Dezembro de 2016

O mês de dezembro na Madeira é totalmente dominado pelas celebrações natalícias, que invadem os
principais pontos da cidade do Funchal.
A agitação das compras de Natal, a música natalícia e o ambiente de festa são os principais preparativos
para o ambiente de verdadeira apoteose que se vive com a chegada do Ano Novo!
Festas de Natal e Fim-do-Ano com muita animação
1 de dezembro a 8 de janeiro, 2017
As tradições cristãs da época do Natal, muito enraizadas nos hábitos do
povo madeirense, conjugam-se com as manifestações de regozijo pela
chegada do novo ano, transformando a Madeira numa ilha em Festa!
O programa deste ano é rico e extenso em manifestações de carácter
cultural, etnográfico e artístico, com a abertura das iluminações nas ruas
do Funchal no dia 1 de dezembro, prolongando-se até ao dia de Reis.
As ruas da baixa funchalense enfeitadas com luzes de e todas as cores
compondo desenhos alusivos a esta época, as praças decoradas com
flores, a azáfama natural das compras de natal e a música alusiva a esta
época que se infiltra como que por magia em todas as artérias da cidade
contagiam todos aqueles que nos visitam e contribuem para tornar o Funchal um verdadeiro “presépio”
de tamanho real. Um pouco por toda a cidade pode-se assistir a atuações musicais de grupos folclóricos
e bandas filarmónicas bem como contemplar diversas exposições natalícias, algumas autênticos quadros
vivos de tradições madeirenses seculares.
E depois do Natal, a animação continua em clima de verdadeira antecipação do grande ex-libris das festas
de Fim-do-Ano madeirense: o Fogo-de-artifício! O espetáculo pirotécnico da passagem de ano é
simplesmente magnífico: 250 mil lâmpadas coloridas enfeitam o anfiteatro do Funchal transformando-o
num grandioso presépio e às doze badaladas do dia 31 de dezembro, os céus ficam iluminados com fogo,
cor e esperança no ano que se adivinha e que não poderia começar de melhor forma.
V Madeira Micro International Film Festival
7 a 10 de dezembro
A 5.ª edição do Madeira Micro International Film Festival terá lugar no
antigo edifício Cine Sol, de estilo art deco, localizado na vila da Ponta do
Sol.
Este festival cinematográfico, que irá contemplar a realização de alguns
workshops, conta com a colaboração de diversas entidades, entre as
quais a Estalagem da Ponta do Sol e a empresa de marketing cultural
europeu Digital Berlim.
Mais informação em www.mmiff.com

Madeira Plunge
1 de janeiro, 2017
O evento terá lugar às 12 horas do dia 1 de janeiro no Complexo Balnear
da Ponta Gorda, também conhecido pelas Poças do Governador.
O primeiro mergulho do ano é uma tradição enraizada nalgumas cidades
do país e do Mundo, mas na Madeira irá realizar-se pela terceira vez.
A iniciativa tem por objetivo criar um evento que reúna locais e turistas
que desejem fazer parte do ritual, com a condição de levar consigo um
chapéu alusivo à quadra.
Se deseja juntar-se a esta celebração do Ano Novo, e está de boa saúde,
registe-se no site: http://www.madeiraplunge.com/register.html

Madeira vence World Travel Awards
Pela segunda vez, o destino Madeira vence o galardão Mundial da World
Travel Awards, tornando-se assim a World Leading Island Destination.
Concorrendo com outras ilhas como Bali, Barbados, Creta, Ilhas Cook,
Jamaica, Maldivas, Maurícias, Santa Lúcia, Sardenha, Seychelles, Sicília
e Zanzibar, a Madeira conseguiu arrecadar o premio que reconhece
anualmente a excelência, as marcas e os locais que se destacam, nas
diversas regiões do globo, ao nível da indústria do turismo.
Os “óscares do turismo” foram entregues numa cerimónia que decorreu
na noite de 2 de dezembro nas Maldivas.

Il Gallo d’Oro ganha 2ª estrela Michelin
O restaurante Il Gallo d’Oro foi distinguido com duas estrelas do Guia
Michelin, a mais importante referência de restaurantes do mundo.
A distinção foi revelada em Gerona, durante a apresentação da edição de
2017 do guia para Portugal e Espanha, que distinguiu 21 restaurantes
portugueses.
O restaurante gourmet chefiado pelo chef francês Benoît Sinthonm
apresenta, como ex-líbris, o requinte da cozinha aromática de inspiração
mediterrânica e ibérica, na qual os produtos frescos da Madeira assumem
um papel fundamental, combinados com ingredientes de alta qualidade
oriundos de várias outras regiões da Península Ibérica.
O Guia Michelin premiou o Il Gallo d’Oro pela primeira vez em 2009.
Restaurante William recebe estrela Michelin
Pela primeira vez, o restaurante William, do Hotel Belmond Reid's Palace,
foi distinguido com a estrela do Guia Michelin.
O restaurante gourmet, chefiado pelo chef madeirense Luís Pestana e
supervisionado pelo chef Joachim Koerper, é assim premiado pela
primeira vez, tornando-se no segundo restaurante da Madeira a receber
tal distinção.
O Guia Michelin é o mais prestigiante guia de restaurantes do mundo,
figurando o William no catálogo para 2017, entre 21 restaurantes
portugueses.
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