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Certame decorre de 28 de julho a 7 de agosto em Cantanhede

Bilhetes da Expofacic
com descontos até 24 de julho

Quem comprar os
bilhetes de acesso à Expofacic até 24 de julho pode
usufruir de descontos até
25 por cento. Quem aderir
a esta campanha de compra antecipada, beneficia
de boas reduções e, ao
mesmo tempo, evita as
longas filas que habitualmente se formam nas
bilheteiras do recinto durante a feira.
A organização retoma assim uma medida
lançada no ano passado
com grande sucesso e
volta a dar a todos os visitantes a oportunidade de
adquirir os bilhetes com
toda a tranquilidade e com
um atrativo desconto.
“O que é bom para a
organização da Expofacic, é melhor ainda para
quem comprar antecipadamente, porque tem
direito a um desconto que
chega aos 25 por cento no
caso das noites dos cabeças de cartaz, de 12 euros
para nove euros, cujos
concertos têm lugar nos
dias 2 e 5 de agosto”, explica a organização numa
nota divulgada. Nesses
dois dias, subirão ao palco

Seu Jorge e Orelha Negra
e John Newman, Gabriel
o Pensador e Juan Magan,
respetivamente. São, portanto, concertos de grande
qualidade, esperando-se
“grandes enchentes” e
“filas muito grandes nas
bilheteiras”.
Nos restantes dias
do evento, as entradas
vão custar 3,5 euros para
quem comprar os bilhetes
até 24 de julho e quatro
euros para quem adquirir
os ingressos depois dessa
data. Há também benefícios para quem comprar
o bilhete geral, que custa
40 euros neste período de
venda antecipada, passando a 50 euros findo esse
prazo.
Promovida pela INOVA e Câmara de Cantanhede, a Expofacic – Feira Exposição Agrícola,
Comercial e Industrial
decorre de 28 de julho
a 7 de agosto no Parque
Expo-Desportivo de S.
Mateus e, como já foi
anunciado, conta com
uma programação que
promete 11 dias de grande
festa.
Os bilhetes estão

A Expofacic decorre de 28 de julho a 7 de agosto, assegurando 11 dias de muita
festa

já disponíveis na internet, em www.ctt.pt, e na
Blueticket, em expofacic.
blueticket.pt. Vão estar
também à venda, a partir
de 20 de junho, nos Postos
de Turismo de Cantanhede, Coimbra, Aveiro, Lojas Intermarché de
Cantanhede e Mealhada.
Quem não aproveitar esta
campanha, pode comprar
os ingressos diretamente
nas bilheteiras do recinto,
a partir de 28 de julho.
Recorde-se que as crian-

ças com menos de 12
anos não pagam entrada,
qualquer que seja a data
de aquisição do bilhete.
Novidades e atrações
para todos
A 26.ª edição da Expofacic mantém todas as
suas atrações habituais,
apresentando também
várias novidades que irão
enriquecer esta feira, considerada uma das maiores
do género realizada em
todo o país.

Oferece aos visitantes 11 dias de animação,
num programa onde sobressaem os concertos, as
exposições, a gastronomia
e a área comercial de expositores.
O cartaz de espetáculos continua a ser uma das
grandes atrações, estando confirmada a presença nesta edição dos The
Gift, Deixem o Pimba em
Paz (28 julho), Boss AC,
HMB, The Black Mamba
e DJ Vibe (29 julho), Xu-

tos & Pontapés e DJ Ride
(30 julho), Tony Carreira
(31 julho), Nelson Freitas
& Friends – Sara Tavares
e Mikkel Solnado e Dj
Hugo Tabaco (1 de agosto), Seu Jorge e Orelha
Negra (2 de agosto), Ana
Moura e Carminho (3 de
agosto), Pedro Abrunhosa e Diogo Piçarra (4 de
agosto), John Newman,
Gabriel o Pensador e Juan
Magan (5 de agosto), António Zambujo, Miguel
Araújo e Djeff Afrozila (6
de agosto) e Rui Veloso e
Liliana Luz (7 de agosto).
No Palco Sagres os
anfitriões da festa são Dynamic Duo (28 de julho),
XINOBI (29 de julho),
Miguel Quintão (30 de
julho), Olga Ryazanova
(31 de julho), DJ Poppy
e DJ KITU (1 de agosto),
Ninja Kore (2 de agosto),
Nuno Luz & Catarina
Miranda (3 de agosto),
Ana Isabel Arroja e The
Fucking Bastards (4 de
agosto), Joana Perez &
Rob Willow (5 de agosto),
João Vaz e Von Di Carlo
(6 de agosto), Wilson
Honrado e Boys à La
Carte (7 de agosto).

