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28 ANOS

Ainda se celebrava o 20º 
aniversário deste vosso jornal 
e se anunciava a paragem 
para férias do Notícias de 
Lafões, e já pairava no ar todo 
um conjunto de programas, 
festividades e actividades 
diversificadas que Lafões 
tem para oferecer aos seus 
habitantes e visitantes. Difícil 
mesmo é escolher onde ir e 
o que fazer, pois nesta época 
em que apetece sair de casa e 
vivenciar todos os momentos 
aprazíveis, como o adocicado 
momento de ir ao Festival de 
Doçaria de Vouzela ou dar um 
saltinho ao Tradidanças para 
fazer o gosto ao pé, muitos 
eventos ficam por ver e regis-
tar para a posteridade.

Pelo caminho ficam pai-
sagens deslumbrantes e locais 
onde vale a pena parar para 
sentir a natureza, como foi 
o caso de fazer uma pausa 
para apreciar o Poço da Gola, 
em pleno Rio Teixeira e em 
que a chuva fez uma pausa 
para sentir esse lugar. Chuva 
que abençoou as terras secas, 
embora com desgosto para 
quem se encontra de férias, 
mas que serviu para uma es-
plendida perspectiva a quem 
se aventurou pelos caminhos 
das serras da Freita e da Arada 
em direcção a São Macário. 

Este cenário fez recordar 
que mesmo com chuva, é 
possível apreciar as belezas do 
Concelho de S. Pedro do Sul 
através da fotografia.

Exposições 
de fotografia
 nas Termas

As imagens captadas pe-
los turistas fotógrafos durante 
o final de Abril encontram-se 
expostas no Balneário D. 
Afonso Henriques, onde per-
manecerão até 31 de Agosto, 
e são visitáveis diariamente 
entre as 8 e as 19 horas. Esta 
exposição irá continuar o seu 
périplo não só pelo concelho 

mas também pelo território 
de Lafões. A organização 
deste evento está empenhada 
na maior mostra possível das 
imagens com vista a que o 
proposto livro, anunciado du-
rante o certame, com as fotos 
a concurso das três edições 
anteriores seja uma realidade 
e a divulgação da região atinja 
um patamar elevado.

No Balneário Rainha D. 
Amélia está também patente 
uma exposição muito espe-
cial e de enorme significado. 
Trata-se da exibição de foto-
grafias do espólio da Rainha 
D. Amélia, em parceria com 
a Fundação da Casa de Bra-
gança, e está visitável até 25 
de Setembro entre as 16 e as 
19 horas de 2ª a 6ª feira.

Exposição de pintura 
“Entre Olhares”
A data de edição deste jor-

nal coincide com o culminar 
de uma exposição de pintura 
no Museu Municipal de Oli-
veira de Frades, intitulada 
“Entre Olhares” da autoria de 
Sara Morais e João Batista. De 
6 de Julho até 14 de Agosto 
esta exibição envolveu os 
visitantes num mundo de 
pinturas abstractas cuja cor, 
forma e texturas despertaram 
a curiosidade e em que os estí-
mulos visuais foram variando 
entre as formas geométricas 
que Sara Morais conjugou 
nos seus trabalhos e a expres-
são mais livre e espontânea 
que João Batista imprimiu 
nos seus trabalhos. Recorde-
-se que o encerramento da 
exposição será na data desta 
edição, dia 14.

A passagem de testemu-
nho em termos de mostras 
será com uma proposta di-
ferente, com uma exposição 
multimédia. Assim, de 15 a 
30 de Agosto, será a vez de 
Oliveira de Frades receber 
“Novas Expressões do Ter-
ritório”. Oliveira de Frades, 
que tem sabido manter vivas 
as tradições, e dia 4 de Agosto 

realizou o II Festival de Fol-
clore com um cartaz que atraiu 
multidões. Mas na memória 
estava ainda presente o suces-
so do evento que decorreu de 
10 a 14 de Julho.

As entusiasmantes 
festas de Oliveira 

de Frades
No princípio era o verbo. 

É com esta abertura que o 
Evangelho de João descreve 
nos seus versículos a criação 
do mundo. Neste caso, o 
verbo “divertir” foi o mote 
dominante no início da criação 
do grandioso evento das festas 
do concelho de Oliveira de 
Frades. 

Inspirando-nos numa 
crónica de 1957, de autor 
desconhecido, a Comissão 
Promotora das Festas do Con-
celho de então não se poupou 
a esforços para proporcionar 
momentos de arte, beleza e 
bem-estar e entendiam que “a 
vida sem alegria não merece 
ser vivida”. 

Seis décadas depois, e lo-
go no primeiro dia, a diversão 
e animação tomaram conta 
do renovado e airoso espaço 
do Largo da Feira com um 
grandioso concerto de David 
Antunes & The Midnight 
Band em que a interacção 
com o público foi uma cons-
tante e o sucesso de mais uma 
noite memorável. Para abri-
lhantar a noite teve um jovem 
“menino” a proporcionar um 
bom momento de bateria, e de 
seguida a voz de Joana Duarte 
a cantar “Shallow” de Lady 
Ga Ga encantou por completo 
os seus congéneres habitantes 
e visitantes de outros locais. 
Mas a gala de talentos que 
passou pelo palco não ficaria 
completa sem Isabel Silvestre 
cantar “Senhor da Pedra”.

