
                                                                       
 

  
PARCERIAS PARA OS ASSOCIADOS 

Não dispensa a consulta das condições em www.monte-pedral.pt 

 

                   Porque ajudar  faz bem! 

 
SAÚDE 

Encontra-se ativo um acordo/protocolo de cooperação entre a Associação do Monte Pedral e a 
Cooperativa do Povo Portuense, duas instituições centenárias da cidade do Porto! Este acordo 
prevê, entre outros, o acesso prioritário a serviços médicos, de enfermagem, psicologia com 
custos protocolados para os associados, colaboradores, utentes, cuidadores e familiares. A 
partir do dia 1 de junho de 2018 o serviço encontra-se disponível e operacional nas instalações 
da Clínica do Povo Portuense, na Rua do Paraíso nº 217 no Porto. 
Para consulta dos serviços disponíveis, aceda a  
http://monte-pedral.pt/wp-content/uploads/2018/05/tabela-pre%C3%A7osCOOP-Povo-Portuense.pdf  
Para agendamento dos serviços pretendidos, aceda a  
http://www.povoportuense.pt/locais-2   
Contacte o prestador pelo telefone +351 222 038 942 ou clinica@povoportuense.pt e identifique-se como beneficiário da 
ASSOCIAÇÃO DO MONTE PEDRAL (nome completo) 

 
 

BEM-ESTAR 
Encontra-se ativo um acordo de cooperação entre o Despertar do Hara e a Associação do 
Monte Pedral. Este acordo prevê, entre outros, o acesso prioritário a serviços bem-estar e 
terapias com um desconto de 10% sobre os preços de tabela, para os associados, 
colaboradores, utentes, cuidadores e familiares. A partir do dia 1 de dezembro de 2020 o 
serviço encontra-se disponível e operacional nas instalações da Despertar do Hara, na Rua 
do Almada, nº 653, no Porto. 
Para consulta dos serviços disponíveis, aceda a  
http://www.despertardohara.co/terapias.html  
Para agendamento dos serviços pretendidos de segunda a domingo, aceda a   
http://www.despertardohara.co/marcaccedilotildees-rua-do-almada.html 
Contacte o prestador pelo telefone + 351 223 203 040 ou geral@despertardohara.co ou marcacoes@despertardohara.co e 
identifique-se como beneficiário da ASSOCIAÇÃO DO MONTE PEDRAL (nome completo) 

 
 

SERVIÇOS 
Encontra-se ativo um acordo de cooperação entre Gapneus e a Associação do 
Monte Pedral. Este acordo prevê, entre outros, o acesso prioritário a serviços 
de reparação automóvel, tais como alinhamento de direção, reparação de 
furos, etc. com um desconto de 20% sobre os preços de tabela, para os associados, colaboradores, utentes, 
cuidadores e familiares. A partir do dia 1 de dezembro de 2020 o serviço encontra-se disponível e operacional 
nas instalações da Gapneus (Geração Alternativa, Unip. Lda.) à Rua do Padre José Pacheco do Monte, nº 240, no 
Porto. 
Para consulta e agendamento dos serviços disponíveis ou pretendidos, contacte o prestador pelo telefone 
+351 223 221 596, +351 938 585 859 ou gapneus@gapneus.pt  e identifique-se como beneficiário da ASSOCIAÇÃO DO 
MONTE PEDRAL (nome completo) 
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