Maio de 2017
O destino Madeira conhecida pelo seu clima de Primavera eterna e pela paisagem exuberante, além de
ser um local privilegiado para relaxar, é também um destino rico em animação e o mês de maio não é
exceção. Venha conhecer uma programação multifacetada de eventos que com toda a certeza vão criar
um espaço especial nas suas memórias e (re)descobrir o encanto da Festa da Flor.
Festa da Flor
até 21 de maio
Este ano a Festa da Flor, subordinada ao tema “Vamos Florir a Madeira”,
iniciou os festejos no dia 4, com a construção de delicados tapetes florais,
com as inaugurações do Mercado das Flores e da Exposição da Flor nas
placas centrais da Avenida Arriaga e ainda com a atuação de grupos
folclóricos e etnográficos.
Pela manhã de sábado, 6 de maio, milhares de crianças desfilam entre a
Avenida Arriaga e a Praça do Município para, simbolicamente num apelo à
Paz, colocarem a sua flor no “Muro da Esperança”. Esta celebração termina
com uma largada de pombos e um espetáculo infantil.
No dia 7 de maio, domingo, o Cortejo Alegórico da Flor, que conta com
mais de um milhar de figurantes, percorre a avenida marginal do Funchal, engalanando-a com belas flores
e frescos aromas. No dia 14 de maio terá lugar o “Madeira Auto Parade”, uma iniciativa que encerra, em
alta, as celebrações alusivas à Festa da Flor de 2017.
Enduro World Series
13 e 14 de maio
A Madeira recebe, pela 1ª vez, em Machico, a 3.ª etapa do Campeonato
do Mundo de Enduro (Enduro World Series – EWS).
A Região juntar-se-á assim a destinos como a Nova Zelândia, Austrália,
Irlanda, França, Estados Unidos, Canadá e Itália, locais onde irão
decorrer as restantes 7 etapas deste campeonato.
A prova de BTT trará à Madeira cerca de 900 pessoas, entre atletas,
treinadores, fisioterapeutas, familiares e amigos, integrando assim a
Região Autónoma da Madeira, entre os melhores locais a nível mundial
para provas de Mountain Bike.
Festival Aleste
27 de maio
O Festival Aleste é o mais recente evento cultural dedicado à música em
particular, com uma aposta inquestionável na diversidade e qualidade de
músicos que se deslocam à Madeira desde 2014.
Esta será a quarta edição do evento de maio, que propõe um cartaz de
música alternativa, num cenário junto à praia da Barreirinha, no Funchal,
um palco natural à beira mar que se apresenta assumidamente como um
evento de interesse internacional.
Em edições anteriores o Festival Aleste trouxe ao Funchal artistas como
os Wooden Wisdom, Liima, Who Made Who, La Flama Blanca, The
Legendary Tigerman, Marina Gasolina, The Correspondents, Memória de
Peixe, B Fachada e Gala Drop.
Este ano, o cartaz já inclui nomes como Bonga, Sensible Soccers, Capitão Fausto e The Poppers, para
mais um final de tarde onde a música e a paisagem se fundem para um serão perfeito!

Madeira International Open de Squash
1 a 4 de junho
O Torneio Internacional da Madeira em Squash realiza-se há 15 anos e
após o reconhecido sucesso da prova em 2014, a próxima edição
contemplará uma prova do circuito mundial de squash da Professional
Squash Association (PSA).
Três excelentes courts ASB Raibown irão receber atletas oriundos de 11
países distintos (Bélgica, Egito, Espanha, Holanda, Inglaterra, Irlanda,
Israel, Paquistão, Portugal, República Checa e Suíça), os quais irão
disputar um torneio que serve de pré-qualificação e qualificação,
permitindo assim aos atletas de squash madeirenses e nacionais
conseguir a sua entrada no quadro principal do Open da Madeira.
Com uma projeção internacional, o Torneio de Squash da Madeira fará as delícias de todos os adeptos
deste desporto, entre 1 e 4 de junho.
Mercado Quinhentista
2 a 4 de junho
A cidade de Machico promoveu a 12.ª edição do Mercado Quinhentista
um evento que recria o período histórico da descoberta do arquipélago e
que tem conquistado um estatuto de relevo cultural, subordinado este
ano ao tema “A Construção Naval”.
Organizado pela Câmara Municipal de Machico, em parceria com a Escola
Básica e Secundária de Machico, esta iniciativa decorre no Largo da
Praça, na Alameda Dr. José António de Almada, no centro da cidade, e
oferece um conjunto de atividades de âmbito cultural e musical.

Ultra Skymarathon Madeira
2 A 4 de junho
Tendo como palco a pitoresca cidade de Santana e as suas áreas
circundantes, a 4.ª edição do Ultra Skymarathon® Madeira.
A USM 2017 integra pelo terceiro ano consecutivo, o calendário
Skyrunner® National Series Spain, Andorra & Portugal, e pelo segundo
ano o restrito Skyrunner® World Series, sendo a única prova
representante de Portugal.
