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LIX Rali Vinho Madeira
De 3 a 5 de agosto
Realiza-se na Madeira mais uma edição do tradicional e já histórico Rali Vinho Madeira, prova que integra o trofeu
circuito do Trofeu Europa de Ralis da FIA.
Organizado pelo Club Sports da Madeira, em colaboração com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting
(FPAK), esta competição desportiva atrai inúmeros apaixonados do mundo automobilístico que se concentram ao
longo das estradas regionais para assistir à passagem dos bólides e à destreza dos pilotos.
Pelo facto de vários troços de estrada ficarem condicionados ao trânsito, aconselha-se uma visita à página oficial da
organização para informação mais detalhada: www.ralivm.com.

Festa de Nossa Senhora da Saúde | Lameiros
De 4 a 6 de agosto
A Festa de Nossa Senhora da Saúde, na paróquia dos Lameiros em São Vicente, é também conhecida como Arraial
dos Lameiros, uma efeméride a realizar entre os dias 4 e 6 de agosto.
Este é um típico arraial madeirense que nos últimos anos tem vindo a crescer e é já um dos maiores arraiais do verão
madeirense.
A parte religiosa deste arraial é composta por novenas e missas dentro da igreja.
No exterior existem barracas de comes e bebes, e muita animação proporcionada por DJ’s, grupos folclóricos e outros
grupos musicais.

Festa do Emigrante e do Turista
5 e 6 de agosto
No segundo fim-de-semana de agosto realiza-se uma festa tradicional madeirense, que atrai muitos locais e turistas
à paróquia do Atouguia, concelho da Calheta, um certame a realizar entre os dias 5 e 6 de agosto.
Esta festividade tem a particularidade de promover a gastronomia regional, oferecendo momentos de muita
animação, com música ao vivo, folclore, um evento que irá contar com a presença de vários cantores madeirenses.
Outra das particularidades deste evento é a própria igreja matriz, possuidora de uma estrutura arquitetónica sui
generis do tipo basílica, coroada com uma pequena cúpula redonda.

XXXII Feira Gastronómica de Machico
Até 6 de agosto
Organizada pela Câmara Municipal de Machico este certame tem como objetivo principal a divulgação da
gastronomia regional, com especial destaque para as iguarias deste concelho do leste da ilha da Madeira.
O evento oferece ainda muita animação, concertos de música ao vivo e atrações musicais a nível regional e nacional,
numa semana cheia de sabores, petiscos e comida típica à beira-mar.
Mais informação em www.cm-machico.pt.
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XXV Festa do Peixe Espada Preto | Câmara de Lobos
De 11 a 13 de agosto
A baía de Câmara de Lobos acolhe anualmente a Festa do Peixe Espada Preto, um evento organizado pela Junta de
Freguesia de Câmara de Lobos, dedicado a uma das mais típicas especialidades gastronómicas madeirenses – Peixe
Espada Preto.
Esta iniciativa associa a gastronomia à diversão, para além de um conjunto de atividades nomeadamente, show
cookings, espetáculos de danças e muita animação musical, num evento que pretende dar a conhecer um pouco da
atividade piscatória do concelho e evidenciar as potencialidades gastronómicas deste peixe com características
muito peculiares.
Nesta festa não faltarão as tradicionais barraquinhas de comes e bebes.

Festa de Nossa Senhora do Monte | Funchal
14 e 15 de agosto
Este arraial é considerado a principal festa de devoção popular da Região, célebre em todas as partes do mundo onde
existem emigrantes madeirenses.
Durante dois dias, o Monte transforma-se num dos locais mais animados da ilha, com barracas de comes e bebes e
muita animação musical.

Festa de Nossa Senhora da Graça | Porto Santo
14 e 15 de agosto
Entre os dias 14 e 15 de Agosto, a Capela da Graça, erguida na encosta abaixo do miradouro da Portela, presta
homenagem a Nossa Senhora da Graça num arraial cheio de diversão. Esta festa inclui as cerimónias religiosas e
procissão, seguidas de arraial com as tradicionais barracas de comes e bebes, música e muita animação.

Festival Art Camacha | Camacha
De 15 a 18 de agosto
Organizado pela Casa do Povo da Camacha, este festival é dedicado às tradições culturais desta freguesia. Durante
uma semana, a freguesia da Camacha transforma-se num local de concentração e animação, com exposições de
vimes e bordados e com atuações musicais dos vários grupos folclóricos da freguesia.
Mais informação em www.casapovocamacha.pt/index.php.

Festival Nacional e Internacional de Folclore | Ponta do Sol
26 de agosto
O grupo de Folclore da Ponta do Sol, organiza anualmente, este importante festival cultural, iniciativa que conta com
a colaboração da Câmara Municipal desta pitoresca localidade da costa oeste da Madeira.
O evento conta com a participação de alguns grupos folclóricos regionais, nacionais e estrangeiros, que vêm assim a
oportunidade de promoverem a sua música, bem como as tradições culturais e o património etnográfico da região.
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XIV Semana Europeia de Folclore | Funchal
De 27 a 30 de agosto
Organizado pelo Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, esta iniciativa cultural tem por objetivo dar a conhecer
o rico património cultural madeirense através da etnografia e do folclore, num convívio intercultural cheio de muita
animação.
A exemplo de anteriores edições, este festival tem por palco central o Auditório do Jardim Municipal e conta com a
participação de diversos grupos folclóricos regionais, nacionais e internacionais, num certame que tem contribuído
para a criação de um cartaz etnográfico de grande riqueza em estilos musicais.

Festa do Vinho Madeira | Estreito de Câmara de Lobos e Funchal
28 de agosto a 11 de setembro
Esta ancestral tradição vinícola madeirense, assinalada anualmente na pitoresca vila do Estreito de Câmara de Lobos,
integra um conjunto de manifestações etnográficas, como a apanha e pisa da uva, os cortejos dos vindimadores e
todo o restante ritual do arraial típico madeirense, proporcionando momentos cheios de entusiasmo e animação aos
espetadores e participantes. Simultaneamente, decorrem na baixa do Funchal diversos espetáculos alegóricos
alusivos ao folclore, ao vinho e às vindimas.
Mais informação em www.visitmadeira.pt.

Festa das Vindimas | Porto Santo
Final de agosto
A ilha de Porto Santo acolhe anualmente a Festa das Vindimas, uma iniciativa cultural que pretende destacar as
diversas castas de uva produzidas na Ilha Dourada.
Realiza-se no Largo das Palmeiras, onde é montado um lagar público com provas de vinho e demonstração do
processo da sua feitura, assim como uma exposição de utensílios relacionados com a vinha. Há ainda animação
musical com grupos de cantares tradicionais.
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