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Foi inaugurada no passado dia 14 de Novembro a nova Estação de Tratamento 
de Águas Residuais em S. Martinho da Cortiça.

Trata-se da oitava ETAR inaugurada ao longo do corrente ano, (quatro da 
responsabilidade da Águas do Centro Litoral e quatro da responsabilidade do 
Município de Arganil), que irá servir não só a localidade de São Martinho da Cortiça, 
como Poços e Vale de Matouco, estando preparada para receber os efluentes 
domésticos de 800 habitantes e tratar de cerca de 130m3 por dia de efluentes 

líquidos. 
Durante a cerimónia de inauguração do equipamento, o Presidente do Município 

de Arganil, Eng.º Ricardo Pereira Alves, referiu que, com a construção das oito novas 
ETAR’s, com a obra em curso da ETAR da Cerdeira e com a previsão do lançamento do 
concurso da ETAR da Sanguinheda, “o ano de 2015 é o Ano Municipal do Ambiente”.

A taxa de desemprego no concelho de Arganil tem vindo a revelar uma substancial 
descida, tendo-se cifrado  nos 9,46 % no passado mês de Setembro.

Comparativamente à taxa de desemprego a nível nacional (12,2%), Arganil está 
2,74% abaixo da média nacional.

A taxa de desemprego é o indicador que mede o nível de desemprego de uma 
economia. Calcula-se com base no quociente entre a população desempregada e a 
população ativa e é expressa em percentagem.

Indicadores de Desemprego no Concelho de Arganil
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Cara(o) Arganilense:

Neste último Boletim Municipal do ano de 2015 gostaria de reiterar a nossa prioridade em tornar este período de Natal melhor 
para todos: com a aposta no comércio tradicional, com o apoio às famílias mais carenciadas, com a animação e organização de even-
tos associados à quadra festiva.

Desejo-lhe um Santo e Feliz Natal e um ano de 2016 pleno de sucessos!
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No âmbito do Programa Operacional da 
Inclusão Social e Emprego (POISE), o Ministério 
da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 
implementou a 3ª vaga do Programa Contrato 
Local de Desenvolvimento Social, agora 
designado de CLDS3G, que integra três eixos 
de intervenção ligados ao emprego, formação 
e qualificação, à intervenção familiar e 
parental, preventiva da pobreza infantil e à 
capacitação da comunidade e das instituições.

Arganil + Inclusiva, um caminho para a 
mudança, é a designação escolhida para o 
Contrato Local de Desenvolvimento Social 
de Terceira Geração (CLDS-3G) do concelho 
de Arganil, que depois da implementação 
do CLDS e do CLDS +, volta a contar com 
este instrumento, pelo período de 36 meses 
(Novembro 2015 a Setembro de 2018).

O Programa que terá como Entidade 
Coordenadora, o Centro Social   Paroquial 
de Côja em parceria com três Entidades 
Executoras: Centro Social Paroquial do Sarzedo, 
Santa Casa da Misericórdia de Vila Cova de 
Alva e Associação Passo a Passo. T  em como 
objetivo geral promover o desenvolvimento 
social integrado, favorecendo a igualdade de 
oportunidades e o crescimento sustentável 
do concelho e encontra-se sediado no Centro 
Empresarial e Tecnológico de Arganil.

Será implementado por uma equipa 
multidisciplinar, constituída pela coordenadora 
técnica (psicóloga), uma assistente social, 
uma psicóloga clínica e uma economista 
e propõe-se a desenvolver uma ação que 
se revele capaz de envolver os diferentes 
intervenientes locais, bem como de assumir 
uma ação complementar aos projetos e 
serviços já existentes ou que virão a ser 
implementados no concelho.

O Arganil + Inclusiva assume um papel 
preponderante no desenvolvimento de 
uma estratégia inovadora, centrada nas 
pessoas que procura capacitar as famílias em 
situação de vulnerabilidade, a comunidade, 
as instituições, promover o envelhecimento 
ativo e potencializar a empregabilidade, 
estimulando o empreendedorismo e os 
produtos locais do concelho.

Apresentação
Pública
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Depois da Sessão Solene de Entrega de Bandeiras 
Verdes aos Municípios com Eco-Escolas, que decorreu 
em 14 de Outubro na Expo Torres em Torres Vedras, 
foram oficialmente entregues, no dia 11 de Novembro 
aos Jardins-de-infância e Escolas Básicas do 1º Ciclo 
do Concelho, os respetivos galardões numa sessão que 
decorreu na Praça Simões Dias. 

