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XI Mostra “Iguarias Tradicionais Madeirenses” | Boaventura
10 e 11 de dezembro
A Casa do Povo da Boaventura, situada na localidade da Fajã do Penedo, no concelho de São Vicente, leva a
cabo, nos dias 10 e 11 de dezembro, a XI Mostra de Iguarias Tradicionais Madeirenses.
Divulgar, promover e reinventar as tradições gastronómicas que são típicas do quotidiano madeirense no
período natalício é o principal objetivo desta iniciativa que promete proporcionar grande animação,
juntando à gastronomia típica natalícia – onde se incluem, naturalmente, os licores, as broas e os bolos de
confeção tradicional – momentos musicais que estarão a cargo de diversos grupos folclóricos.

Missas do Parto
De 16 a 24 de dezembro
Na Madeira, celebram-se as Missas do Parto no Centro do Funchal e nas paróquias de quase toda a região.
São celebrações que anunciam o Nascimento do Menino Jesus, com destaque principal para os cânticos
católicos entoados por corais. Habitualmente, no adro das igrejas, os fiéis reúnem-se num convívio cheio de
muita animação onde não faltam as típicas iguarias caraterísticas desta quadra festiva.
Estas missas são celebradas de madrugada, por volta das seis horas da manhã.

Noite do Mercado | Funchal
23 de dezembro
É no dia 23 que, tradicionalmente, os madeirenses fazem as compras das iguarias para o Natal, num ritual
que leva milhares de Madeirenses até às ruas do Mercado dos Lavradores, no Funchal.
É o dia ideal para visitar o mercado e conhecer e comprar todo o tipo de produtos regionais: frutas,
legumes, flores, doces e bebidas típicas de Natal.
Os bares circundantes aproveitam a ocasião para se manterem abertos toda a noite, colaborando para que
esta seja uma das noites mais longas e animadas da Madeira.
Nesta azáfama contagiante, que também atrai muitos visitantes, é notório o verdadeiro espírito da “Festa”.

58.ª Volta à Cidade do Funchal – Corrida de São Silvestre | Funchal
28 de dezembro
Cumprindo aquela que é já uma tradição enraizada na população e, inclusive, reconhecida por aqueles que
nos visitam, a Associação de Atletismo da Madeira organiza, no dia 28 de dezembro, uma das mais antigas
provas do género em Portugal e na Europa, iniciativa que tem vindo a atrair à região inúmeros atletas do
panorama nacional e internacional, enchendo a capital madeirense de muita adrenalina e animação neste
dia.
Mais informação em: http://www.atletismomadeira.pt
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