CASA DE MACAU – PORTUGAL
PROGRAMA VANTAGENS PARA OS SÓCIOS
Descontos até 50% e serviços gratuitos

Ser sócio da Casa de Macau em Portugal (CM) é um acto de partilha dos
objectivos da instituição mas significa também ter acesso a um conjunto de
descontos e condições especiais.
Para isso basta ter consigo o cartão de sócio com as quotas em dia e verificar a
lista de empresas/instituições no site www.casademacau.pt
Para usufruir destas vantagens os sócios da CM devem contactar as
respectivas empresas/instituições e mencionar sempre a sua condição de
associado.
No caso de lhes ser solicitado devem ser portadores do cartão de sócio com
vinheta comprovativa de quotas em dia.
Em caso de dúvidas, não hesite em contactar os serviços de secretaria da Casa
de Macau.
A direcção
20 de Junho de 2015

RESTAURAÇÃO

RESTAURANTE CANTONÊS DIM SUM - 10% DESCONTO
Restaurante de cozinha cantonense tendo como especialidade o "dim sum" da região do Sudeste da China.
Rua Coro de Santo Amaro de Oeiras, 8 D – ao lado do Oeiras Parque/edifício Virgin Active
Tel. 968 012 330
www.facebook.com/dimsumrestaurante

RESTAURANTE DINASTIA TANG - 10% DESCONTO
No espaço de um antigo armazém de vinhos na zona do Poço do Bispo, este restaurante apresenta uma decoração que
evoca as dinastias Tang e Ming e oferece diversas variedades de gastronomia cantonense.
Rua do Açúcar, 107 - 1950-006 Lisboa
Tel. 967 145 938
www.facebook.com/pages/Dinastia-Tang/654290067971754

RESTAURANTE À RODA DO TACHO - 15% DESCONTO (EXCEPTO BEBIDAS)
Espaço acolhedor onde impera a qualidade apresentada pelo chefe Paulo Silva. Para além do menu de self-service,
destaque também para as sugestões de carta onde se evidenciam as especialidades da gastronomia madeirense.
Rua José António Veríssimo da Silva, lt.14 Loj. Esq. 2625-705 Vialonga
Tel. 219 528 305 / 966 496 713
arodadotacho@gmail.com

Casa de Macau (Portugal) – Av. Almirante Gago Coutinho, 142 1700-033 Lisboa
Tel. 21 849 53 42 / 96 129 46 76 email: casademacau@mail.telepac.pt
www.casademacau.pt - www.facebook.com/casademacauportugal

HOTÉIS

HOTI HOTÉIS - 10% DESCONTO SOBRE A MELHOR TARIFA DISPONÍVEL DO DIA NO SITE
Melia Madeira Mare - Funchal
Hotel Melia Braga
Hotel Tryp Porto Centro
Hotel Tryp Porto Expo
Hotel Melia Ria - Aveiro
Hotel Tryp Colina do Castelo – Castelo Branco

Hotel Tryp Leiria
Hotel Tryp Lisboa Oriente
Hotel Tryp Lisboa Aeroporto
Hotel Star INN Porto
Hotel da Música Porto
Hotel Soleil Peniche

12 unidades hoteleiras com a garantia de qualidade do grupo Hoti Hotéis. A oferta vai das 3 às 5* com hotéis em
Braga, Porto, Aveiro, Castelo Branco, Leiria, Peniche, Lisboa e Funchal.
Melia Madeira Mare
Tel. 291 724 140 Fax 291 773 617
dr.melia.madeira@meliaportugal.com
www.meliamadeira.com

Hotel Tryp Leiria
Tel. 244 249 900
tryp.leiria@meliaportugal.com
www.trypleiria.com

Hotel Melia Braga
Tel. 253 144 000 Fax 253 144 009
melia.braga@meliaportugal.com
www.meliabraga.com

Hotel Tryp Lisboa Oriente
Tel. 218 930 000 Fax 218 930 099
tryp.oriente@meliaportugal.com
www.tryporiente.com

Hotel Tryp Porto Centro
Tel. 225 194 800 Fax 225 194 819
tryp.porto.centro@meliaportugal.com
www.trypportocentro.com

