Aveiro, 10 de março de 2017

NOTA DE IMPRENSA
Região de Aveiro na BTL
A BTL2017 - Bolsa de Turismo de Lisboa que se realiza nas instalações da FIL,
vai ter lugar de 15 a 19 de março. Como vem sendo hábito, a Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro com campanha promocional ‘Ria de Aveiro’
participa na BTL2017, englobando os 11 Municípios e integrando um espaço
personalizado dentro do stand do Turismo Centro de Portugal (Pavilhão).
Na sexta-feira, dia 17, das 11h às 13h, terá lugar o período dedicado em
exclusivo ao programa de animação “Ria de Aveiro”, onde será lançada a Agenda da
Primavera, projetando os principais eventos municipais e intermunicipais até ao verão.
O prato e o copo forte deste período serão as degustações das mais variadas
iguarias regionais e espumantes da Bairrada, que serão devidamente acompanhadas pela
presença de confrarias gastronómicas.
Terão também lugar atividades culturais e de demonstração, em que se destaca a
presença de dois grupos musicais da nossa região e uma demonstração de pintura em
azulejo.
Durante o fim de semana, a Região de Aveiro estará igualmente em destaque
com a presença da Escola de Samba ‘Vai Quem Quer’, vencedora do Carnaval de
Estarreja deste ano, no sábado pelas 18h, e uma prova de Pão-de-Ló de Ovar, no
domingo pelas 17h.
Visite www.regiaodeaveiro.pt e acompanhe a atividade da Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos
melhores cumprimentos,
José Ribau Esteves, eng.
Presidente da CI Região de Aveiro
Rua do Carmo, n. 20 | 3800-127 Aveiro | Tel: 234 377 650 | Fax: 234 377 659 | geral@regiaodeaveiro.pt | NIPC: 508 771 935

Bolsa de Turismo de Lisboa 2017
15 a 19 de março
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
Programa de atividades

17|03 – sexta-feira
11h00- 13h00

Boas Vindas CI Região de Aveiro
Animação
11h15 Sopros de Arte com performance musical [Orquestra das Beiras e DeCA/Universidade de Aveiro]
12h15 Momento musical [Tuna da Universidade Sénior da Curia]

Demonstrações
[Aveiro] Inovação & Techdays - wi-fi na área dos transportes - Wavesys Lite
[Ovar] Experiência de Pintura em Azulejo

Mostra de produtos regionais
[Anadia] Capital do Espumante – prova de Vinhos e Espumantes
[Ílhavo] Especialidades de Bacalhau
[Sever do Vouga] Especialidades de Mirtilo, Rojões das Tripas, Lampreia à Bordalesa, Prova do
Espumante ArgaU
[Albergaria-a-Velha] Turcos, raivas, regueifas e broas de milho
[Estarreja] Broa d’Avanca e Mel do Antuã
[Aveiro] Tapas de fusão pelo Chef Daniel Cardoso (Armazém da Alfandega), provas de Ovos
Moles de Aveiro pela APOMA, Licor de Aveiro e aguardentes da Bairrada pela Licores de Aveiro
(Tartiaria) e Rota da Bairrada
Presença das Confraria Gastronómica do Bacalhau e da Confraria Enogastronómica Sabores do
Botaréu.
[Vagos] Confraria dos Sabores da Abóbora - madalenas de abóbora e miminhos de abóbora;
Confraria Sabores da Fava com espetada de fava, cartuxinho de fava e omelete de fava, e a
Confraria Gastronómica As Saínhas com ‘saínhas’

18|03 – sábado
18h00 – Apresentação da Escola de Samba ‘Vai Quem Quer’ (Município de Estarreja)

19|03 – domingo
17h00 – Degustação de Pão-de-Ló de Ovar

