Dezembro, 2017
É tempo de planear as suas férias de Natal e fim de ano, programando-as de acordo com os seus sonhos
e anseios, e um local único, aqui tão perto: a Madeira!
Convidamo-lo a viver experiências fantásticas numa multiplicidade de propostas que não conseguirá
resistir e que irá corresponder-lhe, proporcionando momentos inesquecíveis e de bem-estar e que
certamente o enriquecerão e tornarão a sua estadia memorável!
Descubra uma ilha em festa, que se prepara para uma das mais ricas tradições anuais, vividas de corpo
e alma, ou experimente uma passagem de ano fabulosa vestida a rigor e cheia de glamour!
Festas de Natal e Fim do Ano – Festas da Madeira
1 dezembro a 7 janeiro, 2018
É com a inauguração das iluminações decorativas nas ruas do
Funchal que se inicia o programa das Festas de Natal e de Fim-de-Ano.
Estas comemorações integram um rico e extenso programa de
manifestações culturais, religiosas, etnográficas e artísticas que
abrange todo o mês de dezembro e que termina com a celebração do Dia
de Reis.
Nesta altura do ano, o Funchal apresenta-se como um verdadeiro
presépio, de proporções reais. Nas ruas e praças, a música é uma
constante, através dos concertos, das atuações das bandas
filarmónicas e dos grupos folclóricos. São também variadas as
exposições natalícias, autênticos quadros vivos das tradições madeirenses, onde a Madeira vive, com
especial fulgor, os preparativos para “A Festa”.
Este é o cognome que os madeirenses adotaram para designar o Natal como a sua festa de excelência,
que tem início no princípio do mês, altura em que nas casas madeirenses começam a armar-se as
“lapinhas” (presépio) e se confecionam, com toda a dedicação e alegria, as diversas iguarias e doces
natalícios, nomeadamente o afamado bolo de mel, as broas, os licores caseiros e a carne de “vinha
d’alho”, que resulta num dos pratos mais tradicionais da época.
Outra das vivas tradições desta quadra, é a celebração das 9 Missas do Parto, que acontecem de
madrugada, para anunciar o Nascimento do Menino Jesus, e são acompanhadas por cânticos populares e
por comes-e-bebes tradicionais da época.
No dia 23 de dezembro, realiza-se a tradicional festa da Noite do Mercado, onde os madeirenses
aproveitam para fazer as últimas compras de produtos regionais e flores, e se aproveita para provar os
diversos petiscos e bebidas típicas da quadra.
Depois do Natal, a animação continua antecipando as Festas do Fim-de-Ano que culminam com o famoso
espetáculo de fogo-de-artifício, reconhecido oficialmente em 2006, pelo livro de recordes do Guiness,
como o maior do mundo. Este espetáculo pirotécnico, ocorre no magnífico cenário de rara beleza,
composto por milhares de lâmpadas que enfeitam a cidade do Funchal. Com as badaladas da meia-noite
do dia 31 de dezembro os céus iluminam-se com cor, luz e esperança, num novo ano que se inicia!
Madeira Micro International Film Festival
5 a 8 de dezembro
A 6ª edição do Madeira Micro International Film Festiva realizar-se-á no
antigo edifício Cine Sol, de estilo art deco, localizado na vila da Ponta do
Sol.
Este festival cinematográfico, que irá contemplar a realização de alguns
workshops, conta com a colaboração de diversas entidades, entre as
quais a Estalagem da Ponta do Sol e a empresa de marketing cultural
europeu Digital Berlim.
Mais informação em www.mmiff.com

Bailado Cinderela
15 a 17 de dezembro
A Companhia de bailado da Madeira e a Escola de Bailado Carlos
Fernandes apresentam, este mês, o já tradicional bailado de Natal, este
ano inspirado no conto popular infantil “Cinderela”.
Este emblemático bailado terá lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias,
entre os dias 15 e 17 de dezembro, pelas 21 horas, e narra a história da
jovem Cinderela que após a morte trágica do pai, fica à mercê da sua
terrível madrasta e das suas invejosas filhas.