Espaço quer chegar aos 200 mil visitantes em 2016

Parque Biológico festeja sete anos
O Parque Biológico
da Serra da Lousã, em
Miranda do Corvo, está a
comemorar sete anos de
vida, marcados por muitas
atividades dedicadas à
promoção da biofilia e à
paixão pela natureza.
Este projeto da Fundação ADFP (Associação
de Desenvolvimento e
Formação Profissional),
foi criado para privilegiar
a fauna e flora nacionais,
tendo também uma forte componente social e
assumindo-se, cada vez
mais, como uma das grandes atrações turísticas da
região Centro. Reúne uma
oferta muito diversificada
que tem agradado ao público que chega de todos
os pontos do país e, neste
ano de 2016, tem como
ambição chegar aos 200
mil visitantes.
Para festejar estes
sete anos de existência,

estão a ser dinamizadas
várias atividades. O programa abriu na terça feira,
com uma visita noturna
ao Parque Selvagem, e
prosseguiu anteontem,
com muita magia, dança
e animação a marcarem o
Dia Mundial da Criança.
Hoje irão cantar-se
os parabéns e apagar-se as
velas do bolo de aniversário, numa sessão que contará com a participação de
colaboradores.
O programa festivo
continua amanhã, estando
reservadas muitas surpresas para os visitantes,
como pinturas faciais,
magia e muitas outras
atividades. A Fundação
ADFP, responsável pelo
Parque, está a reservar
uma surpresa para este
período e, mesmo sem
adiantar do que se trata,
avança que acontecerá
amanhã ou no domingo.

No domingo serão
plantadas sete árvores no
parque, cada uma simbolizará um ano de vida deste
espaço.
As festividades terminam na quinta feira (9 de
junho) com uma caminhada solidária até ao Templo
Ecuménico Universalista,
que está a ser construído
no topo da colina do Parque
Biológico e que será inaugurado a 11 de setembro,
numa homenagem às vítimas dos fundamentalismos
religiosos.
O Parque oferece assim um programa ainda
mais atrativo nos próximos dias. Para além de
todas estas atividades, os
visitantes são convidados
a conhecer também toda a
fauna e flora que o espaço
oferece e não podem deixar de apreciar os novos
habitantes do Parque – três
crias de linces.

Queijaria e Fumeiro iniciam produção
artesanal em regime experimental

A Queijaria e Fumeiro, projeto inserido no
Parque Biológico da Serra
da Lousã, iniciou, no final
de maio, a sua atividade
experimental. Estes novos
equipamentos pretendem
“dinamizar atividades
produtivas sustentáveis e
possibilitar a integração
profissional de pessoas
com deficiência, doença
mental ou vítimas de exclusão laboral”.
Tem também como
finalidade, como realça a
Fundação, “a valorização e
reabilitação do património
cultural, vivências, artes e
ofícios tradicionais, com
aproveitamento da produção endógena”. Funcionará ainda com aspetos pedagógicos para os visitantes

do Parque Biológico.
Este projeto já foi
premiado duas vezes,
tendo recebido o prémio
da Fundação EDP, “EDP
Solidária”, no valor de 75
mil euros, e o 1.º Prémio
“Mãos Dadas – Comunidade e Solidariedade no
Feminino”, na vertente
Sustentabilidade, no valor
de mil euros, com o projeto
“Mãos Cheias de Saberes e Sabores. Queijaria e
Fumeiro”, atribuído pela
Associação Portuguesa de
Criatividade e Inovação e
pela Soroptimist Internacional União de Portugal.
A Queijaria e Fumeiro representam um investimento total de 135 mil
euros, valor que inclui as
obras e os equipamentos.

De acordo com a Fundação, presidida por Jaime
Ramos, tem já todos os
materiais e equipamentos
instalados desde dezembro
de 2013.
“Após receber o
Prémio EDP a Fundação
procedeu rapidamente ao
investimento, mas a conclusão do processo foi
arrastada durante anos devido a imensa burocracia
autárquica. Estão decorridos quase quatro anos
após a EDP ter apoiado o
investimento, o que mostra
enorme teia burocrática
que envolveu a concretização deste projeto”, explica
a Fundação, acrescentando
que “qualquer outro investidor teria desistido de concretizar o investimento”.

