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Expofacic espera ultrapassar os 400 mil visitantes
Cantanhede em festa durante onze dias, com aposta forte na indústria, gastronomia, uma
exposição sobre o Titanic e, claro, muito música!

A feira ainda não começou, mas Cantanhede está já a viver o habitual frenesim, a praticamente
uma semana do arranque da Expofacic.
A edição 28, já a ganhar forma, vai muito para lá da vertente musical, dividida, mais uma vez,
por vários palcos. Os quase 300 espaços da área de exposições são considerados fundamentais
para divulgar o que de melhor se produz na região e são visita quase obrigatória aos
(esperados) 400 mil visitantes nos onze dias de festa.
Há muito que a Expofacic alargou horizontes e ultrapassou o estatuto de feira local ou
regional. A qualidade acompanhou o nível de exigência e para este ano há, até, uma estreia
absoluta em Portugal: a exposição do Titanic! Trata-se de uma exposição em parceria com o
Exploratório e Fundação Titanic, onde será possível ver a segunda maior maquete do navio,
com 14 metros, numa tentativa de mostrar o mais real possível o glamour, a festa e o requinte

do navio que deu muito que falar ao longo das últimas décadas. Na exposição, está também
um carro, de 1937, que estaria à espera de vir para a Europa. Um veículo que já recebeu ofertas
reais de Leonardi DiCaprio mas que têm sido rejeitadas ao longo do tempo...
Na música, há tambem novidades, a começar pela qualidade de som, reforçada este ano, com
adaptações significativas. Pelos palcos vão passar nomes como Miguel Araújo, José Cid,
Waterboys, Marcelo D2, HMB, Azeitonas, Tony Carreira e James Arthur, entre muitos outros.
Artistas para vários públicos e cada um com a sua exigência, como é o caso do britânico de
30 anos, vegetariano e com pedidos especiais, identificados por Idalécio Oliveira, da INOVA,
organizador do evento.
A música, aliada à gastronomia, à parte comercial e à industrial, fazem da Expofacic um
evento alavancador da economia e da atividade turística, num evento cada vez importante,
como explicou Helena Teodósio, presidente da Câmara Municipal de Cantanhede.
A caminho da edição 28, a Expofacic vai, mais uma vez, ao encontro dos desejos das
associações do concelho. Mas as ambições passam por ir bem além, como explica Idalécio
Oliveira, da INOVA, organizador do evento.
A Expofacic começa no dia 26 de Julho e vai até ao dia 5 de Agosto, no Parque Desportivo
de São Mateus, em Cantanhede.

