Eu sei onde
há um festival
para aventureiros
Festival da Natureza
04 <> 09 Out. 2022

04 a 09

de outubro

O Festival da Natureza tem por objetivo
promover a animação turística no âmbito
da natureza incentivando a prática de
atividades que permitem o contacto direto
com o riquíssimo património natural do
arquipélago da Madeira.
Tanto na serra, como no ar ou no mar, as
escolhas são mais que muitas, inscreva-se
em:
https://eventsmadeira.com/evento/
festival-da-natureza/
ou saiba mais junto à Tenda Tipi na Placa
Central da Avenida Arriaga.
Placa Central da Avenida Arriaga
Tenda Tipi
10h00 às 20h00
Conversas à volta da Natureza
Showcooking e Degustação de produtos
regionais: Vinhos da Madeira, chocolates,
poncha, Rum da Madeira, cocktails, pão,
bolo do caco, e muitos mais

Exposição ‘Levadas da Madeira’
Esta exposição divulga a candidatura das
“Levadas da Madeira” a Património da
Humanidade, que são um bem cultural de
grande valor, quer pelo trabalho engenhoso
edificado pelo povo madeirense e integrado
na natureza, quer pela sua preciosa
multifuncionalidade no transporte de água.
As Levadas da Madeira servem de mote
para diversos percursos pedonais, tornandose em importantes vias de descoberta da
paisagem madeirense.

03 a 06
Campeonato Europeu de Fotografia e Vídeo Subaquático
Dia 03
Cais da Cidade
16h30
Desfile de abertura
Jardim Municipal
17h00
Abertura oficial
Dias 04 a 06
Centro Náutico de São Lázaro
09h00 e 15h00
Provas

04
terça-feira

Tema: Mar

Para os mais ativos, o mar oferece atividades como o mergulho, a natação, o surf e passeios
de barco, aos apreciadores de gastronomia brinda com as mais frescas iguarias, enquanto
as suas ricas propriedades trazem inúmeros benefícios na área da cosmética.
Falar do Mar da Madeira é falar de ambiente, sustentabilidade, biodiversidade marinha, e
de um sem fim de segredos por desvendar.
Placa Central da Avenida Arriaga - Tenda Tipi
14h30
Showcooking À Descoberta da Maresia, Chef Octávio Freitas - Chef executivo Four Views
Hotels
18h00
Showcooking Bolo do Caco, Filipe Cunha - Casinha do Bolo do Caco
Conversas à volta da Natureza
16h00
Campeonato Europeu de Fotografia e Vídeo Subaquático, Pedro Vasconcelos
16h30
Projeto de Conservação do lobo-marinho, Rosa Pires – Instituto das Florestas e Conservação
da Natureza
17h00
Projeto Dunas Life , Pedro Sepúlveda, Secretaria Regional de Ambiente e Recursos Naturais
17h30
Pressão humana nos ecossistemas marinhos das ilhas, João Canning Clode, MARE Madeira
– ARDITI, Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação

Experiências
Casa do Penedo, Caminho Municipal Henrique Rodrigues no 2, Seixal
20h00
Cine Nature – Filme Baraka (duração de 1h36m)
Saiba mais em www.retoica.com

05
quarta-feira

Placa Central da Avenida Arriaga – Tenda Tipi
Conversas à volta da Natureza
15h00
RUM – Engenhos do Norte
16h00
Fotografia na Madeira - Joel Santos
16h30
Wanderlust - Nuno Carvalho, Soma Lisboa
17h30
RUM - Engenho Novo da Madeira

Experiências
Bica da Cana
07h30
Nascer do Sol seguido de concerto de Cristina Barbosa – EcoMusicalis Sol Oriens
Saiba mais em www.retoica.com
Porto Santo – Pico Castelo
09h30
Subida ao Pico do Castelo seguido de sessão de ioga
Iniciativa paga, mediante inscrição em https://eventsmadeira.com/evento/festival-danatureza/ ou saiba mais junto à Tenda Tipi na Placa Central da Avenida Arriaga.

06
quinta-feira

Tema: Vinho e Paisagem

Conhecida mundialmente como um destino
turístico por excelência, a ilha da Madeira
é também reconhecida pela notoriedade
do vinho da Madeira. A paisagem vitícola
que se encontra na Região Autónoma da
Madeira, espalhada pelas ilhas da Madeira
e Porto Santo, conta com cerca de 500
hectares de vinha para a produção de vinho
com Denominação de Origem “Madeira”
(DO Madeira) e “Madeirense” (DO
Madeirense).
Os vinhos da Madeira são vinhos magníficos
que necessitam de tempo para os apreciar
e compreender, e depois deixar-nos levar e
usufruir de tudo aquilo que nos dão.
Placa Central da Avenida Arriaga – Tenda
Tipi
14h30
Showcooking Natureza com feição, Chef
Carlos Azevedo
16h30
Prova de Vinho Madeira com Instituto do
Vinho, do Bordado e do Artesanato da
Madeira
Conversas à volta da Natureza
16h00
Área Protegida do Cabo Girão: atividade
de mergulho, Claudia Ribeiro – Instituto das
Florestas e Conservação da Natureza
17h00
Reserva da Biosfera Porto Santo, Câmara
Municipal do Porto Santo
17h30
Estar no meio da Natureza é sentir-se em
casa, Eric François Cormier

