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Feira Regional da Cana-de-Açúcar | Canhas, Ponta do Sol
6 e 7 de abril
A mostra anual da produção de cana sacarina regional decorre na freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol,
um certame a decorrer entre os dias 6 e 7 de abril.
Este certame tem, como palco central, o Mercado dos Agricultores dos Canhas, situado na costa oeste da ilha, onde
não faltam 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 poderão ainda participar na apanha da
cana, que decorre na manhã de sábado.

Ciclo de concertos “Música na Natureza” | Porto Santo
6, 7 e 8 de abril
No âmbito das comemorações dos 600 anos do Descobrimento das ilhas do Porto Santo e da Madeira terá lugar nos
dias 6, 7 e 8 de abril, no Porto Santo, um ciclo de concertos “Música na Natureza”.
Três concertos vão destacar três locais emblemáticos da ilha no âmbito das comemorações: Praia da Calheta,
Miradouro da Portela e Pedreira. Dois são ao pôr-do-sol, pelas 20h00 e um ao nascer do sol pelas 7h40, do dia 8 de
abril.
Para mais informações, favor consultar: www.madeira600.pt

Exposição Regional do Limão| Ilha, Santana
13 e 14 de abril
A freguesia da Ilha, situada no concelho de Santana, organiza anualmente a festa do limão, um certame de cariz
popular, no intuito de homenagear um dos produtos agrícolas mais representativos desta localidade.
A iniciativa conta com a participação dos produtores locais que apresentam algumas das iguarias típicas feitas com
este fruto, num ambiente de grande animação.

MIUT - Madeira Islands Ultra Trail | Santana
27 abril
O Clube de Montanha do Funchal, organiza mais uma edição do Madeira Island Ultra Trail (MIUT), uma prova de
corrida de montanha, que integra quatro provas - MIUT115, Ultra85, Marathon42 e Mini16, uma prova que desafia os
seus participantes a experienciar uma travessia com passagens pelos cumes mais altos da ilha.
O Madeira Island Ultra Trail é uma competição desportiva que propícia a total travessia da ilha da Madeira, no sentido
noroeste-sudeste, desde o concelho do Porto Moniz até Machico, percorrendo a pé os melhores trilhos da ilha,
nomeadamente o maciço central - Encumeada – Pico Ruivo (1861 mts) – Pico do Areeiro, num circuito muito
estimulante e desafiador com cerca de 115 km.
Esta prova apresenta alguns desafios, tais como rápidas alterações de temperatura e de visibilidade e a travessia de
áreas terrestres muito inclinadas, situações que requerem alguma experiência e treino físico.
Para mais informações: http://madeiraultratrail.com.pt
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