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Protocolos
O protocolo existente confere aos associados (e respectivos familiares directos) um conjunto de vantagens na
aquisição de vários produtos nas diversas farmácias da
rede Barral:
 5% desconto em todos os medicamentos sujeitos a receita médica
(MSRM);
 10% desconto nos medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM),
produtos de dermocosmética, acessórios, fitoterapia, suplementos
alimentares, entre outros (excepto em leites infantis);
 Nos serviços na área da saúde, os nossos parceiros podem ainda contar com um desconto de 10%.

Farmácia Atena

Entregas ao domicílio
Entregamos os seus
medicamentos ao domicílio,
contacte a sua farmácia

Avaliações de Saúde
Fazemos medições e
controlo da tensão arterial,
ritmo cardíaco e peso

Análises ao Sangue
Fazemos análises ao sangue para
avaliar o nível de colesterol,
glicémia, triglicéridos e muito mais

Escolha a sua Farmácia
Lisboa
Farmácia Barral – Baixa
Farmácia Oriental – Parque das Nações
Farmácia dos Jerónimos – Belém
Farmácia Matos Viegas – Lumiar
Farmácia Simão – Olivais
Farmácia Almeida – Odivelas

Setúbal
e Ribatejo
Farmácia Higiénica – Barreiro
Farmácia S.C. da Misericórdia de
Canha – Canha, Montijo
Farmácia Duarte Ferreira – Abrantes

Alentejo
Farmácia Nova – Vendas Novas
Farmácia Nobre Sobrinho – Alvito, Beja
Algarve
Farmácia Ribeiro Lopes – Lagos
Farmácia do Rio – Portimão
Farmácia Hygia- Monchique, Portimão

A OxfordSchool é uma organização privada, reconhecida pelo Ministério de Educação, cujo objectivo principal é o Ensino de Línguas por programas próprios.Tendo iniciado a sua actividade em
1972, conta já com mais de 25 anos de experiência no campo do
ensino, e é uma das mais antigas escolas existentes em Portugal.

Desconto 10%
CURSOS DE LÍNGUAS

LÍNGUAS MINISTRADAS

 Cursos para crianças
 Cursos para jovens e adultos
 Exames oficiais Internacionais
 Cursos/Empresas
 Cursos em Inglaterra e E.U.A.

 Inglês
 Francês
 Alemão
 Espanhol

Funerária

São
Marçal
Para usufruírem deste protocolo, os associados da AP devem-se fazer acompanhar do cartão de associado e do respectivo BI Militar / CC e a
respectiva família deve apresentar no acto da inscrição, uma credencial emitida pela Associação de Praças para o efeito e fazer prova da titularidade
através da apresentação do BI/CC.

