
 

 

 

Passatempo decorre entre agosto e dezembro e é válido para todo o território nacional  

‘Small Portuguese Hotels’ e Media Capital Rádios 

oferecem 30 estadias para usufruir em Portugal  

 

Lisboa, 04 de agosto de 2020 – Até 19 de dezembro esteja atento à Rádio Comercial e à M80 e 

habilite-se a ganhar um dos 30 vouchers disponíveis que a Small Portuguese Hotels tem para 

oferecer! Aproveite este passatempo e desfrute de uns dias tranquilos e em toda a segurança 

num dos maravilhosos hotéis e alojamentos da coleção que nasceu para promover Portugal.  

Em parceria com a Rádio Comercial e com a M80, a Small Portuguese Hotels está a oferecer 30 

vouchers em vários hotéis e alojamentos membros da SPH. Os vouchers serão oferecidos 

regularmente aos ouvintes de ambos as rádios através de passatempos simples e divertidos.  

Para se habilitar a ser um dos vencedores, os candidatos só têm que estar atentos às emissões      

de cada uma das rádios. Na Rádio Comercial basta seguir as instruções e partilhar o relato da 

experiência mais engraçada, estranha ou diferente que tiveram num hotel. Os textos mais 

criativos e originais serão os legítimos vencedores dos vouchers e ainda lidos em antena. Já na 

M80 vai ser dada uma palavra-chave por dia e na sexta-feira, depois de dada a última palavra 

da semana, o primeiro ouvinte a ligar o 808 22 80 80 e a dizer todas as palavras corretas ganha 

o voucher. 

Cada rádio tem 15 vouchers para oferecer, que consistem na oferta de alojamento para duas 

pessoas, durante duas noites consecutivas. O voucher, pessoal e intransmissível, é válido 

durante um ano, a partir da sua data de emissão, e não pode ser comercializado.  

Os vencedores serão comunicados pela respetiva rádio e a Small Portuguese Hotels procederá 

ao envio do voucher eletrónico aos felizes contemplados para que possam agendar a sua estadia 

na data pretendida (a partir de 15 de agosto 2020). As reservas devem ser efetuadas pelo 

vencedor diretamente com o hotel/alojamento.  

 

https://www.smallportuguesehotels.com/


 

"Numa altura em que a COVID-19 deixou o setor do Turismo numa crise sem precedentes, é um 

orgulho - e uma responsabilidade - poder contribuir para alavancar os negócios portugueses.", 

afirma o diretor de marketing da MCR, Manuel Simões de Almeida. 

 

Para Pedro Colaço, CEO da Great Hotels of the World, “Este é um momento crucial para apoiar 

o que é português, nomeadamente o setor do Turismo e os negócios locais. A Small Portuguese 

Hotels assume-se assim como um projeto de desígnio nacional, feito por Portugueses para 

Portugueses, com a missão de ajudar o relançamento da atividade neste setor”.  

Todas as unidades hoteleiras da coleção têm certificação “Clean and Safe” e obedecem a 

critérios de segurança definidos pela equipa Small Portuguese Hotels, garantido a segurança de 

todos os hóspedes. 

 

*A oferta do voucher não inclui eventuais taxas municipais aplicáveis.  

 

Para mais informação 
Lift Consulting 

Catarina Marques 
catarina.marques@lift.com.pt  

934 827 487 
  

 

Sobre a Small Portuguese Hotels 

A Small Portuguese Hotels (SPH) é uma iniciativa da Great Hotels of the World (GHOTW) que tem como propósito 

apoiar os hotéis portugueses e o turismo nacional nesta altura de relançamento da atividade. Na SPH os portugueses 

encontram mais de 100 hotéis de 3 a 5 estrelas, de norte a sul do país e ilhas, todos com a certificação Clean na Safe, 

sendo esta a única cadeia hoteleira nacional a oferecer um programa CASHBACK, onde podem receber 5% do valor 

da sua reserva, após o check-out, para usar em compras online.  

A GHOTW é uma soft brand hoteleira que fornece serviços de vendas, marketing, distribuição e soluções tecnológicas 

inovadoras a hotéis independentes, dando-lhes acesso a mercados, canais e clientes que lhes permitem competir 

com cadeias globais. Os produtos e serviços da GHOTW adaptam-se às necessidades específicas dos seus hotéis. Essa 

abordagem altamente personalizada garante que cada hotel mantém a sua personalidade e autenticidade. No 

portefólio da GHOTW predominam hotéis de mais de 200 quartos, de categoria superior e de luxo e que apostam nos 

segmentos de lazer e de negócios, bem como no bleisure - uma combinação de ambos.  

 

http://www.smallportuguesehotels.com/
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