Julho 2017

A Madeira continua em festa!
O mês de julho é rico em termos de animação, com especial destaque para eventos culturais e
desportivos. Fique a par de todas as novidades para este mês!
Funchal Jazz
13 a 15 de julho
O Funchal Jazz acontece no Parque de Santa Catarina e conta com três
dias de atuações de alguns dos mais prestigiados artistas e grupos
nacionais e internacionais do mundo do jazz.
Constituindo uma referência no calendário cultural da região, invade a
cidade do Funchal com animação na rua e nos bares, entre outras
atividades programadas para os dias em que decorre o festival.
Se é amante de música, não perca estas noites de Verão, povoadas pelos
sons inconfundíveis do Jazz!
Para mais informação consulte https://www.funchaljazzfestival.org/

Regata Transquadra
20 a 28 de julho
No dia 16 de julho, será dada partida, em Lorient, França, e desde
Barcelona no dia 12 de julho, para a mais importante corrida
transatlântica à vela, a Transquadra, que apresenta como escala o
Arquipélago da Madeira, terminando na ilha de Martinica.
Esta prova que conta com a participação de 97 embarcações, conclui a
primeira etapa na marina da Quinta do Lorde, a partir do dia 20 de julho.
No dia 28 de julho será dada a largada em direção à última etapa, no
outro lado do oceano Atlântico, a ilha da Martinica.
Consulte o site oficial: http://www.transquadra.com

NOS Summer Opening
21 e 22 de julho
O anfiteatro do Parque de Santa Catarina é o cenário para a 5ª edição
do “NOS Summer Opening”.
Este festival de música urbana conta este ano com a participação de
alguns artistas e bandas de renome no panorama musical regional,
nacional e internacional, nomeadamente, Seu Jorge, Nelson Freitas,
Mundo Segundo & Sam The Kid, Bezegol, Dillaz, Átoa e os Men On The
Couch.
Aproveite as noites amenas do Funchal para descontrair ao som da
música atual num cenário natural fantástico!
Mais informações em http://www.summeropening.pt/

Feira Gastronómica de Machico
28 de julho a 6 de agosto
Esta iniciativa da Câmara Municipal de Machico tem como objetivo
principal a divulgação da gastronomia regional, com especial destaque
para as iguarias deste concelho do leste da ilha da Madeira.
O evento oferece ainda muita animação, concertos de música ao vivo e
atrações musicais a nível regional e nacional, numa semana cheia de
sabores, petiscos e comida típica à beira-mar.
No fim do mês, venha saborear os petiscos madeirenses, na baía onde
aportaram pela primeira vez, os descobridores portugueses!

Rali Vinho da Madeira
3 a 5 de agosto
O Rali Vinho da Madeira é considerado a maior manifestação
automobilística de toda a Região, competição desportiva que se realiza
no princípio de agosto.
O Club Sports da Madeira promove o tradicional, e já histórico, Rali Vinho
Madeira, um evento desportivo que atrai inúmeros curiosos e
apaixonados do desporto automóvel que se concentram em massa ao
longo das estradas regionais para assistir à passagem dos bólides e à
destreza dos pilotos.
Vários troços de estrada ficam condicionados ao trânsito, pelo que se
aconselha uma visita à página oficial da organização para informação
mais detalhada. Saiba mais em: http://ralivm.com/2017/pt
Vote no destino Madeira!
Até 6 de agosto
O Destino Madeira concorre novamente aos World Travel Awards (WTA),
considerados os “óscares do turismo”.
A votação para a 1.ª fase deste concurso, em que a Madeira integra a
Região Europa, está já a decorrer até 6 de agosto.
Os galardões dos WTA são atribuídos através de uma votação online,
sendo que os votos dos profissionais de turismo contam como dois votos
e os do público em geral como um voto. O processo de votação é simples
e implica uma inscrição que garante uma única votação por pessoa. De
notar que, para ser aceite como profissional de turismo, deverá ser usado
um email de empresa e nunca um email pessoal.
A ilha que ganhar a votação desta categoria passará à fase mundial do concurso, cuja votação decorrerá
no último trimestre de 2015; por isso, não se esqueça de votar na Madeira, o seu destino preferido!
Lista das nomeações da RAM aos "Óscares" do Turismo
Vote até 6 de agosto
A organização dos World Travel Awards (WTA) revelou os nomeados para
2017 nas várias categorias regionais.
A Região Autónoma da Madeira conseguiu nomeações em várias áreas.
Esta iniciativa, para além de eleger as melhores unidades hoteleiras
europeias, também elege os melhores hotéis de cada país.
Qualquer
cidadão
poderá
votar
nestes
"turióscares"
em
http://www.worldtravelawards.com/vote, sendo que cada voto dos
profissionais de turismo vale por dois.
A votação online está já a decorrer até ao dia 6 de agosto.
Os nomeados madeirenses aos WTA são:
Europe's Leading All-Inclusive Resort 2017
Pestana Porto Santo All Inclusive Beach & Spa Resort, Portugal
Europe's Leading Boutique Hotel 2017
The Vine Hotel, Portugal
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Europe's Leading Design Hotel 2017
The Vine Hotel, Portugal
Europe's Leading Family Resort 2017
Quinta do Lorde Resort, Hotel & Marina, Portugal
Europe's Leading Island Resort 2017
Belmond Reid's Palace, Portugal
Quinta do Lorde Resort, Hotel & Marina, Portugal
Savoy Saccharum, Portugal
Europe's Leading Seafront Resort 2017
Quinta do Lorde Resort, Hotel & Marina, Portugal
Europe's Most Romantic Resort 2017
Quinta do Lorde Resort, Hotel & Marina, Portugal
Portugal's Leading Boutique Hotel 2017
Quinta da Bela Vista Madeira Hotel
The Vine Hotel
Portugal's Leading Design Hotel 2017
Quinta da Casa Branca
Portugal's Leading Green Hotel 2017
Galo Resort Madeira
Quinta do Lorde Resort, Hotel & Marina,
Portugal's Leading Hotel 2017
Belmond Reid's Palace
Portugal's Leading Hotel Suite 2017
Presidential Suite @ Belmond Reid's Palace
Portugal's Leading Resort 2017
Pestana Porto Santo All Inclusive Beach & Spa Resort
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!
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