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Festa de São Tiago Menor | Funchal
1 de maio
Todos os anos, no dia 1 de Maio, a cidade do Funchal presta homenagem ao seu padroeiro, São Tiago
Menor. A Zona Velha do Funchal, particularmente a Rua de Santa Maria e o Largo do Corpo Santo, é palco
de uma animação especial numa festa com a envolvência de um arraial típico madeirense, cujo clímax
ocorre com a procissão em tributo ao padroeiro do Funchal.

Festa da Flor |Funchal
1 a 7 de maio
Celebrando a Primavera e o exuberante florescer típico da época, a cidade do Funchal é palco de um
sumptuoso e inebriante espetáculo e cheia cor de fantasia. A Festa da Flor, que este ano se realiza entre 1 e
7 de Maio, está subordinada ao tema “Mãe um Mundo de Flores para Ti”, associando-se assim às
comemorações do dia da Mãe.
As festividades iniciam-se na quinta-feira, 1 de Maio, com a abertura do Mercado das Flores, na Placa Central
da Avenida Arriaga, a Exposição da Flor, no Largo da Restauração, e a construção de delicados tapetes
florais ao longo das principais ruas do Funchal.
No Sábado, pela manhã, milhares de crianças participam no Cortejo Infantil, cada uma com uma flor para
colocar num mural denominado “Muro da Esperança”, localizado na Praça do Município. A construção do
muro termina com uma largada de pombos e um espetáculo infantil.
No Domingo acontece outro deslumbrante evento, o Grande Cortejo da Flor, que consiste num desfile em
que centenas de figurantes e carros alegóricos alusivos à flor, atravessam sumptuosamente a cidade ao som
de músicas em harmonia com a Festa, exibindo conjugações de uma multiplicidade de espécies florais
típicas da ilha, deixando no ar suaves e efémeros perfumes.
A Festa da Flor, uma das festas mais coloridas da Ilha, para além de homenagear as flores da Madeira dá
continuidade às genuínas tradições madeirenses e transforma a cidade do Funchal, durante vários dias,
num palco maravilhoso onde ocorrem as mais variadas manifestações artísticas e culturais.

Madeira Island Open | Santo da Serra
8 a 11 de maio
O campo de golf do Santo da Serra é palco de mais uma edição do Madeira Island Open de Golfe 2014, uma
prova integrada no Main Tour da PGA European Tour, a decorrer de 8 a 11 de maio.
O Madeira Island Open Golf constitui uma prova do calendário europeu, que reúne anualmente os
melhores praticantes da modalidade que, buraco a buraco, disputam a vitória. Nos termos regulamentares,
os últimos dois dias de cada prova são disputados apenas pelos melhores setenta jogadores, apurados nos
primeiros dois dias do torneio.
O Club de Golf Santo da Serra é considerado um dos mais espetaculares campos de Golf na Europa, com
vistas inacreditáveis para as montanhas e mar.
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Festa do Limão | Ilha, Santana
De 10 a 11 de maio
A freguesia da Ilha, no concelho de Santana, é palco para a Festa do Limão. Este evento surge como forma
de homenagear a principal produção local – o limão-, servindo ainda de pretexto para uma grande
animação popular.

Reids Palace Classic Car Show
10 e 11 de maio
O Reids Palace Hotel irá promover a 3ª edição do Reids Auto Classic Show, um evento anual que visa
premiar os melhores e mais belos exemplares representativos da história dos veículos antigos e clássicos
produzidos até 1980, que estarão expostos ao público na Estada Monumental, entre o Restaurante Vila
Cipriani e o Largo da Paz.
Para mais informações : https://www.facebook.com/ReidsPalaceClassicAutoShow

XXVIII Encontro Regional de Bandas | Ribeira Brava
11 de maio
O município da Ribeira Brava, em parceria com a Direção Regional dos Assuntos Culturais (DRAC) e
Associação de Bandas Filarmónicas da Madeira, organiza anualmente esta iniciativa cultural, um
reconhecimento público às bandas filarmónicas regionais. O Encontro Regional de Bandas é um evento
promovido no intuito de difundir e ressalvar o rico património musical da Região, e consiste numa marcha
que percorre as principais ruas desta localidade, e converge até à avenida marginal, num convívio cultural
assinalado por uma atuação conjunta de todas as bandas participantes.
Mais informações: www.festivaisculturaismadeira.pt

XVII Festa da Cebola| Caniço
16 a 18 de maio
A Festa da Cebola constitui a mais representativa festa da cidade do Caniço, no concelho de Santa Cruz. A
sua principal atracção reside no cortejo e no leilão alusivos a este produto agrícola. Durante o desfile
podemos apreciar tratores e carroças decorados com cebolas.

Festas da Sé | Funchal
23 de maio a 1 de junho
No fim de Maio, o centro do Funchal ganha uma nova vida com a recriação de um típico arraial madeirense,
que dura uma semana. Todas as ruas e travessas entre a Praça do Município e a Sé Catedral estarão
festivamente enfeitadas e dotadas de esplanadas ao ar livre. Os restaurantes e bares das ruas de João Tavira,
do Bispo, da Queimada de Cima, da Queimada de Baixo e dos Ferreiros juntam-se a esta iniciativa, dando ao
visitante a oportunidade de experimentar todas as iguarias e bebidas tradicionais madeirenses. Os
visitantes podem ainda assistir às atuações de bandas filarmónicas, grupos musicais e tunas académicas,
numa animação constante.

www.visitmadeira.pt

INTERVIR + para uma Região cada vez mais Europeia

