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A temporada de inverno de cruzeiros no poto do Funchal termina este mês.

A temporada de inverno de cruzeiros no
Funchal está a terminar e já são conheci-
dos alguns números desta magnífica
temporada que contou com a visita de
muitos navios de cruzeiro, que fazem
mexer a economia local. 
Consideremos o início da temporada, o
mês de Setembro do ano passado, mês
esse em que fez escala o paquete AIDAs-
tella, o primeiro navio que começou a rea-
lizar escalas semanais no porto. O fim da
temporada consideremos o corrente
mês de Abril, mês em que visitou o Fun-
chal o último navio com escalas regulares
ao longo da temporada, que foi precisa-
mente o AIDAstella no passado 21 de
Abril.
Apesar de o mês de Abril ainda não ter
terminado, são já conhecidos alguns dos
números de passageiros desde o início da
temporada, dados esses que foram reco-
lhidos junto da APRAM (Administração
de Portos da Região Autónoma da Ma-
deira). Começando esta análise no mês
de Setembro, chegaram ao Funchal na-
quele mês 13.951 passageiros. Em Outu-
bro 62.969, em Novembro 62.300, e em
Dezembro 80.922 passageiros. Em Ja-
neiro foram 54.510 passageiros, em Fe-
vereiro 49.238 e em Março 68.165
passageiros. Somando os números,
estes dizem que por via marítima chega-
ram ao Funchal entre Setembro e Março
392.145 passageiros. No final deste mês
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A PRÓXIMA TEMPORADA DE
INVERNO ESTÁ PREVISTA TER
INÍCIO EM SETEMBRO, COM A
ESCALA DO PRIMEIRO NAVIO
REGULAR, O AIDASOL, A
ACONTECER NO DIA 1, UM
POUCO MAIS CEDO DO QUE
NAS TEMPORADAS ANTERIO-
RES.

este número deverá certamente aumen-
tar e rondar os 400.000 passageiros. 
A maior novidade em termos de números
nesta temporada vai para os navios que
efetuaram escalas regulares no Funchal
ao longo desta temporada de Inverno
2014/2015. No total, sete navios de cru-
zeiro fizeram escalas regulares no turís-
tico porto do Funchal. AIDAblu,
AIDAstella, Thomson Majesty, Norwegian
Spirit, MSC Fantasia, MSC Armonia e
Mein Schiff 3. O navio de cruzeiros que
mais passageiros trouxe ao Funchal esta
temporada foi o navio AIDAstella, tendo
este sido responsável pela vinda de
74.580 passageiros entre Setembro e
21 de Abril, data essa em que terminou
as escalas semanais. O AIDAblu foi o se-
gundo navio que mais passageiros
trouxe. Os números indicam 55.315 pas-
sageiros. A escala em que o AIDAblu
trouxe mais passageiros foi a 6 de Abril,
onde chegaram a bordo do navio 2601
passageiros. O terceiro navio que fez
gerar mais passageiros ao longo da tem-
porada foi o paquete operado pelo opera-
dor britânico Thomson Holidays, mais
precisamente o Thomson Majesty, tendo
este sido responsável pela vinda de 33.
597 passageiros. De referir que os navios
referidos até ao momento, AIDAstella, AI-
DAblu, e Thomson Majesty correspon-
dem aos navios que faziam escalas
semanais no porto do Funchal. 
O AIDAstella ao longo da temporada reali-
zou 32 escalas, o AIDAblu 24 escalas, e o
Thomson Majesty 23 escalas. O MSC Fan-
tasia, com oito escalas no Funchal ao

longo da temporada, foi o quarto navio
mais regular e foi responsável pela vinda
de 28.542 passageiros. O quinto navio
que gerou mais movimento de passagei-
ros no Funchal, foi o paquete Norwegian
Spirit, que foi responsável pela vinda de
28.015 passageiros, ao longo de 14 visitas
ao Funchal. Em sexto lugar encontramos o
navio Mein Schiff 3, que realizou 10 esca-
las quinzenais no Funchal entre os dias 18
de Novembro de 2014 e 24 de Março de
2015, sendo que foi responsável pela vinda
de 25.514 passageiros. Também quinze-
nalmente o MSC Armonia realizou 11 es-
calas no Funchal, e foi responsável pela
vinda de 21.069 passageiros. 

