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Agosto trouxe 
20.500 pessoas 

a bom porto 
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Pelo menos nove navios jã 
indicaram ã APRAM que vão 
enfeitar a baía do Funchal na 
passagem de ano. FOTO ASPRESS 

RESTRIÇÕES DEIXAM 
DE SER EXIGIDAS 
PELAS COMPANHIAS 
E O MÊS DE AGOSTO 
JÁ REFLECTE ALÍVIO 

RÚBEN SANTOS 
rsantos®dnotícias.pt 

Madeira e Canárias atravessam des-
de Junho a designada época baixa 
dos navios de cruzeiro no corredor 
do Atlântica São meses marcados 
tradicionalmente por poucas reser-
vas de cais, mas a verdade é que che-
garam a bom _porto, neste mês de 
Agosto, cerca de 20.500 pessoas, en-
tre passageiros e tripulantes, nas 
oito escalas entretanto verificadas. 

Naturalmente satisfeita, a presi-
dente daAPRAM, Paula Cabaço, faz 
um balanço "muito positivo" deste 
mês para os Portos da Madeira, des-
tacando inclusivamente uma escala  

em Porto Santo, "o que também foi 
inédito se tivermos em conta os últi-
mos 10 anos". Aliás, na última déca-
da apenas o ano de 2015 se aproxima 
dos indicadores agora alcançados, 
com sete esrglaç  

"E de facto um balanço positivo, 
não só pelo número de escalas, mas 
também porque nos apercebemos 
neste mês de Agosto que já se cons-

 

■ O ̀ Seven Seas Navigator' atracou 
ontem no Porto do Funchal, para 
tuna visita de 11 horas, naquela que 
foi a oitava e última escala de navios 
de cruzeiro deste mês de Agosto nos 
Portos da Madeira. 
Proveniente de Portimão, o navio 
trouxe 410 passageiros, na sua gran-
de maioria norte-americanos, e 366 
tripulantes. 
Pelas 18 horas, o pequeno navio 
soltou amarras, rumando com 
destino a outro porto português,  

tata uma capacidade de recupera-
ção dos navios em termos de nú-
mero de passageiros", destaca, sen-
do este ultimo indicador digno de 
relevo para Paula Cabaço tendo em 
conta as limitações que só recente-
mente deixaram de ser impostas 
pelas companhias. 

Em retrospectiva, o número de 
escalas entre Janeiro e Julho au-
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mentou em relação em 2019 - cerca 
de 17% -, mas o número de passagei-
ros continuou a rondar os 50% a 
60% daquilo que severificou no últi-
mo ano pré-pandemia "muito devi-
do aos protocolos das companhias 
que não permitiam ocupar a máxi-
ma capacidade". 

Ora, neste último mês, os navios 
"já estão muito próximos" da sua 

em Ponta Delgada, Açores. 
Construído nos estaleiros da Admi-
ralty Shipyard', em São Pertersbur-
go, na Rússia, em 1999, o Seven Seas 
Naviagor' foi reabilitado em 2019, 
com atributos de um navio de luxo. 
O ̀ Seven Seas Navigator' fechou as-
sim a passagem de navios como 
`Nautica' (5 de Agosto), 
`Deu tschland' (9 de Agosto), 'Queen 
Elizabeth' e ̀114SC Virtuosa' (18 de 
Agosto), cEnchanted Princess' (22 de 
Agosto) e 'Ventura' (24 de Agosto).  

lotação, o que significa por um lado 
que "as companhias estão a aligei-
rar os seus procedimentos, mas 
que também há procura e é esse é 
um indicador muito positivo, por-
que o grande objectivo e recuperar 
as escalas e o numero de passagei-
ros", precisou a responsavel pelos 
Portos da Madeira em declarações 
proferidas à TSF. 

140 reservas até final do ano 
Até ao final do ano estão já efectiva-
das cerca de 140 reservas de cais e a 
expectativa daAPRAM é que, a con-
firmarem-se, "sejam ultrapassadas 
as 300 escalas que se verificaram 
nos Portos da Madeira em 2019, um 
ano que foi excepcional para o turis-
mo de cruzeiros". 

Quanto ao fim do ano, ainda não 
está tudo fechado, mas Paula Cabaço 
adiantou que já foram efectuadas 
nove reservas de navios de cruzeiros. 
A responsável espera "que este nú-
mero não só se mantenha, mas que 
também possa vir a crescer". 

OITAVA E ÚLTIMA ESCALA DE AGOSTO NO FUNCHAL 


