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O jornal Negócios revela que o empresário
nortenho vai investir 70 milhões de euros na
construção de um navio oceânico com motores
Rolls-Royce

O empresário Mário Ferreira encomendou aos
estaleiros navais de Viana do Castelo um navio
oceânico para fazer cruzeiros de expedição à
Antártida. A revelação é feita na edição desta
segunda-feira do jornal Negócios.

O investimento será na ordem dos 70 milhões de
euros do dono da Douro Azul, empresa
especializada em cruzeiros fluviais, na
construção do primeiro navio oceânico, que terá
motores Rolls-Royce e deverá ser lançado à água
em novembro de 2018.

O World Explorer, assim se chamará a nova
embarcação, terá 126 metros de comprimento e
19 de largura, terá um peso aproximado de 9400
toneladas e terá capacidade para 200 passageiros
e 111 tripulantes. Além disso, o navio terá uma
velocidade de cruzeiro de 16 nós, com um casco
reforçado e hélices próprias para atravessar o
gelo.
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Em declarações ao Negócios, Mário Ferreira lamentou ter sido
chumbada a candidatura do projeto aos fundos comunitários,
revelando que a operação será suportada "por dois empréstimos
obrigacionistas, no valor global de 50 milhões de euros, e o
restante com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, do Montepio e
do Banco Carregosa".
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David Davide
O imperadorzinho do Porto... será que as autoridades de lá lhe vão abrir as pernas
sem pestanejar e fazer perguntas incómodas, como as de Gaia e Porto?
Gosto · Responder · 24 de Julho de 2017 11:33

José Silva · Trabalha na Empresa Fuzileiros- Marinha Portuguesa
Pelo que sei, é um empresário português que aposta no turismo em
Portugal e até manda fazer os barcos a estaleiros nacionais e não me pede
dinheiro para o fazer. Da minha parte, venham mais como ele.

Gosto · Responder · 1 · 24 de Julho de 2017 11:57

David Davide
José Silva Sim. E, isso justifica o aparente atropelo de regras e
regulamentos e a suposta disparidade de critérios entre investidores e
cidadãos...? Desde o mas pequeno, por exemplo "ocupação de via
pública", ao muito interessante "Licenciamento de Obras em Centro
históricos"... etc etc... Há coisas que foram feitas por esta empresa, na
cidade... que seriam muito interessantes serem investigadas. Não se deixe
enganar pelo brilho dos barcos. É que o "quero, posso e mando" tem
sempre muita coisa por trás
Gosto · Responder · 24 de Julho de 2017 12:04 · Editado

Mário Ferreira · Presidente na empresa Douro Azul
David Davide, acho que não deve falar do que não sabe, deveria saber
também que insinuar, acusar e caluniar sem fundamento pode ser
considerado crime. Se tiver alguma duvida que queira ver exclarecida como
cidadão não perca tempo com comentários falsos e sem fundamento,
passe pelo nosso escritório onde todas essas duvidas, que parece ter,
podem ser devidamente clarificadas. Sabe que na tradição dos velhos do
restelo é bem mais fácil criticar que fazer, acredite que fazer neste país é
difícil e não existem as facilidades que o Sr. sonha, isso são fantasias...

Gosto · Responder · 2 · 24 de Julho de 2017 18:21

Mostrar mais 3 respostas neste tópico

Eduardo Laranjeira · ISEC - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra.
Venham mais cinco empresarios tambem....sao estes homens que fazem o
progresso dum pais pelos empregos directos que produzem. O facto de fazerem
encomendas de milhoes nos estaleiros Portugueses e tambem de louvar. Os
Indianos ou os Coreanos fariam os mesmos barcos mais baratos. 
Tiro o meu chapeu a esse investidor que nao tive o gosto de conhecer.
Gosto · Responder · 24 de Julho de 2017 21:43 · Editado

Emanuel Silva · Trabalha na Empresa Charon - Prestação de Serviços de
Segurança e Vigilância
Atraverssar o mar do norte num navio de 9400 ton. Nao é um cruzeiro é um
pesadelo esse navio e bom para cruzeiros no Douro.
Gosto · Responder · 24 de Julho de 2017 14:59

Mário Ferreira · Presidente na empresa Douro Azul
Será? olhe que já atravessei num mais pequeno e em conforto...  
Sabe quantas GTs tinham as Caravelas Portuguesas que navegavam até à
India???
Gosto · Responder · 24 de Julho de 2017 18:24

Emanuel Silva · Trabalha na Empresa Charon - Prestação de Serviços de
Segurança e Vigilância
Nao leve a mal e apenas a minha opiniao, o mar do norte e por vezes muito
agitado eu penso que e melhor uma enbarcaçao maior.boa sorte
Gosto · Responder · 24 de Julho de 2017 18:32
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