Experiências
Clube Naval do Seixal
15h00
Experiência Mar (SUP, canoagem, surf)
seguida de Prova de Vinhos Terras do Avô
Iniciativa paga, mediante inscrição em
https://eventsmadeira.com/evento/
festival-da-natureza/ ou saiba mais junto
à Tenda Tipi na Placa Central da Avenida
Arriaga.
*Sujeito às condições climatéricas
Fanal
15h00
Workshop de Fotografia com saída de
campo
Iniciativa paga, mediante inscrição em
https://eventsmadeira.com/evento/
festival-da-natureza/ ou saiba mais junto
à Tenda Tipi na Placa Central da Avenida
Arriaga.

07
sexta-feira

Tema: Serra

As serras deste arquipélago de origem
vulcânica oferecem um variado leque de
paisagens e atividades. Estas montanhas
proporcionam experiências inesquecíveis
para todos, desde passeios a pé, nas
levadas ou nos mais diversos percursos
pedonais, ou até de veículos todo-o-terreno,
a atividades radicais como escalada, slide,
rapel, canyoning, e a atividades mais
tranquilas como golfe ou observação de
aves.

07 e 08
Cais do Funchal
21h30
Espetáculo de Artes Circenses NAECO
Este espetáculo é focado nas experiências
de contacto com a natureza e de todos os
benefícios que o ser humano pode obter
a partir desta relação. A sua proximidade
com o mar e a zona envolvente, oferece ao
espetador uma simbiose com a natureza.

Placa Central da Avenida Arriaga – Tenda
Tipi
14h30
Showcooking Cogumelos no Kampo, Chef
Júlio Pereira, Restaurante Kouve
Conversas à volta da Natureza
16h00
Levadas da Madeira, Dalila Freitas,
Secretaria Regional de Ambiente e Recursos
Naturais
16h30
Centro de Cycling de Portugal do Porto
Moniz e o Clube Naval do Seixal, Alexandre
Andrade
17h00
Sidra da Madeira, Regina Santos,
Secretaria Regional de Agricultura e do
Desenvolvimento Rural
17h30
Cogumelos, Ana Ghira, Secretaria Regional
de Agricultura e do Desenvolvimento Rural
18h00
Pela Costa da Madeira, André Rocha

Experiências
Praia da Ponta do Sol
18h00
Caiaque e SUP seguido de Gaitada na Baixa
ao pôr-do-sol – Músico: Filipe Teixeira
Iniciativa sujeita a inscrição em https://
eventsmadeira.com/evento/festival-danatureza/ ou saiba mais junto à Tenda Tipi
na Placa Central da Avenida Arriaga.
*Sujeito às condições climatéricas

08 e 09
Wanderlust

Parque de Santa Catarina
08h00 – 18h00
A Madeira recebe, pela primeira vez, um dos eventos da 6.a edição do Wanderlust 108, o
único triatlo mindful do mundo. Pensado para todas as idades, o Wanderlust 108, é um
evento que promove a atividade física e o contacto com a natureza, que promete libertar a
mente e relaxar o corpo. Além deste triatlo mindful, haverá muito mais a acontecer nestes
dois dias desde talks e workshops em espaços temáticos, passando por atividades no
relvado como hula hoop, yoga aéreo e acroyoga, ao mercado de alimentação saudável e
artesanato e uma zona de restauração.
Saiba mais em www.wanderlust.com ou junto à Tenda Tipi na Placa Central da Avenida
Arriaga.

08
sábado

Tema: Fruta

O destino Madeira é conhecido pelos seus frutos deliciosos e exóticos. Graças ao clima
subtropical e solo fértil da ilha, são muitas as variedades de frutos da Madeira que enchem
de cor e sabor, mesas e mercados regionais. A nossa fruta é utilizada de forma criativa, seja
nos pratos típicos da Madeira, em saladas (abacate), gelados ou sorvetes (pitanga ou
tabaibo), sumos (manga e maracujá), doces (goiaba, uva ou nêspera), assados (castanha)
e até como elemento decorativo no Natal.
Nas bebidas destacam-se a tradicional poncha, feita a partir de limão, laranja ou maracujá,
e os mais distintos e criativos cocktails que juntam estes deliciosos frutos ao Rum e ao
Vinho Madeira. No que toca às iguarias, as frutas regionais têm um sabor especial quando
saboreadas em pequenos chocolates artesanais produzidos na Região.
Placa Central da Avenida Arriaga – Tenda Tipi
15h00 – 17h00
Showcooking e Degustação
Happy Hour com Friic
Conversas à volta da Natureza
16h00
Banana da Madeira, Alexandra Azevedo, Secretaria Regional de Agricultura e do
Desenvolvimento Rural
16h30
Apresentação do BAM, Centro da Banana da Madeira