Hotel Tryp Lisboa Aeroporto
Tel. 218 425 000 Fax 218 425 099
tryp.lisboa.aeroporto@meliaportugal
www.tryplisboaaeroporto.com

Hotel Tryp Porto Expo
Tel. 229 990 000 Fax 229 990 099
tryp.porto.expo@meliaportugal.com
www.trypportoexpo.com

Hotel Star INN Porto
Tel. 228 347 000 Fax 228 347 019
reservas@hotelstarinn.com
www.hotelstarinn.com

Hotel Melia Ria
Tel. 234 401 000 Fax 234 401 009
melia.ria@meliaportugal.com
www.meliaria.com

Hotel da Música
Tel. 707 292 707 Fax 226 076 009
info@hoteldamusica.com
www.hoteldamusica.com

Hotel Tryp Colina do Castelo
Tel. 272 349 280 Fax 272 329 759
tryp.colina.castelo@meliaportugal.com
www.trypcolinacastelo.com

Hotel Soleil Peniche
Tel. 262 780 400 Fax 262 783 815
peniche@soleilhotels.com
www.soleilhotels.com

Condições:
1. As reservas deverão ser efectuadas directamente para o Hotel, por escrito, mencionando o nome de CLIENTE (Empresa), nome do Hóspede, datas de entrada e
saída do Hóspede, modo de pagamento *
2. Salvo indicação prévia por escrito, as reservas serão garantidas até às 18h do dia da chegada. Após esta hora o(s) quarto(s) reservado(s) poderão ser
disponibilizados pelo Hotel, sem prejuízo do disposto no ponto nº 3.
3. Em caso de não comparência do(s) Hóspede(s) sem aviso prévio (no-show), o cliente garante o pagamento integral do valor correspondente à primeira noite de
ocupação, sendo a restante estadia automaticamente cancelada.
4. O cliente deverá dar conhecimento das condições do presente acordo a todos os seus interessados, colaboradores e filiais.
5. Independentemente dos preços acordados, o cliente beneficiará das condições especiais a praticar pelo Hotel em épocas e/ou programas promocionais.
6. *O presente acordo pressupõe o pré-pagamento no ato da reserva ou no ato do check-in de acordo com a disponibilidade do hotel. Outras condições de
pagamento deverão ser objecto de acordo particular entre o cliente e o hotel, mediante documento escrito.
7. O cliente garante o pagamento integral das despesas efectuadas pelo Hóspede, tanto de alojamento como dos extras eventualmente consumidos.
8. Os preços a praticar pelo Hotel, serão os mencionados acima, considerando esta parte integrante do presente acordo.
9. As tarifas mencionadas não são reembolsáveis.
10. As tarifas do presente acordo são confidenciais.
11. O presente acordo é válido até 29.12.2015
12. A falta de cumprimento do disposto no presente acordo e do eventual acordo de condições particulares de pagamento, tornará os mesmos nulos.
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HOTEL M’AR DE AR AQUEDUTO 5* (ÉVORA) - 15% DESCONTO SOBRE MELHOR TARIFA DISPONÍVEL NO SITE
O Hotel M’AR De AR Aqueduto tem 64 quartos; um restaurante; dois bares; salas de reunião com capacidade até 150
pessoas; SPA; piscina exterior; acesso Internet (Wi-fi); garagem e bicicletas.
Condições especiais exclusivas para reservas individuais (até 10 quartos) dos sócios da CM, devendo a reserva ser
solicitada por escrito mencionando a condição de associado.
check-in: a partir das 15h / check-out: até às 12h
Crianças: oferta da cama extra até aos 4 anos de idade.
Cancelamento: com menos de 48 horas antes da chegada, será cobrado uma noite de estadia por quarto / em caso de
não comparência todas as noites serão cobradas.
Condições válidas até 30/12/2015
Tel. 266 739 307
Travessa da Palmeira, 4/6 - 7000-546 Évora – Portugal
geral@mardearhotels.com
www.mardearhotels.com

