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CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHAORES DE VILA NOVA DE GAIA 

 
 
 

PROTOCOLO 
 
Entre, 
 
Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de Vila Nova de Gaia, com sede na Rua General 
Torres, n.º 1101, Apartado 264, Mafamude, Vila Nova de Gaia, contribuinte n.º 504215540, 
associação doravante designada por primeiro outorgante, aqui representado por Dr. Jorge Luís da 
Costa Filipe, na qualidade de Presidente da Direcção, e Dr.ª Beatriz Fernanda de Barros Pinheiro 
Gomes, Tesoureiro, com poderes para o acto, e,  
 
Reconexão Gaya, representada por Maria Manuela Leite, com o NIF 114935904, aqui designada 
como segunda outorgante, 
 
 
É celebrado o presente protocolo, destinado a servir os associados do Centro de Cultura e Desporto 
e seus familiares em primeiro grau, que se rege pelas cláusulas seguintes: 
 

1.ª Cláusula 
Âmbito do protocolo 

 
O presente protocolo abrange serviços de Cura Reconectiva. A Cura Reconectiva propicia o 
equilíbrio a todos os níveis. Ocorrem curas em situações específicas quer na recuperação pós-
operatório em ortopedia, quer em dissipar os efeitos nocivos de tratamentos agressivos, 
registando-se claros benefícios em  joanetes, entorses, tendinites, síndrome do túnel do carpo, 
inflamação do nervo ciático nevralgia do trigémeo e, também, noutras situações relacionadas com 
problemas esqueléticos e musculares. 
 
 

2.ª Cláusula 
Objecto do protocolo 

 
Pelo presente protocolo o segundo outorgante compromete-se a conceder aos associados do 
primeiro outorgante e seus familiares (cônjugue, ascendentes e descendentes do 1.º grau), em 
relação à tabela de preços praticada para o público em geral, um desconto de 20%. 
 
 

3.ª Cláusula 
Locais de atendimento 

 
Os serviços serão prestados nas instalações do segundo outorgante situadas na Rua Dr. Francisco Sá 
Carneiro 1353, 4400-129 VILA NOVA DE GAIA.  
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4.ª Cláusula 
Admissão de utentes 

 
Para usufruírem dos serviços, os associados deverão apresentar-se munidos do cartão, válido, do 
Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de Vila Nova de Gaia. 
 

Cláusula 5.ª 
Promoção e Divulgação 

Os outorgantes acordam proceder à promoção e divulgação do presente Protocolo através do site do 
primeiro outorgante e da página Web do segundo outorgante 
 
 

Cláusula 6.ª 
Prazo 

O presente Protocolo tem a duração de um ano, renovando-se automática e sucessivamente por 
períodos iguais de um ano, se não for denunciado por qualquer uma das partes, desde que proceda 
à respetiva notificação prévia de 30 dias, por carta registada com aviso de receção.  
 
 

Cláusula 7.ª 
Alterações 

O presente Protocolo apenas poderá ser alterado mediante acordo expresso, prévio e por escrito 
de ambos os outorgantes por carta registada com aviso de recepção. 
 

 
 

Vila Nova de Gaia, 13 de  fevereiro  de 2017 
 
 

 
O primeiro outorgante, 

 

 

__________________________ 

(Dr. Jorge Luís Filipe)  

(Dr.ª Fernanda Gomes) 

O segundo outorgante, 

 

 

_________________________ 

(Maria Manuela Leite) 

 


