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Mostra da Cana-de-Açúcar | Ponta do Sol
8 e 9 abril
A freguesia dos Canhas, localizada no concelho da Ponta do Sol, promove a mostra anual da produção de cana
sacarina, de 8 a 9 de Abril.
Esta feira tem lugar no Mercado dos Agricultores dos Canhas, na Costa Oeste da ilha. O programa de atividades inclui
as típicas barracas de comes e bebes, muita música e animação, para além de exposições sobre a cana-de-açúcar e o
processo de produção do mel-de-cana. Os mais ativos podem ainda participar na apanha da cana, que decorre na
manhã de sábado.

Madeira Film Festival | Funchal
17 a 23 de abril
O Madeira Film Festival, um projeto internacional de caráter ambiental, da autoria do realizador escocês Aitken
Pearson. Tem por objetivo contribuir para a promoção do património natural da região e particularmente da floresta
Laurissilva, Património Mundial da UNESCO, através das artes cinematográficas.
Este projeto compreende inúmeras iniciativas culturais no âmbito das artes, da educação, do ecoturismo e da
solidariedade A cada edição acolhe algumas celebridades do mundo do cinema e da música, contribuindo desta
forma para a dinamização do panorama artístico da região e para a promoção do Destino Madeira além-fronteiras.
O programa do festival contempla ainda a projeção de filmes e curtas-metragens no contexto do meio ambiente,
divididos por várias categorias, os quais são avaliados por um júri internacional.
Mais informação em www.madeirafilmfestival.com

MIUT - Madeira Islands Ultra Trail | Santana
22 de abril
O Clube de Montanha do Funchal organiza a 9ª edição do MIUT - Madeira Island Ultra Trail, uma prova de corrida de
montanha, que integra quatro provas - MIUT115, Ultra85, Marathon42 e Mini16 uma prova que desafia os seus
participantes a experienciar uma travessia com passagens pelos cumes mais altos da ilha.
A edição de 2017 do Madeira Island Ultra Trail – propícia a total travessia da ilha da Madeira no sentido
noroeste-sudeste, desde o concelho do Porto Moniz até Machico, percorrendo a pé os melhores trilhos da ilha,
nomeadamente o maciço central - Encumeada – Pico Ruivo (1861 mts) – Pico do Areeiro, num circuito muito
estimulante e desafiador com cerca de 115 km.
Esta prova desportiva apresenta alguns desafios, tais como rápidas alterações de temperatura e de visibilidade e a
travessia de áreas terrestres muito inclinadas, situações que requerem alguma experiência e treino físico.
Saiba mais informações sobre esta prova em: http://madeiraultratrail.com/pt/
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Madeira Fashion Weekend | Funchal
De 22 a 23 de Abril
Realizar-se-á pela primeira vez na Madeira, um evento de moda que pretende realçar não só as caraterísticas cénicas
da ilha, mas também promove-la simultaneamente como potencial centro de moda.
O Madeira Fashion Weekend, terá lugar nos dias 22 e 23 de abril, no Hotel Pestana Casino Park, no Funchal.
É um projeto ousado que irá reunir moda, musica e dança. Estilistas regionais, nacionais e internacionais terão a
oportunidade de apresentar os seus trabalhos na passerelle, ao som de músicos e bailarinos que irão enriquecer o
espetáculo ao som de diversos ritmos.
Acompanhe este evento: http://www.madeirafashionweekend.com/

Exposição Regional do Limão| Ilha, Santana
29 e 30 de abril
A freguesia da Ilha, situada no concelho de Santana, organiza anualmente a festa do limão, de cariz popular, com o
intuito de homenagear um dos produtos agrícolas mais representativos desta localidade.
A iniciativa conta com a participação dos produtores locais que apresentam algumas das iguarias típicas feitas com
este fruto, num ambiente de grande animação.

Encontro Regional de Bandas | Ribeira Brava
30 de abril
Este evento cultural foi criado como forma de salvaguardar o importante património musical da Região e prestar o
reconhecimento público às bandas filarmónicas regionais em prol das iniciativas públicas de animação e, sobretudo,
da alegria inconfundível que imprimem aos típicos arraiais madeirenses.
Realiza-se, no domingo, um desfile de todas as bandas através das principais ruas da vila da Ribeira Brava. Segue-se a
concentração na avenida marginal, em coretos individuais, onde cada banda apresenta um repertório,
habitualmente com a duração de 10 minutos. A conclusão do Encontro é feita com a execução conjunta por todas as
bandas participantes, de um hino composto propositadamente para o efeito, procedendo-se à entrega de troféus e
a uma festa convívio oferecida a todos os participantes.
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