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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, entre os dias 1 de dezembro e 6 de janeiro 

de 2015. 

 

Nas compras nos estabelecimentos aderentes à Campanha “Natal é no comércio local”, o 

cliente tem direito às seguintes senhas de participação: de 10,00€ a 24,99€ em compras – 1 

senha de participação; de 25,00€ a 49,99€ em compras – 2 senhas de participação; de 50,00€ a 

74,99€ em compras – 3 senhas de participação; mais de 75,00€ em compras – 4 senhas de 

participação. 

 

Os prémios serão os seguintes: 

1.º prémio - 1 viagem à Madeira (5 dias/4 noites, 2 pax)  

2.º prémio - 1 TV LED + 1 máquina de filmar + vale de compras no valor de 150€ 

3.º prémio - 1 iPad + vales de compras no valor de 100€ 

4.º prémio ao 10.º prémio - Vales de compras no valor de 50€ 

11.º prémio ao 15.º prémio - Vales de compras no valor de 30€ 

 

O sorteio dos vencedores será realizado no dia 10 de janeiro de 2015, sábado, pelas 11.00 

horas, no Edifício dos Paços de Concelho.  

 

Os vales de compras atribuídos no sorteio podem ser utilizados em qualquer estabelecimento 

do comércio tradicional do concelho de Odemira, aderente a esta campanha, até ao dia 28 de 

fevereiro de 2015. 

 

 

 

O Vereador, 

 

 

(Ricardo Cardoso) 

 

N.I. n.º259 

26/11/2014 

ENVIO: contactos e-mail dos ocs locais e nacionais  

ASSUNTO: Município de Odemira e comércio local promovem Sorteio de Natal 

 

 
 

Divisão de Comunicação e Informação 
Praça da República, 7630 – 139 Odemira 

 Tel: 283 320 901 Fax: 283 320 902 

girp@cm-odemira.pt    

www.cm-odemira.pt 

 

ODEMIRA EM AGENDA 


