2018
Eventos - Fevereiro

Festa dos Compadres | Santana
1,3,4 e 8 de fevereiro
A Festa dos Compadres marca a abertura da época de Carnaval na Madeira, uma tradição com mais de 50 anos que é
celebrada com grande entusiasmo no município de Santana.
É um evento conhecido pela sua originalidade, marcado pelas suas divertidas figuras gigantes que desfilam humor,
cor e alegria pelas ruas desta pacata cidade localizada no norte da ilha da Madeira.
Saiba mais sobre este evento em: http://www.cm-santana.com

Festas de Carnaval | Funchal
7 a 18 de fevereiro
Durante uma semana, o espírito de folia e os ritmos carnavalescos voltam à baixa do Funchal, ao som das marchas e
das bandas filarmónicas, numa festa que todos os anos garante muita alegria e animação, numa envolvência festiva
contagiante que desperta o espírito de Carnaval quer em residentes quer em visitantes.
Estas festividades, integram um conjunto de iniciativas de caráter oficial, e popular, muito enraizadas na tradição
madeirense, evento subordinado ao tema “Madeira – 6 Séculos de alegria”.
O ponto alto destas festividades culmina na noite de sábado, 10 de fevereiro, com o majestoso cortejo alegórico a
percorrer as principais avenidas da capital madeirense, constituído por várias trupes formadas por milhares de
figurantes. A terça-feira de Entrudo, dia 13 de fevereiro, é reservada ao Cortejo Trapalhão. Trata-se de um desfile de
raízes tipicamente populares, aberto a toda a população, onde o humor e a sátira social são as principais referências.
Toda esta folia carnavalesca converge mais tarde na Praça da Autonomia, local onde, em ambiente de grande festa,
são entregues os prémios aos participantes mais criativos.
Acompanhe mais de perto as emoções desta quadra festiva em: http://www.visitmadeira.pt

Exposição Regional da Anona | Faial, Santana
24 e 25 de fevereiro
Organizado pela Junta de Freguesia do Faial, este evento presta homenagem anualmente a um dos frutos
subtropicais mais cultivados na região – a Anona.
Esta iniciativa tem lugar no Faial e conta com a participação de alguns agricultores locais, prestigiando a produção
deste fruto tropical e seus derivados, tais como licores, pudins, gelados e batidos.
Esta ação conta ainda com muita animação, música e concursos, num ambiente muito semelhante ao tradicional
arraial madeirense.
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