
 

 

Expomadeira tem início no dia 8 de julho com a presença de 83 
expositores 

 
 

A Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio de Indústria da Madeira 

(ACIF-CCIM) após dois anos de interregno, devido à pandemia da covid -19, decidiu voltar a apostar 

naquela que é a feira mais emblemática da Madeira – A Expomadeira. 

 

Esta edição, que se realiza de 8 a 17 de julho, no Estádio do Marítimo, mais conhecido por Estádio 

dos Barreiros, conta com 83 expositores. 

 
Após estes tempos difíceis, originados pela pandemia, a ACIF está consciente que a organização 

desta edição, após o hiato de dois anos, será desafiante, no entanto considera que estão reunidas 

as condições para que este evento, tão acarinhado pela população, seja novamente um sucesso. 

 

O preço do bilhete individual é de 1€ e o preço do bilhete família é de 3€. O Estádio do Marítimo 

dispõe de 3 parques estacionamento nas imediações que poderão ser utilizados pelos visitantes. 

De segunda-feira à quinta-feira a Expomadeira abre às 18h00 e encerra às 23h00, na sexta-feira 

abre às 18h00 e encerra às 24h00 e nos fins de semana abre às 16h00 e encerra às 24h00. 

 

Em relação às atividades que irão decorrer no recinto, destacamos o show cooking, as atuações 

musicais, as atividades lúdicas e de entretenimento, onde se inclui os jogos de xadrez e os 

videojogos. 

 

Esta manhã, celebrou-se um protocolo de colaboração com o Grupo Sousa – Investimentos SGPS, 

com o intuito de ser formalizada uma parceria que visa a promoção dos serviços prestados por esta 

empresa junto dos visitantes da Expomadeira, bem como apoiar a ACIF-CCIM na realização deste 



 

 

evento, ao nível do transporte, por reconhecer a sua importância para a divulgação da atividade 

económica regional. 
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