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Festa da Castanha | Curral das Freiras
Até 1 de novembro
Organizado pela Casa do Povo do Curral das Freiras com o objetivo de dinamizar e promover este importante
produto agrícola regional, o evento constitui uma oportunidade para os inúmeros visitantes provarem as iguarias e
derivados deste fruto seco: castanhas assadas, licores e bolos.
A ocasião é aproveitada para promover também um concurso gastronómico nos restaurantes locais.
Venha ao Curral das Freiras provar a castanha!

III Madeira Piano Fest | Funchal
4 ,5, 8 e de 11 a 12 de novembro
A Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira promove um festival musical ímpar o Madeira Piano
Fest, un evento a realizar entre os dias de 4 ,5,8 ede 11 a 12 de novembro.
Já na segunda edição, este evento conta com a participação de dez pianistas de oito diferentes nacionalidades
(Alemanha, Espanha, França, Grécia, Itália, Japão, Rússia, e Portugal), em várias combinações: recitais de piano a
quatro mãos e recitais de dois pianos. De obras charmosas e humorísticas a obras de grande profundidade emocional
e impacto artístico, de virtuosismo e brilho a efeitos sonoros quase orquestrais, o Madeira Piano Fest tem por objetivo
demonstrar a maneira como a capacidade quase ilimitada do instrumento despertou a fantasia criativa de
compositores das mais variadas épocas, resultando na criação de um vasto repertório
Os pianos utilizados serão Steinway e Bechstein, a serem ouvidos no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Open Internacional Madeira Bridge | Funchal
6 a 12 de novembro
Organizado pelo Club Sports da Madeira, o torneio realiza-se no hotel Vidamar Resorts Madeira, no Funchal,
reunindo, ao longo de sete dias, um total de 50 equipas e 120 pares. O valor total do Prize Money é de 25.000 euros.
O evento reúne inúmeros entusiastas desta modalidade e conta habitualmente com participantes de diversas
nacionalidades, sobretudo do Reino Unido e da Alemanha.
Mais informação em http://www.bridge-madeira.com

5.ª Edição - Sandokan Enduro| Calheta
11 e 12 de novembro
Realizar-se-á entre os dias 11 e 12 de novembro, no Concelho da Calheta a 5.ª edição da prova Sandokan - Enduro
Madeira Island, uma competição desportiva na modalidade de BTT, dinamizada pela empresa BIKULTURE.
Esta competição tem atraído à Madeira um número cada vez maior de diversos atletas de renome internacionais
nomeadamente, Joe Barnes, Matti Leikonen, Fabien Barel entre outros.
Á semelhança de anteriores edições, decorrerá em paralelo a Sandokan Experience, um formato extra competição
“sem tempos”. Este tipo de competições tem vindo a contribuir decisivamente para a projeção internacional do
potencial do Destino Madeira no segmento do Turismo Ativo, e em particular para a prática desta modalidade
desportiva.
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XI Funchal Noivos & Festas
17 a 19 de novembro
A Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM), promove
a 9.ª edição da feira “Funchal Noivos & Festas” decorrerá no Pestana Fórum Casino, um certame a realizar entre os dias
17 a 19 de novembro.
Este evento apresenta-se como uma exposição de empresas que prestam serviços relacionados com a organização
de festas, promovendo a Madeira enquanto destino ideal para a realização do cerimonial do casamento.
Durante três dias ocorrerão desfiles de moda de estilistas regionais e nacionais, assim como serão realizados diversos
workshops relacionados com a temática do evento.

Essência do Vinho – Madeira | Funchal
24 a 26 de novembro
O Centro de Congressos da Madeira acolhe a principal mostra vinícola da região - Essência do Vinho – Madeira.
Já na sua sexta edição, este certame reúne todos os anos dezenas de produtores portugueses, incluindo as casas e
adegas mais emblemáticas de vinho madeirense. Além da degustação livre, os visitantes terão a oportunidade de
participar em provas comentadas e sessões de show cooking, protagonizadas por conceituados especialistas.
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