
 

 

Comunicado à Imprensa 

 

REGIÃO OESTE PORTUGAL VOLTA A MARCAR PRESENÇA NA BTL 2015 

 

A Comunidade Intermunicipal do Oeste, OesteCIM, volta a marcar presença na maior 

feira de Turismo a nível Nacional – BTL, que se realiza de 25 de fevereiro a 01 de 

março, na FIL, em Lisboa. 

À semelhança da participação de 2014, a OesteCIM marca presença na Feira, em 

parceria com a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, partilhando o 

mesmo espaço com as restantes sete CIM’s da Região Centro. 

A participação da OesteCIM e dos doze Municípios que constituem o seu Conselho 

Intermunicipal tem como objetivo reforçar a identidade da Região Oeste Portugal, de 

forma a promover, divulgar e afirmar a sua marca – Oeste Portugal. Nesta edição a 

OesteCIM aposta na comunicação do património Histórico/cultural, no turismo ligado 

às atividades náuticas e também na agricultura, mais especificamente ligada à 

promoção da vitivinicultura na Região. Tendo em conta que se trata de uma feira de 

turismo, a Região Oeste Portugal vai promover, igualmente, os eventos, dando a 

conhecer as tradições e as festividades de maior destaque. Paralelamente e como tem 

acontecido nas edições passadas, à tradição será aliada a degustação dos produtos 

regionais que diferenciam a Região. 

 



Programação da OesteCIM na BTL 2015 

Sexta-feira - 27 de fevereiro (14h00 às 16h00) 

14h00 - Apresentação da 2ª Edição do Mercado Oitocentista "Imaginário Popular Curas e 

Curandeiras" (Município de Arruda dos Vinhos) 

14h10 - Apresentação do 32º Festival do Vinho Português e 22ª Feira Nacional da Pêra Rocha 

(Município do Bombarral) 

14h20 - Apresentação do Festival Internacional de Literatura de Óbidos - FOLIO (Município de 

Óbidos) 

14h30 - Apresentação de "Alenquer Presépio de Portugal/Um mundo a descobrir às portas de 

Lisboa" (Município de Alenquer) 

14h40 - Apresentação de um vídeo promocional do concelho de Alcobaça, com destaque para 

os principais eventos (Município de Alcobaça) 

14h50 - Apresentação de eventos do concelho de Peniche (Município de Peniche) 

15h00/16h00 - Degustação dos Produtos Regionais da Região Oeste Portugal - "Provar o Oeste 

Portugal" (Chef João Simões) 

Domingo - 1 de março (12h30 às 14h00)  

12h30 - Apresentação do "Santa Cruz Ocean Spirit" (Município de Torres Vedras) 

12h40 - Apresentação dos eventos do Concelho de Caldas da Rainha (Município de Caldas da 

Rainha) 

12h50 - Apresentação do "North Canyon, um evento vários patrimónios" (Município da 

Nazaré) 

13h00 - Apresentação de um vídeo promocional do Concelho de Sobral de Monte Agraço 

(Município de Sobral de Monte Agraço) 

13h10 - Apresentação da Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) 

13h20/14h00 - Degustação dos Produtos Regionais da Região Oeste Portugal - "Provar o Oeste 

Portugal" (Chef João Simões) 


