
“Convido todas as pessoas  
a embarcar nesta experiência”

Conhecer os espaços por onde Tony Carreira vai andar na semana de 16 a 23 de abril de 2023,  
em confraternização com os seus fãs, foi o mote para uma conversa  

que decorreu durante a visita do artista ao navio MSC Fantasia.

Estamos a aproximarmo-
nos da data mais esperada 
do próximo ano, qual é a 
sensação a esta altura?

Tony Carreira: Antes de 
visitar o espaço já estava 
entusiasmado com o projeto. 
Agora que estamos a bordo e, 
sendo esta a primeira vez que 
ando num navio de cruzeiro, 
a sensação que tenho é de 
que tudo isto é grandioso, 
muito elegante e bonito. Para 
quem está a festejar 35 anos 
de canções, este é um marco 
que faz todo o sentido.

Qual a reação que acha 
que as pessoas vão ter ao 
embarcar connosco nesta 
experiência?

TC: Acredito que por ser um 
espaço tão diferente e uma 
ação completamente distinta 
do que já fiz ao longo da 
minha vida, vai ser fantástico 
e surpreendente. Para muita 
gente, também vai ser a 
primeira vez a bordo e esta 

é mais uma razão para me 
sentir como uma criança 
entusiasmada.

Um itinerário com partida e 
chegada a Lisboa e com o 
Tony Carreira a bordo para 
uma semana de concertos, 
é um projeto inédito 
totalmente em Portugal …

TC: Sempre fui um homem de 
projetos e, por isso, agradeço 
que me tenham proposto 
para esta parceria. Sendo a 
primeira vez que um cantor 
faz isto em Portugal, fico feliz 
por ser eu. Para mim é como 
se fosse um prémio, é algo 
que valorizo e que nos dá 
sentido à vida. Estou muito 
animado porque vamos 
passar férias todos juntos.

Podemos ver que o cenário 
para os 35 anos de canções 
do Tony Carreira já está a ser 
preparado…

TC: Estar neste navio, olhar 
em volta e perceber o quão 
gigantesco é… desde o 
casino, aos restaurantes 
com ótima gastronomia, à 
sala de espetáculos que é 
maravilhosa… Até existe uma 
escadaria decorada com 
diamantes Swarovski, uma 
discoteca, várias piscinas 
e muitas outros espaços 
que permitem diferentes 
ambientes e premeiam todas 

as gerações que vão subir ao 
MSC Fantasia.

Muitos dos nossos clientes 
perguntam o que vai 
acontecer durante toda a 
semana do cruzeiro? O que 
podemos esperar?

TC: Vai ser uma semana 
de experiências com várias 
surpresas a acontecer. O 
objetivo não é apenas assistir 
a um concerto, porque vou 
estar presente todos os dias. 
O meu perfil é este, gosto 
de me envolver nas coisas. 
Por mais que me tentem 
controlar, vou andar sempre 
por aí entre os cruzeiristas 
e fãs. Por este motivo, 
convido todas as pessoas a 
embarcar nesta experiência 
comigo. Acho mesmo que 
este é um projeto muito 
bonito e sei que juntos nos 
vamos divertir imenso. Aliás, 
durante 2023 é de esperar 
que outros momentos 
como este aconteçam, mas 
isso deixamos para revelar 
depois…

ENTREVISTA

“Acredito que (…)  
vai ser fantástico  

e surpreendente”



“Estou muito animado  
porque vamos passar férias  

todos juntos”


