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A Grande Área Metropolitana de Aveiro (GAMA) está presente na Bolsa de Turismo de 
Lisboa (BTL), o mais importante certame português dedicado ao turismo, que decorre em 
Lisboa, de 16 a 20 de Janeiro de 2008.

Demonstrando uma clara e forte aposta no sector do turismo, a GAMA participa na BTL 
com um stand próprio, de grandes dimensões (com cerca de 80 metros quadrados), onde 
apresenta a imagem de marca “Ria de Aveiro”, a qual identifica toda a região. O stand tem 
referências aos ex-libris que melhor caracterizam os onze municípios da Grande Área 
Metropolitana de Aveiro, nomeadamente o barco moliceiro, a “Cidade dos Canais”, os 
palheiros da Costa Nova, o leitão e o vinho da Bairrada, os ovos-moles de Aveiro, o pão-
de-ló de Ovar, as enguias da Murtosa, entre outros.

Cor, movimento, mostra de produtos de referência da região, exibição contínua de um 
filme que mostra as diferentes facetas da região, e o convite aos visitantes da BTL, para que 
venham conhecer esta extraordinária parte de Portugal. 

A participação desta entidade na Bolsa de Turismo de Lisboa é um sinal de que a GAMA 
pretende ter concretizar uma “aposta política forte e prioritária no turismo, à escala 
intermunicipal”, facto ainda mais relevante quando está para breve o fim da Região de 
Turismo da Rota da Luz, no âmbito da aplicação do novo regime jurídico das Regiões de 
Turismo, aprovado pelo Governo a 12 de Dezembro 2007.

A GAMA, pretende a implementação de uma gestão integrada na nova Região de Turismo 
do Centro (NUT II do Centro, exceptuada a Serra da Estrela), com um elevado nível de 
autonomia na gestão da região da GAMA (justaposta à NUTIII Baixo Vouga), que integra os 
Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira 
do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos.

Como as Câmaras Municipais são as entidades gestoras que melhor conhecem as 
qualidades e potencialidades turísticas das respectivas áreas, e porque também têm grande 
tradição na promoção turística dos seus Municípios, reivindicamos para a GAMA um elevado 
nível de autonomia para gerir a política de turismo, num trabalho que sempre será feito em 
parceria com outras entidades públicas e muito em especial privadas, com interesses directos 
na região da Ria de Aveiro e da Área Metropolitana de Aveiro.

Com os nossos melhores cumprimentos,

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
José Agostinho Ribau Esteves, Eng.
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