
Comemorações do 1.º de Maio – Dia do Trabalhador 
 
Na terça-feira, dia 1 de maio, comemora-se o Dia do Trabalhador. 
 
O Trabalho representa um valor da nossa Sociedade e da nossa 
Autonomia, que temos de evidenciar e celebrar, na memória e lembrança 
de todos os trabalhadores que no passado edificaram a nossa Terra com o 
seu esforço, bem como dos atuais trabalhadores, como garantes do nosso 
futuro. 
 
Muito do que os madeirenses conseguiram realizar, deve-se ao esforço, à 
vontade e à perseverança, dos que, muitas vezes em condições de grande 
dificuldade, enfrentaram os desafios da vida e da natureza. 
 
A Autonomia Regional permitiu, na Madeira, um surto de 
desenvolvimento e de melhoria das condições de vida das suas 
populações. Temos atuado, com empenho e determinação, no sentido de 
elevar o Trabalho e o Trabalhador à dignidade e respeito que merecem. 
 
Foi com Trabalho e com muito esforço, que os trabalhadores desta Região, 
souberem dar cara à luta, no desafio de vencer dificuldades, aqui, na 
nossa terra, e pelos quatro cantos do mundo. 
 
Como é já tradição, o Governo Regional associa-se às celebrações desta 
data, prestando a sua homenagem a todos quantos, de forma generosa, 
contribuem para o desenvolvimento com o esforço do seu trabalho. 
 
O Governo entende, assim, contribuir também para que as pessoas que o 
pretendam, gozem o 1.º de Maio num ambiente de festa e de convívio, 
mantendo uma tradição que vem de muitos anos. 
 
A exemplo de edições anteriores, e sem prejuízo das iniciativas da 
responsabilidade de outras organizações, o Governo Regional promoverá, 
um pouco por toda a Região e em parceria com diversas autarquias e 
associações, um conjunto de atividades de caráter cultural, recreativo e 
desportivo, com especial incidência, como é tradição, no Montado do 
Pereiro. 
 
O programa comemorativo inicia-se, no dia 1 de maio, pelas 09.00 horas, 
com a interpretação do Hino da Região Autónoma da Madeira, pelo Coro 



Juvenil da Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos, junto ao 
Monumento ao Trabalhador Madeirense, na Avenida Sá Carneiro. Este ato 
visa homenagear todos os que deram o melhor de si, para erguer a nossa 
Terra, toda ela obra de Trabalho, de persistência, de querer, e que por isso 
merecem o sentido reconhecimento de todos nós. 
 
No âmbito das comemorações, destacamos, em especial, os eventos que 
terão lugar no Parque de Lazer do Montado do Pereiro. Neste recinto, 
existirão barracas de comidas e bebidas e animação musical a partir das 
10.00 horas da manhã, com música ambiente e atuações da CróBanda, até 
as 18.00 horas. Às 14.30 atuará o artista madeirense João Luis Mendonça.  
 
Estará disponível transporte público para o Montado do Pereiro, com 
saída no dia 1 de maio, pelas 10.30 horas, junto à Empresa de Eletricidade 
da Madeira e regresso ao Funchal às 17.00 horas. O custo do bilhete de 
ida e volta é de 3,25 euros por pessoa. Existirá também disponível 
estacionamento para viaturas ligeiras no interior do Montado do Pereiro, 
com entrada pelo Portão Norte - Poiso. 
 
O programa inclui também um vasto conjunto de atividades lúdico-
desportivas, distribuídas por diversos concelhos da Região, promovidas 
por câmaras municipais ou em direta parceria com associações 
desportivas. 
 
Na Baía do Funchal e Avenidas do Mar e das Comunidades Madeirenses e 
Sá Carneiro, a partir das 09.30 horas, decorrerão provas de triatlo e de 
canoagem, em cooperação com as associações destas modalidades. 
 
Ainda na manhã do dia 1 de maio, haverá uma prova de parapente, com 
largada no Chão da Lagoa e chegada à Praia do Funchal, pela Associação 
de Voo Livre da Madeira.  
 