HOTEL M’AR DE AR MURALHAS 4* (ÉVORA) - 15% DESCONTO SOBRE MELHOR TARIFA DISPONÍVEL NO SITE
O Hotel M’AR De AR Muralhas tem 91 quartos; um restaurante; um bar; salas de reunião e eventos com capacidade
até 300 pessoas; piscina exterior; acesso Internet (Wi-fi); garagem e bicicletas;
Condições especiais exclusivas para reservas individuais (até 10 quartos) dos sócios da CM, devendo a reserva ser
solicitada por escrito mencionando a condição de associado.
Para beneficiar destas condições deverá mencionar no acto da reserva a condição de sócio da CM
check-in: a partir das 15h / check-out: até às 12h
Crianças: oferta da cama extra até aos 12 anos de idade.
Cancelamento: com menos de 48 horas antes da chegada, será cobrado uma noite de estadia por quarto / em caso de
não comparência todas as noites serão cobradas.
Condições válidas até 30/12/2015
Tel. 266 739 307
Travessa da Palmeira, 4/6 - 7000-546 Évora – Portugal
geral@mardearhotels.com
www.mardearhotels.com
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QUINTA DO CHOCALHINHO - 15% DESCONTO DE SETEMBRO A JUNHO E 5% DESCONTO NA ÉPOCA ALTA E EQUIPARADA
A Quinta do Chocalhinho é uma herdade centenária situada perto de Odemira, com 10 quartos duplos e 5 suites T1+1.
A casa está circundada de oliveiras e sobreiros e um passeio a pé irá transportá-lo para a verdadeira essência
alentejana, entre antigos tanques de rega, vestígios de javalis e uma magnífica vista sobre a herdade. Poderá ainda
desfrutar do campo de ténis, piscina de água salgada, e de um pequeno parque infantil. Fica na Bemposta, a 2 km de
Odemira e a 20 minutos das praias do sudoeste alentejano.
Condições:
Desconto sobre o preço anunciado no site para quartos duplos ou twins.
Época alta: Julho e Agosto.
Época alta equiparada: férias de páscoa, natal, feriados e pontes de feriados.
7630-028 Bemposta - Odemira
Tel. 283 327 280
info@quintadochocalhinho.com
www.quintadochocalhinho.com

AQUASHOW PARK - 15 % DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DA ENTRADA
HOTEL AQUASHOW PARK - 15 % DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DO BALCÃO
Condições:
No Aquashow Park os descontos são efectuados na bilheteira mediante apresentação do cartão de associado e
aplicam-se ao titular + 3 acompanhantes. Os descontos não são acumuláveis com outras promoções ou descontos em
vigor.
No hotel os descontos são efectuados na recepção do hotel mediante apresentação do cartão de colaborador e aplicase nas reservas em nome do titular. É necessária reserva prévia por e-mail ou telefone com indicação do acordo de
colaborador para hotel.reservas@aquashowpark.com ou 289 317 550. Os descontos não são acumuláveis com outras
promoções ou descontos em vigor.
Celoli – Actividades Turísticas Lda
Aquashow – E.N. 396 – Semino 8125-303 Quarteira
Tel. 289 315 129
www.aquashowparkhotel.com
www.facebook.com/AquashowPark
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CULTURA & LAZER

MUSEU DO ORIENTE – DESCONTO DE 10% NA BILHETEIRA DO MUSEU E 20% NOS ESPECTÁCULOS
O Museu do Oriente está instalado no edifício Pedro Álvares Cabral em Alcântara. O museu reúne colecções que têm o
Oriente como temática principal e a exposição permanente engloba 1400 peças alusivas à presença portuguesa na Ásia
e 650 peças pertencentes à colecção Kwok On.
Descontos individuais:
10% nos bilhetes de entrada do Museu do Oriente e 20% nos bilhetes dos espectáculos no auditório
Descontos para grupos:
Visitas guiadas por monitores a grupos de associados da CM com um número mínimo de 20 pessoas, mediante os
seguintes preços especiais, por visitante: €1 para visitantes entre os 6 e os 12 anos; €3 para visitantes entre os 13 e os
65 anos; €2 para visitantes com idade superior a 65 anos.
Os grupos de associados beneficiam ainda de:
- desconto de 10% na cafetaria e no restaurante do Museu.
- desconto de 20% nos workshops para adultos e bilhetes dos espectáculos no Auditório do Museu do Oriente.
Visitas guiadas: têm de ser marcadas com uma antecedência mínima de cinco dias no caso das visitas de terça-feira a
sábado, e de dez dias no caso das visitas ao domingo.
Tel. 213 585 200 Fax 213 585 216 e-mail: serviço.educativo@foriente.pt
Horário
Terça-feira a domingo: 10h-18h Sexta-feira: 10h-22h (entrada gratuita das 18h às 22h)
Encerrado: Segunda-feira, 1 de Janeiro e 25 de Dezembro
Avenida Brasília, Doca de Alcântara (Norte) 1350-352 Lisboa
Tel. 213 585 200
info@foriente.pt
www.museudoriente.pt

