Maio, 2018
Em maio o destino Madeira é palco de vários eventos, oferecendo diversas propostas para umas férias
inesquecíveis. Aproveite o clima temperado, dê um mergulho no mar ou passeie pela serra nas Levadas,
e venha descobrir a variedade de eventos e animação que estão à sua espera!
Madeira Film Festival
14 a 20 de maio
É na Madeira onde se encontra a maior reserva mundial de floresta
Laurissilva do planeta, verdadeira “relíquia viva”, que a UNESCO
inscreveu na lista de Património Mundial.
Tendo por base esta natureza única, o festival exibe filmes
independentes, curtas-metragens e documentários que revestem o
evento de um caráter exclusivo, inovador e internacional.
O festival integra ainda concertos musicais, palestras, masterclasses,
workshops e passagens de modelos com fins solidários.
Assista ao Madeira Film Festival, que desde o seu lançamento tem
despertado consciências para a preservação ecológica dos recursos
naturais através da sétima arte. Saiba mais em www.madeirafilmfestival.com
Dia Internacional dos Museus
18 de maio
Os museus promovem este mês uma série de atividades com vista a
divulgar os respetivos programas museológicos e patrimoniais.
Inserido nas ações internacionais de dinamização dos museus da DRC –
Direção Regional da Cultura, esta irá aderir à Noite Europeia dos Museus
no dia 16, com alguns dos museus abertos no período noturno, e irá
também comemorar o Dia Internacional dos Museus no dia 18.
Neste dia, as entradas serão gratuitas na maioria dos museus, alguns
disponibilizarão visitas guiadas e outros apresentarão projeções de
curtas e longas-metragens sob o tema proposto pelo ICOM: “Museus
para uma sociedade sustentável”.
Para mais informações, consulte a agenda de maio da DRAC disponível no site oficial do Turismo da
Madeira: http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/o-que-fazer/cultura
Festival Aleste
26 de maio
O Festival Aleste é o mais recente evento cultural dedicado à música
em particular, uma aposta inquestionável na diversidade e qualidade
de músicos que se deslocam à Madeira.
Este ano é a 5ª edição do evento de maio, que propõe um cartaz de
música alternativa, no Complexo Balnear da Ponta Gorda, no Funchal,
um palco natural à beira mar que se apresenta assumidamente como
um evento de interesse internacional.
Este ano o cartaz inclui nomes como Laid Back, Surma, Bitchin Bajas,
Bruno Pernadas, Bispo e Celeste Mariposa, para mais um final de tarde
onde a música e a paisagem se fundem para um serão perfeito.
Saiba mais: http://www.aleste.pt

Madeira Classic Car Revival
26 e 27 de maio
Premiar os melhores e mais belos exemplares expostos ao público na
Praça do Povo é o objetivo desta iniciativa, que se realiza no final deste
mês.
O "Madeira Classic Car Revival" é um certame automobilístico anual
representativo da história dos veículos antigos e clássicos existentes na
região, designadamente automóveis, motos e bicicletas produzidos até
1980, que se realiza nos dias 26 e 27 de maio.
No domingo terá lugar a corrida “Rampa dos Barreiros”, uma
homenagem comemorativa alusiva a uma antiga prova de carros
desportivos realizada em 1935.
Festival do Atlântico em junho
Ao longo do mês de junho, o Turismo da Madeira promove um dos
cartazes turísticos regionais de grande referência, que associa a
animação à cultura: o Festival do Atlântico.
Marcando o início do verão, o evento integra três componentes artísticas
principais: os espetáculos piromusicais aos sábados à noite, o festival
Raízes do Atlântico e a Semana Regional das Artes, transformando a
capital madeirense num palco de cultura e de animação difícil de igualar.
O Festival do Atlântico permite ainda a dinamização de alguns dos
melhores espaços do rico património arquitetónico, proporcionando a
turistas e residentes uma ocasião singular para apreciar espetáculos
inesquecíveis, não só pela qualidade artística e musical, mas também
pelo ambiente mágico envolvente que proporcionam.
Descubra este evento em: http://festivaldoatlantico.visitmadeira.pt/
Vote no destino Madeira!
Até 20 de maio
O destino Madeira, eleito em 2013, 2014, 2016 e 2017 “Europe’s Leading
Island Destination” está pelo quinto ano a concorrer aos World Travel
Awards (WTA).
Tem como concorrentes as ilhas Canárias, Chipre, as Baleares, Creta,
Guernsey, Jersey, Malta, Sicilia, Açores e Sardenha.
A votação para a 1ª fase deste concurso, em que a Madeira integra a
Região Europa, está já a decorrer até a data limite de 20 de maio. A ilha
que ganhar a votação desta categoria, passará à fase mundial do
concurso, cuja votação decorrerá no último trimestre de 2018.
Os galardões da WTA são atribuídos através de uma votação online,
sendo que os votos dos profissionais de turismo contam como dois votos e os do público em geral como
1 voto. O processo de votação é simples e implica uma inscrição que garante uma única votação por
pessoa. De notar que para ser aceite como profissional de turismo, deverá ser usado um email de empresa
e nunca um email pessoal.
Há 24 anos em busca da excelência, galardoando as marcas e locais que se destacam nas diversas regiões
do globo, os WTA atribuem todos os anos prémios de reconhecimento mundial que acrescentam maisvalias a todos aqueles que trabalham e se dedicam a esta indústria.
Vote aqui na Madeira!
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