
CENTRO DE CULTURA E DESPORTO 

DOS TRABALHADORES DA   

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS Sede 
Rua Filarmónica 1.º de Maio, Mercado de Santo 

Amaro, Loja 10,  
Apartado 648 
8 600-908 Lagos 

Telefone: 282 764 222 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta: das 

09:00h às 11:30h e das 13.30h às 17.00h  

 
Bar Petanca 
Rua Filarmónica 1.º de Maio, s/n   

8 600-300 Lagos 
Telefone: 282 764 131 

Horário de Funcionamento: Segunda a sábado: das 

13:00h às 23:00h, Domingos: das 14:00h às 22:00h  

 
Refeitório Municipal e Bar do Refeitório 

Oficinas Municipais do Chinicato 
Chinicato 
8 600-306 Lagos 

Telefone: 282 780 520 

Horário de Funcionamento:  

Refeitório: Segunda a sexta: das 12:00h às 

14:00h  

Bar: Segunda a sexta: das 07:00h às 10:30h e 

das 12.30 às 14.30h  

 
Cafetaria Municipal 

Edifício Paços do Concelho Século XXI Praça do 
Município 
8 600-291 Lagos 
Telefone: 282 780 900 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta: das 

08:00h às 17:30h  

 

Marcação de consultas: 

282 764 222 e 967 877 184  

O CCD tem por f im promover a melhor ia 

das condições de acesso aos cu idados de 

saúde e  educação,  ass im como a ocupação 

dos tempos l ivres  dos seus  assoc iados e 

f ami l iares , promovendo at iv idades de cará-

ter soc ia l ,  cu l tura l ,  recreat ivo e  desport ivo, 

quer por s i ,  quer  em colaboração com ou-

tras inst itu ições , inc lu indo o fornec imento 

de refe ições  soc ia is .   

Para a lém de fazer  parte  de uma assoc iação 

com ident idade própr ia ,  vocac ionada para o 

bem-estar  f í s ico e soc ia l  dos  seus  membros , 

o sóc io do CCD tem a inda d ire i to aos  be-

nef íc ios descr i tos no Regulamento dos Ser-

v iços Soc ia is .  

Pode a inda usufru ir  das  refe ições , a  preços 

soc ia is ,  serv idas  no refe itór io mun ic ipa l  do 

Ch in icato ou na ca fetar ia mun ic ipa l ,  s i ta no 

Edif íc io Paços do Conce lho Séc .  XXI ,  prat i -

car  as  moda l idades  desport ivas ex istentes 

no centro e part ic ipar  em todas as  in ic ia t i -

vas recreat ivas  e cu ltura is levadas  a efe ito 

pe lo CCD. 

Para le lamente , mercê das vár ias parcer ias 

rea l izadas  pe lo CCD, os seus  sóc ios  benef i -

c iam a inda de cons ideráve is  descontos em 

hosp ita is ,  c l ín icas ,  f armác ias ,  lo jas ,  of ic inas ,  

mediante apresentação de cartão de sóc io

( … )  c o n f o r m e  p u b l i c i t a d o  e m             

http :/ /ccd lagos . l iga - te .org/ .   

Tel. 282 764 222 
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Na proteção de Crianças e Jovens 

Benefícios Sociais 

Saúde 

 Hospital S. Gonçalo de Lagos  - 25% em serviços não 

comparticipados pela ADSE (associados e descendentes dire-
tos até 26 anos) 

 Clínica Dentária Dr. Hamia - 10% em tratamentos dentá-

rios e consulta diagnóstico, check-up semestral e radiografias 
apicais gratuitas 

 Clínica Dentária de Lagos Dra. Mafalda Costa - 20% em 

tratamentos dentários, 25% em aparelhos ortodônticos e 

consulta diagnóstico, check-up semestral e radiografias intra-
orais gratuitas 

 LuzDent - 10% em todos os serviços 

 Associação de Medicina Chinesa e Terapias Naturais - 
10% em tratamentos e 20% em medicina tradicional chinesa e 

acupuntura 

 Osteopatia + Vida - 20% em consultas e tratamentos  

 Farmácia Ribeiro Lopes - 10% em todos os produtos e 

medicamentos sujeitos ou não a receita médica  

 Saúde Natur - 10% em tratamentos e 20% em consultas  

 Archeopraxis, Lda. - 10% em tratamentos no Gabinete de 

Fisioterapia Avançada Celso Silva - Therapy Concept 

 Legíveldetalhe - Clínicas de Estética, Lda. - 50% em 

sessões unitárias de tratamento de corpo, rosto e laser; 20% 
em SNS Nails (unhas de imersão em pó orgânico); 10% em 

maquilhagem e em cosmética orgânica Alisse Bronte  

 

Óticas 

 Óptica Algarvisão - 20% em lentes oftálmicas + armação; 