Estes grandiosos momen-
tos do primeiro dia foram 
premonitórios do sucesso das 
festas e os cabeças de cartaz 
dos dias seguintes provoca-
ram verdadeiras enchentes, 

com os ritmos brasileiros dos 
Canta Baia, do popular Quim 
Barreiros, dos frenéticos rit-
mos de Mastiksoul e os com-
petentes Os Quatro e Meia.

Mas nem só de cabeças 
de cartaz viveram as festas 
e a animação da Fanfarra 
Amêndoa Amarga transmitiu 
uma onda de boa disposição 
e alegria, enquanto as bandas 
Fora da Lei, Rock & 4 e Ária 
animaram musicalmente o 
certame, com Pedra do Ar, 
Ficactivo e She is a Girl a ter 
uma palavra a dizer e o espec-
táculo da ACROF com uma 
dinâmica rítmica e sonora de 
alto nível. Para o final, o habi-
tual fogo-de-artifício encerrou 
a festa com chave de ouro.

Sopa Seca 
de Alcofra

Com tanta oferta em tão 
pouco tempo, eventos houve 
que não foi possível visitar, 
mas outros houve que se con-
seguiu introduzir na agenda, 
como por exemplo a passa-
gem por Alcofra, Vouzela, 
para a Mostra Gastronómica 
da Sopa Seca, que se realizou 
a 20 de Julho e que incluiu um 
passeio pedestre.

Na edição deste ano, des-
tacou-se a enorme afluência 
para degustar uma iguaria 
única e que superou todas as 
melhores expectativas que se 
poderia ter sobre o número de 
visitantes.

Cambra vestiu-se a 
rigor para o Mercado 

Medieval
O espaço envolvente da 

icónica torre medieval de 
Cambra foi palco de uma 
viagem no tempo até à sua 
áurea época. Situada no des-
lumbrante espaço de lazer do 
Espirito Santo, em que a con-
fluência do Rio Alfusqueiro 
e do Rio Couto, juntamente 
com a exuberância natural 
que o local foi brindado pela 
natureza, e em que a história se 
encarregou de que fosse mol-

dada patrimonialmente pelo 
homem ao longo dos séculos, 
conferiram autenticidade a 
mais uma edição do Merca-
do Medieval de Cambra, no 
concelho de Vouzela. 

Autenticidade que não 
seria possível sem a colabo-
ração de todos os agentes e 
habitantes locais e regionais, 
e dos diversos grupos convi-
dados a participar no evento, 
que se trajaram com muito 
rigor da época. 

Tal como a origem da 
data da edificação da torre se 
encontra, para já, ainda sem 
uma data definida, a viagem 
no tempo remeteu todos os 
visitantes e participantes para 
uma época medieval lon-
gínqua. 

O evento decorreu a 6 
e 7 de Julho de 2019, mas 
a viagem temporal poderia 
muito bem remeter para 6 e 
7 de Julho de uma outra era.

Durante dois dias a torre 
voltou a reviver o passado 
com as actividades da Carta 
do Mercado, música erudi-
ta, teatro, danças medievais 
e orientais, malabarismos, 
gaiteiros, tamborileiros, 
acampamento militar, jogos 
medievais, lutas e outros mo-
mentos musicais de relevo e 
entretimento.

Dos pontos altos desta re-
criação destacam-se o Cortejo 
Medieval e no final do cer-
tame o sempre espectacular 
momento de malabarismos 
com fogo. E ainda a parte 

gastronómica em que até o 
pagamento é feito com coroas 
da época.

A afluência foi condigna 
com o evento e o espaço este-
ve muitíssimo bem composto 
em termos de visitantes. Este 
ano o bom tempo ajudou a 
que os forasteiros e locais 
fossem permanecendo e ex-
plorando o recinto.

II Feira do Biológico 
& da Natureza

De todos os eventos que 
tivemos oportunidade de 
acompanhar, um deles cha-
ma a atenção pela sua vertente 
de preservação da natureza, 
bem-estar, saúde e por ter uma 
visão futurista sustentável.

Trata-se da II Feira do 
Biológico & da Natureza que 
se realizou em Vila Maior, S. 
Pedro do Sul, de 19 a 21 de 
Julho. Além dos programas 
musicais, lançamento de um 
livro, workshop, oficinas, 
canoagem, desfile de mar-
chas, passeio BTT e percur-
so pedestre, assume maior 
importância o Seminário 
“Agricultura Biológica: um 
modo de produção saudável 
e ecológico”.

Aldeia Bio, um conceito 
que vai muito mais além e tem 
os olhos postos num futuro 
mais ecológico e saudável. 
Vale a pena acompanhar as 
novidades no site oficial da 
Junta de Freguesia de Vila 
Maior e ler, também, a crónica 
deste evento. 

Actividades que recriam o passado vivem o presente e de olhos postos no futuro

Lafões recheado de eventos durante o Verão
Aníbal Seraphim

Lili Brandão em Cambra

Vila Maior Aldeia Bio - Futuro sustentávelJoão Batista e Sara Morais “Entre Olhares”


