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Festa de São Tiago Menor | Funchal
1 a 3 de maio
Todos os anos, no dia 1 de maio, a cidade do Funchal presta homenagem ao seu padroeiro, São Tiago Menor.
A Zona Velha do Funchal, em particular a Rua de Santa Maria e o Largo do Corpo Santo conhecem uma animação
especial, numa festa com a envolvência de um arraial típico madeirense, cujo auge ocorre com a procissão em tributo
ao padroeiro da cidade.

Festa da Flor| Funchal
4 a 21 de maio
Celebrando a Primavera e o exuberante florescer típico da época, a cidade do Funchal volta a realizar um sumptuoso
e inebriante espetáculo repleto de cor e fantasia. A Festa da Flor, que este ano se realiza entre 4 e 21 de maio,
espetáculo subordinado ao tema “ Vamos Florir a Madeira”.
As festividades iniciam-se na quinta-feira, 4 de maio, com a abertura do Mercado das Flores, na Placa Central da
Avenida Arriaga, a Exposição da Flor, na Praça do Povo, e a construção de delicados tapetes florais ao longo das
principais ruas do Funchal.
No Sábado dia 6, pela manhã, centenas de crianças participam no Cortejo Infantil, cada uma com uma flor para
colocar num mural denominado “Muro da Esperança”, localizado na Praça do Município. A construção do muro
termina com uma largada de pombos e um espetáculo infantil.
No dia seguinte, domingo realiza-se o deslumbrante e espetacular Cortejo Alegórico da Flor, que consiste num
desfile em que centenas de figurantes e carros alegóricos alusivos à flor, atravessam sumptuosamente a cidade ao
som de músicas em harmonia com a Festa, exibindo conjugações de uma multiplicidade de espécies florais típicas da
ilha, deixando no ar suaves e efémeros perfumes.
Este cartaz turístico, contempla todavia a realização no dia 14 de maio, do emblemático “Madeira Auto Parade”,
certame que tem por objetivo de juntar o glamour dos automóveis e das motas clássicas, às flores da Madeira,
integrando uma das maiores exposições do género a título nacional, uma oportunidade única para admirar alguns
dos melhores veículos e peças automobilísticas.
Trata-se de uma iniciativa que pretende recriar o desfile realizado nas décadas de 1980 e 1990, na cidade do Funchal.
Estas festividades integram todavia realização de alguns concertos e workshops temáticos, subordinados às flores da
Madeira, atividades a realizar entre os dias 19 e 21, iniciativas que encerram, em alta, as celebrações alusivas à Festa
da Flor.
Acompanhe este evento: http://www.visitmadeira.pt
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Enduro World Series | Machico
13 e 14 de maio
A Madeira recebe, pela 1ª vez, em Machico, a 3.ª etapa do Campeonato do Mundo de Enduro (Enduro World Series –
EWS), nos dias 13 e 14 de maio.
A Região juntar-se-á assim a destinos como a Nova Zelândia, Austrália, Irlanda, França, Estados Unidos, Canadá e
Itália, locais onde irão decorrer as restantes 7 etapas deste campeonato. A prova de BTT trará à Madeira cerca de 900
pessoas, entre atletas, treinadores, fisioterapeutas, familiares e amigos, integrando assim a Região Autónoma da
Madeira, entre os melhores locais a nível mundial para provas de Mountain Bike.

Dia Internacional dos Museus
18 maio
Este ano, o Dia Internacional dos Museus, que se celebra no dia 18 de maio, apresenta o tema “Museus e histórias
contestadas: Dizendo o indizível nos museus”, numa alusão à relação que se pode criar entre o visitante de um
determinado museu e as coleções expostas. Os museus são gratuitos neste dia, sendo possível visitar as suas
exposições e obras e participar em iniciativas preparadas exclusivamente para este
dia comemorativo. O horário de funcionamento também é alargado para que mais visitantes tenham a oportunidade
de visitar os espaços museológicos.
Alguns dos museus da Região aderem à “Noite Europeia dos Museus”, uma das iniciativas mais populares e
procuradas, que permite ao visitante o usufruto da oferta cultural das instituições num horário original.
Os museus da Direção de Serviços de Museus e Património Cultural celebram esta data através de experiências
atrativas e fora da oferta habitual, para permitir ao público vivenciar os espaços numa perspetiva diferente,
participando em atividades propositadamente organizadas e com horários específicos.

