Ilha do Fogo: Dezenas de motociclistas desfilam em São Filipe e Ponta Verde nas festas da Bandeira e do
Segunda, 30 Abril 2018 20:30

São Filipe, 30 Abr (Inforpress) – Um grupo de motociclistas da ilha do Fogo integrado também
por emigrantes em férias, participou esta segunda-feira num desfile de motos pelas ruas da
cidade de São Filipe, deslocando-se depois à localidade de Ponta Verde, interior no norte do
município.

Até por volta das 13:00 horas, altura da concentração no bairro de Xaguate, estavam inscritos
pouco mais de 70 motociclistas para o desfile, uma actividade que foi introduzida nas
festividades da bandeira de São Filipe e de outras festas de maior dimensão como Banderona
e dias comemorativos dos municípios.

Depois de uma passeata pelas ruas da cidade, com passagem por todos os bairros, os
motociclistas fizeram-se à estrada para a zona norte do município, até Ponta Verde, mais de 10
quilómetros da cidade de São Filipe.

No regresso, os motociclistas vão passar pelo estádio 5 de Julho, no intervalo do jogo de
futebol entre Académica do Fogo e Sporting da Brava, a contar para a segunda e última
jornada do torneio de futebol do Dia do Município e da Bandeira de São Filipe, antes de se
dispersarem.

Motos de diferentes cilindradas, algumas das quais passam a maior parte do ano fechadas já
que os seus proprietários são emigrantes nos Estados Unidos da América, participaram desta
iniciativa que, segundo os organizadores, constitui uma forma que os amantes de motos
patentearem aos visitantes da ilha neste período de festas, as suas máquinas.

Ao todo, a ilha do Fogo conta actualmente com dois grupos organizados de motociclistas que
costumam exibir as suas máquinas por ocasião das festas municipais nos três municípios da
ilha.
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