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horas deixará o porto e navegará
até ao largo de modo a assistir
ao espetáculo pirotécnico desde
a baía.
À 1 hora da madrugada do pri-
meiro dia de janeiro, o paquete
ruma a Portimão, onde tem che-
gada anunciada para o dia 2 de
janeiro, realizando assim todo o
cruzeiro onde o itinerário con-
templa escalas emportos nacio-
nais.
Para este cruzeiro, a Portuscale
Cruises descreve no seu site o
final de ano na Madeira como
muito animado, commuita cor e
tece grandes elogios ao espetá-
culo pirotécnico.
Este cruzeiro antecede a um
outro grande que o navio reali-
zará até Austrália, onde estará a
operar até abril.
Ao longo deste ano o navio Fun-

chal esteve por duas vezes no
porto do Funchal, uma delas no
dia 1 de janeiro, e outra no dia 26
de outubro, numa escala sur-
presa.
A Portuscale Cruises já lançou a

sua nova brochura de cruzeiros
para 2015, na qual o Funchal
tem previsto realizar uma es-
cala na ilha da Madeira e no
Porto Santo, num cruzeiro de 6
dias desde Portimão, no final de
setembro.
Recentemente a Portuscale
Cruises no seu site deu conta de
algumas curiosidades acerca do
paquete Funchal no ano 2014.
De entre elas, o paquete realizou
mais de 20 cruzeiros, onde em-
barcaram 6.800 passageiros
entre eles portugueses, suecos,
irlandeses, brasileiros e ingleses.
Quanto às características ge-

rais do Funchal, a jóia da marinha
mercante nacional, construído
em 1961, mede 152,7 metros de
comprimento, arrasta 9.846 to-
neladas, e tem capacidade para
receber até 467 passageiros.
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AO LONGO DESTE ANO O
NAVIO FUNCHAL ESTEVE
POR DUAS VEZES NO
PORTO DO FUNCHAL,
UMA DELAS NO DIA 1 DE
JANEIRO, E OUTRA NO
DIA 26 DE OUTUBRO,
NUMA ESCALA SUR-
PRESA.

O Funchal, nesta imagem atracado no Funchal, vai estar de regresso à cidade no cruzeiro de final de ano, com escala no Porto Santo.

O paquete Funchal estará de re-
gresso à capital madeirense no
final do ano, sendo que o navio irá
inclusive fazer escala no porto do
Porto Santo.
A viagem tem data de partida de
Lisboa marcada para o dia 28 de
dezembro. Depois, o navio terá
um dia em navegação onde tem
chegada prevista ao porto do
Porto Santo no dia 30.
Nesse mesmo dia, pelas 16 horas,
o Funchal navegará rumo à ci-
dade que lhe deu nome, onde tem
chegada anunciada para as 21
horas, altura em que amarrará ao
porto do Funchal.
No dia 31 continuará amarrado
no porto, sendo que pelas 21

Jorge Ferreira
cruzeirosjorge.blogspot.com

“Funchal” vai regressar 
à “sua” cidade no fim do ano



  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 19,68 x 4,20 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 57079941 15-12-2014 | Economia

“Funchal” de regresso
à sua cidade no fim do ano Pág. 2 


