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Dia da Região Autónoma da Madeira
1 de julho
A Autonomia da Madeira, outorgada na Constituição Portuguesa de 1976, é um acontecimento celebrado por todos
os municípios da RAM e, mais particularmente, pelo município do Funchal. Neste concelho estão agendadas diversas
cerimónias oficiais, nomeadamente a Sessão Solene, na Assembleia Legislativa Regional; a deposição de flores pelas
entidades oficiais da Região, no Monumento representativo da Autonomia; e a Cerimónia do Te Deum, na Sé Catedral
do Funchal.
O dia 1 de julho é feriado na Região Autónoma da Madeira.

Campeonato de Pesca Grossa da Madeira
4 de julho
A Madeira acolhe este evento de referência no panorama da pesca desportiva mundial, que decorre,
simultaneamente, em vários pontos do globo.
Trata-se de uma iniciativa direcionada para os amantes desta prática desportiva, cujo desafio é a captura do maior
exemplar de espadim azul.
A enorme biodiversidade marinha característica da Zona Marítima da Madeira confirma o seu estatuto como uma das
melhores áreas geográficas do mundo para a pesca grossa.

XXIII Festival Regional de Folclore – 24 Horas a Bailar | Santana
8 a 9 de julho
Este festival etnográfico constitui uma referência a nível regional e nacional na dinamização e promoção do
património cultural e das tradições gastronómicas deste emblemático município situado na costa norte da ilha da
Madeira.
O certame reúne vários ranchos folclóricos regionais e nacionais que proporcionam bons momentos de muita
animação e cultura durante 24 horas.

Grande Regata das Canoas Tradicionais Madeirenses | Funchal
9 de julho
A baía do Funchal acolhe uma vez mais a “Grande Regata das Canoas Tradicionais Madeirenses” (canoas de pesca), um
evento organizado pela Câmara Municipal do Funchal e pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, em
estreita colaboração com a Associação da Madeira de Desporto para Todos.
Esta iniciativa desportiva conta com um percurso de 2,5 km, com início no cais do Funchal e fim na Barreirinha, na
Zona Velha da cidade.
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Funchal Jazz | Funchal
De 13 a 15 de julho
O Funchal Jazz Festival, evento organizado pela Câmara Municipal do Funchal, decorre nos Jardins do Parque Santa
Catarina. Este evento tem a participação de alguns dos mais prestigiados artistas e grupos nacionais e internacionais
do mundo do jazz, constituindo uma referência no calendário cultural da região e que 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 deste tipo de música, não perca estas noites de Verão, povoadas pelos sons inconfundíveis do Jazz, a
desfrutar no cenário único dos jardins do Parque de Santa Catarina.
Para mais informações consulte: http://www.funchaljazzfestival.org/

XVII Mostra Regional da Banana | Madalena do Mar
14 a 16 de julho
Terá lugar na freguesia da Madalena do Mar a 17ª edição da Mostra Regional de Banana. Este evento conta com várias
formas de animação e serve para homenagear uma das principais produções agrícolas locais: a banana da Madeira.

Festa da Lapa | Paul do Mar
15 a 16 de julho
A Casa do Povo do Paul do Mar promove anualmente este importante evento popular que tem por objetivo destacar
a herança cultural desta freguesia do concelho da Calheta.
Esta iniciativa tem como protagonista este molusco bem conhecido da gastronomia madeirense – a lapa.
A Festa da Lapa oferece uma programação diversificada, num cenário típico de um arraial madeirense, com barracas
de comes e bebes.

Regata Transquadra 2017/18
20 a 29 de julho
A Marina da Quinta do Lorde será palco da largada oficial da 2.ª etapa da Transquadra rumo ao porto de Le Marin
(Martinica), num percurso com um total de 2700 milhas náuticas, uma competição que chega à Madeira entre os dias
20 e 29 de julho.
Nesta edição, a regata Transquadra, uma das mais emblemáticas corridas Trans-Oceânicas no panorama das
competições náuticas à vela, conta com a participação de cerca de 100 velejadores.
Acompanhe esta competição em: www.transquadra.com

NOS Madeira Summer Opening | Funchal
De 21 e 22 de julho
Terá lugar no Parque de Santa Catarina, no Funchal, a quinta edição do Nos Summer Opening, um festival de música
de referência nacional e no mundo do Hip-Hop, Soul, Funk, Rock, Rap e do Reggae rock.
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A edição deste ano conta com a participação de algumas bandas de referência a nível nacional e internacional,
nomeadamente os “Mundo Segundo & Sam The Kid “ (Portugal) e vocalista brasileiro Seu Jorge, entre outros artistas.
Saiba mais sobre este festival ao ar livre em: http://www.nossummeropening.com/

Semana do Mar | Porto Moniz
De 24 a 30 de julho
Trata-se de um dos eventos de maior destaque do calendário de eventos do concelho nortenho do Porto Moniz.
Esta iniciativa reúne um vasto programa de atividades lúdicas e desportivas. Para além da música, são realizados
vários concursos, passeios marítimos, regatas de canoa, atividades culturais, desportivas e os Jogos do Mar, que
contam com a presença de equipas dos vários municípios da região.

Volta a Madeira em Bicicleta
De 28 a 30 de julho
A Associação de Ciclismo da Madeira promoveu a 42.ª edição da Volta à Ilha em Bicicleta, uma prova inserida na
categoria de ciclismo jovem e amador.
Esta competição conta com a participação de ciclistas regionais, nacionais e internacionais que, por um percurso que
serpenteia as estradas região, conferem um colorido diferente e proporcionam aos participantes um desafio cheio de
adrenalina.

32.ª Feira Gastronómica de Machico
28 de julho a 6 de agosto
Iniciativa organizada pela autarquia local com o objetivo de promover tanto a gastronomia regional como as iguarias
deste concelho.
Durante uma semana cheia de sabores à beira-mar haverá muita animação e concertos de música ao vivo com
artistas do panorama regional e nacional.
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