
 

 

N/Ref. 85/18                 Angra do Heroísmo, Novembro de 2018 

 
Assunto: PRÓXIMAS ESCALAS DE CRUZEIROS PARA AS ILHAS TERCEIRA E GRACIOSA.  

  

Caro Associado, 
 
Vimos informar que a escala do paquete “ARCADIA” no porto da Praia da Vitoria, no dia 03-12-
2018 (Segunda-feira) foi cancelada pelo armador devido a questões operacionais, mais 
informou que a escala de Ponta Delgada no dia 02-12-2018 (Domingo) também foi cancelada. 
 

Aproveitamos para informar sobre as próximas escalas de navios de cruzeiros, ainda em 2018, 

na Praia da Vitória: 

 

 Dia 09-12-2018 (Domingo) das 08:00 às 18:00 - “QUEN VICTORIA”, com capacidade 
para 2250 passageiros e 1253 tripulantes; 

 Dia 11-12-2018 (Terça-Feira) das 07:00 às 18:00 - “AIDACARA”, com capacidade para 
1230 passageiros e 320 tripulantes; 

 Dia 25-12-2018 (Quinta-Feira) das 07:00 às 18:00 - “AIDACARA”, com capacidade para 
1230 passageiros e 320 tripulantes; 

 
 
Próximas escalas para o primeiro semestre de 2019: 

Praia da Vitória  

02-01-2019 – ARCADIA, das 08h00 às 18h00, com capacidade para 2388 passageiros e 880 
tripulantes;         
22-01-2019 - AIDACARA, das 07h00 às 18h00, com capacidade para 1230 passageiros e 320 
tripulantes;  
28-01-2019 - VENTURA, das 08h00 às 18h00, com capacidade para 3597 passageiros e 1230 
tripulantes; 
06-02-2019 – ORIANA, das 07h00 às 18h00, com capacidade para 1928 passageiros e 800 
tripulantes;           
23-02-2019 - AURORA, das 07h00 às 18h00, com capacidade para 1950 passageiros e 936 
tripulantes; 
08-03-2019 – VENTURA, das 07h00 às 18h00, com capacidade para 3597 passageiros e 1230 
tripulantes;                                    
18-03-2019 – ORIANA, das 07h00 às 18h00, com capacidade para 1928 passageiros e 800 

tripulantes;         

20-04-2019 - AURORA, das 07h00 às 18h00, com capacidade para 1950 passageiros e 936 

tripulantes;  

30-04-2019 - ORIANA, das 08h00 às 18h00, com capacidade para 1928 passageiros e 800 

tripulantes; 

15-05-2019 – BLACK WATCH, das 08h00 às 19h00, com capacidade para 807 passageiros e 320 

tripulantes;           

04-06-2019 - ORIANA, das 08h00 às 18h00, com capacidade para 1928 passageiros e 800 

tripulantes. 

 



 

 

Angra do Heroísmo  

05-04-2019 - MIDNATSOL, das 08h00 às 14h00, com capacidade para 500 passageiros e 150 
tripulantes;                                      
01-05-2019 - BREMEN, das 23h00 às 17h00 do dia 02-05-2019, com capacidade para 164 
passageiros e 94 tripulantes.     
 
Ilha Graciosa    

30-04-2019 – BREMEN, das 22h00 às 18h00 do dia 01-05-2019, com capacidade para 164 
passageiros e 94 tripulantes. 
 
 
Poderá sempre acompanhar as escalas previstas para os portos da Terceira e Graciosa no 
seguinte link: https://www.portosdosacores.pt/entradasesaidas.html                        
 
 

Com os melhores cumprimentos,  

A Direção. 

https://www.portosdosacores.pt/entradasesaidas.html

