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253 700 409

Bombeiros Voluntários de Fafe

253 598 111

Hospital de São José

253 700 300

Centro de Saúde de Fafe

253 490 850

EDP Avarias (chamada gratuita)

CAROS FORNELENSES,

800 506 506
Indáqua Fafe

253 700 020
Repartição de Finanças

É com muita satisfação que regressamos com a quarta
edição do InFornelos, procurando levar a todos vós as
notícias que marcam a nossa terra.

253 700 718

Somos uma terra de TRADIÇÕES!

Segurança Social

Vivemos, neste mês de agosto, um dos pontos altos da
freguesia, com a celebração das festas em honra da padroeira
Santa Comba. Voltou a ser um momento de reencontro e
confraternização entre todos os fornelenses, especialmente
marcado pelo regresso a casa de muitos emigrantes que por
esta altura procuram recarregar baterias e, sobretudo, pôr
termo à palavra saudade. Aguardamos pelo vosso regresso!

253 599 888

Câmara Municipal de Fafe

253 700 400
www.cm-fafe.pt
www.facebook.com/municipiofafe
Junta de Freguesia de Fornelos
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Deixo uma palavra de agradecimento ao Sr. Carlos Vieira,
pela disponibilização do espaço do Solar da Luz, que voltou
a enobrecer a festa, bem como o meu apreço pela digna
recuperação da Capela da Senhora da Luz.
Destaque também para o Eco Festival Terra Mãe, que no
final do mês de julho voltou a demonstrar a vitalidade da
nossa freguesia. Cooperando com o espírito de família
que é marca do festival, as nossas gentes e as nossas
tradições estiveram presentes, através do artesanato e uma
demonstração do ciclo de palha. Uma tradição que deve ser
valorizada e encantou muitos dos que por cá passaram.
Nesta edição, trazemo-vos ainda um roteiro turístico da nossa
freguesia, onde são retratados alguns dos seus encantos.
Um setor em crescimento, o que muito nos orgulha!
A Junta de Freguesia lança-vos também o desafio de
participarem no Eco-Famílias XXI, um concurso que vai
distinguir as famílias com as práticas mais sustentáveis
e com maiores preocupações ambientais. A vossa
participação permitirá reforçar a candidatura de Fornelos
ao Eco-Freguesias XXI, projeto que nos valeu, em 2017, o
reconhecimento de 7ª freguesia mais sustentável do país.
Para mais informações e esclarecimentos sobre o concurso,
não hesitem em vir ter connosco à junta de freguesia.
Disponibilizamos uma vez mais este InFornelos online, para
que chegue a todos os fornelenses espalhados pelo mundo.
Acompanhem-nos também nas redes sociais.
Contamos convosco para unir e dinamizar Fornelos.
Um abraço amigo,

David Fernandes
[Presidente da Junta de Freguesia de Fornelos]

De 10 a 12 de agosto, Fornelos esteve em festa em honra da
padroeira Santa Comba.

D. JORGE
ORTIGA
BENZEU CAPELA
DA SENHORA
DA LUZ

Os festejos concentraram-se no terreiro do Solar da Luz
e abriram com chave de ouro com a bênção da Capela da
Senhora da Luz, pelo Arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga.
A celebração iniciou com a procissão, desde a Igreja Paroquial

até à Capela de Nossa Senhora da Luz, seguida da eucaristia,
presidida por D. Jorge Ortiga, e a bênção da capela.
A Capela da Senhora da Luz data de 1632 e estava em estado
de degradação do lado oposto da via, de onde foi transladada
e reconstituída junto ao Solar da Luz, pelo empresário Carlos
Vieira, conferindo-lhe maior dignidade.
A festa em honra de Santa Comba prolongou-se durante todo
o fim-de-semana, com um concorrido arraial, com comes
e bebes e muita animação, que promoveu momentos de
reencontro e convívio entre familiares e amigos da terra.
A Comissão de Festas faz um balanço positivo das
festividades e agradece a gentil cedência do espaço da festa
ao fornelense Carlos Vieira.

