
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Na próxima segunda-feira, dia 20 de Fevereiro, Ponta Delgada vai receber o novíssimo navio de 

cruzeiros Disney Fantasy, naquele que será um dos momentos mais marcantes da temporada de 

2012, relativa a escalas de paquetes de turismo nos Açores. Por via desta situação, muitos açorianos 

terão o privilégio de apreciar este magnífico paquete ainda antes deste efectuar a viagem inaugural 

com passageiros, que se vai realizar a 31 de Março. 

Não obstante de se tratar de uma escala técnica, será um marco histórico para a Região, em virtude 

da primeira viagem deste mediático navio incluir o porto açoriano como único ponto de paragem 

entre Bremerhaven, na Alemanha, e Nova Iorque, cidade onde será oficialmente inaugurado a 1 de 

Março.  

Posteriormente a esse importante evento, seguirá viagem até ao seu homeport, Port Canaveral, em 

Orlando, na Florida, onde realizará uma temporada de cruzeiros às Caraíbas e à conhecida ilha das 

Bahamas, Castaway Cay, propriedade da Disney Company. 

Curiosamente, já em 1999, o então mais recente navio daquela companhia, Disney Wonder, esteve 

em Ponta Delgada numa situação semelhante à do Fantasy.  



 
 

 
 

Claramente maior que os “irmãos mais velhos” Disney Magic e Disney Wonder - 40% maior do que 

esses dois projectos iniciais da companhia - o mais recente membro da família Disney segue os 

padrões de construção que estiveram na base da concepção dos anteriores navios e, principalmente, 

do gémeo Disney Dream. Quanto aos principais características técnicas, o navio-almirante da 

Disney tem 340 metros de comprimento, 37 metros 

de largura, 8,3 metros de calado, desloca 130 mil 

toneladas de arqueação bruta e tem capacidade 

máxima para 4000 passageiros, distribuídos por 1250 

cabines.  

Gostaríamos de salientar que estamos perante o mais 

comprido navio de passageiros que já atracou nos 

portos açorianos, suplantando o recorde de 338,92 

metros, do Independence of the Seas. 

Inevitavelmente orientado para os mais novos e para 

o universo Disney, surpreende-nos pelas suas linhas 

exteriores, marcadamente influenciadas pelos grandes 

paquetes dos anos 30, como já há muito não víamos. 

Outra nota de destaque vai para o colorido exterior dos 

navios da Disney, uma vez que representa as cores 

tradicionais da indumentária dessa incontornável 

personagem, o rato Mickey - preto, vermelho, branco e 

amarelo. Realce ainda para as duas grandes e 

apelativas chaminés, algo pouco comum nos tempos 

actuais.  

A conjugação das suas linhas exteriores atribuem-lhe 

um cariz muito peculiar, diferente de outras 

construções mais recentes. Saliência particular para a 

popa do navio, onde podemos observar uma 

personagem da Disney suspensa, neste caso o 

elefante Dumbo, a pintar ornamentações à volta do 

nome e de todo o navio. Aliás, esse tipo de pinturas 

são uma alusão clara a uma característica 

identificativa dos clássicos veleiros de outrora. 

A bordo, pelo que foi revelado até ao momento, serão 

muitos os espaços para puro entretenimento, 

principalmente para os mais novos mas também para 

os adultos. 

Os destaques vão para um imenso parque de diversão aquático – Aquaduck Water Coaster, que 

ocupa 4 dos 14 decks públicos, para o teatro Walt Disney, o cinema Buena Vista e para as várias 

figuras Disney que estão um pouco por todos o navio. 

Quanto aos tão apreciados restaurantes, particular destaque para o Animator’s Palate, Royal Court e 

Enchanted Garden.  

Salões como o La Piazza, Vista Café, Skyline ou o Ohh La La, vão certamente cativar os mais 

velhos, ao passo que para os mais novos o Arr-cade, Bibbidi Bobbidi Boutique, Disney's Oceaneer 

Club ou o Muppets Adventure Game proporcionarão momentos inesquecíveis. Três piscinas, 4 



 
 

 
 

jacuzzis, a discoteca Vibe e a zona comercial são mais alguns exemplos de como cativante será este 

Disney Fantasy. 

A diferença deste tipo de cruzeiro reside na 

ambiência a bordo, indissociável do universo 

Disney, pois a magia está a bordo e podemos ser 

surpreendidos das mais diversas formas e feitios. 

Mais havia para relatar sobre o navio mas dadas 

circunstâncias inerentes à sua fase de acabamentos 

ficaram certamente alguns detalhes por revelar. 

Não obstante, esperamos um dia inesquecível com 

a visita de mais um navio que se vai tornar 

referência no panorama internacional. 

Fazemos votos para que seja uma memorável 

segunda-feira de Carnaval! 

 

 

 

André Velho Cabral – Portos dos Açores, S.A. 


