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"É assim que valorizamos o que de melhor os nossos têm. Isto é coesão social e coesão territorial”, disse. Sublinhando o facto
de que esta iniciativa está em linha com “a estratégia nacional de turismo” e com “a estratégia nacional para o mar”, Ana
Abrunhosa elogiou ainda o “Caminho Marítimo de Santiago”, por ser “um exemplo de como podemos recuperar a História
com modernidade”."

Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial

Destacou este produto turístico como exemplo: “da
estratégia de estruturação dos novos produtos turísticos
que complementam a oferta de Portugal”, como “o turismo
ativo e desportivo, o turismo cultural, a gastronomia e
muitos outros, que apresentam uma componente muito
forte no domínio da sustentabilidade, económica,
ambiental e também social”.

Pedro Machado, Presidente da ERT Centro de Portugal 



"Espero que dentro em breve possamos rentabilizar e monetizar este produto turístico. Este produto tem enorme potencial
porque junta duas enormes valências nacionais: o Mar, porque Portugal é um país virado ao mar e sempre a abraçar o mar;
e o Caminho de Santiago, que ganhou, nos últimos tempos, até fruto das situações pandémicas, uma importância enorme”.

“Este é um projeto regional, mas também nacional e transfronteiriço, pelo que chamo a mim a responsabilidade de, com
tempo, no próximo ano encontrarmos formas de financiamento para este produto turístico inovador e que junta dois ativos
nacionais enormes”.

Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços

"Estamos a falar de uma região que é a que tem mais Caminhos
certificados, o Caminho do Interior e o Caminho da Costa, estando a
dias da certificação do Caminho Central e com mais dois em bom
andamento.
Agora temos esta surpresa do Caminho Marítimo, que foi surpresa por
surgir em tempo recorde”, . “Queremos agora, com tempo, estruturar
este produto”

Luis Pedro Martins, Presidente da ERT Porto e Norte de Portugal



"Neste Atlântico maravilhoso vamos ter, no Alentejo, um Caminho
Marítimo que vai colar com os Caminhos Terrestres. Estamos, mais uma
vez, na linha da frente."

Pedro Beato, ERT do Alentejo e Ribatejo, 

Dia Nacional do Pescador, o Caminho Marítimo de Santiago
passa em Sines.



O PROJETO



Caminho Marítimo de Santiago em Portugal

O “Caminho Marítimo de Santiago em
Portugal” pretende recriar, na costa

portuguesa, a viagem da “Barca de Pedra”

que, segundo reza a lenda, no ano 40 do

primeiro milénio, transportou o corpo do Santo

peregrino desde Jaffa na Palestina até

Campus Stella na Galiza.

O Itinerário, realizado à Época, que marca

uma parte da nossa história marítima, é a

partir de agora recuperado em parceria pela

Upstream Portugal e pelo Fórum Oceano.



Caminho Marítimo de Santiago em Portugal
Eixos estratégicos da iniciativa

a) Atratividade da temática dos Caminhos de Santiago, em particular

neste Ano Jubilar, e potencial da integração multi-modal com os

itinerários terrestres estruturados, certificados e dinamizados no âmbito

dos "Caminhos da Fé" .

b) Promoção do Turismo Náutico e das Estações Náuticas, com

impacto económico em 40 portos e marinas em toda a costa nacional.

c) Sustentabilidade, associada à participação exclusiva de veleiros.

d) O Mar, como desígnio nacional do ponto de vista da economia, da

cultura, da História e tradições.

e) Único Caminho de Santiago por Mar com verdadeira justificação

histórica / mítica.



Enquadramento e Objetivo

A UPSTREAM Portugal - Valorização do Território e

a FÓRUM OCEANO - Associação da Economia do

Mar lideram a iniciativa, estabelecendo uma parceria

que concretiza aquela intenção através de um projeto

mobilizador que promove os  Caminhos de Santiago

em Portugal, o Turismo Náutico e a Rede de

Estações Náuticas de forma inovadora e

sustentável.



