
 

BTL 2018 

Stand // Município do Montijo 

 

28 de fevereiro – 4ª feira (horário para profissionais) 

  16h00 – Saudação ao Montijo ( no nosso balcão):  
 

• Moscatel de Honra com a colaboração da Cooperativa Agrícola de Santo 
Isidro de Pegões; 

• oferta de gerberas, em parceria com a marca   - “Flores do Montijo”, 
com a presença da Miss Flôr 2018 

 

01 de março – 5ª feira  (horário para profissionais) 

 17h00/18h00 - Lounge | Apresentação de atividades e serviços de alguns 
promotores turísticos do concelho (desenvolvida pelos próprios) 

 

02 de março - 6ª feira  (horário para profissionais) 

 17h00/18h00 - Lounge | Apresentação da Cerveja Aldeana – degustação no 
lounge do stand. 

A marca Cerveja Aldeana vai estar no lounge do stand, para uma degustação dos seus 

produtos. Este momento promocional, associado ao facto de ser uma marca montijense, 

potenciará o território do nosso concelho, quer pela alusão histórica do seu nome, quer pelo 

contexto da sua associação à gastronomia local. 

 

03 de março – sábado (horário para público) 

 17h30/18h00 - Lounge | Apresentação da reedição do folheto “Roteiro O 
Azulejo no Montijo”.  

No écran LCD, que a ERTL tem disponível para os municípios, passará um breve filme 

generalista sobre a oferta de património do concelho. No final da apresentação, terá 

lugar um momento musical, a cargo dos alunos da Escola de Música da S.F.1º Dezembro, 

Música de Câmara - “ Sons do Património”. 

 

 19h00/20h00 – Lounge  |  Promoção das atividades desportivas da autarquia, 
na vertente de Desporto e Natureza, da Zona Este do concelho | ação 
articulada com o Gabinete do Desporto. 
Este momento irá ser orientado da seguinte forma:  

• Para contextualizar a animação, na imensa oferta da BTL, far-se-á uma 
apresentação prévia (ao microfone), com a colaboração de um técnico do 



Desporto e do Turismo, referindo as potencialidades da zona este do 
concelho,  

• Apresentação com o apoio de um filme curto sobre essa mesma temática;  
• Haverá também a ocasião para promover o 3º Trail da Mala Posta, 

agendada para o dia 10 junho. 
 

Irá estar presente um grupo de participantes do Trail, entre adultos e crianças, equipadas a rigor, 
e que farão uma pequena corrida, entre os acessos exteriores aos pavilhões 1, 2, 3 e 4, com o 
objetivo de chamar a atenção das potencialidades das nossas freguesias rurais para a prática 
desportiva.  

O momento terminará com o grupo no lounge do stand, numa sessão de alongamentos, em que 
o público pode participar. 

 
De referir que, o ano passado, esta atividade foi um dos momentos altos do programa, 
resultando inclusivamente num acréscimo de inscrições para as atividades do Desporto, ao 
longo do ano. 

 

 

4 de março – domingo (horário para público) 

 

 16h30/17h00 – Lounge | Promoção das Festas Populares de S. Pedro 2018  
• Animação com a Charanga da Ramboia; 
• Distribuição de folhetos promocionais sobre o evento 
• Oferta de pulseiras promocionais das Festas de S. Pedro, edição 2018 
 17h30/18h30 Lounge Promoção das Festas Populares de S. Pedro 2018 
• Animação com a Charanga da Ramboia 

• Degustação de massinha de peixe, confecionada e servida por pescadores do  
Montijo; 

• Degustação de vinhos da Cooperativa Agrícola de St. Isidro de Pegões;  
Ação articulada com a Comissão de Festas, SCUPA e a Cooperativa Agrícola de Santo Isidro 

de Pegões. 

 

 