FOTOS: CLÁUDIA FERNANDES

FORNELOS EM FESTA
EM HONRA DA PADROEIRA
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FORNELOS
RECEBE GRANDE
INVESTIMENTO
EM SANEAMENTO

A Águas do Norte tem em fase de execução uma empreitada
de instalação de rede de saneamento básico em várias ruas
e urbanizações da freguesia, a maior e mais importante
obra a decorrer em Fornelos.
Até aqui, apenas algumas casas tinham ligação à rede
de saneamento. O Loteamento do Monte foi o primeiro a
receber a instalação, ficando agora com esta empreitada
também servidas zonas como a Rua do Assento, Rua de
Paçô, Rua de Cimo de Vila, Urbanização da Pedreira, Rielho
e Monte D’Além 1 e 2, Rua das Mimosas, Rua e Travessa
do Monte, Travessa das Vinhas, Rua da Quintã, Rua da
Boavista, Rua da Panelada, Rua da Escola, Rua dos Fidalgos
da Luz e Avenida de Santa Comba.
O presidente da Junta de Freguesia, David Fernandes,
reforça a importância de as pessoas ligarem as casas
para tratamento das suas águas residuais: “Não basta
ter o saneamento à porta. Esperamos que as pessoas
façam as ligações e, quem sabe daqui a dez ou quinze
anos, possamos voltar a ter poços com água potável, sem
contaminações”.
Apesar de todo o investimento em saneamento ser bemvindo, o autarca lamenta ainda assim que não tenham
sido contempladas nesta empreitada algumas zonas
consideradas prioritárias, como a Rua da Igreja e a Avenida
de Santa Comba, desde a Padaria Nova Doce Retiro até à
Doçaria de Fornelos, porta de entrada na freguesia a partir
de Fafe.
“Vamos continuar a insistir junto da Câmara e Águas do
Norte para poder fazer essas duas obras, uma vez que
queremos ver essas estradas requalificadas”, reforça.
A junta de freguesia apela à tolerância dos moradores

dados os inconvenientes que as obras possam causar.

FOTO: OBTUR8

JUNTA
DE FREGUESIA
ORGANIZA
PASSEIO
CONVÍVIO

A Junta de Freguesia de Fornelos vai organizar, no próximo
dia 23 de setembro, um passeio a São Bento da Porta
Aberta e ao Campo do Gerês, uma aldeia do concelho
de Terras de Bouro situada em pleno coração do Parque
Nacional da Peneda-Gerês.
A iniciativa é aberta a todos os interessados e pretende
promover o convívio entre a população fornelense.
As inscrições devem ser feitas na junta de freguesia e têm o
custo de cinco euros. O passeio é gratuito para crianças até
aos 12 anos e adultos a partir dos 65 anos.
O presidente da junta de freguesia lança o convite a todos
para participarem neste momento de confraternização,
partilha e boa disposição.

CINECLUBE DE
FAFE EXIBIU
DOCUMENTÁRIO
“DA ALVORADA
DA SIRENE AO
NOVO TURNO”

O auditório da Junta de Freguesia de Fornelos recebeu, a 14
de junho, a exibição do filme documental “Da Alvorada da
Sirene ao Novo Turno”.
Durante noventa minutos, o filme transportou o público para
a memória operária da Fábrica do Ferro.
Antes da projeção do filme, houve ainda tempo para a partilha
de memórias entre alguns fornelenses intervenientes no
filme e um breve enquadramento histórico pelo investigador
Artur Ferreira Coimbra.
“Da Alvorada da Sirene ao Novo Turno” é um trabalho da
realizadora Rita Sousa, com produção do Cineclube de Fafe.
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O “Limpar Fornelos” é uma atividade anual que se insere
num conjunto de ações de política de defesa ambiental
adotada pela junta de freguesia.

Fornelenses de todas as idades juntaram-se para
limpar a freguesia, numa iniciativa que sensibiliza para
a causa ambiental.

Mantendo a tradição, houve ainda tempo para a
visualização de um documentário.

FOTO: OBTUR8

FOTOS: CLÁUDIA FERNANDES

COMUNIDADE
VOLTOU A PÔR
“MÃOS À OBRA”
PARA ‘LIMPAR
FORNELOS’

A comunidade voltou a pôr “mãos à obra” em mais uma
edição do “Limpar Fornelos”, promovida em março pela
junta de freguesia.

Cerca de 40 atletas percorreram os onze quilómetros da
prova, apesar da chuva que marcou aquela manhã de
domingo e levou ao cancelamento da vertente de caminhada
que habitualmente integra a iniciativa.
O Solar da Luz voltou a ser local de partida e chegada de um
percurso quase todo de contacto com a natureza, desde
o ponto mais baixo até ao mais alto de Fornelos, incluindo
várias levadas ao longo do rio Vizela.
Para o presidente da Junta de Freguesia de Fornelos, o
balanço é positivo e a iniciativa para repetir e melhorar já no
próximo ano.

