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CAMPO PEQUENO TV PROMOVE-SE NA FEIRA DA GOLEGÃ
O Campo Pequeno vai marcar presença na Feira da Golegã com a apresentação da CAMPO
PEQUENO TV, o novo canal temático sobre tauromaquia disponível On Demand no MEO e NOS. A
marcar a primeira ação de promoção do canal, no dia 11 de Novembro, pelas 18 horas, no
espaço Caseta do Turf Club, vai ter lugar a cerimónia oficial de lançamento ao público.
Entre os dias 12 e 15 de Novembro, o Campo
Pequeno também vai promover um conjunto de
ativação de marca em parceria com a MEO e a NOS.
Da oferta de chocolate quente a um sorteio de
adesões gratuitas, são várias as iniciativas que
pretendem despertar a atenção dos milhares de
visitantes esperados na edição deste ano.
Para levar até ao público o espírito do canal, está também prevista uma ação com os alunos da
Academia de Toureio do Campo Pequeno, que, trajados a rigor, vão apresentar uma sessão de
toureio de salão.

Sobre o Campo Pequeno
Construído em 1892 sob um projecto do arquitecto Dias da Silva, o Campo Pequeno é um ícone da cidade de Lisboa e
um dos mais notáveis edifícios de estilo neoárabe de Portugal. Com a reconversão concluída em 2006, o Campo
Pequeno transformou-se numa sala polivalente, onde tanto podem ter lugar corridas de toiros como concertos,
bailados ou eventos corporativos.
O Campo Pequeno conta com um centro comercial com 60 lojas, 20 restaurantes, 8 salas de cinema e um
supermercado. Situado numa artéria principal da cidade de Lisboa, é servido por uma ampla rede de transportes,
entre os quais o metropolitano, com saída directa para a área comercial e ainda um amplo parque de estacionamento
subterrâneo com capacidade para 1250 automóveis.
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