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LEITORES

VANTAGENS DO ANUÁRIO
VÁRIAS ENTIDADES, DENTRO E FORA DO SETOR, QUISERAM ASSOCIAR-SE  
AO 25.º ANIVERSÁRIO, LANÇANDO PROGRAMAS ESPECIAIS PARA OS NOSSOS LEITORES.

1. HOTEL PALÁCIO

Especialmente para os nossos leitores,  
o Hotel Palácio Estoril oferece descontos muito 
especiais. Basta inserir o código “CORPORATE”  
em www.palacioestorilhotel.com. 

Válido de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022:  
Preço por quarto, por dia: 130€ / março e abril  
de 2022: Preço por quarto, por dia: 150€. 

Nota: Pode cancelar a sua reserva sem custos até 3 dias antes 
da chegada, mas 2 ou menos dias antes da chegada será cobrado 
50% do valor total da reserva e 100% da estadia será cobrada em 
caso de não comparência. Oferta não disponível nos períodos de: 
24/12/2021 a 02/01/2022 e de 15/04/2022 a 18/04/2022.

2.  COUDELARIA RITA COTRIM  
TURISMO EQUESTRE 

Uma empresa portuguesa de animação turística 
situada na Golegã, capital do cavalo. Fazemos 
passeios a cavalo e em carro de cavalos, com cavalos 
Lusitanos de nossa criação, onde associamos sempre 
o turismo da natureza ao cavalo lusitano.

Os leitores do Anuário Relógios & Canetas têm a 
oferta de 50% de desconto em passeios a cavalo  
e/ou em carros de cavalos. Para tal, quando 
efetuar a sua reserva, diga-nos que veio 
através do Anuário Relógios  & Canetas. Mais 
informações: 00351 918599360.

3. LOJA DOS TINTEIROS 3RS

Soluções de impressão à sua medida.  
Para si, caro leitor, na apresentação deste Anuário 
oferecemos-lhe 10% de desconto no reabastecimento 
dos seus tinteiros. Mais informações em  
www.facebook.com/usemais.portugal.

4. SUSHI EM TUA CASA

Desconto de 5€ numa encomenda a partir de 35€, 
utilizando o voucher ARELOGIOS (uma utilização  
por cliente, validade de um ano).

5. EUROPCAR

A Europcar associou-se à comemoração dos 25 anos 
de existência do Anuário Relógios  & Canetas em 
Portugal, concedendo condições especiais de aluguer 
de veículos aos leitores desta prestigiada publicação. 
Assim, a Europcar oferece 15% de desconto em 
alugueres de carros, bicicletas e motos em Portugal 
e 10% no resto do mundo em aluguer de carros.*

* Para beneficiar deste desconto deverá mencionar  
o n.º de contrato 55461211 no ato da reserva.  
Aplicam-se as Condições Gerais de Aluguer da Europcar.

6. MUSEU DO RELÓGIO

O Museu do Relógio (Serpa e Évora) oferece  
uma entrada gratuita a quem se fizer  
acompanhar por um exemplar do Anuário 2022  
(válido para uma pessoa por Anuário).  
Mais informações: www.museudorelogio.com.
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7.  ASSOCIAÇÃO PROTECTORA  
DE ANIMAIS – OS BONS AMIGOS

A Apaba é uma organização sem fins lucrativos, que 
tem como objetivo a recolha de animais abandonados, 
vítimas de maus-tratos e negligenciados, 
recuperando-os e provendo a sua adoção 
responsável.

Este ano, demos em adoção 98 cães e cadelas e 
206 gatos e gatas. Todos eles foram vacinados, 
esterilizados, testados e chipados.

Precisamos de ajuda de todos para continuar.
NIB 001000003592193000128 BPI
NIF 503 820 539 
Facebook: apabaosbonsamigos.

8. MARKTE 

A Markte é uma agência de marketing empresarial, 
que desenvolve a sua atividade no âmbito da 
gestão de patrocínios, consultadoria empresarial e 
organização de eventos corporativos, trabalhando 
em ligação estreita com o mercado e desenhando 
cuidadosamente cada proposta, criando estratégicas 
diferenciadoras. 

Especialmente para o leitor do Anuário, oferece 
1 voucher com 10% de desconto na organização 
de um evento, válido até 31/12/2022. Obrigatório 
apresentar o Anuário para usufruir do desconto. 
Mais informações: www. markte.pt;  
tel.: +351 967 198 394 ou geral@markte.pt.

9. CAMANGA

Além dos serviços do novo Atelier Relojoeiro temos 
o prazer de lhe oferecer 25% de desconto em toda 
a joalharia de moda e em artigos descontinuados de 
todas as marcas. Visite-nos! 
Mais informações em www.camanga.com.

10.  SANDRA RAPOSO 
ASSISTENTE VIRTUAL 

O meu propósito, enquanto Assistente Virtual, é que 
ganhe tempo e liberdade para que se possa focar 
naquilo que é realmente importante: o crescimento 
do seu negócio. Como? Prestando serviços 
administrativos de forma remota de acordo com as 
suas necessidades.

E, enquanto parceira do Anuário Relógios & Canetas 
mediante a apresentação de um exemplar do Anuário 
2022 ofereço-lhe a oportunidade de ficar a conhecer 
os meus serviços de forma gratuita durante 15 dias. 
Não hesite em contactar-me para que possamos 
conhecer-nos melhor, tornar-nos parceiros e 
crescermos juntos. Mais informações em  
www.sandraraposoassistentevirtual.wordpress.com.

11.  INSTITUTO PORTUGUÊS  
DE RELOJOARIA

Os leitores do Anuário Relógios & Canetas podem 
agora receber a edição em papel, comodamente, 
em suas casas. Basta que para isso se inscrevam 
no Clube IPR, o Clube de Sócios do recém-criado 
Instituto Português de Relojoaria. Esta é também uma 
ótima forma de apoiar este Instituto, empenhado em 
informar, treinar e formar os entusiastas da relojoaria 
em Portugal. Mais informações em  
www.institutoportuguesderelojoaria.pt.

12. GARAGEM

Se o contacto para a compra de um veículo no 
nosso estabelecimento for feito acompanhado da 
apresentação de um exemplar do Anuário 2022, pode 
usufruir de 1 lavagem grátis por mês nos 6 primeiros 
meses após a aquisição da viatura. Mais informações 
em www.garagem.pt.



ANUÁRIORELÓGIOS&CANETAS 297

voucher teresavai de ferias.pdf   1   17/11/2021   12:16:24

7

10 11

12

9

CAMANGA

8

voucher teresavai de ferias.pdf   1   17/11/2021   12:16:24

voucher teresavai de ferias.pdf   1   17/11/2021   12:16:24

voucher teresavai de ferias.pdf   1   17/11/2021   12:16:24