OCEANÁRIO DE LISBOA– DESCONTOS DE 35% E 40% FACE AO PREÇO DE BILHETEIRA PARA VISITAS DE GRUPO
Inaugurado em 1998 no âmbito da última exposição mundial do séc. XX, o Oceanário eternizou a ligação de Lisboa com
o oceano.
Condições:
Visita às exposições permanente e temporária por marcação prévia. Desconto para visitas de grupo com um mínimo de
12 participantes.
Preço por pessoa: 11,05€ para maiores de 13 anos e 6,60€ para maiores de 65 anos (preço já inclui desconto)
Telefone: 21 891 70 00 Fax: 21 891 70 01
www.oceanario.pt
info@oceanario.pt
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TEATRO DA CORNUCÓPIA - 20% DESCONTO NO BILHETE EXTENSÍVEL A UM ACOMPANHANTE
Rua Tenente Raul Cascais 1A, 1250-268 Lisboa
Tel. 21 396 15 15
bilheteira@teatro-cornucopia.pt
www.teatro-cornucopia.pt

MUSEU DAS MARIONETAS DO PORTO - 50% DESCONTO NO BILHETE DE ENTRADA
Rua de Belomonte 57, 4050-097 Porto
tel. 22 208 91 75
teatro@marionetasdoporto.pt
www.marionetasdoporto.pt

MUSEU DA ELECTRICIDADE/FUNDAÇÃO EDP - VISITAS GUIADAS GRÁTIS MEDIANTE MARCAÇÃO PRÉVIA
Av. Brasília - Central Tejo
Tel. 210 028 190
museudaelectricidade@edp.pt
www.fundacaoedp.pt/museu-da-eletricidade

CASA DE TORMES – 10% DESCONTO NO BILHETE
A Casa de Tormes foi onde viveu um dos maiores mestres da língua e da literatura portuguesa, Eça de Queirós. Nas
suas obras deixou impressas marcas do orientalismo como é o caso de “O Mandarim”. Nesta visita pode ainda ver-se a
cabaia, oferta do seu grande amigo, Bernardo Pinheiro de Melo, Conde de Arnoso, secretário do rei D. Carlos. A oferta
resultou da viagem que o conde de Arnoso fez a Pequim, aquando da assinatura do primeiro tratado luso-chinês, em
1887, e que incluiu uma passagem por Macau.
Horário das visitas
3ª a domingo, incluindo feriados (encerra à 2ª feira, Ano Novo, Páscoa e Natal), das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às
16h30. As entradas na casa realizam-se de hora em hora: 9h30, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 e 16h30.
Fundação Eça de Queirós
Caminho de Jacinto, 3110 - Quinta de Tormes 4640-424 Santa Cruz do Douro - Baião
Tel. 254 882 120
feq@feq.pt
www.feq.pt
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SAÚDE & BEM ESTAR

CLINI7 (LISBOA E LOURES) 25% DESCONTO EM CONSULTAS E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Baseando-se na prática clínica fundamentada pela evidência, a Clini7 intervém nas áreas de ortopedia, traumatologia,
medicina desportiva, fisioterapia respiratória pediátrica, fisioterapia pré e pós parto, osteopatia e wellness. Todos os
fisioterapeutas possuem grau académico superior e formação pós-graduada.
Condições: não acumulável com outros descontos.
Rua Brasília n° 7, 2670-423 Loures
Tel. 219 844 920 / 969 092 143
Av. António Augusto de Aguiar, nº5, 5ºB, 1050-010 Lisboa
Tel. 213 580 082
clini7@sapo.pt
www.clinisete.pt

