Janeiro de 2017

É tempo de despedir as “Festas Natalícias” que deixam saudades.
É tempo de “varrer os armários” e de traçar novos projetos, em mais um ano que se inicia, com alegria
e, sobretudo, com esperança.
Festas de Santo Amaro
15 de janeiro
Sabia que no dia 15 de janeiro, os madeirenses celebram o Santo Amaro
e que dedicam, esta altura, ao “varrer dos armários”?
Trata-se de uma tradição popular que dita o fim das festas natalícias na
Madeira, data em que as famílias desmontam os presépios e todas as
decorações natalícias, partilhando e saboreando as últimas iguarias.
O concelho de Santa Cruz assinala esta efeméride, em homenagem ao
seu padroeiro, através da realização de uma animada festa popular
madeirense – “arraial” – naquela cidade.

Maratona do Funchal
29 de janeiro
A Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM)
organiza este importante evento desportivo internacional.
Esta iniciativa desportiva é composta por três provas a Maratona do
Funchal (42.195,00 metros), a Meia Maratona do Funchal (21.097,50
metros) e a Mini Maratona do Funchal (5.900 metros).
Este evento, a exemplo de anteriores edições, decorrerá num percurso
em terreno plano, quase na sua totalidade num circuito fechado e com
um excelente enquadramento paisagístico, proporcionando um saudável
convívio de competição entre atletas de diversas nacionalidades.

Festas de Carnaval 2017
22 de fevereiro a 1 de março
As Festas de Carnaval, um dos principais cartazes turísticos do destino
Madeira, animarão uma vez mais o centro do Funchal.
Durante uma semana inteira, a cidade amanhecerá ao som de Bandas
Filarmónicas, samba e marchas carnavalescas que levarão a boa
disposição a toda a baixa citadina.
Na noite de Sábado, dia 25, é a vez do grande Cortejo Alegórico sair à
rua e mostrar a enorme criatividade das diversas Trupes que irão desfilar
neste colorido e animado cortejo, ultrapassando o milhar de foliões.
A complementar este período festivo, decorrerá na terça-feira de
Carnaval, dia 28, o Cortejo Trapalhão.
Este é o dia em que o Funchal explode de boa disposição!
Milhares de foliões irreverentes, provenientes de todos os cantos da Região, a meia tarde desfilam perante
uma multidão de naturais e estrangeiros que são contagiados por este ambiente de caricatura audaz. A
finalizar este cortejo alegórico decorrerá um espetáculo de variedades na Praça do Povo onde serão
entregues prémios aos mais criativos.

Festas populares: Os arraiais
Os arraiais constituem festas populares, geralmente de carácter
religioso, decoradas por muitas luzes e flores e animadas por grupos
folclóricos, bandas filarmónicas e por grupos musicais locais ou
continentais.
Neles são frequentes os despiques (cantos populares improvisados) entre
os romeiros que vêm pagar promessas aos seus santos padroeiros.
Nestas festas terá a oportunidade de comer uma espetada em pau-delouro, acompanhada por bolo-do-caco e vinho seco ou cerveja com
laranjada.
Os arraiais mais conhecidos são o da Senhora do Monte (Funchal),
Senhora do Loreto (Calheta), o Senhor dos Milagres (Machico), a Senhora
da Graça (Calheta), Nossa Senhora da Saúde (Lameiros), o Santíssimo Sacramento (São Vicente) e
Senhor Bom Jesus (Ponta Delgada). Na ilha do Porto Santo também se vivem os arraiais com igual
intensidade, destacando-se o S. João e a Senhora da Graça.
Venha participar num dos nossos arraiais e conhecer a alma da Madeira!
Novo voo liga a Madeira à Suíça
A companhia aérea Easyjet iniciou no dia 6 de dezembro, uma nova rota
entre Basileia e a Madeira.
A nova ligação desde a Suíça terá uma frequência semanal às terçasfeiras e prevê-se que sejam disponibilizados mais de 15.000 lugares até
setembro de 2017.
De modo a assinalar este voo inaugural, o Aeroporto Internacional da
Madeira brindou os passageiros à chegada ao Funchal com oferta de bolo,
Vinho Madeira e flores.
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