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ESTREIAS JÁ RESERVADAS 

NAVIO - DATA 
■ 'Mein Schiff1' - 6 de Setembro de 2018 
■ ̀Sapphire Princess' -13 de Outubro de 2018 
■ ~era' - 24 de Outubro de 2018 
■ ̀Marella Explorer' - 2 de Novembro de 2018 (a confirmar) 
■ ̀Le Champlain' - 5 de Novembro de 2018 
■ ̀MSC Seaview' - 24 de Novembro de 2018 
■ AIDAnova' -10 de Dezembro de 2018 
■ ̀Nieuw Statendam' -10 de Dezembro de 2018 
■ 'Mein Schiff 2' -17 de Fevereiro de 2019 
■ ̀Scenic Eclipse' - 6 de Abril de 2019 
■ AIDAperla' - 22 de Abril de 2019 
■ 'World Explorer' - 29 de Abril de 2019 
■ 'MS Roald Amundsen' - Maio de 2019 (dia a confirmar) 
■ ̀Hanseatic Inspiration' - 27 de Outubro de 2019 
■ ̀Spirit of Discovery' - 9 de Novembro de 2019 
■ 'Mein Schiff Herz' -10 de Novembro de 2019 
■ ̀Sky Princess' - 23 de Novembro de 2019 
■ ̀Seven Seas Splendour' - 25 de Abril de 2020 
■ 'Celebrity Edge' - 27 de Abril de 2020 
■ ̀AIDAmar' - 30 de Outubro de 2020 

O 'Mein Schiff 1' atracado no Porto de Leixões, passou depois por Lisboa e estreia hoje no Funchal, uma das sete em escala inaugural até final do ano. FOTO DR 

Porto do Funchal recebe 
mais 20 estreias até 2020 
O 'MEIN SCHIFF I' FAZ 
ESTREIA E INAUGURA 
A ÉPOCA ALTA. HÁ 
OUTRAS 6 ESTREIAS 
ATÉ FINAL DO ANO 

FRANCISCO JOSÉ CARDOSO 
fcardoso@dnoticias.pt  

Chega hoje ao Porto do Funchal a 
sexta estreia de um navio de cruzei-
ro no corrente ano de 2018 e um dos 
sete que ainda vão fazer a escala 
inaugural na Madeira. O 'Mein 
Schiff 1' é o mais recente, moderno e 
maior navio da companhia alemã 
Tui Cruises, e chegou hoje às seis 
horas ainda de madrugada. 

Ou seja, ao longo dos próximos 
meses e até final do ano vamos ter 
mais seis estreias no Porto do Fun-
chal (ver destaque), mas muitos 
mais navios de cruzeiro em primeira 
escala virão, caso cumpram a reser-
va já feita junto da Administração 
dos Portos da Madeira (APRAM), 
entre 2019 e 2020. 

A informação recolhida por Sér-
gio Ferreira, entusiasta de navios e 
autor do blog temático `sergiocrui-
ses.blogspot.com' aponta para cerca 
de duas dezenas de estreias já reser- 

vadas até ao final de 2020. Actual-
mente, no site da APRAM, já há 
marcações de escala até finais de Ju-
lho de 2021. Ou seja, desde o dia de 
hoje, com duas escalas (além do 
Mein Schiff 1', também faz escala o 
`Sirena', que chegará pelas 9 ho-
ras) até 24 de Julho de 2021, já es-
tão feitas 633 reservas. Mas muitas 
mais ainda estão por acrescentar. 

Segundo o blogger, "sendo um 
mercado em grande crescimento, 
o Porto do Funchal acompanha 
esse crescimento todos os anos, 
com novos navios de passageiros a 
procurar a cidade do Funchal, 
para escalas semanais e quinze-
nais para temporada de Outo-
no/Inverno e Primavera, com no-
vas escalas de maiores navios que  

vai colocar a Madeira com um 
maior crescimento de escalas e 
passageiros", acredita. 

O navio que inicia hoje a nova 
temporada e dá o pontapé de saída 
na época alta Outono/Inverno e 
Primavera no Funchal volta cá mais 
17 vezes até 9 de Abril de 2019. 

"As escalas inaugurais no Porto 
do Funchal têm vindo a aumentar" 
e este ano de 2018 já a ter tido as 
estreias do "`Viking Sky' da Viking 
Cruises em Março, do `Le Soleal' 
da Le Ponant Cruises, do 'Mein 
Schiff 6' da Tui Cruises, do Star 
Breeze' da companhia Windstar 
Cruises e do 'Costa Neo Riviera' da 
companhia italiana Costa Crui-
ses", diz o entusiasta. 

Já para o ano de 2019, o porto do 
Funchal, contará com "10 estreias 
de navios na Madeira previstas até 
o dia de hoje (terça-feira passada), 
podendo ainda vir a aumentar", 
acredita. "Claro 2020, já tem mar-
cado presença de vários navios de 
cruzeiros já com novos navios no 
horizonte, para ter a sua estreia no 
Porto do Funchal, como os luxuo-
sos paquetes em Abril de 2020, o 
inovador navio 'Celebrity Edge' da 
companhia Celebrity Cruises e 'Se-
ven Seas Splendor' da companhia 
Regent Seven Seas Cruises", exem-
plifica. 