Recorde-se que o Programa Eco-Escolas é 
vocacionado para a educação ambiental, para a 
sustentabilidade e para a cidadania, que a Fundação 
para a Educação Ambiental (FEE), implementa em 
vários países desde meados dos anos 90.

Nesta manhã de S. Martinho, solarenga como 
prometera, esteve presente para entregar as 
Bandeiras Verdes a cada uma das Escolas envolvidas, 

o Sr. Presidente da Câmara, Vereadores e Diretora do 
Agrupamento de Escolas de Arganil.

A abrir a sessão ouviu-se numa só voz, os cerca 
de 510 alunos dos Jardins-de-Infância e 1º Ciclos 
do concelho entoando o “Hino Eco-Escolas” e, logo 
de seguida, deu-se início à distribuição das muito 
merecidas Bandeiras-Verdes. Com um entusiasmo e 
alegria contagiantes, as crianças vociferaram o nome 
da sua escola quando viram a Bandeira Verde ser 
entregue ao professor responsável.

Depois da sessão de entrega foi inaugurada com a 
visita de todos, a exposição "Eco-Escolas Arganil" que 
se encontra patente até ao fim do mês de Novembro, no 
Átrio da Câmara Municipal e que contempla trabalhos 
de todas as escolas envolvidas, no âmbito da Educação 

e Sustentabilidade Ambiental. 
Posteriormente alunos e professores dirigiram-se 

ao Sub-Paço para uma mega aula de Zumba, orientada 
pelo professor e instrutor Arménio Almeida. A animação 
foi total, todos os meninos seguiram atentamente os 
passos de dança, numa dança muito divertida.

A comemoração continuaria durante a tarde, onde 
coube a cada uma das escolas galardoadas, hastear nos 
edifícios de cada uma, a Bandeira Verde Eco-Escolas, 
ações estas acompanhada de algumas atividades 
relacionadas com a temática.

Um dia muito importante para todos os alunos 
do Concelho, que viram assim o seu trabalho 
meritoriamente reconhecido, através de atividades 
ludo-pedagógicas.

Entrega das Bandeiras Verdes Eco-Escolas
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Encontram-se já concluídas as obras de requalificação da Rua Amândio Galvão 
e  Rua das Lavegadas , em Arganil,  da Rua da Escola e Rua do Portal da Eira, em 
Fronhas, Freguesia de S. Martinho da Cortiça e do Bairro dos Marques, em Machorro, 
na Freguesia de Côja.

Com a conclusão destas obras concluiu-se a empreitada de Requalificação 
das Acessibilidades no Concelho, cujo valor total de investimento ultrapassou os 
267.000 euros.

Requalificação de Acessibilidades no Concelho de Arganil

Rua Eng.º Amândio Galvão - Arganil

Rua da Escola - Fronhas

Bairro dos Marques - Machorro

Rua do Portal da Eira - Fronhas

Rua das Lavegadas - Arganil



Oposição - Partido Socialista

Caras(os) Concidadãs(os),

Os representantes do PS nos Órgãos Autárquicos 
assumiram como uma das prioridades da sua acção 
politica a defesa dos mais desprotegidos e dos que 
mais sofrem com a austeridade excessiva imposta 
pelo anterior Governo do PSD/CDS, apresentando um 
conjunto de propostas que visam minimizar esses 
efeitos e proporcionar uma melhor qualidade de vida a 
todos os cidadãos.

Entendemos que a área da acção social não tem 
merecido  a   devida atenção  por parte   do    actual   
Executivo Municipal, à excepção da acção social esco-
lar onde se reconhece o trabalho desenvolvido.

Alicerçamos esta opinião em muitas evidências, 
uma das quais, o facto de no orçamento municipal 
para 2016 constar apenas 3.000 euros de investi-
mento na respectiva rubrica. Elucidativo!

Mas tão, ou mais grave, que a escassez de meios 
financeiros para a acção social, é a manifesta ausência 
de  uma  política  social    partilhada  e   envolvente,    
assente em verdadeiras parcerias, fortes e empenha-
das, no quadro de uma Rede Social que efectivamente 
seja um espaço de articulação e de consensualização 
de medidas e não um foco de divisões entre parceiros 
e uma montra de protagonismos, que é perfeitamente 
dispensável.
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No passado dia 10 de Novembro, a Equipa de Competição da Escola Municipal 
de Arganil e respetiva equipa técnica recebeu, das mãos do Presidente da Câmara, 
Eng.º Ricardo Pereira Alves, novos equipamentos a ser utilizados nas competições 
em que participem.

