
3 DE MAIO A 31 DE JULHO

Um Participante quer entregar-me um voucher de descontos
no valor de 5,00€. O que devo fazer?
1 - Aceite-o apenas para o pagamento de uma compra de valor igual ou superior a 20,00€.
2 - Faça um desconto de 5,00€ nessa compra.
3 - Receba-o, apenas, se estiver devidamente preenchido.
Recorte-o pelo picotado e devolva o canhoto ao Participante.

PRIMEIRA SEMANA DE JUNHO, JULHO E AGOSTO

Como faço para ser reembolsado(a) pelos descontos que fiz
durante a campanha?
Dirija-se à ADN Gouveia na primeira semana de junho, julho e agosto, com os vouchers que tenha 
recebido durante a campanha e com o NIB/IBAN da conta bancária para a qual pretenda que seja 
feito o reembolso.

ENTRE 9 DE AGOSTO DE 2021 A 26 DE NOVEMBRO

No dia 9 de agosto de 2021 irá decorrer um sorteio e os titulares dos vouchers vencedores serão 
premiados.
A ADN Gouveia entrega aos premiados do sorteio vales de 10,00€, 20,00€, 50,00€ e 100,00€, até 
perfazer o valor dos prémios ganhos.
Os vales dos participantes premiados no sorteio devem ser gastos até 31 de outubro.

Recebi um vale de um Participante premiado no sorteio.
O que devo fazer?
Aceite-o como forma de pagamento para uma compra de valor igual ou superior ao valor do vale. No 
caso do valor da compra ser superior ao valor do vale, a quantia em falta terá de ser assegurada pelo 
Participante.
Dirija-se à ADN Gouveia, até ao dia 26 de novembro de 2021, com os vales vencedores que tenha 
recebido e com o NIB/IBAN da conta bancária para a qual pretenda que seja feito o reembolso. 

SÓ NO COMÉRCIO LOCAL
UM DESCONTO ESPECIAL?

6 prémios de
250,00€

20 prémios de
50,00€

10 prémios de
100,00€

4 prémios de
500,00€2 prémios de1000,00€

Receba 3 vouchers de desconto no valor de 5€
e habilite-se ao sorteio



Termos e Condições

1. Duração: A campanha irá decorrer para o público entre os dias 3 de maio 
de 2021 e 31 de julho de 2021 e é limitada a 15 000 vouchers.

2. Participantes: Esta campanha é reservada a pessoas singulares maiores 
de 18 anos.

3. Lojas Aderentes: A adesão à campanha por parte das lojas do comércio 
local é feita pelo preenchimento e entrega do formulário facultado pelos 
serviços do Município de Gouveia e a aceitação do autocolante 
identificativo da campanha, que deve ser afixado em local visível.

4. Os Participantes dirigem-se ao Posto de Turismo de Gouveia, à ADN 
Gouveia, à Junta de Freguesia ou loja CTT da sua área de residência e 
recebem 3 (três) vouchers de desconto, cada um no valor de 5,00€.

5. Os Participantes utilizam os vouchers para obter um desconto de 5,00€ 
em cada compra de valor igual ou superior a 20,00€, feita nas Lojas 
Aderentes. O voucher é entregue na Loja Aderente, que por sua vez o 
recorta pelo picotado e devolve o canhoto ao Participante.

6. A Loja Aderente é reembolsada pelos vouchers descontados, 
entregando-os na ADN Gouveia na primeira semana de junho, julho e 
agosto.

7. Os vouchers serão depositados em tômbola, sorteados no dia 9 de 
agosto de 2021 e habilitam os Participantes aos seguintes prémios de 
valores em compras nas Lojas Aderentes: 1 prémio de 2500,00€; 2 prémios 
de 1000,00€; 4 prémios de 500,00€; 6 prémios de 250,00€; 10 prémios de 
100,00€ e 20 prémios de 50,00€.

8. A ADN Gouveia entrega aos vencedores do sorteio vales de 10,00€, 
20,00€,  50,00€ e 100,00€, até perfazer o valor dos prémios obtidos.

9. Os vencedores gastam esses vales nas lojas aderentes até ao dia 31 de 
outubro de 2021.

10. A Lojas Aderentes que receberem os vales dos vencedores, dirigem-se 
à ADN Gouveia para serem reembolsadas pelo valor dos mesmos, até ao 
dia 26 de novembro de 2021.

Para mais informações contacte o Posto de Turismo de Gouveia
Tel.: 238 083 930 / 962 033 099
Email: turismo@cm-gouveia.pt