“Queremos aumentar o percurso para os 15 quilómetros, de
forma a torná-lo mais competitivo e abri-lo ao exterior para
que possa ser incluído na rota dos grandes trails a nível
nacional”, avançou.
O objetivo é também tornar o percurso aberto todo o ano
para treinos e caminhadas.
Recorde-se que a iniciativa pretendeu uma vez mais angariar
alimentos para famílias carenciadas da freguesia, com a
inscrição a ser realizada através de bens alimentares.
A 5ª edição do Trail Solidário de Fornelos está já marcada
para o último domingo de maio de 2019.

FOTO: OBTUR8

A freguesia de Fornelos voltou a aliar desporto e solidariedade,
com a realização da 4ª edição do Trail Solidário, a 10 de junho.

4º TRAIL
SOLIDÁRIO
DE FORNELOS
LEVOU ATLETAS
POR CAMINHOS
DE NATUREZA

FOTO: TIAGO MIRÓ

2,45 km²
HABITANTES: 1.374 (Censos 2011)
DENSIDADE POPULACIONAL: 560,8 habitantes/km²
PADROEIRA: Santa Comba
ÁREA:

FESTIVIDADES:

2º fim-de-semana de agosto e 31 de dezembro (dia da padroeira)

FREGUESIA FORNELOS
Celebrizada pelo pão-de-ló, o Solar da Luz
e a Central Hidroelétrica de Santa Rita, Fornelos estende-se ao longo de 2,45 km² e é
uma das freguesias que envolve a Norte a
cidade de Fafe. Fazendo ainda fronteira com
Golães, Passos, Vinhós e Medelo, contabilizava 1.374 habitantes nos últimos Censos
de 2011.
Em 2017, recebeu a Bandeira Verde Eco-

-Freguesias XXI e foi reconhecida como a
7ª freguesia mais sustentável do país, pela
adoção de boas práticas ambientais. Para tal
contribuiu o Eco-Festival Terra Mãe, que tem
marcado a agenda de verão e se afirmado
no panorama nacional sob o lema “Três dias
para mudar o mundo, três dias para mudar
de vida”.
O segundo fim-de-semana de agosto é de

festa em honra da padroeira Santa Comba,
com celebrações religiosas vividas também
com devoção a 31 de dezembro, tradicional
dia da padroeira.
Rica e viva no associativismo que faz pulsar a freguesia, conta com o Agrupamento
de Escuteiros, o Grupo Coral Juvenil, o Grupo
Coral, o Movimento Amigos de Fornelos, a
Associação Cultural e Recreativa Sereno Re-

mate, o Clube de Fotografia Obtur8 e a Time
to Do.
Destaque para a Associação Cultural e
Recreativa de Fornelos, cujo colégio é instituição de referência enquanto instituição
privada de educação, a que se soma a prestação de apoio social na terceira idade.
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CRUZEIRO
REMONTA
AO SÉCULO XVI
E É O MAIS ANTIGO
DO CONCELHO
Fornelos tem o cruzeiro mais antigo, conhecido até ao momento, do concelho de
Fafe.
Mandado construir em 1586, por Fernão Ribeiro, Abade de Santa Comba, foi
transladado do seu local original, perto da
igreja paroquial, para onde agora se encontra, junto à EN207, em 1963.
Na base, apresenta as iniciais “FR” e a
inscrição “1586”, reveladas durante uma
requalificação, em 2016, que pretendeu
valorizá-lo e dignificá-lo.

MUSEU
HIDROELÉTRICO DE
SANTA RITA
O Museu Hidroelétrico de Santa Rita
tem como base a Central Hidroelétrica,
inaugurada a 5 de outubro de 1914, que
permitiu à então Vila de Fafe o fornecimento de uma rede elétrica de serviço público.
Dado o seu interesse histórico e cultural, e o bom estado do equipamento, situado na margem do rio Vizela, foi constituído museu regional de eletricidade pela
Câmara de Fafe. É o primeiro do género no
país e integra, desde 2008, a Rede Nacional de Museus de Energia.

SOLAR DA LUZ,
O MAIS BELO
E EMBLEMÁTICO
DO CONCELHO

PÃO-DE-LÓ
E DOCES DE GEMA
NO ROTEIRO
GASTRONÓMICO

O Solar da Luz é uma das mais nobres
e antigas casas do Minho, e a mais bela e
emblemática do concelho de Fafe.
Mandado construir por uma das mais
aristocráticas famílias do concelho, os “Fidalgos da Luz”, apresenta na fachada um
imponente brasão, concedido pelo rei D.
José I como atestado de nobreza.
Situado junto à EN 207, deverá remontar ao final do século XVII e tem implantada
no seu largo uma capela datada de 1632.

