
Folheto Explicativo para o Participante
Entre 1 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022

*Esta campanha é reservada às lojas aderentes

Dirija-se ao Posto de Turismo de Gouveia, à ADN Gouveia, à Junta de 
Freguesia ou loja CTT da sua área de residência e receba 2 (dois) 
vouchers de desconto, cada um no valor de 5,00€.

Utilize os 2 vouchers para descontar em compras
de valor = ou > a 20,00€

INFOMAIL

O SEU PRESENTE
DE NATAL ESTÁ NO

COMÉRCIO LOCAL!

4 prémios de
500,00€20 prémios de50,00€

2 prémios de

1000,0
0€

6 prémios de
250,00€

10 prémios de

100,00
€

Habilite-se ao sorteio de prémios em 
valores de compras no comércio local



Termos e Condições

Duração: A campanha irá decorrer entre os dias 01 de dezembro de 2021 e o dia 02 de 
janeiro de 2022 e é limitada a 10000 vouchers

Participantes: Podem participar na campanha todas as pessoas singulares com idade 
igual ou superior a 18 anos

Loja Aderente: São aderentes todas as lojas que se encontrem identificadas com o 
logótipo que sinaliza a adesão e que constem da lista de Lojas Aderentes que será divulgada 
pelo Município de Gouveia

Como irá decorrer a campanha:
O participante dirige-se ao Posto de Turismo de Gouveia, à ADN Gouveia, à Junta de 
Freguesia ou loja CTT da sua área de residência, onde lhe serão atribuídos 2 (dois) vouchers 
no valor individual de 5,00€ (cinco euros) para descontos em compras nas Lojas Aderentes. 
No momento da entrega dos vouchers, ser-lhe-à solicitado o cartão de cidadão, que servirá 
para controle de participação.

Cada participante tem direito a dois (2) vouchers, no valor individual de 5,00€ (cinco euros), 
para descontar em 2 (duas) compras de valor igual ou superior a 20,00€ (vinte euros), feitas 
nas Lojas Aderentes. No momento da realização das compras, o Participante deverá entregar 
o voucher preenchido com os dados solicitados por forma a habilitar-se para o sorteio. O 
comerciante da Loja Aderente recorta o voucher pelo picotado e devolve o canhoto ao 
Participante e o desconto é imediato.

Os vouchers serão depositados em tômbola, sorteados no dia 6 de janeiro de 2022 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€.

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


