Novembro, 2015

Novembro é um mês preenchido por algumas manifestações de carácter cultural e desportivo, das quais
se destaca mais uma edição do Festival Internacional de Cinema do Funchal.
Pode ainda aproveitar para participar no arraial de São Martinho, ou ainda, aproveitar o sol que ainda
desponta por esta altura.
Vote no seu destino de férias favorito!
Até 8 de novembro
Uma Natureza única, paisagens de cortar a respiração, atividades
para todos os gostos, a sensação de bem-estar que embala com uma
mão invisível e segura, um bom ambiente e gente simpática…
Sim, existe um destino que corresponde aos seus sonhos para umas
férias perfeitas!
O melhor destino do Mundo tem nome, é Madeira e poderá contribuir
para o seu reconhecimento internacional através de voto para World’s
Leading Island Destination da World Travel Awards, os denominados
“óscares” do turismo, cujo processo de votação decorre até o dia 8 de
novembro.
O seu voto faz toda a diferença e o Turismo da Madeira convida à sua participação na página dedicada
à Madeira: http://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-island-destination-2015
7ª Edição do Festival Internacional de Cinema do Funchal
10 a 17 de novembro
Após um interregno de 3 anos, o FICF está de regresso para encantar
todos os amantes da 7ª arte!
Entre 10 e 17 de novembro, o Teatro Municipal Baltazar Dias irá acolher
a 7ª edição de um Festival que prima pela qualidade e cujo objetivo
principal é a divulgação de filmes desconhecidas do público madeirense,
incluindo trabalhos realizados localmente.
Em edições anteriores marcaram presença neste evento alguns nomes
sonantes da sétima arte, nomeadamente as atrizes Victoria Abril,
Susannah York, Cláudia Cardinale e Geradline Chapline, o ator e
realizador Terry Jones, e ainda, o eterno galã madeirense, Virgílio
Teixeira. Filmes, documentários e reconhecimento de grandes carreiras cinematográficas, são os
ingredientes para o regresso do Festival Internacional de Cinema do Funchal que promete expor as
novas tendências do mundo do cinema. Saiba mais em www.funchalfilmfest.com
Essência do Vinho – Madeira
27 a 29 de novembro
A principal experiência do vinho está de regresso ao Funchal, pelo
quarto ano consecutivo, reunindo na capital insular os mais importantes
nomes do panorama vínico português.
Este reconhecido evento é uma referência entre consumidores e
profissionais madeirenses, que irão novamente reunir-se no Centro de
Congressos do Casino da Madeira no último fim-de-semana deste mês.
Jantares eno-gastronómicos, degustação livre, sessões de show
cooking, workshops e provas comentadas, fazem parte da Essência do
Vinho realizada na Madeira, que são dirigidas por profissionais e
especialistas.
Não perca mais uma edição de um evento que se afirma como um ponto alto do calendário anual de
vinhos do arquipélago madeirense.
Mais informações em http://www.essenciadovinhomadeira.com/

Iluminações de Natal
até 6 de janeiro de 2016
O início do mês de dezembro marca os preparativos das celebrações do
Natal e do Fim de Ano. As principais artérias do centro do Funchal são
decoradas com luzes de todas as cores, compondo os mais variados
desenhos alusivos à época natalícia.
A baixa citadina é adornada com flores da época como Manhãs de
Páscoa, Azevinhos, Sapatinhos, entre outras, e torna-se palco da
tradicional exposição dos presépios que delicadamente reproduzem a
Natividade de Jesus.
A música e a alegria, que a todos contagiam, facilitam a criação de um
espírito que se quer de paz e de harmonia.
Venha visitar a Madeira nesta época encantada!
Museu de Arte Contemporânea muda para a Calheta
O acervo museológico e artístico do Museu de Arte Contemporânea da
Madeira passou a ocupar o edifício do Centro Cultural da Casa das
Mudas, no concelho da Calheta, passando a designar-se - MUDAS Museu de Arte Contemporânea da Madeira.
Este núcleo é composto por obras da autoria de vários artistas plásticos
nacionais de renome e visa potenciar a visibilidade do espólio de arte
contemporânea da Região Autónoma da Madeira, num total de 400
peças, desde a década de 1960 até a atualidade.
O edifício do Centro das Artes Casa das Mudas premiado
internacionalmente, é um projeto da autoria do arquiteto madeirense
Paulo David, inaugurado em outubro de 2004 e está edificado na antiga
propriedade da solarenga Casa das Mudas, com origens no século XVI.
Este inverno visite o Porto Santo
Depois de ter vivido um dos melhores períodos de Verão da sua
história, o Porto Santo prepara-se para receber diversos voos
charters desde vários pontos da Europa.
Dinamarca, Reino Unido, Alemanha e Portugal, são alguns dos países
que terão uma ligação aérea direta com a ilha dourada no decorrer da
época de inverno IATA. Algumas das ligações fazem parte de um
projeto pioneiro de cooperação envolvendo várias entidades e que
visa a captação de novos fluxos turísticos para este destino, que tem
uma tendência sazonal acentuada.
Para conhecer todas as ligações aéreas visite o site oficial da ANA:
http://www.ana.pt/
Novo hotel inaugurado no Funchal
No final deste mês, localizado na Rua do Castanheiro, surge uma
nova unidade de charme que resulta da remodelação e ampliação do
antigo hotel apartamentos Castanheiro: o Castanheiro Boutique
Hotel.
Criando 35 novos postos de trabalho, terá a capacidade de 81
quartos, dos quais 6 serão suites e 12 serão junior suites.
Contará ainda com um lobby bar, um restaurante, um terraço
panorâmico com vista privilegiada para a baía do Funchal, uma
piscina panorâmica aquecida e solário, e um deck-lounge pool & bar.
Complementa ainda com serviços de Spa, Jacuzzi, Sauna, Banhoturco, Fitness Room e sala de massagens/ tratamentos de beleza.
Uma sala polivalente apta para conferências, business center, exposições e estacionamento para
clientes, completa a oferta desta unidade hoteleira.
O Castanheiro Boutique Hotel vai assentar numa área aproximada de 2.500 m2 e absorverá a
arquitetura e a história de cinco prédios datados do século XVIII ao século XX, situados na Rua do
Castanheiro e na Rua das Pretas, e terá tem a classificação de quatro estrelas superior.
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