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Festa da Flor | Funchal
19 de abril a 13 de maio
Celebrando a Primavera e o exuberante florescer típico da época, a cidade do Funchal é palco de um sumptuoso e
inebriante espetáculo pleno de cor e de fantasia – Festa da Flor.
Este cartaz turístico realiza-se este ano entre os dias 19 de abril e 13 de maio, espetáculo subordinado ao tema “ 600
anos em flor”, numa homenagem às celebrações dos 600 anos da Descoberta das ilhas da Madeira e do Porto Santo.
As festividades iniciam-se na quinta-feira, 19 de abril, com a abertura do Mercado das Flores, na Placa Central da
Avenida Arriaga, e a inauguração da Exposição da Flor, na Praça do Povo.
Paralelamente realizam-se outras ações lúdicas nomeadamente concertos musicais e a construção de delicados
tapetes e instalações florais ao longo das principais ruas do Funchal.
No Sábado dia 21, pela manhã, centenas de crianças participam no Cortejo Infantil, cada uma empenhando uma flor,
desfilam entre a Avenida Arriaga e a Praça do Município, com o intuito de depositar uma flor num muro repleto de
simbologia, o "Muro da Esperança".
A construção do muro termina com uma largada de pombos e um espetáculo infantil.
No dia seguinte, domingo dia 22, 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.
Outra das iniciativas, integrada nas celebrações deste cartaz turístico é o"Madeira Auto Parade", certame que terá
lugar no dia 29 de abril. Organizado pela Associação The Classic Motor Exhibition - ACME e o Clube Carocha da
Madeira, este evento, tem por objetivo juntar o glamour dos automóveis e das motas clássicas, às flores da Madeira,
integrando uma das maiores exposições e Concurso de Restauro e Elegância a título nacional, uma oportunidade
única para admirar alguns dos melhores veículos e peças automobilísticas. A Festa da Flor é uma das festas mais
coloridas da Ilha, para além de homenagear as flores da Madeira, dá continuidade às genuínas tradições madeirenses
e transforma a cidade do Funchal, durante vários dias, num palco maravilhoso onde ocorrem as mais variadas
manifestações artísticas e culturais.
Saiba mais em www.visitmadeira.pt

Capelas aos Luar
19 e 26 de abril
A Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura é a entidade responsável por um
projeto inédito que tem por base a ideia da acessibilidade ao património arquitetónico das ilhas da Madeira e do
Porto Santo.
Neste sentido, foi criado um programa com uma duração plurianual de visitas guiadas, a algumas das capelas de
referências artísticas da região, numa iniciativa cultural, enriquecida ainda com momentos musicais de influência
barroca ou renascentista, com inicio pelas 21 horas. Esta iniciativa envolve equipas da Direção de Serviços de Museus
e Património Cultural da Direção Regional da Cultura/SRTC e da Orquestra Clássica da Madeira, Associação Notas e
Sinfonias Atlânticas.
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MIUT - Madeira Islands Ultra Trail | Santana
25 a 29 abril
O Clube de Montanha do Funchal organiza a 10.ª edição do MIUT - Madeira Island Ultra Trail, uma prova de corrida de
montanha, que integra quatro provas - MIUT115, Ultra85, Marathon43 e Mini16 uma prova que desafia os seus
participantes a experienciar uma travessia com passagens pelos cumes mais altos da ilha.
O Madeira Island Ultra Trail trata-se de uma competição desportiva que propícia a total travessia da ilha da Madeira
no sentido noroeste-sudeste, desde o concelho do Porto Moniz até Machico, percorrendo a pé os melhores trilhos da
ilha, nomeadamente o maciço central - Encumeada – Pico Ruivo (1861 mts) – Pico do Areeiro, num circuito muito
estimulante e desafiador com cerca de 115 km.
Esta prova apresenta alguns desafios, tais como rápidas alterações de temperatura e de visibilidade e a travessia de
áreas terrestres muito inclinadas, situações que requerem alguma experiência e treino físico.
Para mais informações: http://madeiraultratrail.com.pt.

Exposição Regional do Limão| Ilha, Santana
28 e 29 de abril
A freguesia da Ilha, situada no concelho de Santana, organiza anualmente a festa do limão, um certame de cariz
popular, no intuito de, homenagear um dos produtos agrícolas mais representativos desta localidade.
A iniciativa conta com a participação dos produtores locais que apresentam algumas das iguarias típicas feitas com
este fruto, num ambiente de grande animação.

Madeira Auto Parade
29 de abril
Organizado pela Associação The Classic Motor Exhibition - ACME e o Clube Carocha da Madeira, a Secretaria Regional
do Turismo e Cultura através da Direção Regional do Turismo promove, o “Madeira Auto Parade”, iniciativa integrada,
nas celebrações alusivas à Festa da Flor a realizar a 29 de abril.
Este certame, tem por objetivo juntar o glamour dos automóveis e das motas clássicas, às flores da Madeira,
integrando uma das maiores exposições e Concurso de Restauro e Elegância a título nacional, uma oportunidade
única para admirar alguns dos melhores veículos e peças automobilísticas.
O itinerário deste evento será semelhante ao do Cortejo Alegórico da Festa da Flor, com início na Praça da Autonomia,
passando depois pela Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul) até à Rotunda Francisco Sá
Carneiro, Avenida Francisco Sá Carneiro, terminando na Rotunda do Porto, onde ficarão expostos.
Os veículos inscritos no desfile, viaturas clássicas e ainda motociclos, irão circular aos pares, um certame que contará
com momentos de muita animação, cor e beleza a cargo de várias bandas musicais e figurantes vestidas com trajes
inspirados nas flores da Madeira.
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