Junho 2017
Junho, marca o início da animação de Verão na Região.
Seja com o Festival do Atlântico que invade o Funchal com espetáculos de música e fogo-de-artifício, ou
com as festas dos Santos Populares, a diversão é garantida!
Visite a Madeira, é mesmo aqui ao lado!

Festival do Atlântico
até 24 de junho
O Festival do Atlântico marca o início da época de Verão na Madeira, e é
um dos mais recentes eventos do calendário de animação turística.
Este evento contempla um diversificado conjunto de iniciativas culturais
distribuídas ao longo do mês de junho, sendo de realçar os espetáculos
piromusicais, o festival Raízes do Atlântico e a Semana Regional das
Artes.
Saiba mais aqui: http://festivaldoatlantico.visitmadeira.pt/

Meeting Canyoning Madeira
6 a 11 de junho
O Encontro de Canyoning é um evento organizado pelo Clube Naval do
Seixal e pela Federação Campismo Montanha Portugal (FCMP).
Esta iniciativa tem como principais objetivos dar a conhecer as enormes
potencialidades da Madeira para a prática desta atividade e incentivar o
convívio e a troca de experiências entre os praticantes. Inclui Workshops
e palestras abertas com a participação de pessoas de várias
nacionalidades.
Durante o evento, os participantes têm a oportunidade de percorrer
diversos canyons de diversas áreas da ilha, essencialmente no norte e
interior.
Festival Raízes do Atlântico
15 a 17 de junho
Organizado pela Direção Regional da Cultura o Festival Raízes do
Atlântico é um dos mais antigos festivais europeus de World Music e o
mais antigo de Portugal, ainda em atividade.
Depois das novidades da edição de 2016, quando o Raízes do Atlântico
se apresentou ao público como um festival renovado em termos de
imagem e programação mas também ao nível de local, data, e conceito,
a edição deste ano terá novamente a duração de três dias, mantendo
como objetivos uma maior internacionalização e o reforço da oferta
cultural da Região.
Para os espetáculos que, mais uma vez terão lugar nos jardins da
emblemática Quinta Magnólia, estão já confirmados nomes sonantes como Elza Soares (Brasil), Maria
Toledo (Espanha), Maia Barouh (Japão), entre outros músicos de renome nacional como Medeiros/Lucas
(Açores), Banda d’Além (Madeira) e Guilherme Órfão/ Beselch Rodriguez (Madeira e Canárias).

