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Animação na Madeira
A Madeira é um destino rico em animação com um calendário preenchido de espetáculos, festas e
exposições.
Este arquipélago de natureza invulgar, conhecido pelo seu clima de primavera eterna e pela paisagem exuberante,
não é apenas um local privilegiado para relaxar. Na Madeira, podemos desfrutar de uma vasta oferta cultural,
desportiva e popular, de janeiro a dezembro, não faltando oportunidades para nos distrairmos e apreciarmos
tudo o que as ilhas têm para nos oferecer. Estes eventos que contam com o entusiasmo da população são também só
por si bons motivos de visita, contribuindo para tornar as férias inesquecíveis.
De destacar as festas de Carnaval, que durante cinco dias consecutivos, decoram as ruas do Funchal com motivos
luminosos e são inundadas por música de bandas filarmónicas e marchas carnavalescas que levam a boa disposição a
toda a baixa da cidade. É quase impossível não nos deixarmos contagiar e desfilar junto da população local.
A primavera na Madeira tem honras de rainha, sendo coroada com a Festa da Flor, que todos os anos se realiza no
Funchal após a Páscoa. Dezenas de carros alegóricos, enfeitados com uma multiplicidade de flores típicas da ilha,
deixam no ar suaves perfumes – enquanto percorrem as ruas as ruas da cidade no grande cortejo da Flor.
Em junho, com o Festival do Atlântico, a animação e a cultura de mãos dadas transformam a capital madeirense
num grande palco. Todos os sábados à noite há concertos, onde o esplendor do fogo-de-artifício se conjuga
harmoniosamente com a música, proporcionando momentos únicos de alegria e cor.
Já no início de setembro, altura em que por toda a ilha se iniciam as vindimas, tem lugar a Festa do Vinho da
Madeira. Esta festa procura recriar e reconstituir velhos e ancestrais hábitos da população madeirense, que datam
do início do povoamento da Ilha. Enquanto no centro do Funchal decorrem diversos espetáculos alegóricos de luz,
som e folclore alusivos ao vinho e às vindimas, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, a festa começa com a
vindima ao vivo. A apanha da uva, os cortejos dos vindimadores, a pisa da uva e todo o restante ritual do arraial típico
madeirense são momentos vividos com entusiasmo por todos os que assistem às festividades e que são convidados a
participar.
Ainda em setembro, a Vila Baleira, no Porto Santo, dedica uma semana ao navegador Cristóvão Colombo que
passou e viveu alguns anos da sua vida na ilha. O Festival de Colombo pretende relembrar as passagens e
vivências deste navegador pelo arquipélago da Madeira, bem como toda a epopeia da época dos Descobrimentos.
Muita música, exposições, animação de rua, encenação de ambientes da época, com particular destaque para a
recriação do desembarque de Colombo e seus acompanhantes no cais da cidade, que marcam esta semana
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“histórica”.
Em outubro, a Madeira promove o Festival da Natureza e celebra o que nela há de melhor, junto dos seus
visitantes. Tanto em terra como no ar ou no mar, as escolhas são mais que muitas e todos podem experienciar
atividades, num leque de oferta variado e destinado a todas as idades. A estas atividades juntam-se muitas outras,
numa festa que associa o desporto, a animação, a etnografia e a cultura madeirense.
No final do ano, as festas ganham ainda mais significado com o verdadeiro ex-libris da Madeira, as Festas da
Passagem de Ano. As tradições cristãs da época do Natal conjugam-se com as manifestações de alegria pela
chegada do novo ano num programa rico e extenso que abrange todo o mês de dezembro e se prolonga até ao dia de
Reis, a 6 de janeiro. Uma Ilha em festa, nos hotéis, nos restaurantes, nos bares e nas ruas que para assinalar a
passagem de ano, ilumina os céus do Funchal com fogo-de-artifício durante aproximadamente dez minutos. É
sem dúvida um autêntico amanhecer que saúda a chegada de um novo ano.
Mas se por acaso não tivermos a sorte de aqui estar durante um destes grandes eventos, na Madeira encontraremos
sempre outros motivos de animação.
Depois de um dia bem preenchido, nada como descontrair na noite madeirense. O famoso Vinho da Madeira e as
bebidas típicas, como a "Poncha ", são boas sugestões para começar a noite. Podemos ainda testar a sorte no
Casino da Madeira que, para além das diversas salas de jogos, tem uma discoteca com espetáculos musicais ao
vivo.
A ilha do Porto Santo conta também com bares, onde podemos acabar o dia e iniciar uma noite animada, que só
terminará já de madrugada, na zona lúdica do Penedo do Sono.
Num sem fim de opções e com boas razões para aproveitar em pleno o tempo livre, umas férias nas ilhas da
Madeira e do Porto Santo serão seguramente inesquecíveis e animadas!

INFORMAçõES ÚTEIS
-Organize desde já as suas férias, e consulte aqui o Calendário de Animação Turística da Madeira para os próximos
anos.
-Veja ainda o que acontece nas Ilhas da Madeira e do Porto Santo ao longo do ano consultando as agendas culturais
aqui
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