Janeiro de 2016

No mês de janeiro encerram-se as Festas do Fim do Ano e as festividades natalícias. É tempo de limpar
os armários e de recuperar as forças para enfrentar o Carnaval que não tarda.
Trace novos projetos neste ano que se inicia, com alegria e, sobretudo, com muita esperança!
Visite a Madeira e sinta-se inspirado nas resoluções para o Ano Novo!

Madeira vence World Travel Awards
Após concorrer às 3 últimas edições dos World Travel Awards
(WTA), considerados os “óscares do turismo mundial”, o Destino
Madeira venceu pela primeira vez a categoria World´s Leading
Island Destination.
A votação que decorreu até o início de novembro colocava a Madeira
ao lado de fortes concorrentes insulares, como Bali, Barbados,
Creta, Ilhas Cook, Jamaica, Maldivas, Maurícias, Santa Lúcia,
Sardenha, Seychelles, Sicília e Zanzibar.
Este prémio é dedicado a todos aqueles que votaram e ajudaram a
eleger a Madeira o ‘Melhor Destino Insular do Mundo’.
Obrigado!

Festa do Panelo
24 de janeiro
A Festa do Panelo é uma das tradições mais antigas do Seixal,
freguesia nortenha situada no concelho do Porto Moniz.
Trata-se de um convívio social vivido com grande expressão pelos
residentes desta localidade.
Esta iniciativa de cariz popular realiza-se no Chão da Ribeira, logo
pela manhã do terceiro domingo do mês de janeiro, altura em que
as famílias se reúnem para preparar e degustar o “panelo”, um
prato confecionado à base de legumes e enchidos, muito semelhante
ao Cozido à Portuguesa.

Maratona do Funchal
31 de janeiro
A Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira
(AARAM)
organiza
este
importante
evento
desportivo
internacional.
Esta iniciativa desportiva é composta por três provas: a Maratona
do Funchal (42.195,00 metros), a Meia Maratona do Funchal
(21.097,50 metros) e a Mini Maratona do Funchal (5.900 metros).
À semelhança de anteriores, estas edições decorrerão num
percurso em terreno plano, quase na sua totalidade num circuito
fechado e com um excelente enquadramento paisagístico,
proporcionando um saudável convívio de competição entre atletas
de diversas nacionalidades.

Festas de Carnaval 2016
3 a 10 de fevereiro
As Festas de Carnaval, um dos principais cartazes turísticos do
Destino Madeira, animarão, durante uma semana, o centro da
cidade do Funchal, que amanhecerá vibrando com a boa
disposição ao som de bandas filarmónicas, samba e marchas
carnavalescas.
O ponto alto das festas está marcado para a noite de sábado, dia 6
de fevereiro, com a saída à rua do Cortejo Alegórico, demonstrando
uma enorme criatividade por parte das diversas trupes que irão
desfilar neste colorido e animado cortejo, num total de mil foliões.
A complementar este período festivo, na tarde de terça-feira de
Carnaval, dia 9 de fevereiro, decorrerá o Cortejo Trapalhão, dia em
que o Funchal explode de boa disposição. Milhares de foliões
irreverentes, provenientes de todos os cantos da Região, apresentam caricaturas mordazes de situações
e figuras regionais, nacionais e internacionais, contagiando a multidão que desce à avenida para
testemunhar esta irreverencia popular.
Junte-se a nós nesta criativa e esfusiante festa, subordinada ao tema "Madeira, Carnaval de Sonho"!
Reforço de voos desde o Reino Unido
O Arquipélago da Madeira conta já com novas ligações aéreas desde
o Reino Unido, dinamizando assim o sector do Turismo e
melhorando as acessibilidades aéreas a este destino.
Assim, para a época Inverno 2015/2016, a companhia aérea
Monarch reforçou a sua presença para a Madeira com voos
adicionais desde Birmingham e Londres, enquanto que, o Operador
Turístico TUI desenvolveu uma nova operação desde as cidades de
Manchester e Londres.
Descubra desde de que cidades europeias é possível encontrar
ligações áreas com este destino: http://www.visitmadeira.pt/ptpt/como-chegar

Sabia que…
O primeiro-ministro inglês e Prémio Nobel da Literatura, Sir Winston
Churchill, passou férias na Madeira em janeiro de 1950?
Winston Churchill, o célebre primeiro-ministro britânico da 2.ª
Guerra Mundial, passou 12 dias de férias na Madeira, em janeiro de
1950, e deixou marcas profundas no turismo da região.
O Reid's Palace Hotel endereçou o convite no verão de 1949, para
assinalar a sua reabertura após a 2.ª Guerra Mundial e Winston
Churchill chegou à ilha no dia 1 de janeiro de 1950, a bordo do
navio Durban Castle. Vinha acompanhado da esposa, da filha mais
velha, de duas secretárias, um criado pessoal, um guarda-costas e
ainda do coronel Frederick Deakin, que o assessorava na escrita das
memórias.
No dia 8 de janeiro de 1950 deslocou-se a Câmara de Lobos, sete
quilómetros a oeste do Funchal, num automóvel Rolls Royce da família Leacock. Num recanto, à entrada
da vila, montou o cavalete e a tela, sentou-se e pintou a baía e o ilhéu. O fotógrafo Raul Perestrelo
imortalizou o momento e, atualmente, o local é designado por Miradouro Winston Churchill.
Este ilustre visitante deveria permanecer na Madeira até 16 de janeiro de 1950, mas alterou o seu
regresso para o dia 12, por causa da antecipação das eleições gerais em Inglaterra para fevereiro desse
ano. Deixou a ilha a bordo de um hidroavião da companhia inglesa Aquila Airways, tendo a esposa e a
filha regressado na data inicialmente prevista.
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