Enquadramento e Objetivo

A crescente procura pelos caminhos de peregrinação a

Santiago de Compostela, a motivação cada vez mais global

daqueles que a fazem, a qualificação do sistema institucional

e privado de acompanhamento e apoio aos peregrinos

(itinerários, sinalética, segurança, alojamento, apoio

médico…) e sobretudo a reanimação de caminhos ancestrais

que, perdidos nos tempos, têm vindo a ser reintroduzidos

nas rotas jacobeias, são elementos fundamentais que,

associados à investigação sobre a temática, alavancaram a

intenção de estruturar o Caminho Marítimo de Santiago,

com particular incidência em Portugal, e de apostar na

organização de um evento promocional e de

demonstração em maio/junho 2022. 



Enquadramento e Objetivo

A diversificação da oferta turística;

A redução da sazonalidade;

A qualificação dos serviços e das infraestruturas;

Sustentabilidade económica dos operadores

marítimo-turísticos;

Para a coesão territorial;

Desenvolvimento de parcerias transfronteiriças, em

total sintonia com a Estratégia Nacional para o

Mar 2021-2030.

Contribuir para:



Enquadramento e Objetivo
Este projeto visa também contribuir para incentivar o

desenvolvimento de outros similares, de âmbito ibérico

e mediterrânico, nomeadamente aquele que, com

dimensão universal, possa instituir um Itinerário

Cultural que recrie a globalidade da rota marítima

associada ao mito da viagem marítima do corpo do

Apóstolo Santiago.  



ESTRUTURAÇÃO DO PRODUTO



O processo de investigação documental e de
sistematização das evidências históricas e
geográficas que permitam atribuir uma vinculação
credível ao Caminho Marítimo de Santiago será
sempre complexa, não só pela escassez de
informação documental mas também pela ausência de
uma cronologia de relatos rica e fidedigna.

Nesse processo podemos assumir a constatação de
que, apesar dos perigos de naufrágio, pestes e ataque
de piratas, no período medieval, o meio mais seguro
para chegar a Santiago, seria por via marítima,
atendendo ao tempo necessário, à dureza e aos
perigos encontrados nos caminhos terrestres. 

Investigação, Estruturação e Promoção



Investigação, Estruturação e Promoção
Tendo por base de partida a lenda do roteiro iniciático

do Translado Jacobeo entre a Terra Santa e a Galiza e

a consequente passagem pelo sul da Península

Ibérica, importa ao nível da interpretação histórica e

geográfica encontrar indicadores que ajudem a

decifrar o provável perfil cartográfico do Caminho

Marítimo de Santiago, de modo que se possa indicar,

com alguma probabilidade de sucesso, a localização

daqueles que seriam os possíveis portos de arribação

ao longo do percurso. 



Investigação, Estruturação e Promoção
Nesse sentido, e tendo por elemento de análise a

costa oriental e o sul da Ibéria e a costa Ocidental

Atlântica, definiu-se como substrato metodológico um

conjunto de quatro linhas programáticas que podem

ser geograficamente cruzadas e historicamente

complementadas, e que são fundamentais para um

maior aprofundamento teórico e operacional do projeto

“Caminho Marítimo de Santiago em Portugal”. 



Investigação, Estruturação e Promoção
1. As Expedições Fenícias

As expedições marítimo-comerciais dos Fenícios, provenientes
do Mediterrâneo Oriental, a partir do Século VIII A.C., permitem-
nos identificar a existência de duas grandes rotas, ambas com
origem nas cidades costeiras de Sídon e Tiro, no atual Líbano.

Uma primeira, navegando junto à costa africana e rumando à
Ibéria através do porto de Gadir (hoje Cádis) e uma segunda
contornando a costa europeia, por Chipre, Creta, Sicília,
Sardenha e Córsega, entrando em território ibérico na região de
Málaga. 

Dessas viagens resultou a instalação de colonatos e feitorias em
território ibérico, criando e desenvolvendo portos marítimos e
fluviais com particular evidência, no que diz respeito ao território
nacional, Lisboa, Almaraz, Castro Marim, Tavira, Santarém. 



Investigação, Estruturação e Promoção
2. O “Mare Nostrum” do império Romano

A política do “Mare Nostrum” do império Romano, trouxe

também, uma configuração geográfica de enorme significado para

a localização de portos marítimos e fluviais, que servirão de base

estrutural, para o desenvolvimento do Caminho Marítimo de

Santiago em Portugal. 

