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III Triatlo Longo da Costa da Laurissilva 
5 de abril
Os municípios da Costa do Norte, em colaboração com a Associação Regional de Triatlo da Madeira e a 
Federação de Triatlo de Portugal, promovem a 3ª edição do Triatlo Longo Costa da Laurissilva.
A edição de 2014 integra três modalidades desportivas nomeadamente natação, ciclismo e atletismo, 
numa competição desportiva que sofre alterações signi�cativas face aos percursos delineados nas duas 
primeiras edições. 
O Triatlo Longo Costa da Laurissilva tem como palco principal os belíssimos cenários da costa norte da Ilha 
da Madeira, numa prova que acontece nos municípios de Porto Moniz, São Vicente e Santana.
Para mais informações: http://triatlomadeira.com/ 

Madeira Island Ultra Trail - “ Oeste para Este ” 
10 a 13 de abril
O Clube de Montanha do Funchal organiza a 6ª edição do MIUT - Madeira Island Ultra Trail, uma prova de 
corrida de montanha, que propõe aos seus participantes uma travessia com passagens pelos cumes mais 
altos da ilha.
A edição de 2014 do Madeira Island Ultra Trail – propícia a total travessia da ilha da Madeira no sentido 
noroeste-sudeste, desde o concelho do Porto Moniz até Machico, percorrendo a pé os melhores trilhos da 
ilha, nomeadamente o maciço central - Encumeada – Pico Ruivo (1861 mts) –  Pico do Areeiro, num circuito 
muito estimulante e desa�ador com cerca de 115 km.
Durante a prova, os participantes têm de enfrentar alguns desa�os, tais como rápidas alterações de 
temperatura e de visibilidade e a travessia de áreas terrestres muito inclinadas, situações que requerem 
alguma experiência e treino físico. 
Para mais informações: http://madeiraultratrail.com

Mostra da Cana de Açucar | Ponta so Sol 
12 a 13 de abril
A freguesia dos Canhas, localizada no concelho da Ponta do Sol, promove a mostra anual da produção de 
cana sacarina, de 12 a 13 de Abril.
Esta feira tem lugar no Mercado dos Agricultores dos Canhas, na Costa Oeste da ilha. O programa de 
atividades inclui as típicas barracas de comes e bebes, muita música e animação, para além de exposições 
sobre a cana-de-açúcar e o processo de produção do mel de cana. Os mais ativos podem ainda participar 
na apanha da cana, que decorre na manhã de sábado. 
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Madeira Film Festival 
21 a 27 de abril
O Teatro Baltazar Dias acolhe mais uma edição do Madeira Film Festival, um projeto da autoria do realizador 
escocês Aitken Pearson, que promove inúmeras iniciativas no âmbito das artes, da educação, do 
ecoturismo e da solidariedade, tais como �lmes independentes, curtas-metragens e documentários que 
têm por base a natureza, com destaque particular para a �oresta Laurissilva, Património Mundial da 
Humanidade pela UNESCO.
A exemplo de anteriores edições este festival conta com um cartaz que conjuga diversos interesses 
culturais, englobando cinema, concertos musicais, palestras, masterclasses, workshops, passagens de 
modelos, jantares de gala, cocktails e festas.
Para mais informações: http://madeira�lmfestival.com/ 
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