Janeiro, 2018
Ano Novo, Vida Nova!
Parta à descoberta de um destino único, aqui tão perto, onde o sol brilha todo o ano.
Concretize os seus desejos neste Ano Novo, viajando até à Madeira, onde encontra um sem número de
atividades e atrações que preenchem e tornam qualquer estadia inesquecível.
Comece o ano em grande!
Festas de Santo Amaro
15 de janeiro
O dia de Santo Amaro, celebra-se um pouco por toda a ilha da Madeira,
de forma festiva e cerimoniosa, altura em que os madeirenses
desmancham os presépios, as lapinhas e “varrem os armários” – uma
tradição que consiste em visitar familiares e amigos que se juntam para
partilhar as últimas iguarias da Festa.
Nesta data, o município de Santa Cruz presta homenagem ao seu santo
padroeiro, numa festa religiosa que marca o encerramento das
festividades de Natal.

Maratona do Funchal
28 de janeiro
A Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM)
organiza este importante evento desportivo internacional.
Esta iniciativa desportiva, é composta por três provas a Maratona do
Funchal (42.195,00 metros), a Meia Maratona do Funchal (21.097,50
metros) e a Mini Maratona do Funchal (5.900 metros).
Este evento, decorrerá num percurso em terreno plano, quase na sua
totalidade num circuito fechado e com um excelente enquadramento
paisagístico, proporcionando um saudável convívio de competição entre
atletas de diversas nacionalidades, no dia 28 de janeiro.
Saiba mais em: http://madeiramarathon.com/index.php/pt/
Festa do Panelo
28 de janeiro
A Festa do Panelo é uma das tradições mais antigas do Seixal, freguesia
nortenha situada no concelho do Porto Moniz, a realizar a 28 de janeiro.
Trata-se de um convívio social vivido com grande expressão pelos
residentes desta localidade.
Esta iniciativa de cariz popular realiza-se no Chão da Ribeira, logo pela
manhã no primeiro domingo após a realização das Festas de Santo Antão,
altura em que as famílias se reúnem para preparar e degustar o “panelo”,
um prato confecionado à base de legumes e enchidos, muito semelhante
ao Cozido à Portuguesa.

Madeira vence novamente World Travel Awards
A Madeira foi eleita o "Melhor Destino Insular do Mundo" em 2015, 2016
e 2017, pelos World Travel Awards.
Os World Travel Awards, conhecidos também como os “Óscares do
Turismo” foram criados em 1993, realizam-se uma vez por ano e
destinam-se a “reconhecer, premiar e celebrar a excelência em todos os
sectores da indústria do turismo” à escala global, assim como,
reconhecer os melhores exemplos de boas práticas neste sector.
Em cada edição, além de eleger as melhores unidades hoteleiras
europeias, a organização dos World Travel Awards (WTA) nomeia
igualmente os melhores hotéis de cada país, onde a hotelaria da Madeira
tem vindo a ser distinguida com estes galardões, nas mais diversas
categorias, reconhecendo assim a qualidade do parque hoteleiro e serviço de excelência da Região.
Conheça as razões para visitar a Madeira este ano: http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/a-madeira/10razoes-para-visitar-a-madeira
Candidate-se às 7 Maravilhas à Mesa!
A organização das 7 Maravilhas de Portugal está a promover a eleição
das 7 Maravilhas à Mesa, cujas candidaturas vão até o dia 27 de
fevereiro.
Esta é a sétima edição do concurso que se realizou pela primeira vez em
2007, que pretende em 2018, eleger a melhor mesa do país, que resulta
da associação entre gastronomia, vinho e roteiro turístico, descobrindo
simultaneamente os encantos do enoturismo de cada região do país.
Qualquer entidade pública, privada ou indivíduo, pode nomear MESAS
como candidatas às 7 Maravilhas à Mesa®, pois a organização do
concurso aceita todas as candidaturas que cumpram os requisitos
especificados no regulamento.
Cada candidatura é composta por 7 elementos da gastronomia (pão, sopas, peixe e marisco, carne e caça,
queijos e produtos endógenos), alguns vinhos e azeites, e ainda um tipo de roteiro turístico (território
vinhateiro, património natural ou cultural, museus, adegas/lagares/queijeiras, evento de afirmação
territorial, experiências únicas e alojamento turístico). Será da associação destes elementos que se irá
fazer a "melhor mesa".
Um painel de especialistas escolhe os 49 pré-finalistas, de onde sairão as 14 mesas finalistas, incluindo,
pelo menos, uma de cada região.
Junte-se a este projeto enriquecedor do nosso país e candidate-se através do seguinte link:
http://candidaturas.7maravilhas.pt/candidatura/criar
Aeroporto da Madeira bate recorde
Pela primeira vez na história, o Aeroporto Internacional da Madeira –
Cristino Ronaldo, atingiu o marco histórico dos três milhões de
passageiros processados num ano.
Com crescimentos constantes nos últimos quatro anos, o Aeroporto da
Madeira ultrapassa em 2017 o crescimento de anos anteriores, e fecha
com um recorde de mais de 3 milhões de passageiros processados, dos
quais 55% são passageiros internacionais.
O Reino Unido e a Alemanha continuam a ser os principais mercados
emissores para este destino.
Em 2017, o Aeroporto da Madeira esteve ligado a 71 aeroportos
espalhados pela Europa, com 50 operadores a impulsionar a chegada dos
turistas à Região.
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