
Protocolos: 

 

Psicóloga Alexandra Margarida Ribeiro Venâncio Pires  

 Desconto de 30% a todas as pessoas encaminhadas pela Associação, assim como 

funcionários e respetivos cônjuges e familiares diretos e elementos da direção. 

 

Centelha Criativa 

Descontos a Bombeiros e Associados em todas as atividades realizadas nas instalações/ 

espaços cedidos da Associação. 

 

Momentos Livres – Desporto e Aventura 

Condições especiais para associados mediante apresentação de comprovativo de 

Associado. 

Desconto de 15% do preço de tabela aplicada pelas empresas Momentos Livres – 

Desporto e Aventura. 

Associação Pró infância de Pedroso- Jumbo  

 Organizar e promover atividades/ eventos que vão de encontro aos objetivos e 

necessidades das duas entidades; 

 Promover uma parceria ao nível da captação de associados; 

 Criar descontos nos serviços prestados pelas duas instituições. 

 

Clínica Dentária Soares Dental Care 

São entendidos como beneficiários todos os funcionários, bombeiros voluntários e sócios 

da instituição. 

Vantagens: 25% desconto em tratamentos básicos: restaurações, extrações, 

desvitalizações, limpeza, consulta, aplicação de piercings. 



 

Clínica Dentária de Perosinho 

Condições especiais para associados mediante apresentação de comprovativo de 

Associado. 

Desconto de 10% em serviços de estomatologia; 

Desconto adicional de 50% em serviços de destartarização ao corpo ativo. 

 

Grupo Lusófona   

Concede aos associados e elementos do corpo ativo de bombeiros, aos seus cônjuges, ou 

quem viva em condição análoga à dos cônjuges devidamente comprovada, e filhos, uma 

redução de 10% do valor da propina mensal relativa a todos os cursos ministrados nos 

seus estabelecimentos de ensino. 

 

Farmácia Magalhães 

20% de desconto na aquisição de medicamentos comparticipados, excetuando produtos 

de protocolo de diabetes; 

10% de desconto nos medicamentos de venda livre, produtos não comparticipados e 

dermocosmética;  

15% de desconto em fraldas, alimentos dietéticos, leites, papas, vacinas pediátricas e 

vacinas que não fazem parte do plano de vacinação nacional e ortopedia; 

A Farmácia disponibiliza aos associados entregas ao domicilio apos envio do receituário 

por e mail ( farm.magalhaes@hotmail.com) no prazo de 24 horas. 

No caso de acamados ou pessoas sem familiares podem ainda disponibilizar a recolha do 

receituário e posterior entrega. 

 

Clinica dentária de Canelas   

Consultas de check up dentário (revisão dentária): gratuita; 
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Destartarização (limpeza dentária): 25.00€; 

Próteses fixas e removíveis: 15% de desconto; 

Branqueamento dentário: 20% de desconto; 

Ortodontia (colocação de aparelhos dentários): 10% desconto; 

Restantes tratamentos dentários (tratamento de cáries, extrações dentárias, 

desvitalizações, selantes de fissuras, entre outros): 15% desconto 

 

Esonor, empresa de serviços e óticas do Norte, Lda.   

 Condições especiais para associados mediante apresentação de comprovativo de 

Associado. 

20% de desconto na aquisição de qualquer artigo de ótica comercializado pela empresa: 

óculos completos, lentes, lentes de contacto, óculos de sol, não acumulável com outras 

campanhas em vigor; 

Consultas de optometria e contactologia gratuitas aos associados; 

O desconto será calculado sobre o valor total dos produtos e/ ou serviços mencionados, 

adquiridos pelo associado; 

 

Ótica médica Seixo-Alvo   

Descontos concedidos a associados, bombeiros e seus familiares (ascendentes e 

descendentes em 1º grau e conjugue) 

Fornecimento de armações e lentes com descontos de 25%; 

Lentes de contacto, líquidos de manutenção e sistemas óticos complementares com 

descontos de 10%; 

Consulta de oftalmologia a 30.00€ num horário compreendido entre as 14h30 e as 19h30 

às 2ª, 4ª e 6ª feira; 

 

 



 

União Transporte Carvalhos 

Os associados, órgãos sociais e elementos do corpo de bombeiros, beneficiam de um 

desconto de 5% sobre toda a programação turística, sendo que estão excluídas as viagens 

de avião e excursões próprias de autocarro. 

 

Clinica dentária dos Carvalhos  

Concede aos sócios, bombeiros e órgãos sociais um benefício de 15% em tratamentos 

dentários, com a exceção de tratamentos de próteses fixas, próteses removíveis 

implantologia e radiologia. 

 

Decisões e Soluções – Consultores financeiros 

Possibilita aos associados ou membros órgãos socias da AHBVC um aconselhamento 

especializado, que visa a obtenção da solução mais vantajosa perante qualquer instituição 

de crédito e financeira ou empresa de seguros, sendo que a análise do processo de crédito, 

financeiro ou de seguros não implica qualquer custo para os sócios ou membros órgãos 

sociais da AHBVC. 

 

Dentospatula 

Descontos concedidos para bombeiros e associados: 

 Desconto de 10% em todas as consultas e tratamentos dentários; 

 1ª consulta para diagnóstico e plano de tratamento gratuita; 

 Desconto de 5% nas próteses fixas e removíveis e outros trabalhos de laboratório. 

 

Health House Unipessoal, LDA. 

Tratamentos concedidos a órgãos sociais, corpo de bombeiros, quadro de honra, 

associados, colaboradores e funcionários da associação. 



O desconto de 20% consiste em consultas gerais nomeadamente medicina dentária, 

podologia, enfermagem, fisioterapia, psicologia e terapia da fala. 

Gaya- Clínica médica e psicologia   

Os associados têm desconto de 10% em todas as especialidades mediante a apresentação 

da respetiva identidade 

Crescer a Sério – Atividades de tempos livres, LDA 

Promover descontos de 20% aos associados e membros da AHBVC, mediante um número 

mínimo de inscrições (12 pessoas) 

Ótica Cristalina 

Membros, funcionários e associados da entidade e os seus familiares diretos terão direito 

a: 

 25% de desconto na compra de óculos graduados (armação e lentes); 

 15% em óculos de sol; 

 10% na compra de lentes de contacto e respetivos líquidos, armações ou lentes, 

adquiridas em separado  

Estes descontos não são acumuláveis com outras campanhas em vigor. 

Freud e Phisico 

Desconto de 20% do preço de tabela da empresa para sócios devidamente apresentados 

com o comprovativo de associado. 


