2018
Eventos - Setembro

Festa do Bom Jesus e do Santíssimo Sacramento | Ponta Delgada
1 e 2 de setembro
Centenas de romeiros vindos de toda a ilha deslocam-se à freguesia da Ponta Delgada, associando-se a uma das
maiores peregrinações religiosas da ilha da Madeira.
Trata-se de uma manifestação religiosa verdadeiramente rica em tradições e com forte animação.

Festa da Uva e do Agricultor | Porto da Cruz
1 e 2 de setembro
A Festa da Uva e do Agricultor é dinamizada anualmente pela Casa do Povo do Porto da Cruz, freguesia com grande
tradição vinícola, um festival etnográfico que serve de pretexto para uma grande animação popular, com destaque
particular para o desfile alegórico que retrata vários aspetos culturais e etnográficos desta localidade.

22.ª Open Funchal Júnior & Cadet Open e Open Internacional de Ténis de Mesa da Madeira |
Funchal
7 a 9 de setembro
O pavilhão desportivo da Escola Bartolomeu Perestrelo, no Funchal, será o anfitrião do Funchal Júnior Open 2018,
uma iniciativa desportiva integrada no Circuito Mundial de Juniores da Federação Internacional de Ténis de Mesa.
No dia 9 decorrerá a 22ª edição do Open Internacional de Ténis de Mesa da Madeira.
Mais informação em http://www.atmmadeira.com

Festival de Colombo | Porto Santo
13 a 15 de setembro
A ilha de Porto Santo acolhe anualmente uma recriação histórica, uma homenagem ao célebre mercador genovês –
Cristóvão Colombo que residiu nesta alguns anos nesta ilha, onde casou com Filipa Moniz, filha do capitão donatário
desta ilha - Bartolomeu Perestrelo.
Este festival medieval integra um programa multifacetado, composto por espetáculos aliados à música e ao teatro,
bem como, exposições e desfiles num ambiente alusivo à época dos Descobrimentos Portugueses.
Trata-se de um evento que pretende recriar as experiências do navegador pelo Arquipélago da Madeira, no ano de
1478, época em que o Funchal se dedicava ao comércio do açúcar.
Acompanhe o programa oficial do evento em: http://www.visitmadeira.pt
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XXXIV Festa do Pêro | Ponta do Pargo
15 e 16 de setembro
Organizada anualmente pela Casa do Povo da Ponta do Pargo, em parceria com a Secretaria Regional do Ambiente e
dos Recursos Naturais e a Câmara Municipal da Calheta, este certame rural reúne muitos agricultores das localidades
vizinhas numa festa muito animada, onde não faltam as habituais barracas de comes e bebes.

Festa de Nossa Senhora da Piedade | Caniçal
15 e 16 de setembro
A freguesia do Caniçal, situada no extremo este da ilha da Madeira, presta uma vez mais homenagem a Nossa
Senhora da Piedade, uma das festividades religiosas mais peculiares da região em honra da padroeira dos
pescadores.
Esta efeméride é caraterizada por uma procissão no mar, protagonizada por barcos de pesca, enfeitados com flores e
bandeirolas, que partem do Cais Novo do Caniçal, com centenas de romeiros, em direção à Capela de Nossa Senhora
da Piedade, onde a imagem da santa pernoita no dia de sábado.
No dia seguinte é realizada uma nova procissão, acompanhada por cânticos dos devotos, para devolver a imagem à
igreja matriz de onde saiu.

Madeira Surfski LifeSaving | Seixal, Porto Moniz
21 de setembro
A Associação Regional de Canoagem da Madeira, em parceria com a Federação Portuguesa de Canoagem, organiza
o Madeira Surfski LifeSaving, uma competição desportiva a realizar de 21 de setembro.
Esta competição está aberta às categorias Absolutos K1 Masculino e Feminino e é composta por uma etapa, a realizar
na praia do Seixal.
Este espetáculo desportivo contempla largadas e chegadas na praia de areia, tendo todos os participantes que
realizar um percurso de 500 metros, uma vez que serão disputadas várias series até chegar à final.
Para
mais
informações
e
inscrições
consulte
a
página
oficial
do
evento:
http://www.canoagemmadeira.com/madeira-surfski-lifesaving

XXVIII Mostra da Sidra | Santo da Serra
22 e 23 de setembro
A freguesia do Santo da Serra presta homenagem à tradição secular do fabrico da sidra, uma festa de caráter popular,
com o intuito de promover uma e serve para homenagear uma das principais produções agrícolas desta localidade pêro.
Esta mostra conta com algumas atividades lúdicas, nomeadamente, um pequeno cortejo etnográfico precedido da
pisa do pêro, bem como, algumas exposições alusivas ao tema.
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V Madeira Ocean Race
23 de setembro
Organizado pelo Clube Naval do Funchal, o Madeira Ocean Race é uma iniciativa desportiva, na modalidade de
canoagem do mar, que conta com o apoio da Federação Portuguesa de Canoagem, da Associação Regional de
Canoagem da Madeira e do Turismo da Madeira.
A 5.ª edição do Madeira Ocean Race realiza-se ao longo da costa sul da ilha em embarcações próprias de surf ski,
numa competição desportiva que traz à região alguns dos melhores canoístas do mundo.

Comemorações do Dia Mundial do Turismo | Madeira
27 de setembro
A Madeira associa-se às comemorações do Dia Mundial do Turismo subordinadas ao tema "Turismo e a
transformação digital".
No âmbito deste evento, estão programadas algumas atividades socioculturais e iniciativas de animação no centro
do Funchal, tais como entradas gratuitas em alguns museus e jardins.
Neste âmbito, no Aeroporto Internacional da Madeira e em alguns postos oficiais de turismo, os turistas serão
agraciados com a entrega de flores e brindes.
Mais informação em http://wtd.unwto.org

Biosfera Roller Skate | Santana
Até 28 e 30 de setembro
O “Biosfera Roller Skate” é um torneio internacional de patinagem de velocidade a realizar na freguesia do Faial, em
Santana, mais concretamente na foz de Ribeira do Faial. Esta competição tem por palco o circuito da pista de karts,
com um perímetro total de 1060 metros.
Trata-se de um evento de final de época, no qual os atletas da modalidade podem associar a adrenalina da
competição, com a descoberta das inúmeras atrações turísticas do destino Madeira.
Esta prova conta com a participação de centenas de atletas das mais variadas nacionalidades, desde os escalões
infantis aos seniors.
Visite o site oficial para mais informação: http://biosfera-rollerskate.com/
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