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O mês de Outubro marca a chegada do Outono, conduzindo a novas experiências e sensações, potenciadas
por diversas manifestações culturais, musicais e festas religiosas que preenchem, com muita animação e
alegria, os fins de tarde um pouco por toda a Região.
Aproveite ainda para participar em mais uma edição do Festival da Natureza!
Festival da Natureza da Madeira
De 4 a 9 de outubro
Sinta e mergulhe na paisagem à sua volta! Respire fundo e renda-se
aos encantos de uma ilha que inspira emoção e aventura!
Durante uma semana, a Madeira promove a sexta edição deste evento
e celebra junto dos seus visitantes o que há de melhor na Natureza.
Com este festival, o destino Madeira pretende potenciar e promover o
turismo ativo de uma forma sustentável. A interação e a descoberta
da oferta da Madeira a este nível, com base num programa apelativo
e dinâmico, reúnem os ingredientes necessários para que este festival
surpreenda e ultrapasse todas as expectativas.
Tanto em terra como no ar ou no mar, as escolhas são mais que muitas
e todos podem experienciar inúmeras atividades, num leque de oferta
variado e destinado a todas as faixas etárias, numa festa que associa o desporto, a animação, a etnografia
e a cultura madeirense.
Descubra este desafio que espera por si em: http://madeiranaturefestival.visitmadeira.pt
Madeira Ocean Race
8 e 9 de outubro
O Madeira Ocean Race é um evento desportivo de Canoagem de Mar,
organizado pelo Clube Naval do Funchal, que conta com o apoio da
Federação Portuguesa de Canoagem, da Associação Regional de
Canoagem da Madeira e do Turismo da Madeira.
Esta competição desportiva realiza-se ao longo da costa sul da ilha
em embarcações próprias de surf ski, iniciativa que conta com a
participação dos melhores canoístas do mundo nas modalidades SS1
e SS2.
Em termos de programa, estão previstas duas provas principais
respetivamente no dia 8 de outubro (sábado), dia que assinala a
primeira etapa desta prova entre a praia da Calheta e a Ribeira Brava
(12km) e, no dia 9 de outubro (domingo), a segunda etapa,
compreendida entre a Ribeira Brava e o Funchal (16km).
Acompanhe todas as etapas desta competição em: http://www.clubenavaldofunchal.com
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Madeira Island Internacional Swim Marathon (MIISM)
De 15 a 1 de outubro
Realizar-se-á na Madeira a 3ª edição do Madeira Island Internacional
Swim Marathon (MIISM), uma iniciativa desportiva organizada pelo
Clube Naval do Funchal em parceria com a Associação de Natação da
Madeira.
Ao longo de uma semana acontecerá um conjunto de atividades lúdicas
e desportivas como travessias entre cidades (Camara de Lobos –
Funchal; Santa Cruz – Machico); Fun Races de Stand Up Paddle, kid
Races, Passeios de BTT e Jeep Safaris, para além das provas oficiais
que decorrerão na baía da Quinta Calaça.
As provas são direcionadas a amadores e profissionais.
Saiba mais sobre esta prova em: http://www.clubenavaldofunchal.com
Festival de Órgão da Madeira
De 21 a 30 de outubro
Promovida pela Direção Regional da Cultura, esta iniciativa cultural
consiste num ciclo de doze concertos com recitais protagonizados por
mestres organeiros de renome nacional e internacional.
Estes espetáculos com entrada livre, terão por palco central alguns
espaços litúrgicos de referência, como a Sé Catedral, a Igreja do
Colégio, a Igreja de São Pedro, a Igreja de Nossa Senhora de
Guadalupe (Porto da Cruz), entre outros.
O Festival de Órgão da Madeira pretende assim dar a conhecer e
consolidar um dos recentes projetos desta entidade no que respeita
à recuperação de um património cultural quase desconhecido, bem
como enriquecer e promover a descentralização da oferta cultural
organística madeirense.
A sétima edição conta com algumas novidades nomeadamente algumas atividades direcionadas para as
crianças e ainda com uma exposição alusiva a estes instrumentos.
Read further information at: http://www.festivaldeorgaodamadeira.com
Funchal Eco Trail
22 de outubro
A cidade do Funchal está incluída numa rota de provas internacionais
de Eco Trail, uma variante de trail running, que se distingue por incluir
um circuito urbano.
A prova no Funchal constituirá um grande desafio, pois é a primeira
que realizará no sul da Europa.
Nos próximos 3 anos o Funchal vai passar a figurar num calendário
internacional de provas de Eco Trail, colocando a capital da Madeira no
mapa deste desporto. Através de uma parceria internacional e local,
todas as condições estão reunidas para a realização deste evento de
excelência e qualidade.
Estão previstas 3 provas divididas por diversos escalões,
respetivamente nas distâncias de 80, 40 e 18 km.
Descubra mais sobre este evento no site oficial em http://www.ecotrailmadeira.com/
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Madeira nomeada para Melhor destino insular do Mundo - WTA
O Destino Madeira, depois de ter sido eleito no passado mês de
setembro como "Europe´s Leading island destination" (Melhor Destino
Insular da Europa), concorre agora ao título mundial da World Travel
Awards na categoria de "World´s Leading Island Destination" (Melhor
Destino Insular do Mundo).
Concorrem nesta categoria, outros destinos turísticos de referência
nomeadamente, Bali (Indonésia), Barbados, Cook Islands, Creta
(Grécia), Jamaica, Maldivas, Maurícias, Seychelles, Sicília, Santa Lucia
e Zanzibar (Tanzânia), num processo de votação que decorrerá entre
23 de setembro a 24 de outubro.
Criados em 1993, os “World Travel Awards”, realizam-se uma vez por
ano e destinam-se a reconhecer, premiar e celebrar a excelência em
todos os setores da indústria do turismo à escala global.
A cerimónia de entrega de prémios está agendada para o dia 2 de dezembro, nas Maldivas.
Na hotelaria, a única unidade a título nacional a concorrer na categoria “Melhor Hotel Design do Mundo”
será o hotel “The Vine”, unidade recentemente galardoada com prémio de “Melhor Design Hotel & Spa da
Europa” 2016.
Para aceder à votação consulte o site oficial: https://www.worldtravelawards.com/vote
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