Experiências
Santana
09h00
Caminho Real de São Jorge seguido de almoço e animação musical no Parque Temático
Ponto de Partida na Igreja de São Jorge.
Iniciativa paga e sujeita a inscrição em https://eventsmadeira.com/evento/festival-danatureza/ ou saiba mais junto à Tenda Tipi na Placa Central da Avenida Arriaga.
Fanal
10h00
Cycling bicicleta elétrica seguido de piquenique
Iniciativa paga e sujeita a inscrição em https://eventsmadeira.com/evento/festival-danatureza/ ou saiba mais junto à Tenda Tipi na Placa Central da Avenida Arriaga.
Chão das Feiteiras
Madeira Hiking Meeting
08h00 – Início previsto para as caminhadas das Associações/Clubes/Grupos/Individual
associados ao evento;
13h00 – Chegada prevista dos primeiros participantes ao recinto;
13h30 – Convívio (refeição)
Esta atividade convida a fazer uma caminhada, da sua preferência, nos belíssimos trilhos
da ilha da Madeira, culminando com um almoço-convívio e a troca de experiências entre
pedestrianistas.
Iniciativa paga e sujeita a inscrição em www.retoica.com ou junto à Tenda Tipi na Placa
Central da Avenida Arriaga.
Clube Naval do Seixal
15h00
Experiência Mar (SUP, Canoagem, Surf) seguido de concerto pelos D’Repente
Iniciativa paga e sujeita a inscrição em https://eventsmadeira.com/evento/festival-danatureza/ ou saiba mais junto à Tenda Tipi na Placa Central da Avenida Arriaga.
Porto Santo – Serra de Dentro
10h00
Visita à Casa Museu da Serra com degustação de iguarias locais
Ponto de Partida, Centro da Cidade Vila Baleira, junto aos táxis
Iniciativa sujeita a inscrição em https://eventsmadeira.com/evento/festival-da-natureza/
Porto Santo – Ilhéu de Cima
15h00
Passeio de barco ao Ilhéu de Cima seguido de concerto de Amigos do Cantar
Iniciativa paga através da empresa Mar Dourado
*Sujeito às condições climatéricas

09
domingo

Tema: Terra

O solo de origem vulcânica com ação
do clima, da vegetação nas rochas e da
orografia, é um dos mais importantes
produtos naturais da Madeira. Desta
terra lavrada por laboriosos agricultores
saem os mais diversos produtos hortícolas,
tubérculos (batata, batata-doce, brigalhó,
inhame) grãos e leguminosas (trigo,
chícharo) e ainda ervas aromáticas, muitas
vezes de origem selvagem.
Estes produtos trazem mais criatividade
à cozinha regional, incorporando sabor,
textura e aroma aos pratos principais, às
sobremesas e às bebidas tradicionais.
Placa Central da Avenida Arriaga – Tenda
Tipi
14h30
Showcooking À descoberta da essência da
Terra, com o Chef Yves Gautier
17h30
Showcooking Terra, suporte de vida, com o
Chef Eleutério Costa da Microverdes
Conversas à volta da Natureza
16h00
Parque Temático da Madeira
16h30
Produção de rebentos, Secretaria Regional
de Agricultura e do Desenvolvimento
Rural
17h00
Ervas aromáticas, Secretaria Regional de
Agricultura e do Desenvolvimento Rural

Experiências
Casa do Rabaçal
10h00, 11h00, 12h00 e 13h00
Andando & Contemplando!
Músicos:
- Duarte Salgado
- Slobodan Sarcevic
- Francisco Andrade
- Emanuel Faria
- Helena Sousa
- Filipe Teixeira
Saiba mais em www.retoica.com
Câmara de Lobos
10h00, 11h00 e 12h00
Passeio de Barco seguido de Showcooking
no Ilhéu de Câmara de Lobos
Iniciativa paga e sujeita a inscrição em
https://eventsmadeira.com/evento/
festival-da-natureza/ ou saiba mais junto
à Tenda Tipi na Placa Central da Avenida
Arriaga.
*Sujeito às condições climatéricas

Nota:
Programa sujeito a alterações
Algumas atividades sujeitas a número limitado de inscrições

visitmadeira.pt

