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Festas de Natal e Fim de Ano | Funchal
De 1 de dezembro a 7 de janeiro 2018
Na Madeira, as celebrações de Natal e de Fim do Ano enchem de cor, luz e música toda a baixa funchalense, que nesta
quadra oferece um programa rico e extenso em manifestações de caráter etnográfico, religioso e artístico.
No início do mês, começam os preparativos para esta época com a confeção dos doces típicos desta quadra, entre os
quais o típico bolo e broas de mel.
Por outro lado, as Festas de Fim-do-Ano juntam madeirenses e visitantes num convívio cheio de muita animação, que
culmina com o grandioso espetáculo de fogo-de-artifício da passagem do ano, no anfiteatro da baía do Funchal,
reconhecido oficialmente pelo livro de recordes do Guiness, em 2006, como o maior espetáculo de fogo-de-artifício
do mundo.
Acompanhe todos os pormenores deste cartaz turístico em: www.visitmadeira.pt

Madeira Dig Festival | Ponta do Sol e Calheta
De 1 a 4 de dezembro
A Estalagem da Ponta do Sol e o Centro das Artes Casa das Mudas, na Calheta, serão os anfitriões desta iniciativa
cultural de grande referência e qualidade artística.
O Festival Internacional de Artes Digitais – “Madeira Dig” é um evento único na área da música alternativa que destaca
a Madeira como um destino turístico atrativo para um público jovem e ativo.
O programa desta edição conta com a participação de alguns artistas e DJs de renome nacional e internacional,
designadamente o grupo Ectoplasm Girls (Suécia), Maja S. K. Ratkje (Noruega), Carl Stone, Greg Fox (E.U.A), The Necks
(Austrália), entre outros.
Criado em 2004, este festival veio preencher a oferta global da Madeira enquanto destino, reforçando o seu
posicionamento e a sua atratividade no mercado, especificamente nas áreas culturais.
Mais informações poderão ser obtidas através do site oficial em: http://madeiradig.com

VI Madeira Micro International Film Festival | Ponta do Sol
De 5 a 8 de dezembro
O antigo edifício Cine Sol, de estilo art deco, localizado na vila da Ponta do Sol, será palco da 6.ª edição do Madeira
Micro International Film Festival.
Este festival cinematográfico, que irá contemplar a realização de alguns workshops, conta com a colaboração de
diversas entidades, entre as quais a Estalagem da Ponta do Sol e a empresa de marketing cultural europeu Digital
Berlim.
Para mais informações: http://mmiff.com
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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
Organizada pela Associação de Atletismo da Madeira, a Volta à Cidade do Funchal é uma das mais antigas provas
desportivas do género em Portugal e na Europa, uma competição que tem vindo a atrair à Região inúmeros atletas
do panorama nacional e internacional, enchendo a capital madeirense de muita adrenalina e animação.
Mais informação em: http://www.atletismomadeira.pt
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