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Para Helena Teodósio, líder da autarquia de Cantanhede, a Expofacic é um produto turístico de qualidade 

Distinções da Expofacic 
deixam-nos orgulhosos 

IBERIAN FESTIVAL AWARD E PRÉMIO CINCO ESTRELAS REGIÕES 

E MELHOR COM 
ORÇAMENTO 

xpofacic vai para a 29.E edi-
ção. Como se explica o 
constante sucesso da feira 

ao longo dos anos? 
Em primeiro lugar, uma orien-
tação estratégica que se tem re-
velado particularmente asserti-
va, baseada na diversidade da 
oferta e na 
abrangência 
de todos os 
géneros de 
público, sem 
esquecer a 
aposta na inovação e na cres-
cente valorização de todas as 
vertentes do certame, que-são 
-muitas. Depois temos o traba-
lho dedicado de uma equipa de 
exceção, com gente muito mo-
tivada e experiente, gente que 
se dedica a esta causa com mui -
to profissionalismo e até algum  

sacrifício. A comissão organiza-
dora mantém o essencial cla sua 
estrutura desde há muitos anos, 
oque acaba por ser uma vanta - 
gem, além de que é constituída 
exclusivamente por funcioná-
rios da Câmara Municipal e da 
Inova-Empresa Municipal, a 

quem aliás 
faço questão 
de reiterar o 
meu mais vivo 
reconheci-
mento pelo 

excelente trabalho que está na 
base do relevante estatuto da 
Expofacic a nível nacional. 
A distinção da Expofacic como a 
Melhor Festividade da Penín-
sula Ibérica por parte do Iberian 
Festival Award, por ter sido 
eleita pelo público como a Me-
lhor Festividade da Península  

Ibérica, aumenta as responsa-
bilidades? 
Do ponto de vista da comissão 
organizadora, trata-se de um 
prémio que tem tanto de valioso 
quanto de responsabilizante, no 
sentido em que é interpretado 
como mais um desafio à nossa 
capacidade de fazermos ainda 
mais e ainda melhor para corres-
ponder aos interesses e expetati-
vas dos diferentes públicos-alvo. 
A eleição da Expofacic como a 
Melhor Festividade da Penínsu-
la Ibérica é motivo de muito or-
gulho, sem dúvida. A extraordi - 
n aria expressão que atingiu, quer 
em-dimensão e qualidade orga-
nizativa, quer em termos de 
afluência de público, coloca- a 
em lugar cimeiro a nível nacio-
nal, mas ser distinguida com esse 
prémio significa que está a afir  

mar -setambém num campeo-
nato bem mais competitivo, pois 
venceu entre eventos concor-
rentes de Portugal e Espanha. 
Em todo ocaso, o prémio é coro-
lário de uma evolução sustentada 
na otimização e rentabilização de 
valências que lhe conferem uma 
identidade muito própria, fruto 
do excelente trabalho desenvol-
vido ao longo das sucessivas edi-
ções. A atrati-
vidade da Ex-
pofacic e tudo 
omais que jus-
tifica a atribui - 
ção do Iberian Festival Award foi 
construído ao longo de 29 anos, 
passo a passo, pelo que o prémio é 
de toda a gente que participou 
nesse processo desde a primeira 
edição, em1990, incluindo os ex-
positores dos diferentes setores  

económicos e, noutra vertente, 
as forças vivas do concelho, que 
têm efetivamente um papel mui -
to importante na construção da 
forte identidade a que aludi an -
tes. 
E essa maior responsabilidade 
decorrente do prémio tem im-
plicações ao nível do orçamento? 
Não, não tem. A aposta é fazer-
mos mais e melhor com o mes-
mo orçamento, que aliás se 
mantém desde há muitos anos 
na ordem de 1,6 milhões de eu-
ros. Devo salientar ainda que, 
também desde há muitos anos, 
nessa verba não entra nenhu-
ma participação financeira da 
Câmara Municipal, ou seja, a 
Expofacic tem sido autossus-
tentável , com equilíbrio entre 
as receitas e as despesas, o que 
esperamos conseguir de novo 
este ano. 
A Expofacic tem um slogan: 
"Mil motivos um destino!" 
Quais as razões que aponta para 
uma visita a Cantanhede e a Ex-
pofacic de 25 julho a 04 agosto. 
Para além das muitas razões 
que justificam uma visita a 
Cantanhede durante todo o 
ano, a Expofacic oferece aos vi - 
sitantes de todas as idades 
oportunidades para desfruta - 
rem experiências estimulantes 
em vários domínios. 
Dito isto, é preciso lembrar 
que o cerne da Expofacic está 
na grande feira de atividades 
económicas, com mais de 500 
empresas, e é em torno dela 
que se organizam todos os res-
tantes setores. Sendo certo 
que cada um deles vale por si, a 
verdade é que a conjugação de 
todos resulta num assinalável 
reforço de atratividade do 
evento, em função das siner 
gias que se criam com essa 
conjugação. Neste contexto, 
os concertos com alguns pres-
tigiados nomes clo panorama 
da música internacional e os 
principais artistas nacionais 
têm uma força mobilizadora 
muito grande e nós valoriza-
mos bastante esse aspeto na 
perspetiva de que daí resulta 
um bom retorno. No fundo é 
um investimento de que bene-
ficiam todos quantos partici-
pam na feira e também, claro, 
os visitantes. 

Depois temos a 
animação 

O MESMO constante do 
recinto e as 
cerca de 50 

tasquinhas numa zona de visita 
obrigatória, onde, entre os fins de 
tarde e o início das noites, as fa-
mílias vão degustar excelentes 
propostas da gastronomia regio-
nal, sempre acompanhados pe 
los bons vinhos de Cantanhede. 

A EDIÇÃO DE 2019 CONTA 
COM 630 EXPOSÍTORES 
DAS MAIS DIVERSAS 
ÁREAS DE ATIVIDADE 

O OBJETIVO E FAZER MAIS 


