Informa

Pessoa Coletiva de Utilidade Pública - Fundada em 15 de Outubro de 1976

Nova Morada numa
parceria com a CGD/
FIDELIDADE
A Direção da CHE Nova Morada negociou
com a CGD e com a Fidelidade, Companhia
de Seguros, uma parceria para planos de seguro de saúde (Multicare) com valores muito
favoráveis e cartões de desconto (cartões
Activcare).
Para os Cooperadores da Nova Morada,
os cartões Activcare Geral têm um custo
anual de 18 euros por pessoa. O Cartão
Activcare Geral já engloba o Activcare Dental.
Para terceiros, o mesmo cartão custa 20 euros. No mercado em condições normais custa 82 euros.
Basta uma simples consulta para que
o seu investimento seja largamente
compensado.
Faça a sua adesão nos serviços da
Cooperativa.

Poderão consultar, os benefícios destes
serviços ou pesquisar os locais onde os pode
utilizar, no site
www.multicare.pt.
Não deixe de consultar o site da Nova Morada em www.nova-morada.com.
PREÇOS DE REFERÊNCIA
CONSULTAS
Especialidade
Pediatria
Urgência

30 - 35 €
35 a 40 €
60 a 85 €

PARTOS
Parto Normal
Parto Normal com anestesia
Cesariana

1.646 €
2.045 €
3.050 €

EXAMES
Eletrocardiograma simples
Eletrocardiograma de esforço
RX torax, pulmões, e coração (1
incidência)
Ecotomografia Ginecológica/
pélvica
Ecotomografia mamária
Ecodopler venoso dos membros
TAC Crânio ou coluna
RMN qualquer exame

12,50 €
150 €
12 €
32,50 €
30 €
50 €
100 €
200 €

Higiene no Bairro
Utilize os contentores existentes no
bairro da Nova Morada para uma separação correta dos lixos.
Ao recolher os dejetos do seu cão e
separar o lixo está a contribuir para um
ambiente mais saudável no seu bairro.
Cooperativa de Habitação Económica Nova Morada CRL
A v. d o s F u n d a d o r e s , 5 9 A - S / C
2770-072 Paço de Arcos
Te l : 9 3 7 1 7 0 3 0 0 | 2 1 4 4 6 1 7 8 0 - Fa x : 2 1 4 4 6 1 7 8 9
geral@nova-morada.com | www.nova-morada.com

Em notícias
16 de abril a 29 junho: Workshop de teatro para adultos
16 de maio : “Crimes Exemplares” nos Penicheiros,
no Barreiro
23 de maio: estreia de “O Noivado no Dafundo”,
no Teatro Nova Morada
24 de maio: CLIMAX, no Teatro Iberico em lisboa

Com lotação
esgotada

6, 7, 13, 14, 20 e 21 junho: “Macaco de Rabo Cortado”
no Teatro Turim, em Lisboa

No passado dia 11 de abril,
o Teatro Nova Morada
estreou no seu Auditório
a produção “CLIMAX”, com
lotação esgotada.
Mais de 150 pessoas
assistiram, gratuitamente,
a esta estreia integrada na
Mostra de Teatro de Oeiras.

17, 18 e 19 de julho: “Uma Nova Maneira de Contar
Abril” em Morille - Salamanca - XIII PAN Festival Internacional de Poesia, Património e Arte Vanguarda em Meio Rural
25 e 26 de julho: “O Noivado No Dafundo”,
em Carbiçais, Torre de Moncorvo - 1º PAN em Portugal
Julho
“Uma Nova Maneira de Contar Abril”, FIG 2015 - Festival
Internacional de Gigantones, no Pinhal Novo

