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“Natal é no Comércio Local” 
MUNICÍPIO DE ODEMIRA PROMOVE SORTEIO DE NATAL  
 

Apelar ao consumo no comércio tradicional é o objetivo da Campanha “Natal é no Comércio Local”, 

promovida pelo Município de Odemira em parceria com os comerciantes do concelho. Será promovido 

um sorteio de prémios e vales de compras entre todos os consumidores que façam compras nas lojas do 

concelho de Odemira, aderentes à campanha, entre os dias 1 de dezembro de 2019 e 6 de janeiro de 

2020. 

 

Como 1º prémio será sorteada uma viagem 1 viagem de cruzeiro para 2 pessoas, o 2º prémio será 1 

bicicleta elétrica, o 3º prémio será computador portátil e o 4º prémio será 1 smart Tv. Serão também 

sorteados vales de compras no valor de 200,00 € (5.º prémio), 150,00€ (6.º prémio), 100,00€ (7.º 

prémio), 50,00€ (do 8.º ao 13.º prémio) e 30,00€ (do 14.º ao 18.º prémio).  

 

Nas compras nos estabelecimentos aderentes à Campanha “Natal é no Comércio Local”, o cliente tem 

direito a senhas de participação, sendo que para compras entre 10,00€ e 49,99€ será atribuída uma 

senha, para compras entre 50,00€ e 74,99€ serão atribuídas duas senhas e três senhas de participação 

para compras no valor superior a 75,00€.  

 

O sorteio das senhas vencedoras será realizado no dia 17 de janeiro de 2020, pelas 18.00 horas, no 

Edifício dos Paços de Concelho.  

 
Com o igual objetivo de dinamizar do comércio tradicional na época natalícia, o Município de Odemira 

promove o habitual Concurso de Montras de Natal, a decorrer entre de 1 de dezembro a 6 de janeiro de 

2020. O empresário da montra vencedora receberá como prémio 1 viagem para Barcelona para duas 

pessoas. O 2º e 3.º prémio será 1 iPad, o 4.º e 5.º prémio será 1 Passeio de Barco para 4 pessoas no Rio 

Mira, sendo atribuídos cabazes de produtos locais do 6.º ao 10.º classificado. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal,  

 

(José Alberto Guerreiro) 

 

N.I. n.º 160 

28/11/2019 

Envio: contactos e-mail dos ocs locais  

Assunto: Odemira: Município Promove Sorteio De Natal 
Anexo: cartaz  

Divisão de Gestão Interna 
Setor de Comunicação e Informação 

Praça da República, 7630 – 139 Odemira 

Tel: 283 320 901 Fax: 283 320 902 

rpa@cm-odemira.pt 

www.cm-odemira.pt 
 

ODEMIRA EM AGENDA 


