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Feira das Viagens marca agenda do trade turístico em maio 

O trade turístico nacional está já em “aquecimento” para a quarta edição da Feira das 

Viagens, que este ano decorre entre 6 e 8 de maio, no Campo Pequeno, em Lisboa, 

entre 13 e 15 de maio, no Palácio da Bolsa, no Porto, e entre 20 e 22 de maio, no 

Pavilhão Centro de Portugal, em Coimbra. 

São esperados mais de 30.000 visitantes e cerca de 120 expositores nos 3 certames, o 

que representa um crescimento superior a 40% comparativamente à edição de 2015. A 

entrada do Futebol Clube do Porto, que vai promover o seu Museu, e de um número 

significativo de agências de Coimbra são a principal novidade desta edição.  

No cômputo geral as agências de viagem representam 62% dos expositores inscritos, 

seguindo-se os destinos turísticos com 18% e outros (ligados ao turismo) com 21%. 

Contudo, no que diz respeito à área ocupada, as agências ocupam 73% do espaço, os 

destinos turísticos 15% e outros apenas 12%, o que manifestamente demonstra o 

carater comercial da Feira e a aposta do setor na comercialização de programas para 

o verão”. 

Timóteo Gonçalves, diretor da Halcon Viagens, uma das empresas patrocinadoras, “a 

Feira das Viagens já estava consolidada em Lisboa e no Porto e estamos confiantes que 

a aposta em Coimbra terá muito boa aceitação por parte dos consumidores daquela 

vasta região.” Adianta ainda “Não duvidamos que voltaremos a crescer em número de 

visitantes e em montante de vendas.” 

Por seu lado, Rosário Louro, da Jervis Pereira salienta “Este ano os expositores 

confirmaram a presença na Feira muito cedo porque sabem que o espaço é pequeno e 

não quiseram correr o risco de ficar de fora. Coimbra esgotou ainda em 2015 e o Porto 

só tem 4 espaços disponíveis nos corredores laterais.” 

 



 
 

O Turismo do Centro de Portugal e a Câmara Municipal de Coimbra, juntam-se este 

ano aos habituais parceiros institucionais Halcon Viagens, Embratur e Associação 

Comercial do Porto. 

A edição de 2016 da Feira das Viagens decorre entre 6 e 8 de maio, no Campo Pequeno, 

em Lisboa, entre 13 e 15 de maio, no Palácio da Bolsa, no Porto, e entre 20 e 22 de 

maio, no Pavilhão Centro de Portugal, em Coimbra. O horário é idêntico nos três 

destinos: entre as 10h00 e as 22h00, sexta e sábado, e entre as 10h00 e as 20h00, 

domingo. A entrada é livre. 

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

da Feira das Viagens no facebook. 

 

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

 

Ana Sottomayor Negrão – ana.negrao@jervispereira.pt 

Telefones: 213 916 605 / 936041998 

www.jervispereira.pt 
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