Abril de 2017

Este mês mude de cenário! Aproveite os feriados, tire partido do clima ameno e venha celebrar a
Primavera na Madeira. Preste homenagem à natureza na Festa da Flor e descubra os muitos encantos que
este destino tem para oferecer. Madeira: você podia estar aqui!
Madeira Film Festival
17 a 23 de abril
A 6ª edição do evento apresentará um leque variado e ousado de filmes,
no total de 18 longas-metragens e 12 curtas, incluindo 2 ante estreias
nacionais e uma ante estreia mundial.
As longas-metragens desta edição do festival serão exibidas em parceria
com as distribuidoras portuguesas, e ainda, uma longa-metragem
chinesa, fruto da parceria com o Shanghai International Film Festival e
a Embaixada da China.
Serão ainda apresentados no Salão Nobre do teatro Municipal Baltazar
Dias, e em parceria com o M ITI, os 10 filmes selecionados para
apresentação na categoria de Cinema Digital Interativo.
Para além dos filmes, o festival terá a usual oferta de diversas masterclasses e talks com Vinho Madeira,
assim como, uma oferta social alargada com festas, jantares, concertos musicais, convívios com os
realizadores, atores e convidados, e ainda passagens de moda de estilistas internacionais.
Madeira Ultra Trail
19 a 23 de abril
O Clube de Montanha do Funchal irá organizar este mês, a 6ª edição do
MIUT - Madeira Island Ultra Trail, uma prova de corrida de montanha,
que propõe aos seus participantes uma travessia com passagens pelos
cumes mais altos da ilha.
Este ano, o MIUT conseguiu reunir uma lista de inscritos de luxo, com
mais de 60 atletas com elevada cotação no índice de performance do
ITRA – Internacional Trail-Running Association, sendo que, mais de 40
figuram no ranking dos atletas de Elite.
O evento é composto por quatro provas: MIUT, Ultra, Marathon e Mini,
todas elas de formato linear, non-stop. O MIUT integra ainda o calendário
de 2017 do UTWT (Ultra Trail World Tour) e é pontuável para o Campeonato Ultra Endurance (Series 150).
Os percursos das 4 provas atravessam zonas pertencentes aos concelhos do Porto Moniz, Calheta, Ponta
do Sol, Ribeira Brava, São Vicente, Santana, Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico.
Para mais informações consulte: http://madeiraultratrail.com
Madeira Fashion Weekend
22 e 23 de abril
Realizar-se-á pela primeira vez na Madeira, um evento de moda que
pretende realçar não só as caraterísticas cénicas da ilha, mas também
promove-la simultaneamente como potencial centro de moda.
O Madeira Fashion Weekend terá lugar no Hotel Pestana Casino Park, no
Funchal. É um projeto ousado que irá reunir moda, musica e dança.
Estilistas regionais, nacionais e internacionais terão a oportunidade de
apresentar os seus trabalhos na passerelle, ao som de músicos e
bailarinos que irão enriquecer o espetáculo ao som de diversos ritmos.
Para mais informações, consulte o site oficial do evento:
http://www.madeirafashionweekend.com/

Festa da Flor
4 a 21 de maio
Na Madeira, germinam espécies florais originárias de inúmeras zonas do
planeta.
É neste contexto e na enraizada predileção dos madeirenses pela
jardinagem que se iniciaram os eventos que culminaram no atual cartaz
turístico Festa da Flor da Madeira.
No corrente ano subordinada ao tema: Vamos Florir a Madeira, esta Festa
primaveril, cuja procura turística é incessante, tendo vindo a crescer em
conteúdos programáticos, como em tempo, prolongando-se atualmente
por três semanas.
Mantendo-se o especial enfoque no cortejo alegórico da Flor e nas
decorações, quadros vivos e animação na baixa citadina, outras atividades abrangem cada vez mais
turistas e residentes, permitindo o “despertar dos sentidos”, nomeadamente através da realização de
workshops que incluem a degustação vínico-gastronómica, experiência de execução de artesanato
(bordado Madeira, embutidos, etc), e até atividades decorativas como construção dos tradicionais tapetes
florais.
Muito associada à infância por ocorrer na Primavera, estação do ano propícia à floração, a Festa da Flor é
cada vez mais inclusiva, para além do Muro da Esperança que conta com a participação de mais de um
milhar de crianças, também será construído o Muro da Solidariedade.
Recentemente o evento passou a incluir um outro cortejo, o desfile de automóveis clássicos, devidamente
associado à temática da flor, cujos automóveis (carros e motas), são posteriormente expostos, permitindo
que estas máquinas, que integram um dos mais conceituados parques de automóveis clássicos do país,
possam ser melhor apreciadas por todos os entusiastas.
11 Localidades da Madeira concorrem às 7 Maravilhas
A organização das "Sete Maravilhas de Portugal" divulgou as 332 aldeias,
das sete regiões do país, que foram apuradas para a próxima edição do
concurso.
Entre as 332 aldeias do país, encontram-se nomeadas onze localidades
da Madeira, em várias categorias: Arco de São Jorge, Espigão, Furna e
Curral das Freiras concorrem na categoria de Aldeia Remota. Madalena
do Mar e Porto Moniz candidatam-se na categoria Aldeias do Mar. Chão
da Ribeira, no Seixal e Ilha, em Santana, foram selecionadas na categoria
Aldeias em Áreas Protegidas, a Lombada dos Esmeraldos na Ponta do Sol
surge na categoria Monumento. A Serra de Água concorre como Aldeia
Ribeirinha. O Faial foi selecionado na categoria de Aldeia Rural. O Curral
das Freiras tem ainda uma segunda nomeação na categoria Aldeia Autêntica.
O painel de especialistas, constituído por um grupo de sete elementos por região, começa a votar esta
semana e a escolha prolonga-se até dia 31 de março.
Das 332 aldeias, serão escolhidas as sete melhores de cada uma das sete categorias, num total de 49
aldeias, cujas pré-finalistas serão conhecidas a 7 de abril.
Binter aumenta voos desde Canárias
Foi no dia 26 de março que a companhia aérea Binter aumentou o
número de voos semanais desde o Arquipélago das Canárias.
A empresa, vai começar a ligar os dois arquipélagos, regularmente, duas
vezes por semana, aos domingos e às quintas-feiras, tornando assim
este serviço regular, ou seja, vai passar a desenrolar-se ao longo de todo
o ano.
Além disso, nos meses de verão vai reforçar o número de voos para a
Madeira, no sentido de atender à crescente procura por parte dos
passageiros. Durante os meses de julho, agosto e setembro, a Binter irá
aumentar a frequência semanal e oferecer ligações diárias entre a ilha
de Gran Canária e a ilha da Madeira, e ainda, irá ligar três vezes por
semana a Madeira à ilha de Tenerife, com ligações às segundas, sextas-feiras e sábados (este último a
partir de 22 de julho.
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