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Madeira Plunge | Funchal
1 de janeiro
A Madeira, acolhe a terceira edição do “ Madeira Plunge”, um certame com tradição enraizada nalgumas cidades do
país e do Mundo, evento que será também o primeiro de 2018 na Madeira.
Terá lugar às 12 horas do dia 1 de janeiro no Complexo Balnear da Ponta Gorda, também conhecido pelas Poças do
Governador.
A iniciativa conta com a participação de muitos madeirenses e estrageiros de visita a região numa ação solidária cujos
fundos revertem para uma intuição de solidariedade social local.
Para mais informações: http://bit.ly/2oL4FLN

Cantar os Reis | Jardim Municipal do Funchal
5 de janeiro
Esta velha tradição popular madeirense, celebra-se um pouco por toda a ilha, reunindo famílias, amigos e vizinhos
que saem à rua para “Cantar os Reis ou Janeiras”, de porta em porta.
O espetáculo “Vamos Cantar os Reis”, a cargo da Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira,
decorre no Auditório do Jardim Municipal, no Funchal, no dia 5 de Janeiro, juntando, à semelhança do que acontece
todos os anos, milhares de espectadores que encerram, em conjunto, estas festividades, celebrando o inicio de mais
um ano.

Festas de Santo Amaro | Santa Cruz
15 de janeiro
O dia de Santo Amaro celebra-se um pouco por toda a ilha da Madeira, de maneira particularmente festiva e
cerimoniosa, colocando-se na mesa iguarias idênticas às do dia de Natal.
Esta festividade marca o dia em que as famílias desmancham os presépios, as “lapinhas” e “varrem os armários” – uma
tradição que consiste em visitar familiares e amigos que se juntam para partilhar as últimas iguarias das festas.
O município de Santa Cruz assinala esta efeméride em homenagem ao seu padroeiro, marcando o encerramento das
festividades de Natal na Madeira.

X Madeira Orienteering Meeting
19 e 21 de janeiro
O Clube Aventura da Madeira, organiza a 10ª edição do Madeira Orienteering Meeting (MOM), que irá decorrer nas
serras de Santa Cruz e na zona de Ponta de São Lourenço, Caniçal e Machico.
O MOM é uma prova que integra a Taça de Portugal de Orientação Pedestre com percursos de distância média em
áreas de montanha e um percurso Sprint na Cidade de Machico.
O evento é um desafio para o Desporto na Natureza, onde durante 2 dias qualquer pessoa pode fazer parte das
provas de Orientação, vivendo uma nova experiência, repleta de aventura, para todas as idades.
Para mais informações, consulte o portal: http://mom.camadeira.com/
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Festa do Panelo | Chão da Ribeira | Seixal
28 de janeiro
A Festa do Panelo, é uma das tradições mais antigas do Seixal, freguesia situada no concelho do Porto Moniz, um
convívio social vivido com grande expressão pelos residentes desta localidade.
Esta iniciativa de cariz popular realiza-se no Chão da Ribeira, logo pela manhã do último domingo do mês de janeiro,
altura em que as famílias se reúnem para preparar e degustar o “panelo”, um prato confecionado à base de legumes
e enchidos, muito semelhante ao cozido à portuguesa.

Maratona do Funchal
28 de janeiro
A Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM), promove anualmente, esta competição
Desportiva.
Esta corrida é composta por três provas, nomeadamente a Maratona do Funchal (42.195,00 metros), a Meia Maratona
do Funchal (21.097,50 metros) e a Mini Maratona do Funchal (5.900 metros).
Este evento a exemplo de anteriores edições, decorrerá num percurso em terreno plano, quase na sua totalidade
num circuito fechado e com um excelente enquadramento paisagístico, proporcionando um saudável convívio de
competição entre atletas de diversas nacionalidades.
Para mais informações sobre o programa e inscrições consulte o site: http://madeiramarathon.com
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