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Apresentação 

Este guia foi desenvolvido no âmbito do projecto de voluntariado de segurança 

comunitária Azeitão+Seguro e pretende ser um contributo para que todos possam 

tornar as suas habitações mais seguras contra roubos e furtos e, por conseguinte, 

para melhorar a protecção pessoal dos leitores e das suas famílias. 

Embora se baseie nos conselhos de segurança disponíveis nos sítios da Internet das 

forças de segurança, pretende ir um pouco mais além, procurando facultar aos leitores 

uma visão global e prática das várias componentes de segurança das suas habitações. 

Desta forma, embora não seja nem pretenda ser um documento exaustivo onde sejam 

referidos todos os aspectos relacionados com a segurança de uma habitação, 

designadamente os mais complexos, tem o propósito de ser um instrumento de 

autodiagnóstico abrangente. 

Nesta medida, não pretendemos que os leitores apenas se sintam seguros depois 

de aplicarem as recomendações constantes deste guia, pois uma percepção errónea de 

que estamos seguros é uma das melhores ajudas que podemos dar aos criminosos. A 

nossa intenção é que os leitores fiquem efectivamente mais seguros depois de 

aplicarem as recomendações deste guia. E também que fiquem com a 

consciência de que, embora a segurança total seja algo impossível de alcançar, é 

possível serem tomadas medidas de protecção adequadas para prevenir ou 

dissuadir a maioria dos criminosos de causarem algum mal.  

Devemos ainda ter presente que os criminosos não têm todos as mesmas 

capacidades. Imagine uma pirâmide. Na base estão os delinquentes comuns, sem 

grandes conhecimentos “técnicos”, que aproveitam falhas básicas como uma porta ou 

uma janela aberta para entrarem numa habitação ou, quando muito, partem o vidro de 

uma janela desprotegida para executarem os seus furtos. À medida que subimos na 

pirâmide, duas coisas acontecem: os criminosos tornam-se mais “profissionais” e, logo, 

com maiores capacidades para executarem assaltos mesmo contra habitações com 

medidas de segurança mais avançadas; e o número dos criminosos com essas 

capacidades vai diminuindo. No topo da pirâmide temos criminosos muito sofisticados 

e ou violentos, normalmente actuando em grupos altamente organizados, cuja 

dissuasão implica avultados investimentos de segurança. Mas estes também são em 

número muito reduzido quando comparados com os que constituem os níveis 

inferiores. 
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Assim, aquela conhecida expressão de que “não vale a pena pôr medidas de segurança 

porque se eles (os criminosos) quiserem entrar, entram” é incorrecta. É possível, por 

vezes com pouco ou mesmo nenhum investimento, desenvolver medidas de segurança 

que, efectivamente, protejam uma habitação da maioria dos criminosos, que não terão 

capacidade para as superar.  

Um outro aspecto para o qual gostaríamos de chamar a atenção é o seguinte: os 

criminosos, todos os criminosos, mesmo alguns de forma inconsciente e que actuam 

de forma inopinada, avaliam sempre o risco das suas acções, embora, claro, nem 

sempre de forma correcta. Assim, quando pretendem assaltar uma habitação avaliam o 

risco de algo correr mal como por exemplo: não conseguirem entrar na habitação; 

serem presos durante ou após o assalto; serem confrontados com alguém dentro da 

casa (os proprietários); ficarem feridos ou poderem mesmo morrer; não terem tempo 

de lá sair em segurança em virtude da chegada da polícia; não encontrarem nada de 

valor significativo; etc. Ou seja, as medidas de segurança devem ter como 

objectivo criar no criminoso a percepção real de que o risco que corre ao 

assaltar uma habitação simplesmente não compensa os eventuais ganhos que pensa 

obter. 

Outro aspecto fundamental, e que decorre do que atrás foi dito, é que devemos 

procurar colocarmo-nos na pele de um eventual criminoso que pretenda 

assaltar as nossas habitações. Ou seja, em vez de olharmos para a nossa 

protecção a partir do interior das nossas casas devemos fazê-lo a partir do exterior até 

chegarmos ao interior, criando cada vez mais obstáculos à acção dos criminosos que 

impliquem um maior dispêndio de tempo destes – dessa forma criando tempo de 

resposta para quem pode proteger a casa (proprietários, segurança privada, polícia) – 

bem como que lhes exija crescentes capacidades de actuação para a superação desses 

obstáculos, que nem todos terão. Este é o princípio base do que se designa por 

“defesa em profundidade”. 