Festa da Cebola | Caniço
19 a 21 de maio
A Festa da Cebola é uma tradição de cariz popular de longa data e uma das festividades mais representativas da
cidade do Caniço, cuja principal atração é o cortejo da cebola com carros muito bem decorados e um leilão. O
certame decorre no Largo Padre Lomelino e conta com as típicas exposições alusivas a este produto agrícola, além de
espetáculos musicais.

Festa do Desporto Escolar | Funchal
23 a 26 de maio
A Secretaria Regional da Educação, em colaboração com a Direção Regional da Educação, promovem mais uma
edição da Festa do Desporto Escolar.
Um espetáculo que assinala a abertura de uma semana de competição entre as escolas da Região nas mais variadas
modalidades desportivas a realizar no Campo do Marítimo. Subordinado ao tema, “Os Sonhos de Zarco" esta
iniciativa é um tributo às comemorações dos 40 anos da Autónoma da Região Autónoma da Madeira, um evento que
pretende homenagear a força de um povo que foi capaz de ultrapassar as dificuldades, no passado, na construção da
sua ilha, um projeto educativo na sua dimensão desportiva e cultural.
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Festival da Truta/Rota da Sidra | Santana
24 a 28 de maio
O Concelho de Santana acolhe mais uma edição do Festival da Truta/Rota da Sidra, evento que coincide com o
Encontro de Grupos Culturais do concelho de Santana.
A sidra e a truta constituem dois elementos gastronómicos pouco conhecidos pelos visitantes, que poderão assim
saborear estes produtos durante este festival através de visitas ao posto aquícola do Ribeiro Frio; participação em
concursos de pesca à truta; apresentações e degustações gastronómicas elaboradas à base de truta e de sidra; e
exposições que demonstram o processo artesanal da produção de sidra, bebida muito apreciada pelos madeirenses.
O evento estende-se aos sítios da Achada do Cedro Gordo, Pico do Cedro Gordo e Chão do Cedro Gordo, na freguesia
de São Roque do Faial, concelho de Santana.

Festival “Aqui Acolá” | Ponta de Sol
25 a 28 de maio
O núcleo histórico do município da Ponta do Sol será palco da 3.ª edição do Festival “Aqui Acolá”, uma iniciativa
cultural, que pretende potenciar o panorama cultural e a economia desta emblemática localidade.
O programa contempla uma panóplia de manifestações artísticas, clássicas e contemporâneas, nomeadamente
espetáculos musicais, dança, pintura, escultura, teatro, poesia e exposições fotográficas, entre outras ações.
Para mais informações consulte: http://www.festivalaquiacola.com/

Festas da Sé | Funchal
26 de maio e 4 de junho
Promovidas pela municipalidade do Funchal e pela Junta de Freguesia da Sé, a baixa citadina do Funchal enche-se de
muita cor e animação, com a recriação de um típico arraial madeirense.
Durante uma semana as principais ruas do centro da capital são enfeitadas e decoradas a preceito com esplanadas
ao ar livre, numa oportunidade gastronómica única de provar as iguarias e bebidas tradicionais madeirenses numa
iniciativa cultural cheia de animação ao som de bandas filarmónicas, grupos musicais e tunas académicas.

Madeira Classic Car Revival | Funchal
27 e 28 de maio
O “Madeira Classic Car Revival” é um certame automobilístico anual, representativo da história dos veículos antigos e
clássicos existentes na região, designadamente automóveis, motos e bicicletas produzidos até 1980.
Organizado pela Associação “The Classic Motor Exhibition” - ACME, esta mostra automobilística tem por objetivo
premiar os melhores e mais belos exemplares, a distinguir com o prémio “Best of Show”, exposição que terá lugar na
Praça do Povo, local onde decorrerão igualmente diversas atividades e desfiles.
No Domingo dia 28, pelas 11h00 realizar-se-á a corrida “Rampa dos Barreiros”, uma homenagem comemorativa
alusiva a uma antiga prova de carros desportivos realizada em 1935.
Mais informação em: https://www.facebook.com/acme.madeira?hc_location=ufi
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