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Saphir Príncess faz escala inaugural a 13 de Outubro. O paquete de 290 metros e com capacidade para 2.600 passageiros atraca às 8 horas. 

33 paquetes trazem 
56 mil passageiros 
VICTOR HUGO 
vhugo@dnoticias.pt  

O Porto do Funchal tem previsto re- 
ceber durante o mês de Outubro 33 
cruzeiros o mesmo número de es- 
calas em reserva na lista da APRAM 
que prevê uma operação portuária 
que envolverá uma entrada de 56 
mil passageiros a bordo das três de- 
zenas de paquetes que vão atracar 
na capital madeirense. 

Como novidade a administração 
dos portos indica a escala inaugural, 
no dia 13, do Saphir Princess, um gi- 
gante da Princess Cruises de 290 
metros e com uma capacidade para 
ter a bordo 2.600 passageiros mais 
os seus 1.100 elementos que com- 
põem a tripulação. 

Entretanto, enquanto não chega o 
Saphir Princess, proveniente de Vi- 
go e com saída prevista oito horas 
depois da sua amarração para Lan- 
zarote, amanhã chega o Britannia. 
O navio com a bandeira do Reino 
Unido desenhada na proa chega 
vindo do porto da Corunha tocando 
no molhe do cais sul às 8 horas da 
manhã zarpando às 18 horas rumo a 
Santa Cruz de La Palma. 
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Dois dias depois, sexta-feira, o re- 
gresso do Queen Elizabeth. A em- 
barcação de grande porte chega 
agenciado pela Blatas, aliás, tal 
como o Britannia. 

No fim-de-semana, sobretudo 
para os entusiastas de navios, terão 
a oportunidade para poderem apre- 
ciar o MSC Orchestra, mais um im- 
ponente navio com capacidade para 
ter a bordo 3.200 passageiros em 
1.275 cabines ou o Navigator of the 
Seas, da Royal Caribbean, de 3.114 
passageiros. 

Para a próxima segunda-feira, 
desde Ponta Delgada, o Europa2 to- 
cará o molhe da Pontinha. O cruzei- 
ro, registado em Malta, vem agen- 
ciado pela JFM Shipping pernoi- 
tando no cais norte. O mesmo acon- 
tecerá com o Mein Shiffl, outro 
`monstro' da Tui Cruises com capa- 
cidade para ter a bordo cerca de 2 
mil passageiros. 

O Mein Schiff 1 está a realizar 
uma viagem de 13 noites com em- 
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barque no porto alemão de Ham- 
burgo e desembarque em Palma de 
Maiorca, com passagem pelos por- 
tos de Zeebrugge, Le Havre, 
Southampton, Corunha, Leixões, 
Lisboa, Funchal, Cádis, Málaga e 
Barcelona. 

O paquete foi construído em 
1996 nos estaleiros navais da Meyer 
Werft em Papenburg (Alemanha) 
com 260 metros de comprimento, 
32 metros de largura e 76.522 tone- 
ladas de arqueação bruta. 

Porto Santo 
Nesta operação da APRAM para 
Outubro, o Porto Santo terá a visita 
de três navios. A primeira 'visita' foi 
o Island Sky no início do mês. Se- 
guir-se-ão o Artania e, um dia de- 
pois, o Europa 2. 

Crescimento 
Recentemente, a APRAM divulgou 
que o Porto do Funchal cresceu de 
Janeiro a Agosto mais de 10% em 
escalas e mais de 16% em passagei- 
ros, em comparação com o período 
homólogo do ano passado. Nos pri- 
meiros oito meses deste ano, o Fun- 
chal recebeu 286.402 passageiros, 
106 870 tripulantes em 149 escalas 
registados, com um total de 730 
desembarques e 661 embarques. 