15% em óculos de sol e em lentes oftálmicas; 10% em líquido 

para lentes de contacto 

 Óptica Concept - 20% em armações e lentes (receituário 

médico) e óculos de sol  e 10% em lentes de contacto  

 Óptica Santo Amaro - 35% em lentes + armação e 20% em 

óculos de sol 

 SN&N Óptico - 10% em armações e lentes (receituário 

médico) e em óculos de sol 

 Visão Jovem - 20% em armações e lentes oftálmicas; 15% 

em óculos de sol e 10% nos restantes artigos de óptica  

 Alberto Oculista - 25% Lentes de contacto (Ciba Vision 

e Bausch&Lomb), Lentes oftálmicas (grupo Shamir - lente 
Autograph e Plus - e Fibo), Produtos de manutenção 
lentes de contacto (NITILENS); Armações - 50% (Mango, 

pepe Jeans, Pull Bear, Davidelfin, El Caballo, Amichi) e 25% 
nas restantes; 25% Óculos de sol (todas as peças que não 
integram as campanhas em vigor); Rastreios Visuais Gra-

tuitos nas instalações do CCD; Consultas grátis de Optome-
tria; Facilidades de pagamento até 10 meses s/juros  

Comparticipações  
(montantes não comparticipados 

pela ADSE / Segurança Social)  

 

% 
Valor 

máximo 

Consultas de Especialidade 50% 10,00 € 

Exames de rádio-diagnóstico 50% 12,50 € 

Análises Clínicas 50% 7,50 € 

Exames Especiais 40% 60,00 € 

Intervenções Cirúrgicas 30% 200,00 € 

Comparticipação Mensal (11 meses) Valor mensal 

Infantários e Creches 20,00 € 

Ensino Pré-Escolar 12,00 € 

Comparticipação Despesas Escolares Valor Anual 

1.º Ciclo (1.º ao 4.º ano de escolaridade) 20,00 € 

2.º Ciclo (5.º ao 6.º ano de escolaridade) 50,00 € 

3.º Ciclo (7.º ao 9.º ano de escolaridade) 75,00 € 

Ensino Secundário (10.º ao 12.º ano de 

escolaridade) 

100,00 € 

Ensino Superior (Mestrado Integrado) 250,00 € 

 

 

 

Desportiva 

 Equipa federada de 

Petanca 

 Equipa federada de 

Triatlo 
 

 

Recreativa 
Organização de várias ativida-

des lúdicas: 

 Rally Paper 

 Convívio de pesca 

 Caminhadas 

 Viagens 

 Espetáculos 

 Eventos Gastronómicos 

 ... 

Acordos e Protocolos 

Os sócios terão direito aos benefícios sociais 90 dias após inscrição. 

Na Saúde 
 

 Consultas de Clínica Geral gratuitas  

 Outros Apoios: 

Lazer 

 Algarcine - Cinemas de Lagos e Portimão 
Desconto de 0,50€ na aquisição de 1 bilhete; 

Desconto de 1,50€ na aquisição de dois ou mais bilhetes 
(descontos não válidos para bilhetes 3D) 

 Luso Aventura - Arborismo   
Desconto de 2,00€ sobre o preço de tabela; 

 

Mecânica Auto e Pneus 

 Anino Pneus - 25% nos serviços, 30% a 50% nos pneus e 

oferta de voucher de diagnóstico (pneus, travões, luzes e 

direção) 

 Newcar Lagos - 40% de desconto  

 Troféujanota, Lda. - 50% Alinhamento de direção; até 50%

Pneus novos; 10% Reparação de pneus; Serviço de mecânica - 

oferta da mão de obra 
 

Ensino 

 100 Neurónios - 10% nas explicações, sala de estudo e 

cursos de línguas 

 Explica-me - Apoio Pedagógico - 10% nas mensalidades das 
explicações (1.º ao 12.º ano) não acumulável com outras 
promoções 

 

Outros 

 Escola de Condução Infante D. Henrique - 10% de des-

conto nos serviços prestados 

 REFAN Lagos - 10% de desconto (exceto bijuteria)  

 EKYVAL - Lagos - 20% em todos os perfumes 

 

 
Os Acordos e Protocolos estão em permanente  

atualização podendo ser consultados na  

página oficial do CCD em http://ccdlagos.liga-te.org/. 

No âmbito dos cuidados de ortodontia (dentes), aparelhos audi-

tivos e outros bens essenciais, o CCD comparticipa até 70€  

consoante a diferença entre o valor pago  e o valor compartici-

pado pela ADSE. 
 

No âmbito da aquisição de armações ou aros e de lentes gradu-

adas, o CCD comparticipa até 50€  consoante a diferença en-

tre o valor pago  e o valor comparticipado pela ADSE. 
 

Para mais informação, consultar a página da internet do CCD. 


