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Porto Santo Nature Trail
De 3 a 4 de março
A AARAM - Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira volta a organizar o Porto Santo Nature Trail,
renovando o formato deste evento que se realiza anualmente na ilha dourada.
O Porto Santo Nature Trail consite de quatro provas que cobrirão a ilha de lés a lés: a principal com 42.3 km, a
secundária com 21.9 km, uma mais pequena com 8.9 km e ainda uma prova extra direcionada a um público mais
jovem - "Kids Trail do Porto Santo" (KTPS).
A competição integra o primeiro Campeonato Regional de Trail na distância de Meia Maratona e de Maratona.
Para mais informações consulte o site o¬ficial do evento: http://portosantonaturetrail.com/index.php/pt/

Rota das Estrelas | Funchal
9 a 13 de março
Criado em 2010, a “Rota das Estrelas” identifica-se como um dos mais importantes festivais de alta gastronomia que
acontecem em Portugal, evento gastronómico que conta com a participação de mais de meia centena de chefes
nacionais e estrangeiros galardoados com as famosas estrelas do Guia Michelin.
Já na sua 8.ª edição, a “Rota das Estrelas” volta a marcar presença no Il Gallo D’Oro, o único restaurante madeirense
titular de uma estrela Michelin, cujo anfitrião deste festival gastronómico gourmet itinerante é o chef Benoît Sinthon.
O evento desenrola-se ao longo de vários jantares, com um menu de degustação preparado em conjunto por vários
chefs internacionais convidados.
O festival inclui ainda showcookings, workshops, degustação de vinho e visitas guiadas para divulgar os produtos
gastronómicos locais.
Mais informação consulte o site oficial deste evento: http://www.rotadasestrelas.com/

Madeira Sup Challenge | Funchal
10 a 11 de março
Englobado na atividade do CTM (Centro de Treino Mar), a Madeira acolhe a segunda edição do Madeira Sup
Challenge, um encontro de praticantes da modalidade de SUP (stand up paddleboard).
O programa oficial integrou a iniciativa “Around the corner” – um percurso de 21km em paddleboard entre as vilas do
Porto Moniz e do Paul do Mar, para além de um workshop, num evento que contou na edição de 2017 com a presença
de vários atletas e nomes sonantes ligados à modalidade como o internacional Leonard Nika, atleta do Top10 do
circuito mundial de SUP.
A realização deste tipo de competições desportivas contribui para a promoção e divulgação das potencialidades da
Madeira como destino de turismo ativo por excelência.
Acompanhe mais detalhes desta competição em: http://bit.ly/2mhqi2z
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8º.Festival Literário da Madeira | Funchal
13 a 17 de março
A oitava edição do Festival Literário da Madeira, terá lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias, subordinada, este ano,
ao tema “Jornalismo e Literatura – Palavra que Prende, Palavra que Liberta”.
Este evento cultural, que prima pela sua originalidade e qualidade, conta anualmente com a participação de
escritores nacionais e estrangeiros, poetas e críticos literários.
À semelhança de anteriores edições, este festival literário irá pautar-se pelo lançamento de novos livros, para além de
debates alusivos a diversos temas literários, entre convidados e participantes, num encontro de experiências e ideias.
Mais informação em http://www.festivalliterariodamadeira.pt/pt/.

Campeonato Nacional de Juvenis e Seniores Absolutos
De 22 a 25 de março
De 22 a 25 de março a Madeira acolhe o Campeonato Nacional de Juvenis e Seniores Absolutos, organizado pela
Federação Portuguesa de Natação em colaboração com a Associação de Natação da Madeira numa prova a decorrer
nas instalações do Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal.
A organização deste evento estima que esta competição desportiva venha a contribuir para uma maior dinâmica no
calendário turístico e desportivo madeirense, bem como, para a valorização e promoção da qualidade das infra
estruturas desportivas da região, além-fronteiras, nesta que é considerada a maior prova desta modalidade do
calendário nacional.
Para mais informações: http://www.anatacaodamadeira.pt

9ª. Edição - Festival “AMO-TEatro” | Camacha | Funchal
De 23 de março a 1 de abril
A Casa do Povo da Camacha, através do Teatro Experimental da Camacha (TEC), organiza mais uma edição do Festival
“AMO-Teatro”.
Este festival tem acolhido a participação de vários grupos de teatro profissionais e amadores uma iniciativa que
contribui para a promoção do excelente trabalho que se desenvolve nesta área na Madeira.
Este espetáculo apresenta-se em duas salas da região, mais concretamente no Auditório da Casa do Povo da
Camacha e no Teatro Municipal Baltazar Dias.
Saiba mais sobre este evento em https://www.facebook.com/amoteatro/
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Mostra da Cana-de-açúcar | Ponta do Sol
24 a 25 de março
De 24 a 25 de março a freguesia dos Canhas, localizada no concelho da Ponta do Sol, promove a mostra anual da
produção de cana sacarina, a realizar no Mercado dos Agricultores dos Canhas.
O programa de atividades inclui as típicas barracas de comes e bebes, muita música e animação, para além de
exposições sobre a cana-de-açúcar e o processo de produção do mel de cana.
Os mais ativos podem ainda participar na apanha da cana, que decorre na manhã de sábado.

VII Triatlo Longo “Ocean Lava Madeira”
25 de março
A Associação Regional de Triatlo da Madeira (ARTM) organiza o Triatlo Longo – “Ocean Lava Madeira”, uma iniciativa
conjunta com a Câmara Municipal de Machico e a Quinta do Lorde.
O Triatlo Longo “Quinta do Lorde” – Ocean Lava 2018, terá disponíveis três competições de triatlo, sendo a principal
na distância longa (1,9 Km de Natação, 90 Km de Ciclismo e 19,5 Km de Corrida). Adicionalmente irão disputar-se
duas competições adicionais, uma distância Olímpica (1,5 km de Natação, 41 km de Ciclismo e 10 Km de Corrida), e
na distância de Sprint (750m de Natação; 25 Km de Ciclismo e 3,5km de Corrida).
Acompanhe esta prova em: https://triatlomadeira.com
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