O pão-de-ló e os doces de gema de
Fornelos são uma das especialidades
gastronómicas do concelho. Reivindicados
como os mais apetitosos doces, percorrem as principais romarias minhotas, feiras e outros certames, fazendo as delícias
de muitos apreciadores.
Quem os faz garante que são o fabrico
artesanal e a qualidade dos ingredientes o
segredo para tão afamado produto da doçaria local.

D. Jorge Ortiga congratulou-se pela obra ser resultado do
diálogo entre a paróquia e as entidades autárquicas, que

Por seu turno, David Fernandes, presidente da junta de
freguesia, deixou um agradecimento a todos os que tornaram
a obra possível: ao padre Marc Monteiro, que marcou o seu
início, e aos padres José Carneiro e Daniel Marques, que
lhe deram continuidade; Município de Fafe, pelo apoio à
sua concretização; bem como a todos os fornelenses que

contribuíram e se envolveram em atividades de angariação.
Segundo a Paróquia de Santa Comba, a designação ‘Espaço
Esperança’ pretende significar a multifuncionalidade
daquele espaço, usado não só como lugar de velório, mas
numa utilização pastoral mais vasta, nomeadamente para
momentos de oração dos grupos pastorais da comunidade
e do grupo Semeadores de Esperança. O nome alude
diretamente ao plano diocesano vivido e marca o triénio
pastoral dedicado à Esperança.

FOTO: CMF

A cerimónia foi presidida pelo Arcebispo de Braga, D. Jorge
Ortiga, e contou com a participação da comunidade local e
do executivo municipal. O momento foi também de bênção
e inauguração das quatro salas de catequese e da sala do
Grupo Coral Juvenil de Fornelos.

viram nascer mais um espaço com grande dignidade na
freguesia. Essa “união de esforços” foi também sublinhada
pelo presidente da Câmara de Fafe, Raul Cunha.

FOTO: CMF

Fornelos inaugurou, a 14 de abril, a recém-construída
capela mortuária, denominada “Espaço Esperança”.

FOTO: CMF

D. JORGE ORTIGA
INAUGUROU
‘ESPAÇO
ESPERANÇA’
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PEQUENAS
INTERVENÇÕES
RESOLVEM
PROBLEMAS
DE ACESSIBILIDADE

RUA DO PAÇÔ

A Junta de Fornelos levou a cabo pequenas intervenções
que permitiram resolver problemas de acessibilidade em
alguns pontos da freguesia.
A Rua do Paçô, uma das mais antigas de Fornelos, foi uma
das vias intervencionadas. Com a abertura da nova Rua do
Paçô, aquela rua em calceta portuguesa tinha ficado como
que abandonada, e era já quase impossível passar de carro.
Com pequenas reparações, e colocação de calceta em
algumas partes em terra, passou a estar apta à circulação
automóvel.

TRAVESSA
DO PINHEIRO
MANSO

A Rua do Pinheiro Manso era outra rua da freguesia,
estreita, que se encontrava muito degradada. Na altura
da intervenção na zona do loteamento, foi aproveitada a
presença da maquinaria no local para a sua pavimentação,
terminando também o acesso a uma habitação nesse lugar.

TRAVESSA
DO CRUZEIRO

JUNTA
DE FREGUESIA
DESAFIA
FORNELENSES
EM CONCURSO
ECO-FAMÍLIAS XXI
OBRAS
DO PARQUE
DE LAZER
VÃO PARAR

A Travessa do Cruzeiro, uma via muito deteriorada, está
também a ser alvo de requalificação.
“São pequenos arranjos que vão resolver problemas de
acessibilidade. Por vezes não é necessário pôr tudo novo,
pode-se reparar o que há e com pequenas intervenções
fazer a diferença”, explica o presidente da junta de freguesia,
avançando que sempre que possível vão optar pela calceta
portuguesa, por ser um material tradicional e mais nobre.

A Junta de Fornelos está a desafiar as famílias residentes na
freguesia a participar no Eco-Famílias XXI, um concurso que
vai distinguir as famílias com as práticas mais sustentáveis e
que revelem maiores preocupações ambientais.

com alojamento de uma noite na “Quinta do Minhoto –
Ecotourism” (1º prémio), entrada no Eco Festival Terra Mãe
2019 (2º prémio) e um jantar no restaurante vegetariano Cor
de Tangerina (3º prémio).

