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Festa de São Tiago Menor | Funchal
1 a 3 de maio
Todos os anos, no dia 1 de maio, a cidade do Funchal presta homenagem ao seu padroeiro, São Tiago Menor.
A Zona Velha do Funchal, em particular a Rua de Santa Maria e o Largo do Corpo Santo conhecem uma animação
especial, numa festa com a envolvência de um arraial típico madeirense, cujo auge ocorre com a procissão em tributo
ao padroeiro da cidade.

“Do Braguinha ao Ukelele - uma viagem de 140 anos”
2,4,6 e 7 de maio
No âmbito do projeto “Do Braguinha ao Ukulele, uma viagem de 140 anos”, a Associação Xarabanda promove um
ciclo de iniciativas culturais subordinadas ao tema “Irmandade da Braguinha”, programados para os dias 2,4,6 e 7 de
maio, respetivamente.
Esta comemoração assumirá várias vertentes, entre as quais, oﬁcinas de formação para braguinha e rajão, sob a
direção de Roberto Moniz, bem como, o lançamento de uma coleção ﬁlatélica e um postal, pelos CTT, numa
homenagem as comemorações dos 125 anos do Ukulele e da data de chegada dos madeirenses a Honolulu a 23 de
agosto de 1879. Paralelamente, realizar-se-á a antestreia mundial do documentário “LEGACY” de Nuno Jardim, jovem
realizador cinematográﬁco, natural de Lisboa, que em viagem pelo Havai, deparou-se com enraizadas tradições
vindas da imigração portuguesa, iniciada no séc. XIX.
Este ciclo de iniciativas culturais culmina no dia 7 de maio, com uma noite de convívio, com muita alegria, num
evento aberto ao público na Fortaleza de São João Baptista do Pico, no Funchal, pelas 19 horas.

Festa da Flor| Funchal
2 a 26 de maio
Celebrando a Primavera e o exuberante ﬂorescer típico da época, a cidade do Funchal é palco de um sumptuoso e
inebriante espetáculo pleno de cor e de fantasia – a Festa da Flor.
Este cartaz turístico, realiza-se este ano, entre os dias 2 a 26 de maio, espetáculo integrado nas celebrações dos 600
anos da Descoberta das ilhas da Madeira e do Porto Santo.
As festividades iniciam-se na quinta-feira, 2 de maio, com a abertura do Mercado das Flores, na Placa Central da
Avenida Arriaga, e a inauguração da Exposição da Flor, na Praça do Povo.
Paralelamente realizam-se outras ações lúdicas nomeadamente concertos musicais e a construção de delicados
tapetes e instalações ﬂorais, ao longo das principais ruas do Funchal.
No Sábado dia 4, pela manhã, milhares de crianças participam no Cortejo Infantil, cada uma empenhando uma ﬂor,
desﬁlam entre a Avenida Arriaga e a Praça do Município, com o intuito de depositar uma ﬂor num muro repleto de
simbologia, o "Muro da Esperança". A construção do muro termina com uma largada de pombos e com um
espetáculo infantil.
No dia seguinte, domingo dia 5, realiza-se o deslumbrante e espetacular Cortejo Alegórico da Flor, que consiste num
desﬁle em que milhares de ﬁgurantes e carros alegóricos alusivos à ﬂor, atravessam a cidade, exibindo conjugações
de uma multiplicidade de espécies ﬂorais típicas da ilha, deixando no ar suaves e efémeros perfumes.
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A Festa da Flor é uma das festas mais coloridas da Ilha, para além de homenagear as ﬂores da Madeira, dá
continuidade às genuínas tradições madeirenses e transforma a cidade do Funchal, durante vários dias, num palco
maravilhoso, onde ocorrem as mais variadas manifestações artísticas e culturais.
Saiba mais em www.visitmadeira.pt

Maktub Soundsgood | Paúl do Mar
4 de maio
Este festival de música reggae, realiza-se anualmente no Paúl do Mar, assinalando assim, o início da época balnear
naquela área.
Esta é a 9ª edição de um dos festivais de música alternativa que dinamizou o calendário de eventos regionais, com
sons que se encaixam perfeitamente no ambiente descontraído e solarengo daquela vila à beira mar.
Visite a Madeira e descubra os eventos que fazem deste destino um palco gigante cheio de surpresas.
Acompanhe este festival em: https://maktubsoundsgood.bol.pt