A viagem Iniciática da Barca de Santiago, ocorreu no ano 40 D.C.,

em pleno apogeu do império Romano, pelo que, naturalmente os

portos de arribação de elevado valor militar, industrial e

comercial, existentes à época na Lusitânia, desde que ainda hoje

estejam ativos serão as balizas de referenciação histórico-

geográfica, para o lançamento do projeto do Caminho Marítimo de

Santiago.



Investigação, Estruturação e Promoção
3. A Ordem de Santiago em Portugal 

Importante também é a relação existente entre os portos de visitação
e a presença e governação da Ordem de Santiago. A sul, sobretudo
no Alentejo essa constatação é bem evidente, não só nos pontos de
referência dos Caminhos de Santiago terrestres, como na ligação
que esses Caminhos têm com os portos, onde provavelmente se
verificavam os embarques e desembarques de peregrinos para
Santiago.

A relação entre portos de origem romana e locais de grande
importância para a Ordem de Santiago é muito forte, exemplo de
Mértola, Alcácer do Sal, Vila Nova de Milfontes e Sines. A Norte do
Tejo e sobretudo entre a Foz do Douro e do Lima e já sem o
enquadramento da Ordem de Santiago, o Caminho de Santiago da
Costa, segue a própria linha marítima e cruza com os portos de
referência a Santiago, quer numa perspetiva histórica quer no âmbito
geográfico: Porto, Matosinhos, Viana do Castelo. 



Investigação, Estruturação e Promoção
4. As Peregrinações Marítimas

O contexto das Peregrinações Marítimas (obra de 2020
“Peregrinaciones por mar a Compostela” do autor Juan Caamaño
Aramburu), bem como o relato dos peregrinos que as realizaram são
fatores muito importantes para a avaliação do potencial existente na
proposta de implementação de um roteiro marítimo de Santiago em
Portugal.

Registam-se já como centenárias as peregrinações marítimas a
Santiago, provenientes das ilhas britânicas (Southampton) e do norte
da Europa, com desembarque na Corunha ou no Ferrol e restante
caminho terrestre, formalizando o caminho Inglês de Santiago.

Mais recentemente registam-se também registos episódicos de
regatas de peregrinação entre a Figueira da Foz e Padrón, na Galiza.



Partindo de um modelo de base territorial e

enquadrando a premissa de que, aquando da

passagem da Barca por terras da Lusitânia, no dealbar

do primeiro milénio, ela teria como fundo de suporte os

portos romanos existentes, detalha-se a seguir uma

matriz descritiva e cartográfica sobre os portos que

devem ser reconhecidos como Portos do Caminho de

Santiago em Portugal (Detalhe em anexos).  

Investigação, Estruturação e Promoção



Investigação, Estruturação e Promoção
Portos do Caminho de Santiago em Portugal

SIM



CRUZEIRO INAUGURAL DO CAMINHO MARÍTIMO
DE SANTIAGO EM PORTUGAL 2022



CRUZEIRO INAUGURAL



Caminho Marítimo de Santiago em Portugal

Apoio consultivo da ANC - Ass. Nac. Cruzeiros

18 embarcações | veleiros convidados

150 participantes e convidados

Grande envolvimento da Rede de Estações Náuticas

Alto Patrocínio PR

Forte Impacto Promocional

Abrangência Transfronteiriça

Apoio Institucional da Marinha Portuguesa

O Cruzeiro Inaugural em 2022 teve início em Vila Real de Santo
António a 28 de maio e término no dia 13 de junho em Santiago de
Compostela, percorrendo aproximadamente 500 milhas náuticas e
cerca de 12 km a pé num total de 12 etapas em 17 dias.

     + Caravela Vera Cruz (APORVELA)



Caminho Marítimo de Santiago em Portugal
3.500 jovens e alguns milhares de outros visitantes portugueses e
galegos à Caravela;

Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, dia 27 de maio,
no lançamento da iniciativa, em Vila Real de Santo António;

Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, dia 3 de junho, na
largada de Cascais para Peniche;

Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, dia 3 de junho,
no jantar-receção, em Peniche;

Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita
Marques, dia 9 de junho, a bordo da Caravela Vera Cruz, em Viana
do Castelo;

Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, dia 9 de junho e
10 de junho, na escala em Viana do Castelo, a bordo da Caravela
Vera Cruz e na largada para Baiona.



