
 
 
 

Comunicado de Imprensa 

 

Contagem decrescente para a Feira das Viagens com 

passatempos irresistíveis 

 

Arrancaram esta semana os primeiros três passatempos da Feira das Viagens. O 

facebook do Sport Lisboa e Benfica, a rede de cultura e ócio Postal Free e o Correio 

da Manhã acabam de lançar passatempos com viagens fantásticas às Caraíbas, aos 

Açores e à República Dominicana.  

No facebook do Sport Lisboa e Benfica, que tem mais de 2,8 milhões de fãs, basta 

partilhar a página onde está anunciado o passatempo e fazer gosto nos facebooks da 

Feira das Viagens e do Bahia Principe para concorrer. Quem tiver feito mais partilhas 

e mais gostos até ao dia 15 de maio ganha uma viagem para duas pessoas às Caraíbas, 

em regime tudo incluído, ficando alojado num dos hotéis da famosa Cadeia Bahia 

Principe. (www.facebook.com/SLBenfica). 

Na rede Postal Free de Lisboa, que tem 122 posições em restaurantes, bares, museus, 

cinemas, teatros e universidades, estão disponíveis postais com um passatempo cujo 

prémio é uma viagem aos Açores para duas pessoas. Os utilizadores só precisam de 

preencher os postais com duas quadras usando palavras chave e colocá-los na tômbola 

da Feira, em Lisboa ou no Porto. Um júri selecionado fará a apreciação das quadras 

vencedoras. www.postalfree.net/campanhas-rede.php 

Finalmente o Correio da Manhã promove também um passatempo online no formato 

chamada de valor acrescentado. O utilizador 5000 que ligar para o número 760 200 831 

ganha uma viagem à República Dominicana para duas pessoas, em regime tudo 

incluído. http://passatempos.xl.pt/ 

Estes passatempos são apenas um pequeno “aquecimento” já que, durante a própria 

Feira, os expositores vão promover passatempos e ações de animação com mais ofertas 

de viagens. 

http://www.facebook.com/SLBenfica
http://www.postalfree.net/campanhas-rede.php
http://passatempos.xl.pt/


 
 
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. 

 
Organização: 

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

Campo Pequeno, que conta com as parcerias institucionais da Associação Comercial do 

Porto, da Halcon Viagens e da Embratur. 

A Jervis Pereira é uma consultora de comunicação e marketing, com um foco muito 

especializado na área do Turismo. Já com um quarto de século de existência, tem sido 

responsável pela comunicação de importantes destinos turísticos internacionais, entre 

os quais a Tailândia, a Croácia e a República Dominicana.  

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.  

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

da Feira das Viagens no facebook. 
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