De salientar ainda, a realização pela primeira vez do Santana Vertical
Kilometer®, que também se estreia no Vertical Kilometer World Circuit.
O skyrunning é uma vertente da corrida técnica de montanha, com
desníveis acentuados e de elevado grau técnico, que irá atrair certamente
muitos participantes, não somente pelas suas caraterísticas mas também pelos cenários e paisagens
naturais e de grande beleza da costa norte da ilha.
Este será um evento internacional, dando a conhecer o património natural deste concelho, associando o
potencial turístico dos seus percursos pedestres à cultura e as tradições da localidade, constituído por
quatro provas de diferentes distâncias.
Festival do Atlântico aproxima-se!
3 a 24 de junho
O Festival do Atlântico constitui um evento, organizado pela Secretaria
Regional da Economia, Turismo e Cultura, que associa a animação à
cultura.
É um evento que marca a entrada na época de Verão na Madeira e consiste
de 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.
O ponto alto do programa são os espetáculos piromusicais que conjugam
fogo-de-artifício e música, ocorrem nos quatro sábados consecutivos do
mês de junho, pelas 22h30 no molhe exterior da Pontinha, com a duração
aproximada de 20 minutos cada.
Para mais informação consulte o site oficial: http://festivaldoatlantico.visitmadeira.pt/
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Lançada APP da Proteção Civil
No dia 6 de abril foi lançado um aplicativo da responsabilidade dos
serviços de Proteção Civil da Madeira, entidade tutelada pela Secretaria
Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, compatível para IOS e Android.
A difusão de uma cultura de Proteção Civil por toda a população e por
todos aqueles que nos visitam é uma tarefa essencial para o bom
funcionamento do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM. De nome
Prociv e desenvolvida por uma start-up regional, a aplicação poderá dar
um contributo valioso, por exemplo, aos turistas que se perdem ou que
ficam magoados nas tradicionais levadas madeirenses.
O recurso às novas tecnologias na divulgação da informação é
determinante para que se atinjam novos públicos, para além de constituir
uma ferramenta de comunicação altamente eficaz e instantânea, tendo sido desenvolvida pela aquela
entidade uma aplicação que funciona como serviço complementar aos mecanismos principais do socorro,
assim como, uma mais-valia para os utilizadores em geral.
Leia mais sobre este novo serviço e faça o download da app aqui: http://www.dappsforpc.site/downloadprociv-madeira-for-pc-windows-and-mac/com.dobsware.procivmadeira.html
IBVAM inaugura loja de artesanato
O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM
(IVBAM) abriu recentemente um novo espaço comercial, com assinatura
da bem conhecida designer madeirense Nini Andrade Silva.
Este projeto tem por objetivo criar um espaço de referência para o
artesanato regional e aberto a todos os artesãos certificados pelo IVBAM,
para promoção e divulgação do artesanato regional.
Para além de uma área de exposição, este espaço conta uma área para
realização de “workshops”, um projeto que divulga a riqueza do
artesanato regional nas suas mais diversas componentes embutidos,
vestuário ( botas de vilão, os chapéus de palha do Porto Santo),
trabalhos em vidro, entre outros.
Visite a Loja do Artesanato da Madeira, onde poderá encontrar peças tradicionais madeirenses, com cariz
genuíno, criadas pelos artesãos da Madeira!
Para mais informações: http://www.ivbam.gov-madeira.pt
Lançada plataforma SMIITY
A Madeira conta com uma nova plataforma de turismo acessível, SMIITY
- SMart Interactive cITY, desenvolvida pela Mobinteg, empresa
especializada no desenvolvimento de soluções mobile e de Internet.
A SMIITY é uma aplicação gratuita, compatível com dispositivos móveis
iOS e Android, tecnologia que resulta da interação com pequenos
emissores de sinais “beacons “ que enviam conteúdos informativos de
forma automática, para os dispositivos móveis de cada utilizador através
de Bluetooth Low Energy. Esta aplicação apresenta informação local e
contextual sobre várias temáticas, entre as quais noticias, eventos,
pontos de interesse, roteiros de visita, redes sociais, conteúdos
disponibilizados através da interação com tecnologia Apple iBeacon e
Google Eddystone.
Pode ser igualmente utilizada como audioguia, tornando a experiência do utilizador ainda mais completa,
rica e imersiva e, assim, dispensar o recurso a equipamentos adicionais, uma solução inclusiva,
nomeadamente para a comunidade invisual, com recurso à funcionalidade “text-to-speech”, a qual
converte os conteúdos de texto em áudio, no idioma do dispositivo.
Para o efeito foram instalados na baixa citadina vários equipamentos “beacons” dispostos em diferentes
pontos da cidade, nomeadamente no Museu da Quinta das Cruzes, proporcionando uma experiência mais
dinâmica e interativa aos visitantes. ao utilizador.
Esta plataforma encontra-se disponível em várias regiões no território nacional, bem como, noutros países
nomeadamente nos Estados Unidos da América, Itália, Espanha e Brasil.
Para mais informação: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smiity
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