Agosto 2017

O mês de agosto na Madeira é conhecido pelos típicos arraiais.
Pode ainda escolher entre a frescura verde da floresta Laurissilva, na ilha da Madeira, ou o dourado quente
da magnífica praia de areia do Porto Santo.
O tempo quente e o mar proporcionam também as condições ideais para a prática de desportivos
aquáticos.
Festa do Vinho Madeira
27 de Agosto a 10 de Setembro
A Festa do Vinho Madeira realiza-se por altura das vindimas e reflete a
importância sócio económica do Vinho da Madeira, num evento que
procura reconstituir os velhos hábitos da população madeirense desde o
início do povoamento da ilha.
Para aqueles que desejam seguir mais de perto o evento, a tradicional
vindima ao vivo realiza-se na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos
e é animada por bandas filarmónicas e grupos de folclore, com
gastronomia regional, tradições vivas e desenrola-se entre o Funchal,
onde decorrem diversas atividades de animação e quadros vivos, e o
Estreito de Câmara de Lobos, com espetáculos e atividades diversas,
relacionadas com esta temática. Na baixa do Funchal na Avenida Arriaga encontram-se, a Exposição do
Vinho e o Pavilhão do Conhecimento do Vinho Madeira, bem como as atuações de grupos folclóricos.
De salientar a realização da Semana Europeia de Folclore no auditório do Jardim Municipal, que dá início
à Festa do Vinho e que possibilita o intercâmbio entre Grupos Folclóricos oriundos de vários pontos da
Europa. Na Praça do Povo, foi criada a Wine Village como um grande espaço dedicado ao vinho nas suas
diversas vertentes.
No decurso destas festas estão sempre presentes nas já tradicionais casinhas, os produtores de Vinho.
Em setembro, conheça o Festival Colombo
Com o Festival Colombo, pretende-se fazer uma homenagem à época em
que o mercador genovês residiu na ilha de Porto Santo, envolvendo o
areal e a cidade de Vila Baleira num ambiente quinhentista.
O programa do Festival inclui: uma feira quinhentista, o desembarque de
Colombo e sua receção pelo Capitão Donatário da ilha, um banquete ao
ar livre, a reconciliação de Colombo com o seu futuro sogro Capitão
Donatário Bartolomeu Perestrelo, ataques à ilha por parte de piratas
mouros e tropas castelhanas, espetáculos de teatro e uma animação
constante e permanente por parte de bobos, histriões, bufões,
trampolineiros, saltimbancos, trapezistas, acrobatas e malabaristas.
O mercado quinhentista homenageia o quotidiano e a rotina, o mais
rigoroso possível da época, retratando-se a vivência dos artesãos, almocreves, tendeiros e bufarinheiros,
mercadores e marinheiros, revivendo as peripécias da paz e da guerra, com a encenação de ataques de
piratas ao longo do areal, que este ano decorre entre 14 e 16 de setembro.

Madeira apresenta 13 praias com Bandeira Azul
A Associação Bandeira Azul da Europa galardoou, este ano, treze praias
do arquipélago da Madeira.
A Bandeira Azul é um símbolo de qualidade ambiental atribuído
anualmente às praias e marinas que se candidatam e cumpram critérios
como a Qualidade da Água, Informação e Educação Ambiental, Gestão
Ambiental e Equipamentos e Segurança e Serviços.
As praias galardoadas estão distribuídas por seis Municípios sendo o do
Funchal o que apresenta maior número de praias galardoadas,
nomeadamente cinco. No Município do Porto Santo podemos contar com
três e, em Santa Cruz, mais duas. Os Municípios do Porto Moniz, Santana
e São Vicente possuem também uma praia galardoada.
Hotel Paul do Mar remodelado
O Hotel Paul do Mar, localizado na Calheta, sofreu intervenções gerais na
sua infraestrutura, com o objetivo de remodelar a unidade hoteleira.
As principais intervenções incidiram na recuperação das fachadas do
hotel, decoração dos interiores (áreas comuns e quartos) e, sobretudo,
na recuperação integral da esplanada do restaurante, do jardim exterior
e da zona da piscina.
O principal objetivo desta renovação foi aliar modernidade ao conforto,
proporcionando um ambiente mais requintado ao Hotel.
O Hotel encontra-se numa das zonas de eleição da Madeira, para os
amantes de surf e conta ainda com um restaurante, o ‘One Season’, que
oferece uma cozinha típica da região ou portuguesa, sendo a sua principal
especialidade, os produtos do mar.
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