Março de 2017

Março é o mês que assinala a chegada da Primavera!
Um pouco por todo o arquipélago assiste-se ao desabrochar de flores exuberantes envoltas numa palete
multicolor e em perfumes inebriantes.
Venha explorar estas ilhas encantadas, neste mosaico verde-esmeralda de beleza impar que oferece uma
fonte de bem-estar e harmonia únicos! Madeira… Todo o Ano!
Festival Literário da Madeira
14 a 19 de março
O Teatro Municipal Baltazar Dias acolherá mais uma edição do Festival
Literário da Madeira.
Este evento atrai escritores, poetas e críticos literários, nacionais e
estrangeiros que irão promover no Funchal um rico intercâmbio de
palavras e de ideias.
À semelhança das edições anteriores, este festival irá pautar-se pelo
lançamento de novos livros e debates sobre diversos temas literários.

Rota das Estrelas
24 a 28 de março
Criado em 2010, a “Rota das Estrelas” identifica-se como um dos mais
importantes festivais de alta gastronomia que acontecem em
Portugal.
Já na sua 8.ª edição, a “Rota das Estrelas” vai estar por duas vezes
na ilha da Madeira, sendo o primeiro restaurante visitado o Il Gallo
D’Oro, detentor, pela primeira vez na Região, de duas estrelas
Michelin, regressando em junho, desta feita no Restaurante William,
detentor de uma estrela Michelin.
O anfitrião deste festival gastronómico gourmet itinerante é o chef
Benoît Sinthon.
O evento desenrola-se ao longo de vários jantares, com um menu de
degustação preparado em conjunto por vários chefs nacionais e
internacionais convidados. O festival inclui ainda showcookings, workshops, degustação de vinho e visitas
guiadas para divulgar os produtos gastronómicos locais.
Mais informação disponível no site oficial do evento.
Triatlo Longo “Ocean Lava Madeira”
26 de março
A Associação Regional de Triatlo da Madeira (ARTM) organiza o
Triatlo Longo – “Ocean Lava Madeira”, uma iniciativa conjunta com a
Câmara Municipal de Machico e a Quinta do Lorde.
A competição VI Triatlo Longo “Quinta do Lorde” – Ocean Lava
2017, terá disponível três competições de triatlo, sendo a principal
na distância longa (1,9 Km de Natação, 90 Km de Ciclismo e 19,5
Km de Corrida). Adicionalmente irão disputar-se duas competições
adicionais, uma distância Olímpica (1,5 km de Natação, 41 km de
Ciclismo e 10 Km de Corrida), e na distância de Sprint (750m de
Natação; 25 Km de Ciclismo e 3,5km de Corrida).

Condor liga Hannover à Madeira
A companhia aérea alemã Condor iniciou no dia 23 de fevereiro uma
nova rota para a Madeira, desta vez com origem na cidade de
Hannover.
Os voos terão uma frequência semanal, às quintas-feiras e serão
realizadas com um avião Airbus A320, com capacidade para 180
passageiros.
A Condor já liga a Ilha da Madeira às cidades alemães de Frankfurt,
Munique, Dusseldorf, Estugarda, Hamburgo e Leipzig. Hannover será
assim a 7ª ligação oferecida por esta companhia aérea.
Para assinalar esta nova operação, o Aeroporto do Madeira recebeu
os passageiros à chegada do voo inaugural com oferta de flores e
vinho Madeira.
Funchal acolhe conferência sobre mergulho científico
Nos dias 22 e 23 de março terá lugar no Funchal, a 3ª edição da
Conferência Europeia em Mergulho Científico.
As duas primeiras conferências decorreram em Estugarda, na
Alemanha, e em Kristineberg, na Suécia.
O objetivo deste fórum internacional é destacar os resultados que têm
sido atingidos pelo mergulho científico enquanto ferramenta de
investigação, sendo o Funchal, uma cidade marítima por excelência,
onde está instalada uma Estação de Biologia Marinha.
Estarão presentes no Funchal alunos e investigadores de várias áreas
e nacionalidades, tendo já confirmadas proveniências da Alemanha,
Bélgica, Croácia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Itália, Malta,
Montenegro, Reino Unido e Estados Unidos da América, além de
Portugal. Destaca-se a presença dos dois oradores convidados para
esta edição: Ben Ford, especialista em Arqueologia Marítima e Histórica na Universidade da Pensilvânia,
nos Estados Unidos da América, e Fernando Tuya, professor de Ecossistemas Marinhos na Universidade
de Las Palmas de Gran Canaria, Espanha.
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