E devemos fazê-lo como se quiséssemos mesmo assaltar a nossa casa, procurando ser 

criativos nessa análise. Ao fazermos isso acabamos, normalmente, por descobrir 

algumas vulnerabilidades que antes não tínhamos notado ou às quais não tínhamos 

dado a devida atenção. Com frequência, estas vulnerabilidades podem ser facilmente 

corrigidas, por vezes até sem quaisquer custos monetários. 
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É também relevante que, ao analisarmos a segurança das nossas habitações, 

devemos encarar cada aspecto como fazendo parte de um todo e não 

adoptar medidas de segurança que não sejam coerentes com o resto da 

realidade. Um exemplo caricato disto seria, por exemplo, termos uma porta blindada 

na entrada principal e uma porta das traseiras que seja facilmente acessível e que 

esteja completamente desprotegida ou então janelas térreas sem qualquer protecção. 

Será óbvio que, nestes casos, a porta blindada não iria adiantar muito… 

Um último aspecto a ter em conta é que cada casa é um caso específico. Ou seja, 

os princípios comuns atrás referidos têm concretizações diferentes de acordo com as 

especificidades de cada situação (localização, vizinhança, ambiente de segurança na 

zona, dimensões, moradia ou apartamento, casa de férias ou residência habitual, 

valores existentes no interior, preferências dos residentes sobre o tipo de medidas que 

preferem, etc.). Por este motivo, algumas das sugestões apresentadas podem ser 

válidas para alguns casos mas não para outros. 

Antes de avançarmos mais, importa termos assimilado todos os aspectos atrás 

referidos. 

Por fim, este guia não é um documento acabado. Para além de algumas das 

soluções apresentadas poderem não ser consensuais (apesar de as considerarmos 

como as de maior eficácia), não apenas podem existir alguns aspectos que não 

tenham sido cobertos como também a própria realidade é dinâmica, colocando-nos 

novos desafios à medida que evolui. Por este motivo, serão muito bem recebidas todas 

as sugestões e críticas construtivas que nos queiram enviar para o contacto indicado 

no final deste guia. 

 

Esperamos que este guia possa ser realmente útil para quem o ler. 

Azeitão+Seguro 

 

Nota: Este Guia foi escrito de acordo com a grafia antiga. 
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Metodologia 

Este guia apresenta um processo de avaliação de segurança das habitações partindo 

do exterior da habitação para o seu interior, referindo vários aspectos de segurança 

que devem ser tidos em conta, bem como possíveis vulnerabilidades existentes e 

formas de as eliminar ou, pelo menos, de as diminuir. Os aspectos abordados não se 

limitam às estruturas e aos equipamentos de protecção existentes ou que deverão 

existir mas, também, a comportamentos individuais e colectivos que influenciam a 

segurança das habitações. 
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1. A zona envolvente 

 

A análise da zona envolvente é 

fundamental para percebermos as 

ameaças que se podem colocar às nossas 

habitações. Eis algumas das questões 

que devemos colocar: 

a) Há histórico de assaltos recorrentes 

a habitações?  

b) Quais foram as formas de actuação?  

c) Há registo de outras actividades criminosas no local (por exemplo tráfico de 

droga)? 

d) O que terá atraído os assaltantes para actuarem nesse local?  

e) É uma zona iluminada ou os candeeiros que possam existir não funcionam?  

f) Tem bons acessos que permitam uma rápida saída e uma fácil vigilância do local 

pelos criminosos?  

g) É uma zona movimentada ou quase sem movimento?  

h) Na zona existem locais de visibilidade muito reduzida que possam ser usados 

para assaltos ou outras actividades criminosas? 

i) Quais são as medidas de protecção que os vizinhos têm?  

j) Serão suficientes para dissuadir a maioria dos criminosos de as pretenderem 

assaltar?  

k) Algum vizinho tem cães que detectem uma presença anormal na zona? 

l) Conhece os seus vizinhos e estes conhecem-se entre si? 

m) Quando se ausenta por períodos longos costuma avisar algum dos seus vizinhos 

desse facto? 

n) E algum dos seus vizinhos verifica e está atento a eventuais movimentações 

suspeitas na sua residência? 
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o) Costuma estar atento a situações em que alguém desconhecido toca à sua 

campainha e depois desaparece ou que fica no local e lhe faz alguma pergunta 

sobre um qualquer assunto que não solicitou (ex.: proposta de algum serviço) ou 

sobre alguma morada ou ainda sobre algum vizinho? (Note que bons modos e 

boa apresentação não chegam e uniformes só por si não são garantia de nada.) 

p) Se sim, costuma partilhar essa informação com os seus vizinhos? E eles partilham 

informações semelhantes consigo? 

q) Na zona existe um projecto de vigilância comunitária? 

