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TREZE A SAUDAR NOVO ANO

MAR

Porto do Funchal bate recorde de navios de cruzeiro na baía para saudar 
2020. Houve um ano nos anos sessenta, possivelmente em 1968, em 
que ia ser batido o recorde, que estava afixado em 12 navios, mas o mau 
tempo do final do ano obrigou dois a irem embora. Mas até podem ser 
14 e mais de 36 mil a ver o fogo de artifício amanhã à noite

O Porto do Funchal vai ter amanhã o dia 
mais movimentado do ano, aliás, em termos 
de navios de cruzeiro atracados ou ancora-
dos/a pairar ao largo da baía do Funchal, 
deverá ser um novo recorde diário, com 13 
esperados ao longo do dia e da noite mais 
longa do ano para saudar 2020. 

Aliás, até podem ser 14 caso um navio, o 
‘AIDAnova’, em escala hoje, opte por passar 
o fim de ano por cá e só depois rumar a sul. 
Em todo o caso, nos melhores anos de sem-
pre do Porto do Funchal, este dia 31 de De-
zembro para 1 de Janeiro não tem tido tan-
tos navios (10 de 2018 para 2019 e de 2017 

para 2018; 9 de 2016 para 2017; 11 de 2015 
para 2016; 10 de 2014 para 2015; 12 de 2013 
para 2014; e 8 de 2012 [o melhor ano de 
sempre] para 2013). 

As condições climatéricas esperadas des-
te inverno suave, com nuvens, mas sem 
chuva e vento, criam o dia perfeito para que 
todos os navios fiquem por cá para o objec-
tivo final: proporcionar aos seus clientes a 
melhor vista para um dos melhores fogos 
de artifício de passagem de ano do mundo. 

Tendo em conta a capacidade máxima 
dos navios, poderemos contar com 25.700 a 
27 mil passageiros, além de cerca de 9.200 a 
9.600 tripulantes. Grosso modo, estaríamos 
a falar de mais de 36 mil e 500 pessoas a 
saudar 2020 a partir do mar.
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AIDANOVA 6.654 
passageiros

1.646
tripulantes

COLUMBUS 1.856
passageiros

700
tripulantes

BALMORAL 1.325
passageiros

510
tripulantes

MARCO POLO 820
passageiros

356
tripulantes

AMERA 835
passageiros

443
tripulantes