O concurso surge no âmbito do Eco-Freguesias XXI, um
projeto promovido pela Associação Bandeira Azul que,
em 2017, reconheceu Fornelos como a 7ª freguesia mais
sustentável do país. Este ano, Fornelos volta a candidatarse ao projeto e a participação das famílias neste concurso
permitirá acrescentar valor à candidatura.

Para concorrer, basta preencher um inquérito, de 10
de setembro a 20 de outubro, disponível em www.
ecofreguesias21.abae.pt /concursoecofamilias/
fornelos2018. Complementarmente, serão solicitados
documentos que comprovem algumas das práticas
sustentáveis.

Serão distinguidas como Eco-Famílias XXI todas as famílias
que obtiverem no concurso pontuação superior ou igual a
50%. As três famílias com maior pontuação serão premiadas

A avaliação será feita por um júri composto por diversos
elementos da Associação Bandeira Azul da Europa e da
Comissão Nacional Eco-Freguesias XXI.

As obras de construção do Parque de Lazer,
no terreno em frente à junta de freguesia,
vão parar, uma vez que as verbas terão de
ser canalizadas para a resolução de um
processo judicial, que decorre desde 2009.
Em causa está um diferendo entre o
executivo da junta de freguesia da altura e
uma empresa de construção.

A Travessa do Monte foi alargada, numa intervenção
importante dado que esta é uma rua bastante estreita e
sem saída.

ALARGAMENTO
DA TRAVESSA
DO MONTE
TRAZ MAIS
SEGURANÇA

Um carro que entrasse naquela travessa só conseguiria
fazer inversão de marcha dentro da casa de um particular e
viaturas de maiores dimensões, como uma ambulância, por
exemplo, não conseguiriam circular.
Graças à cedência de uns metros de terreno do particular,

e construção de um muro de suporte, foi possível fazer um
largo com espaço para inversão de marcha.
Em breve, a junta de freguesia planeia fazer mais um
pequeno alargamento ao longo da via, para maior
segurança, e entapetá-la.
Na Rua de Monte D’Além foram feitas reparações nas
bermas para melhor drenagem e escoamento das águas.

TRAVESSA
DAS VINHAS
REQUALIFICADA
EM CALCETA
PORTUGUESA
A Travessa das Vinhas, uma rua pedonal muito antiga da
freguesia, foi requalificada.
O caminho em terra passou a ser em calceta portuguesa
e foram colocados tubos de águas pluviais para facilitar o
escoamento.
A Rua das Vinhas também foi intervencionada no âmbito da
instalação de rede de saneamento.
“Era tudo em terra, agora ficou um lugar limpo e bonito”,
remata o presidente da junta de freguesia.
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COMUNIDADE DISSE
“OBRIGADO”
AO PADRE PEDRO
COM EUCARISTIA
DE AÇÃO
DE GRAÇAS
Foi com gratidão que a comunidade fornelense despediuse do padre Pedro Daniel Marques, a 25 de agosto, na
celebração de uma Eucaristia de Ação de Graças pelo seu
trabalho realizado na Paróquia de Santa Comba de Fornelos.
O padre Pedro Daniel Marques parte com a nova missão de
frequentar a Faculdade de História Eclesiástica da Pontifícia
Universidade Gregoriana, em Roma.
De acordo com as últimas nomeações eclesiásticas, a
Paróquia de Santa Comba de Fornelos e a Paróquia de
Santa Eulália de Fafe recebem como novo pároco o recém
ordenado padre Vítor Araújo, que terá como orientador o
padre José António Carneiro, nomeado moderador destas
paróquias e Arcipreste de Fafe.

VIA-SACRA
INTERPAROQUIAL
UNIU FORNELOS
A FAFE

“TIME TO DO”
PROMOVEU
A FESTA DOS ZÉS
FOTO: CLÁUDIA FERNANDES

A associação Time To Do manteve viva a tradição em
Fornelos, promovendo a Festa dos Zés, uma festa exclusiva
a todos os “Josés” de primeiro nome, um dos nomes
comuns do nosso país, no dia 1 de maio.
Recorde-se que este encontro, em jeito de celebração,
esteve esquecido durante quase 20 anos e foi recuperado
pela associação, que o realizou agora pelo segundo ano
consecutivo.
“A festa dos Zés renasce como um agradecimento e uma
retribuição à comunidade pelo apoio e ajuda à Associação
Time to Do, a quem a Junta de Freguesia de Fornelos cedeu
um espaço na freguesia”, explicou a associação.
Querende manter a tradição, o dia começou com uma
missa solene, celebrada pelo pároco da freguesia, José
Carneiro, seguida de uma visita ao cemitério para honrar os
Zés falecidos da freguesia de Fornelos.

