Crociere e a Thomson
Holidays fizeram igualmente
quatro escalas, embora a MSC
Crociere tenha feito chegar
mais passageiros à Madeira
por via marítima. Trouxe 9.980
passageiros, sendo que o MSC
Fantasia foi responsável pela
vinda de 7.010 e o MSC Armo-
nia por 2.970.
Recordar que o MSC Armonia
embarca passageiros no Fun-
chal para os cruzeiros regula-
res de 15 dias pelas Canárias,
e segundo dados da APRAM
(Administração de portos da
Região Autónoma da Madeira),
no total, o navio embarcou 52
passageiros no Funchal, sendo

passado, no topo das nacionali-
dades visitaram o Funchal
25.338 passageiros de nacio-
nalidade alemã, 10.720 de na-
cionalidade britânica, 2.503
italianos, 1.277 austríacos e
1.004 franceses.
Relativamente a membros da
tripulação, em fevereiro chega-
ram ao Funchal 17.731 tripulan-
tes.
Se somarmos o número de
passageiros com o número de
tripulantes podemos concluir
que chegaram ao Funchal por
via marítima a bordo de navios
de cruzeiro 66.509 pessoas.
Recordando os dados de feve-
reiro de 2011, o Funchal rece-
beu 23 escalas e 45.338
passageiros, em 2012 foram
23 escalas e 53.452 passagei-
ros, em 2013 foram 19 escalas
e 39.159 passageiros e no ano
passado 25 escalas e 44.484
passageiros.
Até ao momento, sabe-se que
para fevereiro de 2016 já estão
previstas 23 escalas de navios
de cruzeiro sendo que este nú-
mero pode ser alterado a qual-
quer momento.

Jorge Ferreira
cruzeirosjorge.blogspot.com

Número de passageiros
cresceu 9,7% em fevereiro FEITAS AS CONTAS,

EM FEVEREIRO PAS-
SADO, NO TOPO DAS
NACIONALIDADES VI-
SITARAM O FUNCHAL
25.338 PASSAGEIROS
DE NACIONALIDADE
ALEMÃ, 10.720 DE NA-
CIONALIDADE BRITÂ-
NICA, 2.503
ITALIANOS, 1.277 AUS-
TRÍACOS E 1.004
FRANCESES.
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N.º de passageiros 
no porto do Funchal
cresceu 9,7% € CONOMIA


