
 
 

 

Comunicado de imprensa 

 

Feira das Viagens esgota espaços em Lisboa e promete grandes 

oportunidades! 

As empresas inscritas na Feira das Viagens acabam de esgotar o espaço disponível no 

Campo Pequeno, prometendo pacotes imbatíveis para o verão. 

Estão assim fechadas as inscrições para a Feira das Viagens de Lisboa e do Porto que 

este ano conta com a presença de 71 expositores, dos quais 38 agências de viagens, 10 

destinos turísticos, 11 meios de comunicação social e 12 organizações ligadas a outras 

atividades turísticas, designadamente cruzeiros, transportes, hotéis, empresas de 

animação e clubes desportivos. 

São esperados mais de 25.000 visitantes em ambos os certames o que representa um 

crescimento de 20 por cento comparativamente a 2014. 

Como já é habitual a Feira será animada com passatempos, filmes, apontamentos 

gastronómicos, oferta de brindes e sorteio de viagens. Alguns passatempos iniciam já 

em abril no circuito de lazer da rede Postal Free e no facebook do Sport Lisboa e 

Benfica. 

A terceira edição da Feira das Viagens, decorre entre 8 e 10 de maio, na praça do 

Campo Pequeno, em Lisboa, e entre 15 e 17 de maio, no Palácio da Bolsa, no Porto.  

O horário em ambas as cidades é o seguinte:  sextas e sábados, entre as 10h00 e as 

22h00 e domingo entre as 10h00 e as 20h00. A entrada é gratuita. 

A Halcon Viagens, a Embratur e o Palácio da Bolsa voltam a ser os parceiros 

institucionais em 2015, reforçando a aposta no evento que já haviam feito em anos 

anteriores. 

Para mais informações consultar: www.feiradasviagens.campopequeno.com e a página 

da Feira das Viagens no facebook. 

 

http://www.feiradasviagens.campopequeno.com/


 
 
 

 

Organização: 

A Feira das Viagens é uma iniciativa conjunta da Sociedade do Campo Pequeno e da Jervis 

Pereira que este ano completa a sua terceira edição 

A  Sociedade do Campo Pequeno é uma organização que aluga espaços e dinamiza eventos 

com o propósito de defender e divulgar as tradições portuguesas e o património histórico e 

cultural do nosso país, no centro de lazer Campo Pequeno. Nos últimos anos tem desenvolvido, 

com sucesso, um trabalho de divulgação de produtos tradicionais portugueses, contribuindo 

para dar visibilidade a pequenos negócios que, pela sua reduzida dimensão, têm dificuldade 

em aceder ao grande público.  

A Jervis Pereira é uma empresa de comunicação e marketing especializada em Turismo. Ao 

longo dos seus 25 anos de existência tem sido responsável pelo acompanhamento de contas de 

grande prestígio, entre as quais se destacam alguns destinos turísticos internacionais como a 

Tailândia, a Croácia e a República Dominicana. 

 

Para mais informações contactar o gabinete de imprensa da Feira das Viagens: 

 

 

 

Ana Negrão – ana.negrao@jervispereira.pt 

Sara Clara – sara.clara@jervispereira.pt 

Rua da Cova da Moura nº 2 – 5º Dto, 1350-177 Lisboa        Tlf: 21 391 66 00    Fax: 21 391 66 09 
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