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Navio `Venus' só ficou concluído em 2012 

Iate idealizado para Steve Jobs 
centrou atenções no Funchal 
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Embarcação realizou uma escala rápida no Funchal antes de seguir para Palma de Maiorca. 
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ESTREIA 

Edmar Fernandes 
efernandes@jm-madeira.pt 

O
`Venus', iate de 256 pés 
construído e idealizado 
para Steve Jobs, esteve on-
tem pela primeira vez no 
Funchal, com o intuito de 

realizar uma escala rápida antes 
de seguir para Palma de Maiorca. 
O navio chegou pela manhã e 
abandonou o porto funchalense 
às 14 horas. 

O iate, atualmente na posse da 
mulher de Steve Jobs. Laurene  

Powell Jobs, custa mais de 100 
milhões de euros. 

Steve Jobs, magnata informático 
que foi presidente da Apple, fale-
ceu em 2011, mas passou muitas 
férias em iates, tendo como sonho 
a construção desta embarcação 
que ganhou a denominação de 
`Venus'. 

O navio só ficou concluído em 
2012, pelo que Steve Jobs nunca 
desfrutou do trabalho idealizado 
para concretizar este seu iate de 
sonho. O barco é controlado com 
a ajuda de sete computadores 
iMac alinhados na cabine do pilo-
to. Tem seis quartos, 70 metros 
de comprimento, em alumínio e 
ferro, com linhas que fazem lem-
brar os produtos da gigante in-

  

formática. 
Também no porto do Funchal 

está outro mega iate, o Lionshare, 
presença mais habitual nos nossos 
mares, que oferece viagens exclu-
sivas no Mediterrâneo e Caraíbas 
exclusivamente. 

O barco, que mede 39,32 metros 
de comprimento, tem capacidade 
para acolher dez hóspedes, que 
são servidos por 8 membros da 
tripulação. 

O porto do Funchal não tem 
mais escalas previstas até ao final 
deste mês. O próximo navio a ser 
avistado na baía funchalense tem 
reserva marcada para o dia 9 de 
julho. Em julho, aliás, só reserva-
ram cais dois navios, com o Aurora 
a escalar o porto no dia 25. 
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Paraíso na 'Quinta da Bela Vista' 
Unidade hoteleira de 5 estrelas conquistou 
dois `óscares' do turismo, na gala dos World 
Travel Awards. Gonçalo Monteiro agradece 
"reconhecimento" mundial.  págs. 22 e 23 

Jornal 'Correio 
da Venezuela' recebe 
Medalha de Mérito 
das Comunidades  pág. 18 

Lei que permite auxiliar 
filhos na escola sem 
efeito na Madeira ,„ 

Iate idealizado 
por Steve Jobs em foco 
no Funchal  pag 23 
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"Escapei a duas mortes: 
a política e a religiosa" 

4 -Padre-Martins Júnior considera a decisão de D. Nuno Brás 
um sinalAe que "não estamos no tempo da Inquisição, 
de.mattdar para a fogueira". Paroquianos da Ribeira Seca 

-recordam luta que durou 18 dias e 18 noites". pág. 4 a 7 

EX-PRESIDENTE DO LAR 
O PORTO MONIZ CON ENADA D 

Fátima da Cal foi considerada culpada de ofensa à integridade física de uma utente em fevereiro de 2018. Ex-presidente do Lar 
do Porto Moniz tem ainda pendentes outros processos relacionados com maus tratos e desvio de fundos da instituição.  pá8. 9 

          

          

 

iGEST 
707 451  451 

ADIRA EM igest.pt 

• 
11, É MOTORISTA DE TÁXI? 

ADIRA À FATURAÇÃO ELETRÓNICA OBRIGATÓRIA!  r 
Emita faturas eletrónicas com o iGEST, sem complicações 

e em qualquer local. 
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