Fevereiro de 2017

Na última semana de fevereiro a cidade do Funchal irradiará alegria e boa disposição e ninguém ficará
indiferente às festividades carnavalescas que contagiarão tudo e todos.
Saiba como viver o Carnaval na Madeira.
MOF - Festival de Orientação da Madeira
9 a 12 de fevereiro
O Clube de Montanha do Funchal (CMOF) promove o Festival de
Orientação da Madeira, uma prova a decorrer entre 9 e 12 de
fevereiro.
A Orientação é um desporto recente em Portugal, mas tem já mais de
100 anos de existência enquanto desporto organizado (terá sido em
Bergen, na Noruega, no ano de 1897, que se organizou a primeira
atividade desportiva de Orientação) e é uma das modalidades
desportivas que mais tem crescido nos últimos anos.
A competição concilia-se com o lazer, num espaço que proporciona
um permanente contacto com a Natureza. Cada pessoa escolhe o seu
ritmo em função dos desafios que determinou, encontrando-se
consigo mesma e, simultaneamente, permitindo conhecer novas
pessoas, fazer novos amigos. Para mais informações consultar o site: http://oricmof.wixsite.com/mof17
Festa dos Compadres
16, 18, 19 e 23 de fevereiro
A Festa dos Compadres marca a abertura da época de Carnaval na
Madeira, uma tradição com mais de 50 anos celebrada com grande
entusiasmo no município de Santana.
É um evento conhecido pela sua originalidade, marcado pelas suas
divertidas figuras gigantes que desfilam humor, cor e alegria pelas
ruas desta pitoresca cidade localizada no norte da ilha da Madeira.
Mais informação em: www.cm-santana.com

Festas de Carnaval
22 de fevereiro a 1 de março
As festividades de Carnaval constituem um importante cartaz
turístico, espelhando as características culturais do povo madeirense,
com toda a sua alegria, espontaneidade e simpatia.
Celebradas nos moldes que as projetaram ao longo de várias décadas,
esta é uma das festas regionais mais animadas e que atrai tanto
turistas como locais.
Consulte o programa detalhado em: www.visitmadeira.pt

Porto Santo Ultra Trail
4 de março
A Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira volta a
organizar o Ultra Trail do Porto Santo, renovando o formato deste
evento que se realiza anualmente na ilha dourada.
O Porto Santo Ultra Trail terá três provas que cobrirão a ilha de lés a
lés: a principal com 42 km, a secundária com 21 km e uma mais
pequena com 7.5 km.
A competição integra o primeiro Campeonato Regional de Trail na
distância de Meia Maratona e de Maratona.

Sabia que…
O Entrudo constituía uma brincadeira de loucas correrias, incluindo
batalhas de água, de farinha, de ovos e de tomates, antes de surgirem
as batalhas de serpentinas?
No Funchal existia uma área particularmente animada na Terça-Feira
Gorda, onde decorria este alvoroço: situava-se bem no centro da
cidade, num troço da Rua da Carreira, entre o Largo da Igrejinha e a
Rua de São Francisco, alongando-se, por vezes, até à Travessa do
Freitas. A folia durava três horas e quem se atrevia a atravessar esta
área sujeitava-se às regras do Carnaval, sendo que nem os polícias
escapavam a estes “ataques”.
Todo este ambiente era vivido intensamente e o desfile, que
começava às 14 horas, era sempre aguardado com ansiedade. As
partidas, o cortejo de mascarados e de calhambeques sem capota e
a multidão nos passeios, nas varandas e janelas davam cor, alegria e animação a esta moldura de folia
carnavalesca. Uma tradição que foi extinta no final da década de 40 do século XX.
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