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Ultra Skymarathon Madeira | Santana
Até 1 junho
O Clube Aventura da Madeira, em parceria com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, promove a
6.ª edição do Ultra Skymarathon® Madeira.
É a sexta prova da modalidade de skyrunning em Portugal, integrando pela quinta vez consecutiva o circuito ibérico
do campeonato de Skyrunner® National Series de Espanha, Andorra e Portugal.
O skyrunning, é uma vertente da corrida técnica de montanha, com desníveis acentuados e de elevado grau técnico,
que irá atrair certamente muitos participantes, não somente pelas suas caraterísticas, mas também pelos cenários e
paisagens naturais e de grande beleza da costa norte da ilha.
Tendo como palco a pitoresca cidade de Santana e as suas áreas circundantes, este será um evento desportivo inédito
a nível nacional, pois dará a conhecer o património natural deste concelho, associando o potencial turístico dos seus
percursos pedestres à cultura e as tradições da localidade.
O evento será constituído por três provas de diferentes distâncias, a Ultra Skymarathon® Madeira (USM 55km 4000m
D+), a Santana Sky Race (SSR 21 km 1350m D+) e o Mini SkyRace (MSR 13km 400m D+).
Acompanhe todos os desenvolvimentos desta prova em: http://www.madeiraskyrunning.com/

Festival Rota do Atum | Porto Santo
3 a 9 de junho
Este certame, pretende assim dar a conhecer as inúmeras formas de confecionar o atum, nos mais variados países
convidados, iniciativa que culminará num jantar de gala, que contará com a apresentação dos vinhos de mesa
madeirenses e Vinhos da Madeira.
O programa deste festival, integra ainda um leque de iniciativas, entre workshops de degustação e tertúlias, música
e dança, artes de pesca e artesanato, exposições de fotografia, arte urbana e espetáculos de humor, entre os dias 3 e
9 de junho.
O Festival Rota do Atum é um evento promovido pelo Vila Baleira Resort com o apoio da Secretaria Regional de
Agricultura e Pescas da Secretaria Regional de Turismo e Cultura e da Associação de Promoção da Madeira.

Trans Madeira
4 e 8 junho
O Trans Madeira é uma aventura enduro em mountain bike, com muita adrenalina, um dos eventos do ano no
panorama internacional do BTT que regressa à Madeira em 2019, entre os dias 4 e 8 junho.
A prova caracteriza-se por ser uma travessia da ilha da Madeira em bicicleta, de leste a oeste, de norte a sul,
experimentado diferentes tipos de terreno e usufruindo da oportunidade de explorar trilhos únicos em bicicleta de
montanha, cumprindo etapas especiais ao longo de mais de 200 quilómetros de percurso, com início em Machico e
término na Calheta.
Mais informação em: https://trans-madeira.com/
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Semana Regional das Artes | Funchal
4 a 11 de junho
Há mais de três décadas que o Governo Regional da Madeira, através da Direção de Serviços de Educação Artística e
Multimédia da Secretaria Regional de Educação tem vindo a apostar na educação pela e para a Arte, no ensino
genérico.
Neste contexto, apresenta-se a Semana Regional das Artes, uma iniciativa cultural com apresentações artísticas em
vários momentos e locais: Festa no Jardim; Modalidades Artísticas (expressão dramática/teatro, dança, música e artes
plásticas); ESCOLartes, Exposição e Concurso Regionais de Expressão Plástica – a decorrer em vários espaços da baixa
do Funchal e Madeira Tecnopolo.
Com a envolvência da grande maioria das escolas do ensino básico e secundário, e de alguns CAO’s, passarão pelos
palcos cerca de 4000 alunos do ensino genérico e utentes de Instituições de Educação Especial que partilharão,
também, aqueles espaços com alunos, formações artísticas e grupos oficiais da DSEAM/DEA, dinamizando 30
espetáculos/intervenções artísticas a decorrer ao longo de uma semana.