Das várias iniciativas, destacou-se uma Via-Sacra entre as
duas paróquias, novidade que reuniu muitos fiéis na noite
de 26 de março.
A celebração resultou num belo momento de unidade e de
comunhão na oração.
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A Paróquia de Santa Eulália de Fafe e a Paróquia de Fornelos
celebraram em conjunto a Semana Santa.

As comemorações prosseguiram com um almoço exclusivo
aos Josés inscritos, abrindo-se depois a festa a todos os
Não-Zés, com música e animação.

ESPÍRITO
DE FAMÍLIA
REINOU
NA 3ª EDIÇÃO
DO ECO
FESTIVAL
TERRA MÃE
Mãe é uma família de braços abertos, sempre disposta a
receber mais gente”, vincou a organização.
De 20 a 22 de julho, o Eco Festival Terra Mãe esteve de
regresso a Fornelos, com um programa repleto de música e
atividades que reforçaram o lema “Três dias para mudar o
mundo, três dias para mudar de vida”.

O programa arrancou com um dia especialmente dedicado
às crianças, que se mantiveram durante todo o festival,
esquecendo os tablets e os computadores, para correram,
brincarem e tocarem na terra.

Nesta 3ª edição, mais de quinze concertos espalharam boas
energias em palco, ao mesmo tempo que o alargado recinto
recebia oficinas, palestras e outras atividades de partilha
de saberes, bem-estar e consciencialização ambiental. O
espírito foi o de família, em celebração da natureza e da
vida.

Para a organização, este foi o melhor dos três festivais,
com os cerca de 1.200 visitantes diários a corresponderam
ao espírito de entrega a três dias dedicados ao perfeito
equilíbrio com a natureza.

“O amor pelo próximo sentiu-se a cada momento. Sermos
todos uma família foi o objetivo mais cumprido. Sugerimos
que fosse um festival de famílias e isso aconteceu. O Terra

A demonstração do ciclo da palha foi uma das atividades
que contou com o envolvimento e participação ativa da
população local, procurando valorizar este ofício e garantir
que se perpetua pelas gerações vindouras.

Apesar do objetivo lixo zero não ter sido cumprido, mas terse registado uma redução, a sustentabilidade ambiental
voltou a ser central, com a aposta em biocompostores,
reciclagem, infraestruturas criadas com reaproveitamento
de materiais naturais e, este ano como novidade, casas
de banho secas. As embalagens plásticas deram lugar a
loiças de barro e a icónica caneca de alumínio voltou a estar
presente.
Cada entrada no festival irá corresponder à plantação de
uma árvore, cerca de 3.600, diminuindo a pegada ecológica
do evento.
O Eco Festival Terra Mãe é organizado pelo Movimento Terra
Mãe, Movimento Amigos de Fornelos, Junta de Freguesia de
Fornelos e Município de Fafe.
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MANU CHAO
FOI A SURPRESA
DO TERRA MÃE
E PROMETEU
REGRESSAR
Manu Chao, o conhecido músico de temas como
'Clandestino' e 'Me Gustas Tu', foi a grande surpresa do Eco
Festival Terra Mãe.
O artista francês foi convidado pela organização a assistir ao
evento, mas acabou mesmo por subir ao palco na segunda
noite e brindar os festivaleiros com um concerto de meia
hora, partilhado depois com Dani Lança e os Progeto Aparte.
O músico deu ainda um concerto intimista na tarde de
domingo, que espalhou energia positiva por todos os que se
reuniram no momento no espaço Tipi do festival e a quem
acedeu pedidos musicais.

Para a organização, a presença deste “músico do mundo”
na próxima edição permitirá ao festival dar um salto em
termos de notoriedade, mas o objetivo é manter o espírito
familiar.
“Gostamos de o ter por cá. Onde estivesse havia sempre
um concerto. Temos as portas abertas para ele”, avançou
a organização.
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Mostrando-se encantado com o espírito do festival, e com
a boa comida, Manu Chao prometeu regressar: “Obrigado
Fafe. Sinto-me em casa, vocês são uma família”.
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