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Entidade Beneficiários Benefícios Observações 

 

 

 

PEDOJOVEM 

 

 

Alunos / Famílias 

Colaboradores do 

Colégio 

 

 

10% desconto nas consultas de Medicina Dentaria 

(e subespecialidades), à exceção de: Prótese Fixa, 

Prótese Removível, Ortodontia e Implantologia 

que terão 5% de desconto; 

10% desconto nas consultas de Psicologia Clínica, 

Terapia da Fala, Osteopatia e Podologia.    

Os descontos são feitos tendo por base a tabela de preços 

em vigor na Clinica Pedojovem e não são acumuláveis com 

qualquer outra promoção. O desconto também não será 

valido para pacientes que usufruam de qualquer tipo de 

seguro. Serão também excluídos do protocolo utentes com 

acordo coma ADSE, SAMS QUADROS, PSP, ADM e GNR. 

As consultas das diferentes áreas devem ser marcadas por 

via telefónica ou presencialmente fazendo indicação ao 

protocolo e estão sujeitas a disponibilidade. 

 

CLÍNICA CONTIGO 

  

 

 
Alunos / Famílias 

 

10% desconto nas consultas de Terapia da fala, 

Psicologia, Terapia Ocupacional e 

Psicomotricidade. 

 

 

Estes descontos vigoram enquanto os alunos não 

beneficiarem de algum dos subsídios da Segurança Social. 

 

PROFISIO 

 

Alunos / Famílias 

 

 

 
15% desconto nas sessões de Fisioterapia. 

 



ÓPTICA 

ROSA D´OURO 

 

 

 

Alunos / Famílias 

Colaboradores do 

Colégio 

 

Consulta de optometria sem custo;  

20% desconto na aquisição de lentes e óculos; 

10% desconto na aquisição de lentes de contato;  

15% desconto nos restantes serviços, exceto 

serviço de oftalmologia. 

 

 

ORGANIC - MEDICAL 

FITNESS & SPA 

 

Alunos / Famílias 

 

 
25% desconto no ato da inscrição. 

 

NUTRIBEM 

 

Alunos / Famílias 

 

15% desconto nas consultas de Nutrição, 

Psicologia, Auriculoterapia, Reflexologia, 

Tratamento Antitabágico; 7,5% Produtos Naturais 

(exceto homeopatia); 3% Alimentação e 

Cosmética. 

 

 

 

Descontos não acumuláveis com outras promoções em vigor. 

 

FRIKING 

 

 

Alunos 

 
Dias úteis: 15% desconto em todos os artigos 

Friking; 

Fins-de-semana e feriados: 10% desconto em 

todos os artigos Friking. 

Vantagens exclusivas da Friking Fátima. 

Os descontos apresentados não acumulam com outras 

campanhas ou ofertas em vigor. 

Os artigos de merchandising oficial não entram nas 

vantagens oferecidas. 



 

GINOVA SAPATARIAS

 
 

Alunos / Famílias 10% desconto em todos os produtos. 

 

Desconto valido em loja física e online. 

Em compras no site deve-se usar o código CSMIGUEL. 

 

FARMACIA IRIENSE  

 

Alunos / Famílias 

 

10% desconto em todos os produtos sujeitos ou 

não a receita médica. 

 

 
Exclusão: medicamentos da Diabetes e leites Infantis.  

 

Os beneficiários devem fazer-se acompanhar por identificação, cartão de estudante/funcionário/professor para validar o desconto. 

Entenda-se por Família, os familiares diretos do aluno. 

 