Festival da Apanha da Cana-de-açúcar | Porto da Cruz
10 a 12 de maio
Entre os dias 10 e 12 de maio, a Associação Grupo Cultural Flores de Maio leva a cabo, o 4.º Festival ‘Apanha da Cana’,
certame que tem por objetivo a conhecer o roteiro da cana-de-açúcar e divulgar o património cultural e
arquitetónico da freguesia do Porto da Cruz, que decorrerá na Praça da Alagoa, no Centro Cívico e na Engenhos do
Norte, Lda.
Este evento, pretende associar o património imobiliário à vertente cultural, apresentando um conjunto de iniciativas
no centro da vila, com diferentes intervenções artísticas e culturais. Para além desta vertente, serão programadas
caminhadas com turistas que poderão apreciar as belas paisagens desta freguesia, assim como assistir, in loco, à
apanha da cana-de-açúcar.

Festa da Cebola | Caniço, Santa Cruz
17 a 19 de maio
A Festa da Cebola é uma tradição de cariz popular de longa data, e uma das festividades mais representativas da
cidade do Caniço, cuja principal atração é o cortejo da cebola com carros muito bem decorados e um leilão.
O certame decorre no Largo Padre Lomelino e conta com as típicas exposições alusivas a este produto agrícola, além
de espetáculos musicais.

Fica na Cidade | Funchal
17 a 23 de maio
A Câmara Municipal do Funchal organiza a 5ª edição do Festival 'Fica na Cidade', um cartaz cultural que visa trazer à
baixa do Funchal um conjunto de espetáculos musicais, protagonizados por vários artistas nacionais, internacionais
e regionais.
Durante oito dias, este festival cultural urbano irá contemplar um leque de 36 concertos, protagonizados por 150

www.visitmadeira.pt

2019
Eventos - Maio
artistas ao som de vários estilos musicais, como o Rock, Pop, Jazz, incluindo outras iniciativas lúdicas e ainda
espetáculos de animação de rua, espalhados por toda a cidade, em quatro palcos deﬁnidos para o efeito: Praça de
Colombo, Largo do Chafariz, Rua da Carreira e na emblemática Zona Velha do Funchal.

Dia Internacional dos Museus
18 de maio
Este ano, o Dia Internacional dos Museus, que se celebra no dia 18 de maio, apresenta o tema “Os Museus como
Centros Culturais: o futuro da tradição”, numa alusão à relação que se pode criar entre o visitante de um determinado
museu e as coleções expostas.
Os museus são gratuitos neste dia, sendo possível visitar as suas exposições e obras e participar em iniciativas
preparadas exclusivamente para este dia comemorativo.
O horário de funcionamento também é alargado para que mais visitantes tenham a oportunidade de visitar os
espaços museológicos. Alguns dos museus da Região, aderem à “Noite Europeia dos Museus”, uma das iniciativas
mais populares e procuradas, que permite ao visitante o usufruto da oferta cultural das instituições num horário
original.
Os museus da Direção de Serviços de Museus e Património Cultural, celebram esta data através de experiências
atrativas e fora da oferta habitual, para permitir ao público vivenciar os espaços numa perspetiva diferente,
participando em atividades propositadamente organizadas e com horários especíﬁcos.

Festival da Truta e Rota da Sidra | Santana
22 a 26 de maio
O Concelho de Santana acolhe mais uma edição do Festival da Truta/Rota da Sidra, evento que coincide com o
Encontro de Grupos Culturais do concelho de Santana.
A sidra e a truta constituem dois elementos gastronómicos pouco conhecidos pelos visitantes, pelo que, através
deste festival poderão assim saborear estes produtos, bem como, participar num conjunto de iniciativas lúdico
recreativas, entre as quais, visitas ao posto aquícola do Ribeiro Frio, a participação em concursos de pesca à truta,
apresentações e degustações gastronómicas elaboradas à base de truta e de sidra, e exposições que demonstram o
processo artesanal da produção de sidra, bebida muito apreciada pelos madeirenses.
O evento, estende-se aos sítios da Achada do Cedro Gordo, Pico do Cedro Gordo e Chão do Cedro Gordo, na freguesia
de São Roque do Faial, concelho de Santana.

