COMUNICADO DE IMPRENSA
12 escalas inaugurais este ano

Porto de Lisboa regista crescimento de 52% no número de
escalas no primeiro trimestre do ano

O Porto de Lisboa registou um aumento de 52% no total de escalas de navios de
cruzeiro entre janeiro e março deste ano, face ao total alcançado no período
homólogo em 2011.
O primeiro trimestre do ano ficou marcado por um total de 35 escalas, contras as
23 registadas no mesmo período em 2011. Foram 69.983 os passageiros que
passaram pela cidade de Lisboa no período em análise, um crescimento de 52%
quando comparado com os 46.083 passageiros registados em 2011.
O aumento do número de escalas realizadas pelo operador de cruzeiros Aida
Cruises - que quase duplicou o número de escalas face a 2011 – bem como o
aumento do número de escalas realizadas pelo navio de cruzeiros Independence of
the Seas (um dos maiores navios de cruzeiro do mundo que, durante o primeiro
trimestre de 2012, trouxe a Lisboa 23 025 passageiros), estão na base do aumento
registado no primeiro trimestre do ano.
Num ano que arrancou com uma evolução marcadamente positiva destacam-se
ainda as escalas inaugurais previstas para 2012. Serão doze os navios que vão
escalar pela primeira vez o Porto de Lisboa ao longo deste ano, o que torna cada
vez mais evidente a preferência a afirmação do Porto de Lisboa como um dos
principais portos de cruzeiros a nível internacional.
No próximo dia 15 de abril o Saga Sapphire será o primeiro dos doze navios de
cruzeiro “estreantes” na sua passagem pela capital. Como forma de assinalar a
data, o comandante do navio será presenteado com a habitual placa comemorativa
do evento, sendo o navio recebido à entrada do estuário do Tejo pelos rebocadores
da empresa Svitzer.
Lisboa está incluída no itinerário daquela que é a primeira viagem do Saga Sapphire
ao serviço do operador de cruzeiros Saga Cruises. Este navio, agora remodelado e
rebatizado, é a mais recente aquisição da companhia Saga Cruises e trata-se do
antigo navio de cruzeiros Bleu de France, do operador CDF Croisières de France,
que se estreou em Lisboa em junho de 2011.
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