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vanTagens e desconTos do carTão de irmão
INSTITUIÇÃO / EMPRESA VANTAGENS / DESCONTOS

Serviços / Produtos

Serviços / Produtos

Comparticipação / Desconto

Comparticipação / Desconto

Tratamentos de reabilitação na Clínica de Fisioterapia 10 %

100 %

100 %

20 %

100 %

100 %

20 %

15 %

15 %

5 a 10 %

10 %Ajudas Técnicas (camas articuladas, cadeiras de rodas)

Prioridade na Admissão de Utentes em todas as resposts sociais em situações de existência de lista de espera

Frequência de aulas de Zumba (terças e quintas, das 19h00 às 20h00, nas instalações do CAO)

(em todas as lojas)
www.opticaparente.pt

Consultas de Optometria e de Contactologia

1º par de lentes de contato descartáveis

Limpeza e regeneração de lentes de contacto

Rastreios visuais e/ou auditivos

Armações

Lentes oftálmicas

Lentes de Contacto

Óculos de sol

Aparelhos auditivos

Oferta do seguro das lentes oftálmicas

Pagamento em prestações, sem encargos (mediante aprovação de crédito)

MBPNEUS

Em compras superiores a 100 €
 oferta de 10 € em serviços 

(esta promoção só é válida uma vez por 
ano e na apresentação deste destacável)

Av. Ananias do Carmo Santos - Tarouca
Telf: 254 679 251

Adesão ao Cartão Saúde (Cartão das Farmácias), que confere pontos em cartão, pra posterior rebate, nas suas variadas 
possibilidades, correspondentes a 5 % DE DESCONTO sobre todos os produtos geridos pelo Sistema; (ADESÃO AO CARTÃO 
NA PRÓPRIA FARMÁCIA)

5 % DESCONTO ACUMULÁVEL, com o Cartão Saúde em todos os produtos da linha de dermocosmética e puericulticultura 
das marcas comercializadas. 
(exemplo: Lierac, Vichy, Avene, Isdin, Chicco e outras).

5% Desconto em todos os produtos cosméticos e de venda livre, com exceção de medicamentos sujeitos a receita médica;

10% Desconto em todos os produtos de puericultura, excetuando leites em pó, papas e farinhas.

Rotunda 
de Santa Apolonia
Telf: 254 781 352
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INSTITUIÇÃO / EMPRESA VANTAGENS / DESCONTOS

Desconto nas consultas dentárias na qual serão executados dois tratamentos, não se estendendo a implantes dentários, nem 
a aparelhos de correção.

Lugar de Santa 
Apolónia - Tarouca 
Telf: 254 094 405

Oferta da Joia no momento da Inscrição. (só aplicável em novas inscrições)

Adesão ao Cartão de Desconto em Combustível GALP Energia Solidária que proporciona desconta de acordo com a matriz 
seguinte:
• 4 cêntimos/litro – para abastecimentos até 30 litros;
• 6 cêntimos/litro – para abastecimentos iguais ou superiores a 30 litros;
• 7 cêntimos/litro – para abastecimentos iguais ou superiores a 30 litros e consumo superior a 120 litros no mês anterior.
Esta campanha está limitada às seguintes condições: até 2 abastecimentos por dia; até 120 litros de desconto por dia e até 
1500 litros com desconto por mês.

PARA ADERIR A ESTE CARTÃO POR FAVOR INFORME
OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TAROUCA

POWER GYM

10 % de desconto na compra de todo o tipo de produtos/serviços  
(serviço fúnebre, venda de imagens religiosas, fl ores, campas e jazigos e brevemente serviço de manutenção e limpeza de 
campas e jazigos) Salzedas - Tarouca

963 387 560

Funerária Pinto 

& Fonseca

10 % de desconto em todas as compras nas lojas de Lamego e Viseu

5 % de desconto na aquisição de qualquer botija de gás.

Telm: 965 085 929 – Jorge 
Telm: 965 350 308 – José Paulo

Se ainda não é Irmão desta Instituição, inscreva-se nos 
Serviços Administrativos desta Instituição no Lar de Idosos.

20% de desconto nas propinas dos cursos de formação ministrados.
- Viseu 

Desconto nas análises efetuadas 
particularmente, através da aplicação 
da “Tabela OM_SCM Tarouca” 

Clinica de Fisioterapia da SCMT
Tlf: 254 677 404