Madeira Classic Car Revival | Funchal
24 e 25 de maio
O “Madeira Classic Car Revival” é um evento automobilístico anual, representativo da história dos veículos antigos e
clássicos existentes na Região, designadamente automóveis, motos e bicicletas produzidos até 1980.
Organizado pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM) esta mostra automobilística, tem por objetivo,
premiar os melhores e mais belos exemplares, a distinguir com o prémio “Best of Show”, exposição que terá lugar na
Praça do Povo, local onde decorrerão igualmente diversas atividades e desﬁles.
No dia 24 de maio, realizar-se-á a corrida “Rampa dos Barreiros”, uma homenagem comemorativa alusiva a uma
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antiga prova de carros desportivos realizada em 1935.
Mais informação em: https://bit.ly/2UP6oKS

Festival Aleste | Funchal
24 a 26 de maio
O Festival Aleste, é o mais recente evento cultural dedicado à música em particular, uma aposta inquestionável na
diversidade e qualidade de músicos que se deslocam à Madeira.
Esta é a 5ª edição de um festival musical que propõe um cartaz de música alternativa, no Complexo Balnear da
Barreirinha, no Funchal, um palco natural à beira mar que se apresenta assumidamente como um evento de interesse
internacional.
Em edições anteriores o Festival Aleste trouxe ao Funchal artistas como os Wooden Wisdom, Liima, Who Made Who,
La Flama Blanca, The Legendary Tigerman, Marina Gasolina, The Correspondents, Memória de Peixe, Bonga, Sensible
Soccers, Capitão Fausto, The Poppers e Gala Drop.
Para mais informações: http://www.aleste.pt

Encontro Regional de Bandas | Ribeira Brava
24 a 26 de maio
Organizado pela Direção Regional da Cultural, este evento cultural foi criado como forma de salvaguardar o
importante património musical da Região, e prestar o reconhecimento público às bandas filarmónicas regionais, em
prol das iniciativas públicas de animação e, sobretudo, da alegria inconfundível que imprimem aos típicos arraiais
madeirenses.
No domingo, realiza-se um desfile de todas as bandas pelas principais ruas da vila da Ribeira Brava, seguindo-se a
concentração na avenida marginal onde cada banda apresenta um repertório, musical.
Esta iniciativa cultural culmina com a composição de um hino criado propositadamente para o efeito, orquestrado
em conjunto com todas as bandas participantes, procedendo-se depois à entrega de troféus e a uma festa convívio.

Feira do Livro | Funchal
24 de maio a 2 de junho
A Avenida Arriaga acolhe uma nova edição da Feira do Livro, uma importante ação cultural que conta com a
participação de grande parte das livrarias madeirenses e algumas editoras nacionais.
Esta iniciativa, da responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal, inclui um leque diversificado de atividades,
desde conferências, lançamentos de livros, concertos e exposições no Auditório do Jardim Municipal e no Teatro
Municipal Baltazar Dias.

Festa do Desporto Escolar | Funchal
28 a 31 de maio
A Secretaria Regional da Educação, através da Direção Regional da Educação, promove mais uma edição da Festa do
Desporto Escolar. Este espetáculo, assinala a abertura de uma semana de competição entre as escolas da Região, nas
mais variadas modalidades desportivas, a realizar no Estádio do Marítimo.
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Este espetáculo gímnico, conta com a participação de mais de mil ﬁgurantes com faixas etárias entre os 8 e os 90
anos.

Festival “Aqui Acolá” | Ponta do Sol
30 de maio a 2 de junho
O núcleo histórico do município da Ponta do Sol, acolhe mais uma edição do Festival “Aqui Acolá”, uma iniciativa
cultural que pretende potenciar o panorama cultural e a economia desta emblemática localidade.
O programa contempla uma panóplia de manifestações artísticas, clássicas e contemporâneas, nomeadamente,
espetáculos musicais, dança, pintura, escultura, teatro, poesia e exposições fotográﬁcas, entre outras iniciativas
lúdicas.
Saiba mais em: https://www.festivalaquiacola.com/

Ultra Skymarathon Madeira | Santana
31 de maio a 1 de junho
O Clube Aventura da Madeira, em parceria com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, promove a
7.ª edição do Ultra Skymarathon® Madeira.
É a sétima prova da modalidade de skyrunning, em Portugal, integrando pela sexta 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, esta competição desportiva tem
contribuído para a promoção do património natural deste concelho, associado ao potencial turístico dos seus
percursos pedestres, à cultura e às tradições desta localidade.
Este evento, integra 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 o desenrolar de todos
os pormenores desta competição em: http://www.madeiraskyrunning.com/
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