Fevereiro, 2018
O Carnaval madeirense, com contornos muito especiais, é marcado por um ambiente de alegria
contagiante, dinamizado por iniciativas de surpreendente criatividade e imaginação.
Venha divertir-se e descubra um destino de beleza singular que o acolherá de braços abertos.
Festas de Carnaval
7 a 18 de fevereiro
Desde que saiu às ruas pela primeira vez, nos anos 80, o Carnaval da
Madeira tem vindo a ganhar inúmeros adeptos locais e estrangeiros.
Todos vivem esta época intensamente, divertindo-se ao ponto de
tornar este evento num dos principais cartazes turísticos deste
destino, que se reveste de cor e alegria.
O tema “Madeira, 6 séculos de Alegria” serve de mote à criatividade
dos grupos alegóricos que, este ano, participam no desfile de Carnaval
de Sábado à noite, dia 10 de fevereiro.
Este ano participam nesta grande festa onze trupes.
A complementar este período festivo, decorrerá na terça-feira de
Carnaval, dia 13, o Cortejo Trapalhão.
A finalizar os cortejos alegóricos decorrerão espetáculos de
variedades na Praça da Autonomia. Encontrará o programa detalhado do evento em www.visitmadeira.pt
Porto Santo Nature Trail
3 e 4 de março
A Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira volta a
organizar o Porto Santo Nature Trail, um evento anual, com formato
renovado renovando.
O evento consiste de quatro provas que cobrirão a ilha dourada de lés
a lés: a principal com 42.3 km, a secundária com 21.9 km, uma mais
pequena com 8.9 km e ainda uma prova extra direcionada a um
público mais jovem, a "Kids Trail do Porto Santo" (KTPS).
A competição integra o primeiro Campeonato Regional de Trail na
distância de Meia Maratona e de Maratona. Para mais informações:
http://portosantonaturetrail.com/index.php/pt/

Rota das Estrelas
9 a 13 de março
Criado em 2010, a “Rota das Estrelas” identifica-se como um dos mais
importantes festivais de alta gastronomia que acontecem em
Portugal.
Já na sua 9.ª edição, a “Rota das Estrelas” vai estar por duas vezes
na ilha da Madeira, sendo o primeiro restaurante visitado o Il Gallo
D’Oro, detentor de duas estrelas Michelin, regressando em junho,
desta feita no Restaurante William, detentor de uma estrela Michelin.
O evento desenrola-se ao longo de vários jantares, com um menu de
degustação preparado em conjunto por vários chefs nacionais e
internacionais convidados. O festival inclui ainda showcookings,
workshops, degustação de vinho e visitas guiadas para divulgar os
produtos gastronómicos locais.
O anfitrião deste festival gastronómico gourmet itinerante é o chef Benoît Sinthon.
Mais informação disponível no site oficial do evento: http://www.rotadasestrelas.com/

