Abril, 2018
Este mês mude de cenário! Tire partido do clima ameno e venha celebrar a primavera na Madeira,
assistindo à belíssima Festa da Flor. Deixe-se inebriar pelos perfumes florais que invadem as ilhas e
descubra os eventos que terão lugar ao longo deste mês.
Junte-se a nós e descubra um destino ativo!
Festa da Flor
19 de abril a 13 de maio
Um cortejo encantado e colorido com flores que brotam por todo o
arquipélago da Madeira, dá as boas vindas à primavera.
Colorida e inebriante, esta festa é um importante cartaz turístico e
proporciona a oportunidade de miúdos e graúdos se juntarem para
celebrar a alegria e a beleza das flores.
A partir do dia 19 de abril decorrerão muitas atividades relacionadas
com o evento, desde a realização dos tradicionais tapetes florais,
exposições, a deposição de flores no “Muro da Esperança” pelas
crianças (no sábado) e o apogeu do Grande Cortejo Alegórico da Flor
(no domingo). Visite a Madeira e deixe-se envolver pela cor expressiva
de uma festa única, há 600 anos a florir!
Madeira Island Ultra Trail
25 a 29 de abril
O Clube de Montanha do Funchal promove anualmente o MIUT Madeira Island Ultra Trail, uma prova de corrida de montanha onde
consta uma travessia pelos cumes mais altos da ilha.
Na edição de 2017 participaram cerca de 2.500 participantes, num total
de 45 nacionalidades, incluindo atletas de referência no panorama do
trail nacional e internacional.
Esta prova propiciará a total travessia da ilha da Madeira no sentido
noroeste-sudeste, desde o concelho do Porto Moniz até Machico,
percorrendo os melhores trilhos da ilha, nomeadamente o maciço
central, num circuito muito estimulante e desafiador com cerca de 115
km. Este evento permite ainda a participação em 3 outras provas: a de
85 kms (Ultra), a de 43 kms (maratona) e a mini maratona, com 16 kms. Para mais informações consulte
o site oficial do evento em: http://miutmadeira.com/pt/
Madeira Auto Parade
29 de abril
A Direção Regional do Turismo promove o “Madeira Auto Parade”, uma
iniciativa que encerra, em alta, as celebrações alusivas à Festa da Flor
de 2018.
Organizado pela Associação The Classic Motor Exhibition (ACME) e o
Clube Carocha da Madeira.
Este certame, tem por objetivo juntar o glamour dos automóveis e das
motas clássicas, às flores da Madeira, integrando uma das maiores
exposições e Concurso de Restauro e Elegância a título nacional, uma
oportunidade única para admirar alguns dos melhores veículos e peças
automobilísticas.

O itinerário deste evento será semelhante ao do Cortejo Alegórico da Festa da Flor, com inicio na Praça
da Autonomia, passando depois pela Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul) até à
Rotunda Francisco Sá Carneiro, Avenida Francisco Sá Carneiro, terminando na Rotunda do Porto, onde
ficarão expostos.
Os 400 veículos inscritos no desfile, incluem 150 motas, que irão circular aos pares, num certame que
contará com momentos de muita animação, cor e beleza a cargo de várias bandas musicais e figurantes
vestidas com trajes inspirados nas flores da Madeira.
Trata-se de uma iniciativa que recupera e recria o desfile que era realizado nas décadas de 1980 e 1990,
na cidade do Funchal, para o qual se espera contar com o maior envolvimento possível da população, a
partir das 15h30.
Festival “Fica na Cidade”
2 a 9 de maio
No mês de maio, a Câmara Municipal do Funchal promove mais uma
edição do Festival 'Fica na Cidade'.
Este cartaz cultural, tem por objetivo trazer à baixa do Funchal um
conjunto de espetáculos musicais, protagonizados por vários artistas
nacionais, internacionais e regionais.
Durante oito dias, este festival cultural urbano irá contemplar um leque
de 40 concertos, protagonizados por 150 artistas ao som de vários
estilos musicais, como o Rock, Pop, Jazz, incluindo outras iniciativas
lúdicas e ainda espetáculos de animação de rua, espalhados por toda a
cidade, em quatro palcos definidos para o efeito: Praça de Colombo,
Largo do Chafariz, Rua da Carreira e na emblemática Zona Velha do
Funchal.
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