Na Pista das Carreiras, Concelho de Santa Cruz, realizar-se-ão provas de 
motocross, pela Associação de Motociclismo da Madeira, com início às 
11.00 horas, no final das quais, pelas 16.00 horas, decorrerá a entrega de 
prémios da época desportiva. 
 
No dia 30 de abril, na cidade de Santa Cruz, decorrerá um jantar solidário 
de angariação de fundos para a obra social da Empresa Municipal Santa 
Cruz XXI e terá lugar uma noite especial no Mercado, com animação até as 



24.00 horas. No dia 1 de maio, realizar-se-á uma caminhada na 
promenade de Santa Cruz, seguida de almoço convívio. 
 
Por sua vez, no Concelho de Câmara de Lobos terão lugar provas de 
ciclismo e atletismo, bem como um torneio de futebol na Freguesia da 
Quinta Grande e um torneio de cartas na Baía de Câmara de Lobos. 
 
No Concelho de Machico, Freguesia do Caniçal, destaca-se a realização de 
jogos de futebol de cinco e de onze - masculinos e femininos -, voleibol de 
praia, provas de atletismo e jogos de sala. 
 
Na Ribeira Brava será proporcionado o contacto da população com 
diversas modalidades e atividades (voleibol, ténis de mesa, ballet, dance 
kids e jump), realizando-se ainda uma caminhada pela saúde, um jogo de 
futebol, um torneio de judo e provas de atletismo nos diferentes escalões, 
masculinos e femininos. 
 
No Concelho de Santana, terão lugar os seguintes eventos: 
 

 No centro da cidade e trilhos de Santana: passeios de BTT  

 No Pavilhão Gimnodesportivo: torneios de andebol, basquetebol e 
futsal 

 Na Freguesia de São Jorge: torneio de futebol de onze 

 Na Freguesia do Faial: torneio de futebol de cinco e exibição de dança e 
de aeróbica 

 Nas freguesias do Arco São Jorge e da Ilha: torneios de futebol de cinco 

 Na Freguesia de São Roque do Faial: provas de atletismo, em todos os 
escalões, torneio de futebol de cinco, ténis de mesa e jogos de sala. 

 
Por sua vez, no Concelho da Calheta, haverá uma prova de parapente, 
com descolagem do Sítio do Rochão e aterragem na Praia da Madalena do 
Mar, pela Associação de Voo Livre da Madeira. Ainda neste concelho 
decorre já um torneio de futebol interfreguesias, que culminará no dia 1 
de maio, com a final, restantes jogos de apuramento classificativo e 
entrega de prémios. 
 
Finalmente, no Concelho da Ponta do Sol, realizar-se-á um jogo de futebol 
de onze, no campo municipal. 
 



A organização das comemorações contou com a colaboração da Fundação 
INATEL, que comparticipou na aquisição de troféus e medalhas a atribuir 
aos atletas e populares que participam nas provas desportivas e outras 
atividades lúdicas. 
 
Desejamos que o Dia do Trabalhador, seja vivido com confiança e 
esperança, pelos trabalhadores e suas famílias, com a dignidade e 
importância que a data merece e convictos que com o apoio e 
determinação de todos, virão melhores dias, a benefício da Região e do 
País. 
 
Enaltecemos o papel dos Parceiros Sociais da nossa Região, Sindicatos e 

Associações de Empregadores, que, apesar das dificuldades e desafios, 

têm contribuído, com o seu empenho e cooperação, para o clima de 

estabilidade e de Paz Social que desfrutamos, em tranquilidade e em 

Justiça Social, elementos essenciais da nossa politica laboral, que aposta 

na dimensão humana e no reconhecimento do Trabalho e do papel dos 

seus empreendedores. 

Convidamos a população madeirense e, em particular, as entidades 

representativas de trabalhadores e empregadores, a associarem-se e a 

participarem nestas comemorações, contribuindo para que esta 

importante efeméride constitua mais uma justa homenagem a todos os 

que, no passado e no presente, construíram e constroem esta Região, com 

esforço, dedicação e empenho, particularmente nos momentos mais 

difíceis. 

 
 
 