Veja aqui a 1ª viagem
do Caminho Marítimo

de Santiago em
Portugal

Veja aqui o Spot
Publicitário que
passou na RTP,
Media Partner

Veja aqui o Vídeo
Promocional do

projeto.

Caminho Marítimo de Santiago em Portugal

https://upstreamportugal-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/info_upstreamportugal_onmicrosoft_com/EZRDDLNdDslOvs3nl0Brl4ABPsGsDmCneGLBA8WnXHKCbg?e=P46wHh
https://upstreamportugal-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/info_upstreamportugal_onmicrosoft_com/EZRDDLNdDslOvs3nl0Brl4ABPsGsDmCneGLBA8WnXHKCbg?e=P46wHh
https://upstreamportugal-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/info_upstreamportugal_onmicrosoft_com/EbgVNcSKp_BGqKw6r2MbRfsB4NiibdgP8WMPnWCwDqJUNQ?e=1JfiNe
https://upstreamportugal-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/info_upstreamportugal_onmicrosoft_com/EbgVNcSKp_BGqKw6r2MbRfsB4NiibdgP8WMPnWCwDqJUNQ?e=1JfiNe
https://upstreamportugal-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/info_upstreamportugal_onmicrosoft_com/EbHRWIGTVD5LqYeCqwceXpkB2NAh0tnU0MBz1npLdwJnZw?e=YKvUyM
https://upstreamportugal-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/info_upstreamportugal_onmicrosoft_com/EbHRWIGTVD5LqYeCqwceXpkB2NAh0tnU0MBz1npLdwJnZw?e=YKvUyM


Caminho Marítimo de Santiago em Portugal
Programação do Cruzeiro



Caminho Marítimo de Santiago em Portugal
Targets - audiência e participantes



Caminho Marítimo de Santiago em Portugal
CTT - Lançamento de Carimbo e postal de 1º dia



Caminho Marítimo de Santiago em Portugal
Medalhões do 1º Caminho Marítimo de Santiago em Portugal



Caminho Marítimo de Santiago em Portugal
Convite Corporativo do Cruzeiro



Caminho Marítimo de Santiago em Portugal
 Programação do Cruzeiro



Press Releases diários durante todo o evento:
Caminho Marítimo de Santiago em Portugal



Caminho Marítimo de Santiago em Portugal
 Publicidade paga do Cruzeiro nas Redes Sociais



Caminho Marítimo de Santiago em Portugal
 Publicidade em Outdoors



CRUZEIRO INAUGURAL
Balanço da Comunicação









https://www.rtp.pt/noticias/pais/caminho-maritimo-de-santiago-de-compostela-completa-primeira-peregrinacao_v1415555
https://sicnoticias.pt/pais/2022-07-18-500-milhas-de-barco-e-12-quilometros-a-pe-para-recriar-viagem-ate-Santiago-de-Compostela-d4ce7168
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CRUZEIRO INAUGURAL
Parcerias







Official Travel Partner

Apoios

Patrocinadores Media Partners Apoio Consultivo

www.caminhomaritimodesantiago.pt





VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO



VILAMOURA



LAGOS



SINES



CASCAIS



PENICHE



RIA DE AVEIRO



MATOSINHOS



VIANA DO CASTELO



BAIONA



VILAGARCIA DE AROUSA



CRUZEIRO INAUGURAL
Balanço Económico



Cruzeiro Inaugural

Caravela Vera Cruz:                          31.000 €
Globalmedia:                                     10.000 €
Comunicação & Publicidade:             12.000 €
Suportes Promocionais & Logistica:   12.000 €
Alojamento & Alimentação:                19.000 €
Transportes & Combustíveis:               3.000 €
Staff:                                                 12.000 €
Receção & Acolhimento:                   Oferta E.N.
Amarrações & Custos Náuticos:        Oferta E.N.

