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MOF - Festival de Orientação da Madeira
9 a 12 de fevereiro
O Clube de Montanha do Funchal (CMOF), promove o Festival de Orientação da Madeira, uma prova a decorrer de 9
a 12 de fevereiro próximo.
A Orientação é um desporto recente em Portugal, embora tenha já mais de 100 anos de existência enquanto
desporto organizado (terá sido em Bergen, na Noruega, no ano de 1897, que se organizou a primeira atividade
desportiva de Orientação) e é uma das modalidades desportivas que mais tem crescido nos últimos anos.
A competição concilia-se com o lazer, num espaço que proporciona um permanente contacto com a Natureza. Cada
pessoa escolhe o seu ritmo em função dos desafios que determinou, encontrando-se consigo mesma e,
simultaneamente, permitindo conhecer novas pessoas, fazer novos amigos.
Para mais informações consultar o site: http://oricmof.wixsite.com/mof17

Festa dos Compadres | Santana
16,18,19 e 23 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 na Madeira | Funchal
22 de fevereiro a 1 de março
Durante uma semana, os ritmos carnavalescos invadem as ruas da baixa citadina ao som das marchas e das bandas
filarmónicas, numa festa que, anualmente associa na perfeição, a alegria, a animação, a sátira e a folia, envolvendo e
despertando o espírito de Carnaval quer em residentes quer em visitantes.
O Programa das Festas de Carnaval integra um conjunto de iniciativas lúdicas, nomeadamente o grande Cortejo
Alegórico na noite de sábado dia 25, que reúne cerca de mil foliões num corso colorido único, que abrilhanta as
principais artérias da baixa funchalense.
Estas festividades culminam na terça-feira de Carnaval, dia 28, com o “Cortejo Trapalhão”, no qual centenas de foliões
desfilam com uma dinâmica muito própria, humor e sátira à mistura.
Toda esta folia festiva encontra o seu auge na Praça da Autonomia, local onde, em ambiente de festa, participantes,
turistas e residentes dão continuidade à folia numa das mais emblemáticas e históricas zonas da cidade, a zona velha.
Descubra mais em: www.visitmadeira.pt
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