Outubro, 2017

O clima ameno e a temperatura ainda muito agradável neste mês convidam a um passeio pedonal pelo
centro do Funchal e a um relaxante descanso numa esplanada.
Fique a conhecer todas as razões para visitar o arquipélago em outubro!
Festival da Natureza da Madeira
até 8 de outubro
Sinta a paisagem à sua volta, mergulhe nela e respire fundo!
Renda-se aos encantos de uma ilha que emana energia e inspira emoção
e aventura.
Durante uma semana, o Turismo da Madeira promove mais uma edição
do Festival da Natureza e celebra junto dos seus visitantes o que de
melhor existe no arquipélago.
Tanto em terra como no ar ou no mar, as escolhas serão mais que muitas
e todos poderão experienciar atividades num leque de oferta variado e
destinado a todas as faixas etárias. A estas atividades juntam-se muitas
outras, numa festa que associa o desporto, a animação, a etnografia e a
cultura madeirense. Para mais informações visite o microsite do Festival da Natureza da Madeira.
VIII Festival de Órgão da Madeira
20 a 29 de outubro
A Direção Regional da Cultura (DRC) irá promover a oitava edição do
Festival de Órgão da Madeira.
Esta iniciativa cultural consiste num ciclo de concertos que decorrerão
em espaços litúrgicos de referência da Madeira.
Este evento contará com uma panóplia de recitais protagonizados por
mestres organeiros de renome nacional e internacional.
O Festival de Órgão da Madeira pretende dar a conhecer o rico património
cultural
da
Região.
Saiba
mais
informação
em:
https://www.facebook.com/madeiraorganfestival/

Madeira Internacional Swim Marathon
27 a 29 de outubro
Terá lugar mais uma edição deste evento de natação de águas abertas,
organizado pelo Clube Naval do Funchal, em parceria com a Federação
Portuguesa de Natação e Associação de Natação da Madeira.
Com provas de 1500 metros, 5 km, e 10 km, a prova contará com a
participação de 60 atletas de topo desta modalidade de águas abertas,
entre estrangeiros e de nadadores da Seleção Nacional.
O objetivo é atrair um número cada vez mais expressivo de praticantes
desta modalidade desportiva, encontrando na Madeira o cenário ideal de
águas cristalinas!
Saiba mais: http://www.clubenavaldofunchal.com/iv-madeira-islandinternational-swim-marathon-2017/

Madeira eleita o Melhor Destino Turístico Insular da Europa!
Pelo segundo ano consecutivo, e pela quarta vez desde a primeira
participação, o Destino Madeira foi eleito pelos World Travel Awards o
melhor destino turístico insular na Europa (Europe's Leading Island
Destination 2017), naqueles que são considerados os “oscares do
turismo”.
A Madeira concorreu nesta categoria ao lado de destinos turísticos como
as ilhas Canarias, Chipre, as Baleares, Creta, Guernsey, Jersey, Malta,
Sicilia, Açores e Sardenha.
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.
O peso maior das votações coube aos profissionais do turismo e agentes de viagens localizados em mais
de 200 países de todo mundo. Visite este destino reconhecido pela sua excelência!
Funchal conta com novo Museu
Abriu recentemente, na cidade do Funchal, o Museu de Ótica da Madeira,
onde está em permanente exposição objetos associados à ótica, desde
máquinas fotográficas a equipamento topográfico.
O museu tem mais de duas mil peças, oriundas de todo o Mundo, as mais
antigas datadas do século XVIII e que foram sendo colecionadas por um
entusiasta madeirense ao longo dos últimos 50 anos.
Localizado na Rua das Pretas, num edifício classificado de traça antiga
madeirense e datado do final do seculo XIX, o museu desperta interesse
pela coleção diversificada que apresenta e a raridade de alguns dos seus
objetos, que incluem ainda telescópios, projetores de filmes,
microscópios, entre muitos outros.
Sabia que…
... o saque do Funchal, levado a cabo por franceses a 3 de Outubro de
1566, deu origem a uma lenda relacionada com a Nossa Senhora do
Monte?
São várias as lendas de Nossa Senhora do Monte que passaram, de
geração em geração, desde os primórdios do povoamento até aos nossos
dias.
Foi nesse ano que aportaram à Madeira corsários franceses da religião
de Calvino que invadiram, saquearam e roubaram a nossa ilha.
Conta a lenda que estes hereges após roubarem as pratas da Sé, de
Santa Clara e de outras Igrejas, também decidiram levar a imagem da
Senhora do Monte. Um dos huguenotes deitou as mãos à imagem de
Nossa Senhora do Monte e ao se aperceber que ela não era tão valiosa quanto o esperado, atirou-a contra
os degraus de pedra do templo para a despedaçar.
Porém, para azar do corsário, uma lasca de pedra saltou e espetou-se-lhe no coração, morrendo ali,
instantaneamente.
Visite a Madeira e venha conhecer todas as lendas e curiosidades históricas inscritas e descritas em livros
e no património edificado.
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