 Na sessão de entrega que decorreu na Piscina Municipal, o Presidente da Câ-
mara Municipal fez questão de elogiar os excelentes resultados alcançados, bem 
como, o trabalho e dedicação tanto dos nadadores como dos técnicos envolvidos, 
agradecendo o facto de serem no fundo uma excelente representação do desporto 
em Arganil. Concluiu elogiando igualmente a enorme dinâmica que as Piscinas Mu-

nicipais de Arganil têm alcançado, facto que tem ficado demonstrado não só pelo 
elevado número de utilizadores da Piscina, quer pela Escola Municipal de Natação, 
quer pelas natações livres, mas principalmente pela satisfação que tanto uns como 
outros têm demonstrado relativamente aos serviços prestados. 

 Na mesma sessão, destaque para o nadador Cláudio Cordeiro que recebeu pe-
las mãos do Presidente da Câmara o Diploma do Circuito Municipal de Escolas de 
Natação, referente ao Recorde de Escalão alcançado na prova de 50 metros Bruços 
nas Piscinas Municipais de Carregal do Sal.

Projectos não faltam. O que falta é vontade e dis-
ponibilidade para realizar um trabalho conjunto que 
amplie e reforce os impactos que os mesmos trazem 
ao Concelho.

Arganil foi dos poucos Municípios que beneficiou 
simultaneamente de 2 importantes instrumentos de 
política social, a RLIS – Rede Local de Intervenção So-
cial e o CLDS 3G – Contrato Local de Desenvolvimento 
Social, cujos objectivos se complementam entre si e 
cujas acções devem estar concertadas de  modo   a  
responder com maior eficácia aos problemas identifi-
cados no Diagnóstico Social.

Ora o que se verificou nos últimos dias e que, in-
felizmente, comprova o anteriormente referido, con-
traria a lógica que deve estar subjacente ao funciona-
mento da Rede Social em que todos os parceiros estão 
imbuídos no mesmo espírito de contribuir, de acordo 
com os recursos de que dispõe, para a concretização 
do Plano de Desenvolvimento Social e das actividades 
aí preconizadas.

A realização de distintas sessões públicas de apre-
sentação da RLIS e do CLDS 3G, com parceiros reparti-
dos entre os 2 projectos, veio demonstrar e confirmar 
que algo está a falhar no processo de concertação, a 
génese do funcionamento da Rede Social, deixando 
evidente uma preocupante divisão que se tem vindo 
a acentuar nos últimos tempos e que nada de positivo 
acrescenta à resolução dos problemas que emergem e 
se consolidam no nosso Concelho.

Tal como os Vereadores do PS já propuseram 
em sede de reunião do Executivo, os cidadãos deste 
Concelho merecem que haja um entendimento entre 
o Município e algumas Instituições locais, de forma a 
que ultrapassem as suas divergências, evitando que 
se abram novos focos de tensão, como os que assisti-
mos recentemente, que estão a prejudicar seriamente 
o futuro do Concelho.

Contudo,   é   da mais   elementar  justiça  que    
deixemos uma palavra de enorme apreço e  de   
reconhecimento publico, pelo meritório e excelente 
trabalho que as IPSS do Concelho têm vindo a desen-
volver no âmbito da sua acção de apoiar quem mais 
necessita e se encontra em situação vulnerável, sa-
bendo ultrapassar os constrangimentos com que são 
confrontadas, dando respostas que muitas vezes ex-
travasam as suas próprias competências.

O que desejamos é que impere o bom senso e que 
o interesse colectivo seja considerado uma prioridade, 
possibilitando que os objectivos associados a estes e 
outros Programas sejam superados em benefício do 
bem-estar e da melhoria da qualidade de vida das 
populações, sobretudo dos que mais necessitam.

Numa época reforçada por uma nova esperança 
e confiança num futuro melhor, em que as pessoas 
serão novamente colocadas no centro das preocu-
pações do Governo, formulamos o já antigo anseio de 
que também a nível local tal suceda.