AIDACRUISES FEZ 54 ESCALAS

De referir ainda que o MSC Armonia foi
líder em passageiros embarcados e pas-
sageiros desembarcados no Funchal. No
total o navio embarcou 307 passageiros
e desembarcou outros 292 passageiros
no nosso porto. Ainda sobre os números
de passageiros embarcados e desem-
barcados dos navios que mais passagei-
ros trouxeram, referir que do AIDAstella
desembarcaram 2 passageiros e embar-
caram 44, do AIDAblu embarcaram 44
passageiros no Funchal, e o Thomson
Majesty embarcou 25 passageiros e de-
sembarcou outros 77. Feitas as contas,
os sete navios regulares foram respon-
sáveis pela vinda de 266.632 passagei-
ros. Relativamente aos números da
tripulação estes fixaram-se nos 91.483

elementos. 
A operadora que mais escalas fez no Fun-
chal ao longo da temporada foi clara-
mente a AIDAcruises com 54 escalas de
navios, sendo que a grande maioria foram
os navios que visitaram o Funchal sema-
nalmente. A AIDAcruises no próximo ano
irá reforçar a sua presença no Funchal,
ao colocar mais um navio também na
temporada de verão a operar pelas Ca-
nárias, o AIDAcara, e terá dois navios
com capacidade para 2550 passageiros
semanalmente, o AIDAblu e o paquete AI-
DAsol, mas na temporada de Inverno. 
Em termos de nacionalidades, os alemães
foram aos que mais nos visitaram, facto
esse que se deve também à presença de
várias companhias dedicadas ao mer-
cado alemão que visitam o Funchal. 
Relativamente a estreias, o porto rece-
beu as escalas inaugurais dos navios
Regal Princess a 26 de Outubro, MSC
Preziosa a 16 de Novembro, Mein Schiff
3 a 18 de Novembro, e Europa 2 a 25 do
mesmo mês. Em Janeiro o Funchal rece-
beu a visita inaugural do navio “Azores” no
dia 31, durante o seu tempo de frete ao
operador britânico Cruise & Maritime
Voyagers. Em Março foi a vez do navio Is-
land Princess que nos visitou pela pri-
meira vez no dia 29. Este mês o Funchal
acolheu ainda pela primeira vez a escala
do navio Britannia, o novo “flag ship” da
P&O Cruises. 
Na próxima temporada de Inverno o Fun-
chal terá também a presença de alguns
navios regulares, entre eles o gigante
Norwegian Epic, AIDAsol, AIDAblu, o no-
víssimo Mein Schiff 4, Thomson Majesty,
MSC Splendida e MSC Opera. 
O Funchal continua a merecer a atenção
das principais operadoras de cruzeiro e
não só devido à sua posição estratégica
no Atlântico, sendo que o destino Ma-
deira é também um ponto de paragem
quase obrigatório para os cruzeiros que
navegam em viagens pelas ilhas Canárias. 
Não esquecendo o porto do Porto Santo,
este recebeu a visita de três navios de
cruzeiro, sendo que duas delas aconte-
ceram neste mês de Abril com as visitas
dos navios Adonia e Tere Moana. 
A próxima temporada de Inverno está
prevista ter início no mês de Setembro,
com a escala do primeiro navio regular, o
AIDAsol, a acontecer no dia 1, um pouco
mais cedo do que nas temporadas ante-
riores. Nos próximos quatro meses de
verão, o Funchal tem previsto receber 31
visitas de navios de cruzeiro e o porto do
Porto Santo uma.

Temporada de inverno
“rendeu” 400 mil passageiros
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Temporada de inverno 
trouxe 400 mil passageiros