 

Obviamente que não terá capacidade para responder nem de actuar em todos estes 

aspectos. Mas apresentamos alguns exemplos do que pode fazer: 

a) Questionar os seus vizinhos, a força de segurança local (no nosso caso a GNR), a 

Junta de Freguesia e associações cívicas locais sobre a criminalidade local;  

b)  Requerer à Junta de Freguesia ou à Câmara Municipal para procederem à 

iluminação pública da zona ou à reparação de candeeiros danificados; 

c) Comunicar à GNR todas as situações de criminalidade que detecte; 

d) Procurar conhecer os seus vizinhos; 

e) Dinamizar a criação de um projecto de vigilância comunitária na zona da sua 

habitação, por exemplo nos termos em que Azeitão+Seguro o tem proposto. 
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2. O exterior da habitação 

    2.1. Apartamentos (prédios em propriedade horizontal) 

 

a) Verifique quantas portas de acesso 

ao interior do prédio existem, 

contando com portões de garagem.  

b) Analise a dificuldade com que a 

entrada pode ser forçada através 

de cada uma delas (por 

arrombamento, chave falsa ou 

quebra de vidros). 

c) Verifique se existe algum meio de vigilância permanente junto à entrada do 

prédio e, eventualmente, nas áreas comuns (porteiro, CCTV). Se não tiver, 

reflicta sobre a necessidade de instalar um meio desta natureza. 

d) Caso tenha CCTV, verifique se: 

a. O CCTV está associado a sistema de alarme e de iluminação em caso de 

alerta; 

b. A cobertura é completa ou existem zonas invisíveis; 

c. Cada câmara é vigiada por outra; 

d. As imagens recolhidas têm uma boa resolução e permitem um bom 

reconhecimento facial? Incluindo à noite (com iluminação associada); 

e. As imagens recolhidas são gravadas para posterior visualização (em 

conformidade com a legislação em vigor). 

e) Quando alguém toca a campainha exterior, verifique se é hábito haver 

alguém que abra a porta da rua, mesmo que o pedido de abertura seja 

para colocação de publicidade ou que seja para ir para um andar diferente 

daquele para o qual tocou. Se este hábito se verificar procure corrigi-lo 

sensibilizando os seus vizinhos para esta falha de segurança. 
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f) Deve existir câmara para visualização de quem toca à campainha. Esta 

câmara deve ter uma boa amplitude visual, permitindo ver claramente se quem 

toca está acompanhado. 

g) Analise se a entrada no prédio pode ser feita através de entrada forçada 

pelas janelas dos R/c. 

h) Analise se o 1º andar e os demais andares superiores podem ser alcançados 

por escada portátil ou por escalamento (incluindo com o recurso a escadas 

portáteis do tipo das que os Bombeiros usam). 

i) Verifique se o 1º andar e os demais andares superiores costumam ter 

janelas abertas sem estarem controladas. 

j) Existe alguma escada de incêndio no prédio? Se sim, certifique-se de que ela 

está devidamente protegida de acessos ilegítimos a partir do exterior. 

k) Verifique se o telhado do prédio pode ser acedido a partir de telhados 

vizinhos. Se sim, analise com que facilidade se pode depois aceder o interior 

do prédio a partir do lado de fora do acesso ao telhado. 

 

2.2. Zonas comuns interiores dos prédios em propriedade horizontal 

a) Procure conhecer todos os seus vizinhos e 

contribuir para que estes se conheçam entre si.  

b) Certifique-se de que a escada e as outras zonas 

comuns de acesso frequente estão bem 

iluminadas. 

c) Se existir elevador:  

i. Deverá existir algum controlo de acesso ao 

mesmo. 

ii. Deverá haver algum controlo de 

accionamento, de forma a que ele só possa ser 

movimentado pelos moradores ou por quem estes autorizem. 
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d) Verifique se existem locais onde alguém se pode esconder com facilidade. 