LIFEBEAT - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AVANÇADO, SA - 20% DESCONTO NOS SERVIÇOS NÃO COMPARTICIPADOS
O Life Beat é um centro de Prevenção e Diagnóstico que dispõe de uma tecnologia inovadora na área da imagiologia,
EBT – Electron Beam Tomography, adequada à identificação precoce de diversas patologias, antes do aparecimento de
quaisquer sinais ou sintomas. O Life Beat propõe um conjunto de soluções inovadoras de Check-up para o diagnóstico
precoce de Doença Coronária, Cancro do Cólon (Colonoscopia Virtual), Cancro do Pulmão, Doenças Urológicas (Cancro
da Próstata, Cancro do Rim e Cálculos Renais), Doenças da Coluna Vertebral, Doenças Oculares e outras patologias.
Condições:
Desconto extensível a familiares em primeiro grau.
Oferta de voucher de 20% de desconto para realização de exames por parte do cônjuge.
Rastreios de saúde periódicos e gratuitos.
Estacionamento gratuito no Parque Alexandre Herculano
Rua Mouzinho da Silveira, 27 C Lisboa
Tel. 211 922 040
info@lifebeat.pt
www.lifebeat.pt
(ver tabela)

CLÍNICA DENTÁRIA DO MARQUÊS – TABELA DE DESCONTOS PRÓPRIA
Localizada no coração de Lisboa a Clínica Dentária do Marquês tem-se destacado pela seriedade na realização de
tratamentos dentários, acessíveis aos pacientes, e com excelentes resultados.
Rua Braamcamp 14, r/c esq
Tel. 21 1977188 / 91 3458089
www.clinicadomarques.pt
www.facebook.com/clinicadomarques
(ver tabela)
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CLUBE DO PARQUE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO (25€) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO
O Clube do Parque é um inovador espaço de promoção de saúde e bem-estar, onde o equilíbrio e a harmonia entre
corpo e mente se atingem num ambiente calmo e relaxante.
No ginásio do Clube do Parque os sócios da CM têm 17 modalidades à escolha, desde as artes marciais (taekwondo,
defesa pessoal, sabre coreano, etc.) ao yoga, pilates, manutenção, pré e pós-parto, infantil, localizada, personal
trainer, etc.
Parque dos Moinhos de Santana
Rua Tristão Vaz (Restelo) 1400-353 Lisboa
Tel. 213 143 802
clubedoparque@gmail.com
www.clubedoparque.pt