Transformada em serviçal, na sua própria casa, a jovem bela e bondosa
não perde a esperança de uma vida melhor. Para alcançar o seu desejo
será necessário a ajuda de uma fada madrinha e dos seus amigos da
floresta para mudar o seu destino. Mais info: http://teatro.cm-funchal.pt/
Madeira Plunge
1 de janeiro, 2018
O evento do ano, terá lugar às 12 horas, no Complexo Balnear da Ponta
Gorda, também conhecido pelas Poças do Governador.
O primeiro mergulho do ano é uma tradição enraizada nalgumas cidades
do país e do Mundo, mas na Madeira irá realizar-se pela terceira vez.
A iniciativa tem por objetivo criar um evento que reúna locais e turistas
que desejem fazer parte do ritual, com a condição de levar consigo um
chapéu alusivo à quadra.
Se deseja juntar-se a esta celebração do Ano Novo, e está de boa saúde,
registe-se no site: http://www.madeiraplunge.com/register.html

Madeira entre os melhores destinos da Trips To Discover
O blog de viagens “Trips to discover” distinguiu a Madeira entre os
melhores destinos turísticos para a passagem de ano, reconhecendo
assim este emblemático cartaz turístico que ocorre todos os anos na baia
do Funchal.
Entre os vários aspetos destacados neste artigo –“TOP 12 Places to
celebrate New Year´s 2018 “ são dar a conhecer alguns dos inúmeros
segredos que tornam a Madeira num destino de viagens de eleição, entre
os quais, as suas paisagens, pontos de visita obrigatórios, o icónico vinho
da Madeira, e extraordinária passagem de ano, num cenário magnifico e
de rara beleza, reconhecido oficialmente pelo livro de recordes mundiais
do Guiness, em 2006.
Para mais informação: https://www.tripstodiscover.com
Exposição “ As ilhas do Ouro Branco”
Até o dia 18 de março de 2018, o Museu de Arte Antiga de Lisboa acolhe
a exposição subordinada ao tema ”As Ilhas do Ouro Branco.
Encomenda Artística na Madeira (séculos XV - XVI)” é a iniciativa que
serviu de arranque às comemorações dos 600 anos do Descobrimento da
Madeira e do Porto Santo, cuja exposição reúne parte do rico património
e espólio artístico da Região, num total de 86 obras de arte, nunca dantes
reunidas no mesmo espaço museológico.
Percorrendo seis séculos de história, com destaque particular para o
período alusivo à introdução e ao desenvolvimento em larga escala do
cultivo da cana-de-açúcar no arquipélago da Madeira, nos finais da
primeira metade do século XV, e exportada numa fase inicial para Lisboa
e depois por toda a Europa, nomeadamente para os portos da Flandres, Bruges e Antuérpia, onde os
mercadores trocavam «ouro branco» por peças de arte sobretudo de carater religioso , entre as quais
esculturas, pinturas e ourivesaria sacra.
De entre as peças em exposição destaque particular para peças como a “Virgem e o Menino”(séc. XV), o
Retábulo dos Reis Magos (séc. XVI) e o Tríptico de Nossa Senhora da Misericórdia ladeada pelos santos
Cristóvão, Paulo, Pedro e Sebastião da autoria de Jan Provost da escola flamenga datado 1529.
Para mais informação: http://museudearteantiga.pt/exposicoes/as-ilhas-do-ouro-branco
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Música nas Capelas junta 40 músicos
A 5.ª temporada deste evento musical já começou e desdobra-se em
14 concertos até ao final de abril do próximo ano.
Big Doubles Blues, DonaZica com Elisa Silva, Woodkey Trio, Franco &
Cordofones Madeirenses, Elisa & Tiago, AncorPiù, Casual, Triângulo,
Bossa Livre, ‘Ra’ o rei ‘Jão’, The Grumpies, EndlessGarden, Momentum
e A voz de uma guitarra, são as bandas/artistas e projetos a integrar a
5.ª temporada da ‘Musica nas Capelas’.
Esta iniciativa da Associação Retoiça, pode ser acompanhada na Ponta
do Sol, com 14 espetáculos divididos pelas capelas de São Sebastião e
de Santo António, no centro histórico desta vila.
Mais informações: https://www.facebook.com/Ecomusicalis
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