XIV Mercado Quinhentista | Machico
7 a 9 de junho
A cidade de Machico, promove a 14.ª edição do Mercado Quinhentista, um evento que relembra o período histórico
da descoberta do arquipélago e que tem conquistado um estatuto de relevo cultural.
Organizado pela Escola Básica e Secundária de Machico, em parceria com a Câmara Municipal de Machico e com o
apoio da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, este festival cultural decorre no Largo da Praça, na Alameda Dr.
José António de Almada, no centro da cidade, e oferece um conjunto de atividades de âmbito cultural e musical.
Mais informação em: http://mercadoquinhentista.wordpress.com

Feira das Sopas do Campo | Boaventura
8 e 9 de junho
Entre os dias 8 e 9 de junho, a Casa do Povo da Boaventura, em colaboração com diversas entidades locais, tais como
a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, através da Direção Regional de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, e o Município de São Vicente, organiza anualmente a Feira das Sopas do Campo.
Com esta iniciativa, que engloba um extenso programa de animação, pretende-se promover os aromas e sabores
típicos da gastronomia regional, nomeadamente o Caldo da Romaria e a Sopa de Cebola, para além das já habituais
sopas de trigo, agrião, milho malhado e da açorda madeirense.

Festival do Atlântico da Madeira | Funchal
8,15,22 e 29 de junho
O Turismo da Madeira promove, ao longo do mês de junho, um dos cartazes turísticos de grande referência
internacional no calendário de eventos turísticos da RAM.
Este evento integra um conjunto multifacetado de iniciativas culturais, entre os quais os espetáculos piromusicais
nos quatro sábados do mês.
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O Festival do Atlântico da Madeira transforma a capital madeirense num autêntico palco de cultura, proporcionando
aos residentes e aos visitantes um leque de iniciativas culturais e espetáculos musicais ímpares.
Mais informação em http://www.visitmadeira.pt

Marchas Populares | Funchal
12, 13 e 23 de junho
O mês de junho acolhe as festas em honra dos santos populares, iniciando-se com as festividades em homenagem a
Santo António, vividas com especial entusiasmo na freguesia com o mesmo nome.
Outras freguesias do município do Funchal, nomeadamente São Pedro e São João, organizam igualmente marchas
populares na véspera de São João (23), percorrendo a Rua das Pretas, Rua da Carreira e Rua de São João, constituindo
motivo para muita confraternização e alegria típicas das noites dos santos populares.

Festival Raízes do Atlântico | Funchal
13 a 15 de junho
Organizado pela Direção Regional da Cultura, o Festival Raízes do Atlântico é um dos mais antigos festivais europeus
de World Music e o mais antigo de Portugal, ainda em atividade.
Depois das novidades apresentadas em anteriores edições deste festival, em que o Raízes do Atlântico se apresentou
ao público como um festival renovado em termos de imagem, programação e conceito, a edição deste ano terá
novamente a duração de três dias, mantendo como objetivos uma maior internacionalização e o reforço da oferta
cultural da Região.
Outra das novidades desta edição prende-se com o local de realização deste evento, cujos espetáculos terão lugar na
Praça do Povo entre os dias 13 e 15 de junho, integrados nas comemorações dos 600 anos da Descoberta das ilhas da
Madeira e do Porto Santo.

Feira do Pão | Largo da Restauração| Funchal
14 a 16 de junho
A Feira Regional do Pão é um evento organizado pelo Lions Clube do Funchal há mais de 20 anos e que terá lugar na
Placa Central da Avenida Arriaga, com o objetivo angariar fundos para obras sociais do clube.

Festa da Cereja | Jardim da Serra
14 e 16 de junho
A freguesia do Jardim da Serra, situada na parte alta do concelho de Câmara de Lobos, acolhe a Festa da Cereja. Este
evento integra um leque variado de atividades lúdico-desportivas que culminam com um cortejo etnográfico alusivo
à apanha deste delicioso fruto, dando assim a conhecer os costumes e tradições da localidade.
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Festas de São João | Porto Santo
20 a 24 de junho
As Festas de São João, constituem um dos maiores cartazes turísticos da ilha do Porto Santo, cujo ponto alto culmina
com as Marchas Populares, nas quais vários grupos de figurantes vestidos a preceito desfilam pelas principais artérias
da cidade, envolvida pelo som de músicas populares e pelo cheiro dos manjericos e das fogueiras.
Paralelamente realizam-se diversas atividades desportivas e culturais, desde torneios de golfe e de ténis,
gastronomia a espetáculos musicais.

Festa de São Pedro | Ribeira Brava
27 e 30 de junho
O município da Ribeira Brava, concelho do oeste da ilha da Madeira, organiza as tradicionais marchas populares em
tributo a São Pedro.
A festa carateriza-se por um cenário típico de um arraial madeirense, com barracas de comes e bebes, culminando à
meia-noite com um espetáculo de fogo-de-artifício que ilumina os céus desta localidade situada à beira mar.
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