EL SPA HEALTH CLUB TRYP LISBOA AEROPORTO – DESCONTO 10% SOBRE PREÇO DE TABELA
Integrado no hotel de 4* Tryp Lisboa Aeroporto o El Spa Health Club é o espaço perfeito para fugir à rotina e
recarregar baterias com instalações de qualidade superior e uma excelente equipa de profissionais.
Actividades: Health Club & SPA, Ginásio, Piscina Exterior, Piscina Interior aquecida com Hidromassagem, Jacuzzi, Sauna
e Banho Turco. Massagens e Tratamentos de Corpo e Rosto, Serviços de Estética.
Condições:
- Reservas antecipadas na recepção do Spa, telefone ou e-mail.
- A realização de qualquer massagem, tratamento de corpo ou rosto, dá acesso gratuito ao circuito de águas.
- É obrigatório o uso de fato de banho e touca na piscina interior, jacuzzi, sauna e banho turco.
- As piscinas não são vigiadas; as crianças deverão ser sempre acompanhadas e supervisionadas pelos adultos.
- É fornecido roupão, chinelos e toalha na reserva de serviços de massagens, tratamentos de corpo e rosto.
- Chegue 30 minutos antes da sua reserva para preencher ficha de cliente e conhecer as instalações.
- Com atrasos superiores a 10 minutos, a reserva será cancelada ou alterada para nova data.
- Cancelamentos ou alterações de reservas deverão ser feitos com uma antecedência mínima de 12 horas.
- O não cumprimento significa o pagamento na íntegra do tratamento agendado.
- Solicita-se que mantenha o silêncio, especialmente nas áreas de relaxamento e salas de tratamento.
Horário:
De 2ª a 6ª feira das 7h às 22h / Fins-de-semana e Feriados das 8h às 22h
El Spa Health Club Tryp Lisboa Aeroporto
Aeroporto Internacional de Lisboa / Rua C, Nº2, 1749-125 Lisboa
Tel. 218 425 013
GPS Latitude: 38.770355 Longitude: -9.125336
www.tryplisboaaeroporto.com
spa.tla@meliaportugal.com
gym.tla@meliaportugal.com
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FARMÁCIAS GAP – 10% DE DESCONTO DIRECTO NA FACTURA/RECIBO
Todos os medicamentos serão dispensados com base nas seguintes alíneas:
- Beneficiários: todos os associados (e respectivo agregado familiar) da Casa de Macau;
- Quando por algum motivo o pedido não estiver completo por produto esgotado ou encomendado mas que ainda não
chegou à Farmácia é processado com máxima URGÊNCIA assim que recepcionado;
- Todos os associados (e respectivo agregado familiar) irão usufruir de 10% de desconto* directo na Fatura/Recibo.
* Produtos Excluídos do Protocolo e sem desconto:
- Medicamentos Éticos com PVP igual ou superior a 50€; Aparelhos Eléctricos e/ou a pilhas, como por exemplo,
Tensiómetros, Escovas de dentes eléctricas, Medidores de parâmetros fisiológicos; Aparelhos de Aerossóis; Soro
fisiológico; Protocolo de diabetes; Alimentação infantil (Leites, farinhas e papas); Artigos em campanha especial ou
promocional.
- Farmácias do Grupo:
Farmácia Uruguai: Av. Uruguai, nº18 A, 1500-613 Lisboa Telf: 217111359 Fax: 217151697
Farmácia São Mamede: Rua da Escola Politécnica, nº 82 B, 1250-102 Lisboa Telf: 213960280
Farmácia Charneca Caparica: Rua da Brieira, nº4 2820 Charneca da Caparica Telf: 212963900 Fax: 21296389
Farmácia Central Pinhal Novo: Largo José Maria dos Santos nº 37, 2955-199 Pinhal Novo Telf: 212360025 Fax: 12384479
www.farmaciasgap.pt

OPTICALIA – VANTAGENS PARA OS SÓCIOS DA CASA DE MACAU:
- Oferta de exame visual;
- 20% de desconto em todos os produtos ópticos, excepto em lentes de contacto e líquidos de manutenção, produtos
de campanha e outras promoções em vigor;
- Manutenção das campanhas pontuais Opticalia pelo período de um ano (ex: 2 óculos de marca com lentes incluídas
por 99€ ou óculos Mango a 79€ com lentes incluídas).
Condições: mediante apresentação de cartão de sócio da CM com quotas em dia.
Av. Infante D. Henrique, Nº 333 H, Edf 4, 2º Andar, sala 27 Tel: 218 550 980
https://www.facebook.com/opticaliaportugal
www.opticalia.pt/showroom
A Opticalia é o grupo óptico líder em pontos de venda, com mais de 580 ópticas em Espanha e 189 em Portugal.
A marca espanhola tem uma variada gama de produtos ópticos como óculos graduados, óculos de sol, lentes de
contacto e líquidos de manutenção e ainda produtos audífonos.
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SERVIÇOS

TURISCAR - 30% DESCONTO FACE À TARIFA DE BALCÃO
Condições de aluguer:
- Pagamento inicial do valor total do aluguer.
- Deixar caução de combustível 80€ (porque a mesma sai atestada).
- Deixar Franquias em cartão de crédito, cheque visado ou cheque bancário.
- Documentos necessários: Carta de Condução e Cartão do Cidadão ou B.I. + Cartão de Contribuinte.
- As viaturas da frota Turiscar não podem circular fora do país.
- Apresentação do Cartão de Sócio da CM lo levantamento da viatura.
Viaturas com km Limitados:
1 a 2 dias = 400 Kms /dia gratuitos (0,10€ km extra + IVA)
3 a 6 dias = 300 Kms /dia gratuitos (0,10€ km extra + IVA)
7 a 25 dias = 200 Kms /dia gratuitos (0,10€ km extra + IVA)
Mensal = 4.000 Kms /Mês gratuitos (0,10€ km extra + IVA)
Grupo C e D = (0,08€ km extra + IVA)

Reservas e informações:
Tel. 707 282 880 / Tel. 219 492 600 reservas@turiscar.pt e comercial@turiscar.pt
Avenida Severiano Falcão, nº 9 2685-379 Prior Velho
Horário Dias úteis das 8h00 às 20h00; Sábados das 8h00 às 19h00; Domingos e Feriados das 9h00 às 18h00.