Festas de São João | Porto Santo
21 a 24 de junho
As festas de São João marcam o início das festividades de verão na ilha
do Porto Santo.
Fazem parte destas comemorações inúmeras atividades de âmbito
sociocultural, das quais se destacam as tradicionais "marchas populares"
na noite de São João.
As festas decorrem em toda a ilha mas as principais comemorações têm
lugar no centro da cidade de Vila Baleira. Na noite de São João, 23 de
junho, poderá assistir à marcha popular em que participam vários grupos
em representação dos diferentes sítios da ilha. De seguida, pode saltar à
fogueira e assistir a um concerto ao ar livre na Praça do Barqueiro.
Por toda a cidade há barracas de comes e bebes e muita animação que se mantém durante todos os dias
e noites em que decorrem as Festas de São João.
Volta à Madeira em Clássicos
24 e 25 de junho
O Clube de Automóveis Clássicos da Madeira organiza a Volta à Madeira
em Automóveis Clássicos, prova inscrita na FPAK (Federação Portuguesa
de Automóveis e Karting).
Este evento integra veículos antigos e clássicos, com as mais fiéis
recuperações e originalidade dos automóveis, realiza-se em dois dias de
prova à volta da ilha, percorrendo todo o tipo de estradas, quer as da
periferia, quer as de menor utilização e conhecimento no interior da ilha,
permitindo o contacto com a natureza e com a ruralidade madeirense.
Por se tratar de uma prova com bastante adesão e curiosidade pelos
entusiastas da especialidade, conta já com inscrições de alguns
participantes de origem estrangeira, através da utilização de viaturas cedidas por particulares.
Extreme Sailing Series™
29 de junho a 2 de julho
A Madeira volta a receber pelo segundo ano consecutivo, a 3ª. etapa do
campeonato de vela na modalidade “Stadium Racing” da Extreme Sailing
Series™.
Extreme Sailing Series™ um dos mais importantes e espetaculares
circuitos da vela mundial conta com a participação de 6 equipas: Land
Rover BAR Academy, Alinghi, SAP Extreme Sailing Team, Oman Air, Red
Bull Sailing Team e NZ Sailing Team, e trazem a bordo velejadores que
já passaram pela America’s Cup ou os Jogos Olímpicos, numa competição
que terá como palco central a Baía do Funchal.
A etapa madeirense das Extreme Sailing Series apresenta como novidade
a estreia em competição dos Flying Phantoms, num total de 16 catamarãs super velozes e leves (pesam
apenas 165 kg).
A entrada para a Race Village, com animação, área de comidas e bebidas, bancadas, situar-se-á no Cais
8 com acesso gratuito.
Prémios reconhecem qualidade hoteleira
Ao longo do ano as diversas unidades hoteleiras da Região têm vindo a
arrecadar prémios e distinções que dignificam e demonstram a qualidade
inerente a este destino.
O hotel Savoy Saccharum Resort & Spa, localizado na Calheta, ganhou
prémio ‘Top Quality 2017’ da TUI, enquanto que o hotel Belmond Reid's
Palace levou para casa a Chave de Platina 2017 do Guia Boa Cama Boa
Mesa.
O Hotel Meliá Madeira Mare, unidade do Grupo Meliá, conquistou
recentemente o prémio “Guest Review Award 2016”, atribuído pelo
Booking.com, enquanto que, os Prémios Trivago 2017 galardoaram 3
unidades hoteleiras regionais: o Belmond Reid’s Palace, o The Cliff Bay,
ambos no Funchal, e o Solar da Bica, este ultimo localizado em São Vicente, no norte da ilha da Madeira.
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O Hotel The Vine foi eleito, no passado mês de abril, vencedor do TripExpert - 2017 Expert’s Choice Award.
Este é um prémio que reflete as opiniões de Jornalistas e escritores de viagens profissionais. Menos de
2% de todos os hotéis do Mundo recebem tal distinção.
Porto Santo vai receber mais 1.100 passageiros
A ilha do Porto Santo tem este verão uma nova ligação aérea à capital
holandesa, Amesterdão, o que vai permitir pela primeira vez, a chegada
de 1.100 passageiros provenientes daquele mercado.
A nova ligação aérea da TUI é um voo triangular, porque tem paragem
na Madeira, mas em termos de ligações internacionais, o aeroporto da
ilha dourada recebe presentemente voos diretos do Reino Unido
(Londres, Birmingham e Manchester), da Alemanha (Dusseldorf) e de
Itália (Milão), maioritariamente concretizadas durante o verão.
Ainda aterram aeronaves provenientes da Dinamarca (Copenhaga e
Billund), de outubro a maio, com efeitos diretos e altamente positivos na
redução da sua sazonalidade.
Madeira na lista dos melhores 10 destinos da National Geographic
O destino Madeira conseguiu integrar-se nos 10 melhores lugares para
fazer férias de verão, de acordo com a lista publicada pela revista
National Geographic.
Destacando as Levadas como o ponto essencial “se está a sentir-se
aventureiro”, aquela revista descreve os caminhos abertos para levar
água até à população, como passagem obrigatória para todos os turistas
que se sintam mais aventureiros.
No entanto, ressalvam que as Levadas têm diversos níveis de dificuldade,
indicando que devem ter cuidado na escolha do percurso.
Fique a conhecer melhor esta maravilha, património natural da UNESCO
desde 1999: Levadas da Madeira

3

