
Exmo.(a) Sr.(a),         

         

Neste período de instabilidade financeira que o nosso país atravessa, é com satisfação que 

lhe anuncio que a Clínica Médica e Dentária CliniVitta, localizada na Rua Fernão de Magalhães, 

nº368 C, Sala 1, 4750 – 290 Barcelos, pretende conceder, a todas as famílias associadas e 

n/colaboradores da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, uma percentagem de 12,5% 

de desconto nos tratamentos dentários com exceção nos tratamentos de Implantologia e 

Ortodontia em que o desconto é de 5%. Deste modo, pretende-se que todas as famílias 

associadas e n/colaboradores possam ter acesso a um serviço de qualidade a preços mais 

económicos, assegurando assim que é possível ajudar nesta fase de maior incerteza a nível 

monetário.         

Sendo esta uma clínica de excelência, formada por uma equipa de excelência, especializada 

e dedicada no bem-estar e saúde oral dos seus pacientes e que trabalha sempre com o máximo 

rigor e confiança, garantimos que cada paciente será bem recebido com um atendimento 

personalizado e simpático e com todo o profissionalismo que esta área requer.         

Assim, aproveito a oportunidade para informar que o horário de funcionamento da Clínica 

Médica e Dentária CliniVitta é segunda, quarta e sexta das 09:30 às 12:00 e das 14:30 às 18:30, 

terça e quinta das 14:30 às 18:30, sábado das 09:30 às 13:00. Anuncio também que a clínica 

presta a seguinte panóplia de serviços dentários.         

    

• Estética Dentária (Restaurações, Branqueamentos)    

• Periodontologia    

• Endodontia    

• Cirurgia Oral    

• Odontopediatria    

• Ortodontia    

• Prótese fixa e removível    

• Implantologia    

    

Face ao exposto, vimos por este meio efetuar a seguinte proposta:         

• 12,5% de desconto nos tratamentos dentários com exceção nos tratamentos de 

Implantologia e Ortodontia em que o desconto é de 5%;         

• Uma vasta escolha de tratamentos na área da saúde oral que podem solucionar diversos 

tipos de problemas;         



• Marcações flexíveis que se adaptam às necessidades do paciente;         

• Uma equipa de profissionais de saúde de confiança e segurança que acompanha os seus 

pacientes durante todo tratamento dentário e que estarão sempre à vossa disposição.         

      

Estamos ao seu dispor para qualquer esclarecimento adicional.        

      

Com os melhores cumprimentos,         

Clínica Médica e Dentária CliniVitta    

Rua Fernão de Magalhães nº368 C, Sala 1    

4750 – 290 Barcelos    

Portugal   

+351 253 821 885   

+351 936 550 739   

http://clinivitta.pt/pt   

clinivita@live.com    

alastradeal@live.com.pt    
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