Março, 2018
Março marca o início da primavera, com o desabrochar das flores e o seu cheiro inebriante que circula
pelo ar, marcando o destino Madeira que é reconhecido pelo cognome da ilha da Primavera Eterna.
Junte-se a nós e sinta o melhor que este arquipélago tem para oferecer!
Festival Literário da Madeira
13 a 17 de março
Este ano o Festival tem como mote “Literatura e Jornalismo, a palavra
que prende e a palavra que liberta”.
Será este o ponto de partida para uma semana de encontros, debates,
espetáculos, sessões de autógrafos e muitos outros momentos, na
bela cidade do Funchal.
Na sua 8ª edição, o FLM conquistou já um lugar indelével no
panorama cultural português, e contará com a presença de ilustres
convidados, como o escritor norte-americano Benjamin Moser e o
jornalista português, Carlos Fino, entre outros.
Venha participar neste momento cultural! Saiba mais no site oficial
do evento: http://festivalliterariodamadeira.pt/
Festival “Amo-teatro”
23 de março a 1 de abril
A Casa do Povo da Camacha, através do Teatro Experimental da
Camacha (TEC), organiza mais uma edição do Festival “AMO-Teatro”,
iniciativa integrada no âmbito da 9ª edição da Amostra de Teatro da
Madeira.
O Festival irá contar com a participação de 13 companhias de teatro
regionais e nacionais, num evento que tem levado ao palco grupos de
teatro profissionais e amadores, uma iniciativa que contribui para a
promoção do excelente trabalho que se desenvolve nesta área na
Madeira.
Este espetáculo apresenta-se em duas salas da região, mais
concretamente no Auditório da Casa do Povo da Camacha e no Teatro
Municipal Baltazar Dias. Saiba mais sobre este evento em
https://www.facebook.com/amoteatro
Triatlo Longo “Ocean Lava Madeira”
25 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 VII Triatlo Longo “Quinta do Lorde” – Ocean Lava 2018",
terá disponível três provas de triatlo, sendo a principal na distância
longa (1,9 Km de Natação, 90,7 Km de Ciclismo e 18,5 Km de
Corrida). Adicionalmente irão disputar-se duas competições
adicionais, uma distância Olímpica (1,5 km de Natação, 37,9 km de
Ciclismo e 9,5 Km de Corrida), e na distância de Sprint (750m de
Natação; 20,3 Km de Ciclismo e 5km de Corrida).

Voos charters antecipam verão para o Porto Santo
Este ano, as operações de verão para a ilha do Porto Santo terão inicio
a 4 de junho e término a 17 de setembro.
A antecipação dos voos charter, a partir de Lisboa e do Porto, são da
responsabilidade dos operadores turísticos portugueses Solférias e
Abreu.
A programação assenta sobre um pacote de oito dias em voo charter
direto para o Porto Santo, na companhia aérea Privilege, a ter lugar
às segundas-feiras.
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