CUSTOS

TOTAL CUSTOS:                  99.000 €

Protocolo Estações Náuticas:         31.000 €

Protocolos E.R.T's:                         10.000 €

Apoio E.R.Turismo do Centro:        12.195 €

Patrocínio Águas de Portugal:        27.000 €

RECURSOS

TOTAL RECURSOS:           80.195€

Valores com IVA não incluído



O FUTURO DO
"CAMINHO MARÍTIMO DE SANTIAGO

EM PORTUGAL"



ESTRUTURAÇÃO DO CAMINHO PORTUGUÊS DE SANTIAGO - 
CAMINHO MARÍTIMO

Estruturar e reforçar a oferta de itinerários multi-modais de peregrinação 
jacobeia em Portugal, apostando na sua qualidade, visibilidade e 
competitividade internacionais;

Promover o Turismo Náutico e a Rede das Estações Náuticas de Portugal de 
forma inovadora e sustentável;

Diversificar a oferta turística, contribuir para a redução da sazonalidade e 
para a coesão territorial, impulsionando uma Rede de Oferta marítimo-turística 
e motivando o desenvolvimento de parcerias transfronteiriças;

Certificar o “Caminho Português de Santiago – Caminho Marítimo”

Organizar o Evento anual CRUZEIRO  aberto a veleiros de todas as origens.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



ESTRUTURAÇÃO DO CAMINHO PORTUGUÊS DE SANTIAGO - 
CAMINHO MARÍTIMO

Gerar redes e conectividade, mobilizando o trabalho colaborativo e em rede e a 
promoção conjunta (Upstream, Fórum Oceano, ANC, Rede de Estações Náuticas, 
Municípios, Entidades Regionais de Turismo);

Promover o turismo numa ótica de Sustentabilidade (embarcações à Vela), inclusiva 
e acessível (parceria com Associação Salvador para promoção da náutica adaptada 
para pessoas com mobilidade reduzida);

Valorização do território e das comunidades,conservar, valorizar e usufruir o 
património histórico-cultural e identitário; potenciar economicamente o património 
natural e rural e assegurar a sua conservação;

Impulsionar a economia e os agentes económicos locais (atrair investimento e 
qualificar a oferta marítimo-turística; estimular a economia circular no turismo);

Projetar Portugal (posicionar o turismo interno como fator de competitividade e de 
alavanca da economia nacional; reforçar a internacionalização de Portugal como 
destino turístico para investir, viver, trabalhar e visitar);

OBJETIVOS GERAIS



ESTRUTURAÇÃO DO CAMINHO PORTUGUÊS DE SANTIAGO - 
CAMINHO MARÍTIMO

RELEVÂNCIA TURÍSTICA

→ A crescente procura pelos Caminhos de peregrinação a Santiago de Compostela;

→ A motivação cada vez mais global e eclética daqueles que o fazem;

→ A qualificação e capacitação dos serviços e das infraestruturas náuticas e costeiras 
para a receção e operação deste produto;

→ A interligação e sinergias entre os itinerários jacobeus terrestres e marítimo, 
potenciando uma oferta turística inovadora e o negócio turístico;

→ A qualificação do sistema institucional e privado de acompanhamento e apoio aos 
peregrinos (Itinerários, sinalética, segurança, alojamento, apoio médico…);

→ O desenvolvimento e promoção de um Itinerário Cultural Europeu que recrie a 
globalidade da rota marítima associada ao mito da viagem do corpo do Apóstolo 
Santiago.



ESTRUTURAÇÃO DO CAMINHO PORTUGUÊS DE SANTIAGO - 
CAMINHO MARÍTIMO

Ativo diferenciador: através da promoção da identidade própria do
território, das comunidades locais, do património natural, histórico e
religioso nacional, em associação sinérgica ao Mar e ao “Caminho de
Santiago”;

Ativo qualificador: alcançando diferentes públicos (nacional e
internacional), com motivações específicas (Mar, Náutica, Religioso-
Espiritual, Cultural, Sustentabilidade), projetando internacionalmente
o território, dinamizando a economia local e os seus agentes,
qualificando e capacitando a Rede de Estações Náuticas e os demais
portos e marinas, contribuindo para a diversificação da oferta e a
redução da sazonalidade;

Ativo emergente: promoção do ativo “bem-estar” e de uma vida
saudável através de atividades físicas no Mar, em Natureza e outdoor
em geral, e gerando possibilidades multimodais entre os Caminhos
terrestres e marítimo;

