Protocolos com a ACIRO
EMPRESA

CONTACTOS
Site: www.agostinhoalmeida.com
Email: geral@agostinhoalmeida.com
Telef: 261411689

DESCONTO OFERECIDO
10%, calculados sobre o valor base, em todos os produtos, excepto o cimento.

Site: www.alarcom.pt
Email: geral@alarcom.pt
Telef: 261314228

Entre 10% e 50% de desconto, tendo em conta as promoções em vigor no momento da
compra.

Site: www.crechesaovicente.net
Email: geral@crechesaovicente.net

20% de desconto sobre o valor da mensalidade.

Site: www.ispo.pt
Email: informacoes@ispo.pt
Telef: 261 316 104/06

Redução de 10% do valor da propina mensal, aos associados da ACIRO, quando estes se
inscrevem nas candidaturas para maiores de 23 anos, nos cursos de 1º ciclo (Licenciatura)
que são ministrados pelo ISPO.

Site: www.mrcontabilidade.pt
Email: mario.rodrigues@mrcontabilidade.pt
Telef: 261000461

10% de desconto, calculados sobre o valor base, em todos os serviços

Site: www.moinhodopaul.amawebs.com
Email: moinhodopaul@gmail.com
Telef: 261323696

10% em refeições e serviços pagos em dinheiro;
5% em refeições e serviços pagos com cartões.

10% de desconto em: Branqueamento externo intensivo no consultório; Prótese removível
ou fixa; Aparelhos ortodônticos.

Clínica e Medicina Dentária

LIMPÓALEGRE

Limpezas Domésticas e Industriais

Email: osizo@hotmail.com
Telef: 261325252

A empresa compromete-se ainda a praticar os seguintes preços para os serviços
especificados:
- 45€ em: consultas; restauração directa definitiva em compósito ou amalgama;
destartarização com polimento; exodontia dente arradicular ou multirradicular sem sutura;
exodontia dente deciduo; tratamento endontico por sessão dente monorradicular;
branqueamento interno por sessão;
- 10€ em restauração provisória.

10% desconto para trabalhos até aos 500 euros/mês
Email: limpoalegre@hotmail.com
Telef: 261948218

15% desconto para trabalhos superiores a 500 euros/mês
20% desconto para trabalhos superiores a 2.000 euros/mês

EMPRESA

CONTACTOS
Site: www.oticas-oct.pt
Email: octorreense@mail.telepac.pt
Telef: 261332806

DESCONTO OFERECIDO
20% nas armações e lentes oftálmicas;
15% nos óculos de sol;
10% em contactologia (inclui lentes de contacto e soluções de manutenção);
Gratuito - exames de optometria e contactologia.
VIMEIRO – Ô Hotel Golf Mar
10%: Alojamento; Serviço de restaurante (excepto bebidas); Activ. Vimeiro Clube
Aventura, exceto Surf
20%: tratamentos do SPA para sócios e familiares directos; todos os serviços de Golf;
Experiências e passeios centro hípico

Site: www.ohotelsandresorts.com
Email: info@ohotelsandresorts.com
Telef: 261 980 800

10% a 25% nas Termas
MONFORTINHO - Ô HOTEL ASTÓRIA E Ô HOTEL FONTE SANTA
10% em alojamento
Ô Termas de Monfortinho (**) 25% em inscrições, 20% em tratamentos, 10% em programas
de bem-estar e 15% sobre os tratamentos de bem-estar avulso.

Site: www.edicoes-nunopontes.com
Email: edicoes-nunopontes@hotmail.com
Telef: 969422786

Site: www.soerad.com
Email: info@soerad.com
Telef: 261 339 650
Site: http://www.pretrab.pt/
Email: pretrab@pretrab.pt
Telef: 261330850

10% de desconto, calculados sobre o valor base, em todos os produtos da loja

20% sobre a tabela de preços particulares, nas consultas e meios auxiliares de diagnóstico.

Consulte a PRETRAB, S.A.

Consulte o seu mediador

NOTA:
OS DESCONTOS REFERIDOS SÓ SERÃO APLICADOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO CARTÃO DA ACIRO.
OS DESCONTOS ESTENDEM-SE A TODOS OS FAMILIARES DIRECTOS, QUANDO DEVIDAMENTE COMPROVADOS.

