Dezembro, 2015

Dezembro é um mês que simboliza a Paz e o Amor por todo o Mundo.
Um ambiente acolhedor e iluminado dá as boas-vindas a todos os que visitam a Madeira e o Porto
Santo nesta quadra tão especial. No último dia do ano, pode ainda testemunhar um dos maiores
espetáculos pirotécnicos na baia do Funchal.
Festas de Natal e do Fim do Ano
Até 6 de janeiro
As tradições da época do Natal, muito enraizadas nos hábitos do povo
madeirense, conjugam-se com as manifestações de alegria pela
chegada do novo ano num programa rico e extenso de manifestações
de carácter cultural, etnográfico e artístico.
A partir do dia 8 de dezembro, com a abertura das iluminações nas
ruas do Funchal, pode apreciar o Funchal num verdadeiro "presépio" de
tamanho real, num ambiente de grande alegria entre compras,
animação de rua e as barraquinhas com bebidas e comidas típicas da
época.
Depois do Natal continua a azáfama, desta vez para marcar na
memória de todos, o último dia do ano. Às doze badaladas do dia 31 de dezembro ficam os céus
iluminados, com fogo, cor e esperança no ano que se adivinha e que não poderia começar de melhor
forma. Visite a Madeira e encontre o cenário de espetáculo inesquecível!
Cantar os Reis
5 de janeiro
Este capítulo bíblico tornou-se numa tradição popular madeirense e
celebra-se um pouco por toda a ilha, reunindo famílias, amigos e
vizinhos que saem à rua para “Cantar os Reis” ou “Janeiras” de porta
em porta.
Foi neste enquadramento que surgiu o espetáculo "Cantar os Reis,
Cantar as Janeiras", integrado no Programa das Festas de Natal e Fimde-Ano na Madeira, que se realiza todos os anos neste dia, às 20 horas
no Auditório do Jardim Municipal do Funchal.
Venha cantar os reis connosco!

Exposição “70 Cavaquinhos/70 Artistas”
Até 1 de fevereiro
Esta exposição inédita, que apresenta 70 cavaquinhos alvo de
intervenção plástica, insere-se num conjunto de atividades promovidas
pela Associação Cultural e Museu do Cavaquinho.
O desafio foi lançado a vários criadores portugueses, que tiveram como
objetivo transformar 70 cavaquinhos em 70 obras de arte, no sentido
de sensibilizar a população para a riqueza patrimonial deste pequeno
instrumento de cordas, que acompanhou a diáspora portuguesa e se
espalhou pelo mundo.
Esta exposição coletiva, nacional e itinerante, vai realizar-se em dez
municípios, na sua maioria transversais à prática do Cavaquinho,
incluindo o Funchal, onde estará patente ao público no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias a
partir de 13 de dezembro.

Página de Facebook renomeada
Com o objetivo de uniformizar a estratégia promocional do Destino
Madeira nos seus múltiplos canais promocionais, o Turismo da Madeira
procedeu à alteração do domínio web da sua página de fans no
Facebook.
Neste sentido, a pagina nesta rede social passou a ter a designação de
https://www.facebook.com/visitmadeiraofficial/
Esta adaptação visa otimizar e potenciar a política de comunicação e de
marketing do destino e trazer uma nova dinâmica à promoção das ilhas
da Madeira e do Porto Santo nos mais diversos mercados turísticos a
nível nacional e internacional.
Faça-nos um gosto e fique a conhecer melhor este destino!
Hotelaria madeirense distinguida
A Madeira, enquanto destino de qualidade, é sinónimo de competência,
profissionalismo e rigor relativamente ao seu parque hoteleiro e
empresas ligadas ao sector turístico.
Fique a conhecer os últimos prémios e galardões que agraciaram os
membros do trade regional:
TUI
O operador turístico germânico TUI distinguiu o grupo PortoBay Hotels
& Resorts com seis prémios, incluindo “Environmental Champion 2015”
(The Cliff Bay, Porto Mare, Eden Mar e Porto Santa Maria) e “Top
Quality 2015” (Eden Mar e Porto Mare).
Condé Nast
O Belmond Reid's Palace foi eleito entre os 30 melhores resorts da Europa, ocupando a 28ª posição, e
sendo o único resort em Portugal na categoria 'Condé Nast Readers Choice Awards 2015'.
Thomson Holidays
Três hotéis do grupo PortoBay foram distinguidos pelo operador turístico britânico, com o Gold Award da
Thomson, entregue no decorrer da World Travel Market, aos hotéis The Cliff Bay, Porto Mare e Eden
Mar. Os hotéis The Cliff Bay e Porto Mare foram premiados com “Gold Medal Winner 2015” e o hotel
Eden Mar foi premiado com o “Gold Medal Winner” na categoria “Best Thomson Accommodation 2015”.
Il Gallo d’Oro mantém estrela Michelin
O restaurante Il Gallo d’Oro foi novamente distinguido com a estrela do
Guia Michelin, a mais importante referência de restaurantes do mundo.
A distinção foi revelada em Santiago de Compostela, durante a
apresentação da edição de 2016 do guia para Portugal e Espanha, que
distinguiu novamente catorze restaurantes portugueses.
O restaurante gourmet chefiado pelo chef francês Benoît Sinthonm
apresenta, como ex-líbris, o requinte da cozinha aromática de
inspiração mediterrânica e ibérica, na qual os produtos frescos da
Madeira assumem um papel fundamental, combinados com
ingredientes de alta qualidade oriundos de várias outras regiões da
Península Ibérica. O Guia Michelin premiou o Il Gallo d’Oro, pela
primeira vez em 2009 e até hoje, é o único restaurante da Madeira a receber esta distinção.
Companhia aérea Everjets reforça voos para a Região
O Aeroporto Internacional da Madeira recebeu no dia 14 de novembro o
avião da companhia Everjets que aterrou pela primeira vez na Região,
onde ficará baseado nos próximos tempos.
A companhia aérea está a operar com voos regulares entre o Funchal,
Lisboa e o Porto, o que marca o arranque da operação comercial da
transportadora que nos últimos quatro anos se dedicou à aviação
executiva, reforçando assim a oferta do número de lugares desde os
principais aeroportos nacionais. Segundo a programação apresentada, a
Everjets irá ligar a Madeira a Lisboa 12 vezes por semana e ao Porto
duas vezes (às segundas e sextas-feiras).
De modo a assinalar este voo inaugural, foi efetuado o batismo da
aeronave já em solo madeirense, tendo os passageiros recebido lembranças da ilha entregues por
hospedeiras do serviço de Relações Públicas do aeroporto. Saiba mais em: www.everjets.com
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