A todas e todos os nossos concidadãs(os), deseja-
mos um Santo e Feliz Natal com saúde e paz, e votos 
de um excelente 2016 pleno de sucessos pessoais e 
profissionais.

Os Vereadores do PS na C.M. de Arganil,
Miguel Ventura
João Pedro Pimentel

Equipa de competição da Escola Municipal de Natação de Arganil recebe equipamentos novos



Município investe fortemente nas TIC em Escolas e Bibliotecas do Concelho
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No sentido da melhoria contínua dos serviços 
públicos, nomeadamente às tecnologias de infor-
mação e comunicação e,  considerando a importância 
demonstrada pelo executivo municipal no sentido de 
dotar os parques informáticos do concelho de fer-
ramentas que permitam o melhor e mais adequado 
acesso às mesmas, procedeu-se a uma substancial 
reestruturação de computadores e software de todos 
os Centros Escolares do Concelho o que integra, salas 

de aula e Bibliotecas Escolares.
Ainda com base nesta premissa e no sentido de 

prestar um serviço público de qualidade e adaptado às 
necessidades dos seus utilizadores, foram ainda alvo 
de restruturação, grande parte dos equipamentos 
informáticos existentes nas Bibliotecas Municipais:  
Biblioteca Miguel Torga, em Arganil e Biblioteca Alber-
to Martins de Carvalho, em Coja. Esta modernização 
dotará as Salas de Adultos, Audiovisuais e Infantis de 

melhores e mais atualizadas ferramentas informáti-
cas, o que permitirá ao público utilizador um acesso 
privilegiado às TIC.

O investimento, que ascende aos 21.000€, 
proporcionará benefícios não só à rede escolar, como 
ao público utilizador  das Bibliotecas  Municipais,   
modernizando   as infraestruturas  já  existentes,  e  
substituindo as mais desatualizadas.

 O Município de Arganil associou-se à comemoração do Dia Mundial da Diabe-
tes, celebrado a 14 de Novembro e, à semelhança de outras instituições nacion-
ais e internacionais, iluminou de azul a fachada do edifício da Câmara Municipal de 
Arganil, sensibilizando desta forma a comunidade para a prevenção e tratamento 
desta doença. Através da iluminação azul, cor associada a esta doença, pretendeu-
se simbolizar um “céu” que una todas as nações no combate a esta patologia. 

Foi apresentado, no dia 20 de Novembro, no Auditório da Biblioteca Municipal 
Miguel Torga, o livro “O Binóculo Misterioso”, da autoria de Ana Rita Gonçalves, 
natural de Mancelavisa, Sandra Santos, residente em Côja e Rita Campos, natural 
de Molelos, Tondela.

Dia Mundial da Diabetes

Apresentação do livro "O Binóculo Misterioso"



O Município de Arganil promove mais uma edição da iniciativa 
de dinamização do comércio concelhio: “Este Natal, escolha o Co-
mércio Local”, que através da realização de um sorteio de vales de 
compras, pretende incentivar a população local e todos aqueles 
que na época natalícia visitam o Concelho, a efetuar as compras 
de Natal no comércio tradicional, sensibilizando-os para que pro-
curem manter essa atitude ao longo de todo o ano.

Assim, no período compreendido entre o dia 16 de Novembro 
de 2015 e o dia 6 de Janeiro de 2016, todos os estabelecimentos 
comerciais aderentes a esta iniciativa, que se encontrarão devida-

mente identificados, vão facultar aos seus clientes um cupão por 
cada 10,00€ em compras, o qual depois de devidamente preenchi-
do deverá ser colocado no recetáculo próprio disponível no local.

No dia 11 de Janeiro de 2016, pelas 19H30, decorrerá no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Arganil, o sorteio dos cupões que 
conferem ao seu titular o direito a um dos seguintes vales de com-
pras, oferecidos pelo Município e a descontar nos estabelecimen-
tos aderentes:

1.º - Vale de compras no valor de 500,00€; 
2.º - Vale de compras no valor de 250,00€; 

3.º - Vale de compras no valor de 150,00€; 
4.º - Vale de compras no valor de 100,00€.
Para além destes Vales, terá ainda lugar um sorteio para 40 

prémios gentilmente oferecidos pelos estabelecimentos comerci-
ais aderentes.

