COMUNICADO DE IMPRENSA

Pela segunda vez desde 9 de Junho

Navio de cruzeiros da Disney volta a Lisboa
Pela segunda vez em menos de dois meses, o navio de cruzeiros Disney Magic
regressou a Lisboa, ontem, 3 de Agosto. Na troca de cumprimentos trocados com as
autoridades locais – Administração do Porto de Lisboa, Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras e Alfândega de Lisboa –, o comandante do navio expressou o seu agrado por
Lisboa fazer parte dos itinerários da companhia, uma vez que é um destino que deixa
sempre recordações inesquecíveis aos passageiros.
À semelhança de iniciativas similares, que têm sido levadas a cabo em diversos portos
de escala, nesta passagem por Lisboa algumas das personagens do mundo da Disney
deslocaram-se ao Instituto Português de Oncologia de Lisboa, para uma visita à unidade
de internamento e ao centro de dia.
O Disney Magic, que se estreara em Lisboa em 1998, após sair do estaleiro rumo aos
EUA (onde ficou a operar), teve Dover, em Inglaterra, como porto de partida nesta
viagem, e destino final Barcelona, em Espanha, passando pelos portos de Cherbourg,
Vigo, Lisboa, Cádiz e Gibraltar.
Concebido para evocar todo o glamour e a beleza da era dourada das viagens marítimas,
o Disney Magic é um clássico moderno. Com um comprimento total de 294 metros e uma
tonelagem bruta de 83 mil toneladas, o navio tem capacidade para 2 700 passageiros,
entre os quais 900 crianças, e 945 tripulantes, e é um dos mais admirados e
reconhecidos transatlânticos do mundo.
As esculturas e trabalhos em madeira, bem como elementos animadores do arquivo
Disney, marcam o design distintivo e inimitável do Disney Magic.

A Disney vai continuar a apostar fortemente no mercado em expansão que é o dos
cruzeiros. Prova disso é o lançamento previsto de mais dois navios que estarão
concluídos para operação em 2011 (Disney Dream) e 2012 (Disney Fantasy).