CONTRIBUTO PARA ESTRATÉGIA TURISMO 2027



ESTRUTURAÇÃO DO CAMINHO PORTUGUÊS DE SANTIAGO - 
CAMINHO MARÍTIMO

Potenciar o retorno do turismo para o território e para os agentes e as comunidades costeiras, equilibrando o 
potencial de valorização de recursos, produtos e experiências;

Reduzir a sazonalidade em articulação com a densificação dos produtos e experiências turísticas propiciados 
aumentando o peso do capital natural e patrimonial associado ao Mar e ao Caminho de Santiago;

Contribuir para um crescimento em número de turistas, baseado em ganhos adicionais no número de 
dormidas, na duração da estadia e na despesa média;

Otimizar os programas e conteúdos de comunicação e promoção traduzido em desempenhos melhorados em 
matéria de notoriedade, grau de satisfação dos turistas e taxa de repetição;

Desenvolver a atratividade do destino com base na identidade, genuinidade e sustentabilidade, privilegiando 
uma abordagem integrada de gestão estratégica entre todos os stakeholders, fazendo convergir os esforços de 
validação, certificação e comunicação da sua identidade e sustentabilidade;

Reforçar a promoção do destino suportada numa segmentação temática (Santiago, Mar/Náutica, 
Cultura/Tradições) adequada da oferta, combinando, de forma seletiva e especializada, ofertas de produtos e 
experiências, de maior complexidade e valor, através da focalização nas procuras mais dinâmicas;

Fortalecer os pilares da sustentabilidade do turismo, tanto na vertente ambiental, como na económica e social.

ENQUADRAMENTO NAS ESTRATÉGIAS REGIONAIS



Desenvolvimento e aprofundamento da investigação e justificação histórica
em toda a rede de portos;

Identificação, levantamento, diagnóstico, georeferenciação e sinalética das
condições de utilização dos portos e das ligações multi-modais destes aos
Caminhos de Santiago terrestres;

Elaboração e entrega de candidatura para a certificação do Caminho
Português de Santiago - Caminho Marítimo, e respetiva integração nos
"Caminhos da Fé;

Criação e produção do Nautical Book e de materiais editoriais promocionais,
bem como de conteúdos digitais para dinamização dos canais digitais
existentes ou outros a criar;

Criação de novos produtos turísticos associados e dinamização da Rede de
Oferta;

Promoção Nacional e Internacional;

EIXOS DE INTERVENÇÃO

ESTRUTURAÇÃO DO CAMINHO PORTUGUÊS DE SANTIAGO - 
CAMINHO MARÍTIMO



CRUZEIRO ANUAL
CAMINHO MARÍTIMO DE SANTIAGO

Realizar-se-á em maio/junho;
Terá inscrição paga associada a pacotes de participação de
duração parcial no evento (3, 5, 10 dias p.ex)

Apoiar-se-á nas mais diversas parcerias com as Entidades e
Operadores de Turismo, em Portugal e no estrangeiro;

Integrará a totalidade ou quase totalidade dos Portos incluídos
no Projeto, em função das características das embarcações,
com ênfase nos que incorporam as Estações Náuticas.

Em 2023, o Cruzeiro irá ser de participação aberta, com o objetivo
de uma participação máxima estimada de 50 embarcações à vela .



CAMINHO PORTUGUÊS DE SANTIAGO - CAMINHO MARÍTIMO

Investigação & Desenvolvimento:         20.000 €
Diagnóstico & Trabalhos de Campo:     75.000 €
Candidatura à Certificação:                    5.000 €
Conteúdos & Materiais Promocionais:   70.000 €
Produtos Turísticos & Rede Oferta:       25.000 €
Promoção & Comunicação:                   75.000 €

Preparação & Logística:                        20.000 €
Comunicação & Publicidade:                 30.000 €
Mat. Promoção & Merchandising:          25.000 €
Alojamento & Alimentação:                    15.000 €
Staff:                                                     25.000 €
Receção & Acolhimento:                        85.000 €
Custos Náuticos:                                   75.000 €

INVESTIMENTO

ESTRUTURAÇÃO (18 m):          270.000€

CRUZEIRO ANUAL 2023:           275.000 €

Valores com IVA não incluído