Alerta-se para a necessidade dos compradores manterem na 
sua posse o talão da compra que lhe deu direito ao(s) cupão(ões), 
uma vez que caso o cupão seja um dos sorteados, será sempre 
exigida a apresentação do talão da compra aquando da reclamação 
do devido prémio.

Arganil A Casinha da Filó
Arganil A Moagem
Arganil A. M. Modas
Arganil Argocôja
Arganil Argomagazine - Artes Gráficas e Papelaria, Lda.
Arganil Armazéns Mont'Alto
Arganil Armazéns Mont'Alto - Sapataria
Arganil Auto FDF Acessórios
Arganil Belinha
Arganil Cecoral, Lda.
Arganil Charcutaria O Ratinho
Arganil Conversas Longas - Telecomunicações, Lda.
Arganil Eduardus Bar
Arganil EKIM - Informática e Comunicações
Arganil Eletrolar - Mário Alves Almeida
Arganil Elifri, Lda.
Arganil F. R. Lingerie
Arganil Farmácia Galvão
Arganil Farmácia Moderna
Arganil Florista Mateus
Arganil Forma Perfeita, Lda.
Arganil Foto Brandão
Arganil HM Centro Óptico - Arganil
Arganil Interfarma
Arganil Intermarché
Arganil Lavandaria Cinderela
Arganil Lavandaria Lar Doce Lar (Intermarché)
Arganil Linha Mágica
Arganil Loja das Máquinas de Costura, Lda
Arganil Lojas Hello
Arganil Maria João Silva Figueira Unip. Lda. - Cabeleireiro
Arganil Marilú , Flores e Ambientes
Arganil Megahertz
Arganil Mercantil de Arganil
Arganil Mini Preço

Arganil Movialva, Lda.
Arganil O Cantinho das Aves
Arganil O Meu Restaurante
Arganil O Pão Quente
Arganil O Vaso
Arganil O Xisto
Arganil OMB Grupo Óptico
Arganil Óptica Médica de Arganil
Arganil Opticália
Arganil Ourivesaria Fernandes
Arganil Papelaria Campanário - Fernando M. da C. C. Marques
Arganil Pastelaria Argus
Arganil Pastelaria Tó Bela
Arganil Pauta em Movimento
Arganil Peixaria Felisbela
Arganil Picadilly, Modas e Sapatarias 2 lojas
Arganil Pincelarte - Abel Lourenço Dinis, Lda.
Arganil Ponto Firme - Anabela Pena da Costa
Arganil Próximo Capítulo, Lda.
Arganil Restaurante "O Andrade"
Arganil Restaurante A Grelha de Misturas, Lda.
Arganil Restaurante A Tasquinha
Arganil Rodrigues e Jacob, Lda.
Arganil Super Ela
Arganil Talho Boa Carne de Arganil, Lda.
Arganil Talho do Sapatinho, Lda.
Arganil Talho O Manel
Arganil Tricovergas - Comércio de Fios e Vergas
Arganil Vicius - Acessórios de Moda e Claçado
Barril de Alva Café / Minimercado Vira Milho
Coja Churrasqueira Anjos & Rosa, Lda
Coja Diana´s Cabeleireiros
Coja Estilus
Coja Feiteira & CA, Lda.
Coja Gráfica Moderna

Coja Lenarte
Coja Loja da Zé
Coja Loja Zé Tostão - Texteis
Coja Loja Zé Tostão - Utilidades para o lar
Coja Mundo da Pequenada
Coja O Lagar do Alva
Coja O Solar
Coja Talho Almeida e Norton, Lda.
Coja Talho Fernandes
Coja A. M. Modas
Coja Anadecor
Coja Argocôja
Coja Artyoptica
Coja Boutique da Tuxa
Coja Cantinho do Petisco
Coja Cercol, Lda - Comércio de mat. de const. de Coja, Lda
Coja Farmácia Alva
Coja Loja das Plantas
Coja Lusicor - Materiais de Const. e Eletrodomésticos, Lda.
Coja Mercearia da Rua Principal, Lda.
Coja Moto Carvalho
Coja Ourivesaria Arribança
Coja Paraíso do Alva
Coja Restaurante Steack House
Pomares  Café Mini-Mercado
Pomares  Sara Cabeleireiros
Pombeiro da Beira  Café "O Zé"
São Martinho da Cortiça Mini Mercado Adriana Martins
São Martinho da Cortiça Mini Mercado Ana Veludo
São Martinho da Cortiça O Cantinho - Café Snack Bar
São Martinho da Cortiça Restaurante Dominó
Vila Cova de Alva Mercearia Maria Adelaide Martins Santos
Vila Cova de Alva Café Flôr do Alva
Vila Cova de Alva Mercearia d´Anita