COLÉGIO DO VALE - DESCONTO DE 20% NO VALOR DA RÚBRICA MENSAL “FREQUÊNCIA”
O Colégio do Vale (do berçário ao 9º ano) está situado na Marisol, Charneca da Caparica, e inclui, para além dos
edifícios principais e espaços ao ar livre, equipamentos desportivos como sejam o ginásio, a piscina, campos de ténis e
campos de jogos relvados.
Condições:
Este desconto não é acumulável com outros descontos/campanhas, excepto desconto de irmãos, ou seja, no caso de
irmãos, estes acumularão o desconto praticado no colégio, conforme tabela.
Colégio do Vale - Av. Vale Bem, 24, Marisol 2820-391 Charneca da Caparica
Tel. 212979650 - Fax. 212979659
geral@colegiodovale.pt
www.colegiodovale.pt
(ver tabela)
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PRIOVIDA KIDS - DESCONTO: SERVIÇO DE AMAS E BABYSITTING (5%); SERVIÇO DE FÉRIAS E PACKS DE HORAS (10%)
A PrioVida Kids é uma empresa apostada em ajudar a simplificar a vida das famílias através de serviços de babysitting e
amas para os mais pequenos. As babysitters e amas da PrioVida Kids deslocam-se casa dos seus clientes para, no
conforto do seu próprio lar, tomar conta das crianças, com a segurança e a confiança necessária à tranquilidade dos
pais. Actua em Lisboa, Oeiras, Cascais, Sintra, Loures, Odivelas, Almada e Porto.
Av. Salvador Allende, 41, c/v 2780-163 Oeiras
Tel. 210 449 457/ 96 230 1030 / 91 230 0211
geral.priovida@gmail.com
www.priovidakids.com
www.facebook.com/priovidakids

AGÊNCIA DE VIAGENS ABREU – DESCONTO MÍNIMO DE 7,5% EXTENSÍVEL A FAMILIARES DIRECTOS
Com 170 anos de existência a Viagens Abreu é uma agência de viagens líder em Portugal na organização de viagens e
excursões em todo o mundo.
A Agência Abreu oferece um cartão Abreu Travel Card (ATC) aos associados da Casa de Macau, carregado com 3000
pontos. Este ATC confere de imediato aos portadores o acesso a um desconto de 7,5% sobre o valor da programação
própria da Agência Abreu, extensível aos familiares directos, desde que viajem em conjunto. Os descontos são
inferiores no caso da programação de terceiros e cruzeiros.
As condições gerais de utilização estão disponíveis em www.abreu.pt e www.abreu.pt/travelcard
O cartão poderá ser emitido a pedido do associado, bastando para isso preencher um formulário que a Casa de Macau
pode publicar na sua intranet.
Visualize formulário em http://www.corporateempresas.abreu.pt/00000_CasadeMacauPortugal/home-30129.aspx.
Em alternativa, o pedido do cartão poderá ser efectuado pelo associado da CM em qualquer loja da Agência Abreu
mediante a apresentação do cartão de sócio da Casa de Macau.
Qualquer compra efectuada acumula pontos, porém não beneficiam de descontos as seguintes situações:
Passagens aéreas; Despesas de reserva; Suplementos diversos (alta estação, cama-extra, etc.); Programação de feiras e
eventos; Serviços liquidados através de linhas de crédito.
As condições apresentadas não são cumulativas com outros descontos e protocolos.
Caso o cliente já seja titular de um cartão Abreu Travel Card, será efectuada uma creditação de 3000 pontos nesse
mesmo cartão.
Importante: as condições gerais de cada programa deverão ser respeitadas, nomeadamente no que se refere a
eventuais depósitos para confirmação de reservas; os pontos têm a validade de 2 anos a partir do momento de
activação do cartão.
Tel. 707 201 840 / 214 156 072
Fax 707 211 840 / 214 156 392
directo@abreu.pt
www.abreu.pt
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