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As filas intermináveis marcaram o dia de comemorações. Navio-Escola Sagres 
reuniu maior número de visitantes e recebeu cadetes da Escola Naval 
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Ana Silva 
Barcelos 

"Viemos de propósito ao dia do Porto 
de Leixões. Já fizemos a visita guiada 
pelos cais e já fomos ver as exposições 
dentro do edifício" 

Francisco Teixeira 
Pombal 

"Fizemos 170 quilómetros desde 
Pombal. Acabámos de chegar e a nossa 
primeira paragem vai ser aqui, no 
navio-escola" 

Marta Oliveira 
Rio Tinto 

"Já queríamos vir há algunsanos e 
estamos a gostar imenso. Fizemos a 
visita guiada e percebemos toda a 
dinâmica. É muito interessante" 

Adriana Castro 
adriana.castro@jn.pt  

'1-4r-(-• A tradição do Dia do 
Porto ide Leixões reúne 
cada vez mais adeptos. E, 
apesar de o vento, o frio e o 
nevoeiro não convidarem a 
passeios, ontem passaram 
27 mil pessoas pelo Termi-
nal de Cruzeiros. A come-
moração do 10.° aniversá-
rio do evento ficou marca-
da pela confusão da entra-
da e saída de milhares de 
pessoas ao longo do dia e 
pelas filas intermináveis. 

"Para a próxima temos de 
vir mais cedo", diziam os vi-
sitantes dentro da agitação 
que tomava conta do Termi-
nal de Cruzeiros. 

Mas Marta Oliveira não se 
deixa influenciar pela alga-
zarra. Com  uma manhã 
muito preenchida, a visita 
alimentou ainda mais a 
vontade de voltar no próxi-
mo ano. "Já queríamos vir 
há alguns anos e estamos a 
gostar imenso. Fizemos a 
visita guiada, visitámos o 
interior do edifício e perce-
bemos toda a dinâmica. 
Acho que vamos voltar.  

Aprende-se sempre qual-
quer coisa de diferente", 
contou ao JN. 

Enquanto as crianças se 
espalhavam e dividiam pe-
las atividades entre os três 
pisos do Terminal de Cru-
zeiros, os adultos optavam 
pelas caricaturas, pelas visi-
tas guiadas e aproveitavam 
para tirar fotografias com os 
azulejos do Porto de Leixões 
como cenário. 

VIAGEM DE 17o SM 
Pelo segundo ano consecu-
tivo, o Navio-Escola Sagres 
atracou no Porto de Leixões. 
Com  o barco sempre cheio, 
Gilberto Malheiro, oficial 
de dia de bordo, destaca a 
importância de levar a Mari-
nha Portuguesa a todos os 
cantos do Mundo e a curio-
sidade de quem visita o bar-
co. "A afluência é grande e 
os visitantes fazem muitas 
perguntas. É muito impor-
tante para nós dar a conhe-
cer um pouco do que é a Ma-
rinha ao nosso país, mas 
também às populações dos 
portos que visitamos", ex-
plicou. 

De Pombal para visitar o  

Porto de Leixões pela pri-
meira vez, FernandoTeixei-
ra fez 170 quilómetros com 
a família. "Acabámos de 
chegar e a nossa primeira 
paragem vai ser aqui, no na-
vio-escola". 

Durante a manhã, o navio 
recebeu ainda os cadetes do 
primeiro e segundo anos da 
Escola Naval. "Agora vamos 
fazer a viagem com eles, 
mas são poucos dias. É só 
para que eles se apercebam 
do que é andar no mar. Vão 
ter este pequeno período 
para se adaptarem e sabe-
rem um pouco mais sobre a 
vida marinha", garantiu 
Gilberto. 

Vindos de Barcelos com 
destino a Matosinhos, Ana 
Silva e a família já tinham 
marcado o dia no calendá-
rio. "Viemos de propósito 
ao dia do Porto de Leixões. 
já fizemos a visita guiada de 
autocarro pelos cais e já fo-
mos ver as exposições e os 
laboratórios dentro do edi-
fício. Há pouco fomos ao na-
vio salva-vidas e agora está-
vamos a ver a marinha a en-
trar no navio-escola", con-
tou a barcelense. 

Dos quatro cantos 
do país para visitar 
o Porto de Leixões 

Milhares de pessoas 
passaram pelo . 
Terminal de Cruzeiros 
no dia em que se 
assinalaram os dez 
anos do evento. 
Número ultrapassou 
o do ano passado 
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"O meu Porto 
é o Porto que não 
quer ser capital 
de coisa nenhuma" 
Presidente da Camara da invicta tala sobre a relação com 
o enverno, mas também dos negócios e da prisão do pai 
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ESTA SEXTA-FEIRA 
NÃO DESÇA À TERRA 

Emigração de enfermeiros 
cai para metade em dois anos 
Contratações após final do 
resgate financeiro e Brexit 
explicam decréscimo  

Quinze mil profissionais 
continuam a trabalhar 
em hospitais no estrangeiro 
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Salvio abriu 
caminho das águias 
na Taça da Liga P.45 

Militão volta 
ao onze 
e estreia-se 
na Champions P.49 

Os portugueses que António Costa 
deseja que regressem ao país 
Páginas 4 e 5 e DINHEIRO VIVO 

E-mai is U2 
Judiciária trazem 
procura música, 
cúmplices espetáculo 
do hacker P. 18 e política 

Banda 
de Bono 
passeou 
em Lisboa 
P. 36 e 37 

,t Matosinhos 
Milhares viram 
os barcos no 
Terminal de 
Cruzeiros P.20 
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