5º Prémio: Um par de óculos de Sol Ray - Ban – Oferta da “Óptica 
Médica de Arganil”
6º Prémio: Um par de óculos de Sol marca Opticália – Oferta da 
“Opticália”
7º Prémio: Uma Mesa de Centro Quadrada – Oferta da “Movialva, 
Lda.”
9º Prémio: Um vale de Desconto de 20% em compras superiores 
a 100€ - Oferta “HM Centro Óptico”
10º Prémio: Uma Máquina de Café Dolce Gusto Piccolo – Oferta 
das “Lojas Hello” 11º Prémio: Um Ferro de Engomar a vapor – 
Oferta “Eletrolar, Mário Alves Almeida” 12º Prémio: Uma Varinha 
Mágica – Oferta “ArgoCoja”
13º Prémio: Um Voucher de 25€ em produtos de dermo-
cosmética para descontar no próprio Estabelecimento – Oferta 
“Interfarma”
14º Prémio: Um Voucher de 25€ em produtos de dermo-
cosmética para descontar no próprio Estabelecimento – Oferta 
“Farmácia Alva”
15º Prémio: Um vale de 25€ em compras no próprio estabeleci-
mento – Oferta “O Pão Quente” 
16º Prémio: Um vale de 25€ em compras no próprio estabeleci-

mento – Oferta “O Pão Quente” 
17º Prémio: Um vale de 25€ em compras no próprio estabeleci-
mento – Oferta “O Pão Quente”
 18º Prémio: Um vale de 25€ em compras no próprio estabeleci-
mento – Oferta “O Pão Quente” 
19º Prémio: Um vale de 25€ em compras no próprio estabeleci-
mento – Oferta “O Pão Quente”
20º Prémio: Um par de Fones AEG – Oferta “ Conversas Longas, 
Telecomunicações, Lda.”
21º Prémio: Um Cabaz de Natal – Oferta “Intermarché”
22º Prémio: Um Cabaz de Natal – Oferta “ Tallho do Sapatinho, 
Lda.”
23º Prémio: Uma Lata de 15lt de Tinta – Oferta “ Cercol, Lda”
24º Prémio: Um Vale de 20€ em compras no próprio estabeleci-
mento – Oferta – “Mundo da Pequenada – Natalina Abreu”
25º Prémio: Um Jantar para duas pessoas – Oferta “ O Meu 
Restaurante”
26º Prémio: Um Jantar para duas pessoas – Oferta “O Andrade”
27º Prémio: Um Jantar para duas pessoas – Oferta “ Restaurante 
A Tasquinha”
28º Prémio: Um Menú o Xisto – Oferta “ O Xisto”

29º Prémio: Uma Refeição para uma pessoa – Oferta “ Restau-
rante A Grelha de Misturas” 
30º Prémio: Uma Refeição para uma pessoa – Oferta “ Chur-
rasqueira Anjos & Rosa, Lda.” 
31º Prémio: Uma Refeição para uma pessoa – Oferta “O Cantinho 
do Petisco”
32º Prémio: Uma Moldura – Oferta – “Armazéns Mont´Alto”
33º Prémio: Uma Peça Artesanal – Oferta “ Linha Mágica”
34º Prémio: Um Pote Pintado à Mão – Oferta “Pirâmide – Ener-
gias Renováveis, Lda.”
35º Prémio: Uma Tela Pintada – Oferta a “Loja da Zé”
36º Prémio: Um Vale de 10€ em compras no próprio Estabeleci-
mento – Oferta “Talho O Manel”
37º Prémio: Uma Garrafa de Vinho do Porto – Oferta – “Mini 
Preço”
38º Prémio: Uma Garrafa de Licor Beirão – Oferta do Café “O Zé”
39º Prémio: Um par de óculos de Sol de valor até 75€ - Oferta 
“OMB Óptica Médica das Beiras”
40ª Prémio: Um Vale de 10€ em compras no próprio Estabeleci-
mento – Oferta “Peixaria Felisbela”

Lojas Aderentes

Prémios dos Estabelecimentos Aderentes


