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VII Festival da Natureza da Madeira
2 a 7 de outubro
Durante uma semana, a Madeira e o Porto Santo acolhem a sétima edição do Festival da Natureza, uma iniciativa que
dá a conhecer os encantos de um conjunto de ilhas onde a natureza é rainha, num cenário que emana energia e
inspira à aventura.
Tanto em terra, como no ar ou no mar, as escolhas são muitas, possibilitando a experiência de um leque variado de
atividades destinadas a todas as faixas etárias, como o trekking, canyoning, mergulho ou o parapente.
Com mais este evento, o Destino Madeira pretende potenciar e promover o Turismo Ativo de uma forma sustentável,
fomentando a interação e a descoberta da oferta regional com base num programa apelativo e dinâmico, estando
assim reunidos os ingredientes necessários para que este festival surpreenda e ultrapasse todas as expetativas.
Saiba mais pormenores sobre esta iniciativa em http://www.visitmadeira.pt/.

Festa do Senhor dos Milagres | Machico
8 a 9 de outubro
Machico comemora esta festa no dia 9 de outubro, na Capela do Senhor dos Milagres, uma das mais antigas capelas
madeirenses.
A capela foi destruída pelo aluvião de 1803, tendo sido posteriormente reconstruída. A imagem do Senhor dos
Milagres foi arrastada para o mar e encontrada três dias depois, tendo sido entregue na Catedral do Funchal. Em 1813,
a imagem regressou à Capela do Senhor dos Milagres.
Milhares de pessoas de toda a ilha acorrem a Machico para lhe prestar homenagem, realizando uma procissão
noturna, iluminada apenas por velas, num ambiente de grande religiosidade.
O dia 9 de outubro é também o dia do concelho de Machico.

Festival de Órgão da Madeira | Funchal
19 a 28 de outubro
Promovido pela Direção Regional da Cultura (DRC), esta iniciativa cultural consiste num ciclo de concertos realizados
em espaços litúrgicos de referência, como a Sé Catedral, a Igreja do Colégio e a Igreja de São Pedro, com recitais
protagonizados por mestres organeiros de renome nacional e internacional.
O festival pretende dar a conhecer e consolidar os trabalhos desenvolvidos pela dita entidade no que respeita à
recuperação de um património cultural quase desconhecido, bem como potenciar e promover a oferta cultural
organística madeirense.
Mais informação em: http://www.festivaldeorgaodamadeira.com.
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Taça da Europa de Triatlo | Funchal
27 de outubro
A Associação Regional de Triatlo da Madeira (ARTM) e a Federação de Triatlo de Portugal (FTP), organizam, no
Funchal, a Taça da Europa de Triatlo, assim como, a Taça de Portugal.
Esta competição destina-se a atletas de elite, em representação das seleções nacionais dos países europeus e resto
do mundo, totalizando 150 desportistas. Paralelamente, para além da Taça de Portugal, realiza-se a competição do
âmbito regional, estimando-se cerca de 400 a 500 atletas, que no dia 27 de outubro estarão na Madeira.
O Triatlo, é um tipo de desporto que leva os atletas aos seus limites, em três diferentes modalidades: natação, ciclismo
e corrida. Cada modalidade exige que o atleta esteja na sua melhor condição física. As distâncias no triatlo, consistem
em 1500m de natação, 40km Ciclismo e 10 km de corrida e todas realizadas consecutivamente.

Funchal Eco Trail
27 de outubro
A 3ª edição do Funchal Eco Trail, realizar-se-á neste município. Uma variante de trail running que se distingue por
trazer o trail às cidades.
A prova tem a particularidade de estar incluída num circuito urbano europeu do qual fazem parte as seguintes
cidades: Paris, Oslo, Estocolmo, Reiquiavique, Bruxelas, e Madrid, colocando a capital da Madeira no mapa
internacional deste desporto
Estão previstas 4 provas divididas por diversos escalões, respetivamente nas distâncias de 15,25,40 e 80 km.
Mais informações em: http://ecotrailmadeira.com/

V Madeira Island Internacional Swim Marathon
27 e 28 de outubro
A Madeira acolhe anualmente o Madeira Island Internacional Swim Marathon (MIISM), uma iniciativa desportiva
organizada pelo Clube Naval do Funchal em parceria com a Associação de Natação da Madeira.
Ao longo de uma semana acontecerá um conjunto de atividades lúdicas e desportivas como travessias entre cidades
(Ribeira Brava - Funchal e Camara de Lobos – Funchal); Fun Races de Stand Up Paddle, kid Races, Passeios de BTT e
Jeep Safaris, para além das provas oficiais que decorrerão na baía da Quinta Calaça, que terá lugar nos dias 27 e 28 de
outubro.

Festa da Castanha | Curral das Freiras
31 de outubro a 1 de novembro
Organizada pela Casa do Povo do Curral das Freiras com o objetivo de dinamizar e promover este importante
produto agrícola regional, este certame constitui uma oportunidade para os inúmeros visitantes provarem as
iguarias e derivados deste fruto seco: castanhas assadas, licores e bolos.
A ocasião é aproveitada ainda para promover um concurso gastronómico a realizar nos restaurantes situados nesta
emblemática freguesia.
Venha ao Curral das Freiras provar a castanha, a realizar nos dias 31 de outubro a 1 de novembro.

www.visitmadeira.pt

