Aveiro, 28 de fevereiro de 2012

NOTA DE IMPRENSA

Região de Aveiro participa na BTL 2012
A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CI Região de Aveiro)
participa na edição de 2012 da BTL – Feira Internacional de Turismo, integrada no
stand da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal (ERTC), promovendo o
território do Pólo de Marca Turística Ria de Aveiro, numa aposta de divulgação das
potencialidades turísticas da Região de Aveiro e da Região Centro rentabilizando as
parcerias institucionais, cujo resultado se traduz num contributo para dinamizar as
economias locais e regionais, com especial incidência na área do turismo.
A Feira tem início amanhã, 29 de fevereiro e termina no próximo domingo dia 4
de março, tendo a ERTC preparado, em parceria com as diferentes Entidades que
integram o seu stand, um vasto conjunto de iniciativas de promoção e dinamização,
mantendo sempre o stand com atividade regular, potenciando ao máximo a promoção
turística da Região Centro de Portugal.
Das ações de dinamização destaque para aquelas em que a CI Região de Aveiro
e alguns dos seus Municípios Associados têm responsabilidade e das quais se dá nota
sumária de seguida:
•

Dia 29FEV12
o 14.00h – Lançamento do Cartaz “Eventos Ria de Aveiro 2012”;
o 14.30h – Ílhavo: Degustação de iguarias da responsabilidade da
Confraria do Bacalhau.

•

Dia 01MAR12
o 13.00h – Sever do Vouga e Rota da Bairrada: Lançamento da XII
Edição da Festa da Lampreia e da Vitela | Degustação de Lampreia e
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Vitela Assada de Sever do Vouga, com degustação de espumantes da
Rota da Bairrada;
o Sever do Vouga: Lançamento da V Edição da Feira do Mirtilo –
degustação de tarte de mirtilo, compotas, licores e chá de mirtilo.
•

Dia 03MAR12
o 13.00h – Vagos: Degustação de iguarias da responsabilidade da
Confraria das Saínhas; Demonstração do tema “Arte Xávega” e
momento musical “Grupo Folclórico de Santo António de Vagos”;
o 18.00h – Ovar: Degustação de pão de ló de Ovar.

•

Dia 04MAR12
o 15.00h – Ovar: Degustação de pão de ló de Ovar.

Visite www.regiaodeaveiro.pt e acompanhe a atividade desenvolvida pela
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores
cumprimentos,
José Ribau Esteves, eng.
Presidente do CE da Região de Aveiro
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