Uma nova parceria
FITNESS HUT de Oeiras
A Nova Morada estabelece parceria com Fitness Hut tornando-se parceiro fundador daquele
clube de fitness.
Esta parceria permite ao universo Nova Morada usufruir de todas as atividades, todos os
ginásios - 12 em Portugal - e todos os horários com preços preços reduzidos.
Oportunamente enviaremos informação detalhada

chega perfeitamente actual aos nossos dias.
Os casamentos de conveniência foram
sempre usuais em todas as épocas e Garrett
sabia que esse tema seria percorrido através
de todos os séculos.
Além de mais a visão teatral de Garrett leva
a que uma simples comédia se transforme
num espectáculo onde a “commedia dell’arte” se mistura com o “vaudeville” numa
simbiose perfeita.
Adicionei-lhe alguns ingredientes da minha
“lavra” e estou convencido que os objectivos
foram atingidos.
É esse o nosso desejo para um espectáculo
popular, virado para todos os públicos e que
tenha fácil compreensão.

Leandro Vale (1940 - 2015)

ESTREIA A 23 DE MAIO
Uma peça em estreia no dia 23 de Maio, no
Auditório Nova Morada, pelas 21:30 horas,
integrada na Mostra de Teatro de Oeiras.
A entrada é gratuita, condicionada à lotação
da sala.
Ao celebrar os 160 anos da morte de
Almeida Garrett, o Teatro Nova Morada
decidiu montar uma das suas obras mais
emblemáticas.
O Noivado do Dafundo satiriza o novo
riquismo de certas camadas da sociedade
portuguesa nos meados do sec XIX bem
como a ideia de que tudo o que é português
é necessariamente mau.
Sinopse
Falar de Garrett é falar do Teatro Português.
Considero-o verdadeiramente o pai do
Teatro Nacional.
O Noivado do Dafundo é uma comédia de
costumes que ultrapassa a sua época e

Ficha Técnica
Original: Almeida Garret
Textos adicionais e canções: Leandro Vale
Encenação: Leandro Vale
Direcção de Cena: Maria João Vieira
Fotografia: Bruno Saavedra
Guarda-Roupa: Teatro Intervalo e Teatro
Nova Morada
Canções: Carla Quaresma e Luís Fernandes
Cenografista: Américo Vital
Luminotecnia: Armando Vieira
Cartaz: Maria João Vieira
Produção: Teatro Nova Morada
Elenco:
• Adélia - Maria João Vieira
• Ana Máxima - Teresa Santinho
• Antunes - Luís Fernandes
• Augusto - Pedro Grana
• Ezequiel - Mário Gomes
• Genoveva - Paula Quaresma
• Pantaleão - Armando Vieira
Classificação Etária: M/12
Duração: 65 minutos

Crie a sua assinatura no site da Nova Morada
Receba esta informação no seu email, e aceda a informação restrita destinada aos
Cooperadores da Nova Morada.
Para que isso seja possível, registe-se no site da Nova Morada em www.nova-morada.com
Em caso de dificuldade, contacte os serviços da Cooperativa.

Vantagens

As vantagens em criar a sua assinatura ou
registo no site da Nova Morada são:
• o acesso à informação que é restrita aos
cooperadores da nova Morada
• a possibilidade de receber por email,
informação periódica
• envio da leitura do contador de gás.

Áreas de destaque

O site possui informação atualizada e de
interesse geral.
Informação meteorológica, uma agenda onde destacamos atividades e marcos
importantes de interesse público.
Promoção de interesses pessoais, como por
exemplo atividades lúdicas, compra e venda
de imóveis, links úteis, galerias de imagens
são outros pontos a realçar.

Desporto
Futsal - Nova Morada isola-se em
1º lugar
A disputar o Torneio Extraordinário da AFL,
a Nova Morada venceu o Juventude de
Castanheira e mantém o 1º lugar da tabela
classificativa.
Dia 25 de Abril às 20:00 horas, a Nova
Morada recebe a equipa do “DEL NEGRO” no
pavilhão Jessus Correia, em Paço de Arcos.

Karaté - Estágio de Verão

O centro de Karaté da nova Morada irá
realizar o seu estágio anual no dia 4 de
Julho, no Pavilhão Jesus Correia, com início
às 9:00 horas

Eventos

Consulte os próximos eventos no site da
Nova Morada

