Vantagens Sócios
Clube de Carnaxide Cultura e Desporto

Para além das atividades desportivas e sociais que pode usufruir nas instalações do nosso
Clube, a Direção do CCCD tem procurado alargar o âmbito dos benefícios aos Sócios. Continuamos
a fazer contactos com várias entidades com o objetivo de alargar os benefícios para os sócios.
À medida que conquistamos novos benefícios e preços mais reduzidos para os sócios, em
variadíssimos serviços, estamos a cumprir o objetivo se reforçar o papel social do Clube,
especialmente na sua zona de influência geográfica ( Carnaxide).

EXCLUSIVO PARA SÓCIOS
•

ALLENGLISH CARNAXIDE – ESCOLA DE LÍNGUAS
Oferta da taxa de inscrição, 5% de desconto nas mensalidades (a calcular, dadas as
diferenças de níveis/ idades/ horas de estudo), 15% de desconto nos cursos de férias
(Páscoa, Verão e Natal), 10% de desconto no pacote 48 horas (se pago a pronto), ou 5% de
desconto nas mensalidades. (Av. Portugal, Lote 7, Piso 1, Loja 20, Carnaxide; Tel.214057064)

•

ASS.PAIS E ENC. DE EDUC. DO JARDIM DE INFÂNCIA Nª SRª DO AMPARO E ESC.
BÁSICA 1º CICLO ANTERO BASALISA
20% de desconto nos 3 primeiros meses da inscrição e 10% nas mensalidades seguintes em
inscrições de sócios e educandos da APJIEBC nas modalidades do CCCD. (Rua Actor José
Pinheiro Amaro; Carnaxide)
paisamparobasalisa@gmail.com

•

BODY CONCEPT PORTUGAL - CENTRO DE ESTÉTICA
10% de desconto na aquisição de pacotes de tratamentos intensivos e serviços; 5% de
desconto em regime de Programa-mensal ou Livre-trânsito; Oferta de 6 tratamentos de
estética de Programa-mensal (Av. Do Forte, nº 8; Carnaxide; Tel. - 214182252)

•

CUIDA & APOIA - SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO
10% de desconto em todos os serviços de Apoio Domiciliário, sobre a tabela em vigor. (Rua
Amélia Rey Colaço nº 20 A R/C Dto. 2790-459; Carnaxide)

•

DENTAL CONCEPT - CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA, LDA
10% de desconto sobre os valores de tabela de preços praticados na clínica de medicina
dentária (Rua Tomás Ribeiro, nº 45-1ºA – Edifício CBC, Carnaxide; Tel.-214186592)

•

ESCAPESHOES
10% de desconto (código CCCD10) em todos os artigos da loja online EscapeShoes.com
(não acumulável com outros vouchers ou descontos). Válido até 2020. Tel.-212417647( Loja
1- Rua Oliveira Martina nº 13 A; 2700-618 São Brás- Amadora; 214938632)
( Loja 2- C.Civico de Carnaxide; Av.de Portugal LT.6 Loja nº 1; 2790-130 Carnaxide;
214951444/214953687) optireboleira@gmail.com

•

GABINETE DE FISIOTERAPIA NO DESPORTO
20% de desconto sobre o preço de tabela, em fisioterapia, osteopatia, acupuntura,
podopostorologia, nutrição, massagem, e reeducação postural. (Rua Olivença, nº 9;
Amadora; Tel.-214912625/914827041)

•

MEDCLINIC - ASSISTÊNCIA MÉDICA DENTÁRIA
20% de desconto em tratamentos efectuados na clínica de medicina dentária (Av. Portugal,
Centro Cívico Carnaxide, Loja 23-Piso 1, Carnaxide; Tel.-214174939)

•

MY KLINYC- ASSISTÊNCIA MÉDICA DENTÁRIA
35% de desconto em tratamentos efetuados na clínica de medicina dentária (Rua Antero de
Quental nº 6 A, Carnaxide; Tel.-210529430)

•

SANIDENT
Desconto sobre os valores da tabela de preços praticados na clínica dentária (Praceta
Florbela Espanca nº1 R/C A, 2790-070 Carnaxide; Tel.-214170174/910222288)

•

SENSEMED RESTELO E ORALMED
SenseMed: Avaliação médica gratuita aos sócios do CCCD; 30% de desconto em serviços
de saúde e estética; 10% de desconto em depilação a cera, manicure e pedicure (Restelo216001508)
OralMed: checkup gratuito de 6/6 meses; cheque oferta de 50€ em planos de tratamento;
10% de desconto em branqueamentos, ortodontia e implantes; (Algés Tel.-214115535)

•

MEO
Desconto até 13€ na mensalidade MEO;
50% de desconto na NET Móvel (30 GB);
Desconto em equipamentos e atendimento personalizado.
Contacto: Maria César- Tel.-968388006 ou maria-m-cesar@telecom.pt

•

FARMÁCIA CENTRAL DE CARNAXIDE
10% de desconto na aquisição de produtos das marcas Mustella, Vichy, Roche Posay, Pierre
Fabre, Chico, D’Aveia, Uriage, Crescina e Scholl (Av. Portugal, nº 16 B, Carnaxide; Tel.214241100)

•

FASHION OPTIC
30% de desconto em aros e em lentes oftálmicas.
Descontos variados em lentes de contacto e óculos de sol.
Este protocolo é para os associados e extensível aos familiares.

