2019
Eventos - Fevereiro

Funchal Noivos & Festas | Funchal
8 a 10 de fevereiro
A Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) organiza
anualmente este certame, uma exposição direcionada à promoção das ilhas da Madeira e Porto Santo como destinos
de eleição para o segmento de casamentos e luas-de-mel.
Durante três dias, o Pestana Casino Park Hotel, acolhe esta montra temática. Diversas empresas locais, promovem um
variado leque de serviços de apoio ao planeamento e organização de festas de casamento.
O programa oficial inclui inúmeras atividades lúdicas entre as quais, desfiles de moda de estilistas regionais e
nacionais, assim como diversos workshops relacionados com a temática do evento que decorrerá no Pestana Fórum
Casino.

Festa dos Compadres | Santana
21,23,24 e 28 de fevereiro
O concelho de Santana celebra anualmente a Festa dos Compadres, evento que marca com grande entusiasmo o
início da época de Carnavalesca na Região, uma tradição com origem há mais de 50 anos.
Conhecida pela sua originalidade, esta festividade é marcada pelas suas divertidas figuras gigantes que percorrem
num desfile cheio de humor, muita cor e alegria, as ruas desta localidade situada na costa norte da ilha.
Saiba mais sobre este evento em: http://www.cm-santana.com.

Festas de Carnaval | Funchal
26 de fevereiro a 10 de março
O espírito de folia e os ritmos carnavalescos voltam à baixa do Funchal ao som das marchas e das bandas filarmónicas,
numa festa que todos os anos garante muita alegria e animação, numa envolvência festiva contagiante que desperta
o espírito de Carnaval quer em residentes quer em visitantes.
Estas festividades integram um conjunto de iniciativas de caráter oficial, e popular, muito enraizadas na tradição
madeirense, cujo ponto alto culmina na noite de sábado, 2 de março, com o majestoso cortejo alegórico a percorrer
as principais avenidas da capital madeirense, constituído por várias trupes formadas por milhares de figurantes. A
terça-feira de Entrudo, dia 5 de março é reservada ao Cortejo Trapalhão. Trata-se de um desfile de raízes tipicamente
populares, aberto a toda a população, onde o humor e a sátira social são as principais referências. Toda esta folia
carnavalesca converge mais tarde na Praça do Mar, local onde, em ambiente de grande festa, são entregues os
prémios aos participantes mais criativos.
Acompanhe mais de perto as emoções desta quadra festiva em http://carnaval.visitmadeira.pt/
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