2019
Eventos - Março

Porto Santo Nature Trail
2 e 3 de março
A Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, volta a organizar o Porto Santo Nature Trail, renovando
o formato deste evento que se realiza anualmente na ilha dourada.
O Porto Santo Nature Trail, consiste em quatro provas que cobrirão a ilha de lés a lés: a principal com 42.3 km, a
secundária com 21.9 km, uma mais pequena com 8.9 km e ainda uma prova extra direcionada a um público mais
jovem - "Kids Trail do Porto Santo" (KTPS).
A competição integra o primeiro Campeonato Regional de Trail, na distância de Meia Maratona e de Maratona, nos
dias 2 e 3 de março.
Acompanhe esta prove em: https://www.portosantonaturetrail.com

Festas de Carnaval | Funchal
até 10 de março
Durante uma semana, o espírito de folia e os ritmos carnavalescos voltam à baixa do Funchal, ao som das marchas e
das bandas filarmónicas, numa festa que todos os anos garante muita alegria e animação, numa envolvência festiva
contagiante que desperta o espírito de Carnaval quer em residentes quer em visitantes.
Estas festividades, este ano subordinadas ao tema “Madeira - 600 anos à Descoberta da Folia”, integram um conjunto
de iniciativas de caráter oficial e popular, muito enraizadas na tradição madeirense, cujo ponto alto culmina na noite
de sábado, 2 de março, com o majestoso cortejo alegórico a percorrer as principais avenidas da capital madeirense,
constituído por várias trupes formadas por milhares de ¬figurantes. A terça-feira de Entrudo, dia 5 de março é
reservada ao Cortejo Trapalhão. Trata-se de um desfile de raízes tipicamente populares, aberto a toda a população,
onde o humor e a sátira social são as principais referências.
Toda esta folia carnavalesca converge mais tarde na Praça do Mar, local onde, em ambiente de grande festa, são
entregues os prémios aos participantes mais criativos.
Acompanhe mais de perto as emoções desta quadra festiva em: https://bit.ly/2xevaxD

Exposição Regional da Anona | Faial, Santana
16 e 17 março
A Casa do Povo do Faial e a Comissão de Agricultores, organizam anualmente, a Exposição Regional da Anona, em
parceria com a Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais e a Câmara Municipal de Santana,
Tendo como palco principal a freguesia do Faial, o evento pretende prestigiar a produção deste fruto e seus
derivados, tais como licores, pudins, gelados e batidos, num ambiente com muita animação, música e concursos.

Obs. Informação sujeita a alterações
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Eventos - Março

Festival “AMO-TEatro” | Funchal
22 a 31 de março
A Casa do Povo da Camacha, através do Teatro Experimental da Camacha (TEC), organiza mais uma edição do Festival
“AMO-TEatro”, iniciativa integrada no âmbito da 10.ª edição da Amostra de Teatro da Madeira.
Este festival, tem levado ao palco grupos de teatro profissionais e amadores uma iniciativa que contribui para a
promoção do excelente trabalho que se desenvolve nesta área na Madeira.
Este espetáculo apresenta-se em duas salas da região, mais concretamente no Auditório da Casa do Povo da
Camacha e o Teatro Municipal Baltazar Dias.
Saiba mais sobre este evento em https://www.facebook.com/amoteatro

Corrida Noturna do Planeta | Funchal
30 de março
Iniciativa originada no ano de 2007, em Sydney, na Austrália, será novamente organizada no Funchal, no dia 30 de
março.
A “Corrida Noturna do Planeta” é uma prova organizada pela Associação de Atletismo da Madeira que decorrerá no
âmbito da “Hora Planeta 2019”, ação simbólica em defesa do ambiente, onde as luzes artificiais são desligadas
durante uma hora.
Nos últimos oito anos consecutivos centenas de milhões de pessoas associam-se a esta iniciativa por todo o Mundo,
e em 2014 correu-se em 160 países e em mais de 7.000 cidades.

Obs. Informação sujeita a alterações
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