Caso existam, procure, juntamente com os seus vizinhos, possíveis soluções 

para corrigir este aspecto. 

e) Certifique-se de que o óculo da sua porta permite uma ampla visibilidade 

exterior. Consegue ver se quem está do lado de fora está acompanhado? 

f) Verifique se existem cães no prédio que detectam alguma presença não 

habitual. 

 

 

 2.3. Moradias 

a) Tenha uma boa iluminação 

exterior. 

i. Sobretudo em locais onde a 

iluminação pública seja 

insuficiente ou que não 

recebam suficiente luz do 

exterior, deixe acesas luzes 

do exterior. 

ii. Em alternativa, regule-as para acenderem durante a noite, de preferência 

com algum grau de aleatoriedade, ou associe-lhes um sensor de 

movimento calibrado para a detecção de pessoas, mesmo que no exterior, 

desde que junto à sua propriedade. (Neste último caso, já não precisa de 

ter as luzes permanentemente ligadas e elas apenas são ligadas quando for 

mesmo necessário criar um efeito dissuasor.) 

b) Pense na possibilidade de pôr uma placa do tipo “Cuidado com o cão”. (Pode 

fazer rir mas os ladrões pensam duas vezes.) 

c) Adquira um ou mais cães de guarda. E deixe-o(s) solto(s) na propriedade 

(desde que existam condições para os animais não fugirem). 

d) Confirme que tem os aparelhos de ar condicionado que estejam junto à parede 

exterior da sua habitação solidamente fixos, pois por vezes é possível entrar 

pelos buracos quando retirados. 
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e) Verifique se a vedação ou os portões são fáceis de trepar ou, embora 

genericamente possam não o ser, verifique se existem sítios específicos onde 

isso poderá suceder. 

iii. Se os portões ou a vedação são fáceis de trepar, verifique se há boa 

visibilidade do exterior para o interior da propriedade. Se os portões e 

a vedação são difíceis de trepar, a visibilidade a partir do exterior diminui de 

importância. 

f) Se a vedação e os portões forem difíceis de trepar mas existem sítios 

vulneráveis, instale medidas para dificultar a subida e ou a passagem 

para o interior nesses locais. Ex.: sebes densas e altas, silvados, cactos com 

porte elevado, arames, grades que não permitam trepar. 

i. Tenha também em conta que as vedações devem também prevenir o 

eventual acesso indevido a partir das moradias vizinhas, pois os ladrões 

tiram partido das fragilidades existentes nestas situações para entrarem em 

propriedades onde, de outra forma, não entrariam. 

g) Se não há boa visibilidade para o interior da propriedade a partir do exterior, 

adquira algum meio de protecção / alerta no interior da propriedade. 

Ex.: cães, alarme com detectores exteriores de movimento. 

h) Verifique se do interior da propriedade existe uma visibilidade boa para o 

exterior. 

i) Não devem existir janelas ou portas recorrentemente abertas e sem 

controlo, mesmo quando algum residente está em casa. 

j) Não deixe janelas ou portas desprotegidas (i.e., sem grades, portadas 

robustas ou estores metálicos que corram fora dos caixilhos das janelas ou 

ainda portas fáceis de arrombar). 

k) Verifique se as suas portas e janelas são sólidas. 

l) Confirme que os respectivos caixilhos estão bem fixados nas paredes. 

m) Confirme que as respectivas dobradiças estão bem cravadas e que são 

invisíveis do exterior. 
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n) Utilize fechaduras de várias entradas (as fechaduras normais geralmente 

não apresentam mais de 20 possibilidades diferentes).  

o) Verifique se as outras portas de entrada estão suficientemente protegidas. 

p) Apure se alguma porta exterior costuma ser deixada apenas fechada no 

trinco. 

q) Instale protecção para a caixilharia das janelas e das portas (quando 

aplicável). Ex.: estores metálicos que correm por fora desta caixilharia. 

r) Averigue se existe algum meio de escalar para algum acesso num piso 

superior (por exemplo, um monte de lenha encostado à parede ou um cano 

exterior a partir do qual se aceda uma janela desprotegida com dimensões 

suficientes para uma pessoa entrar). 

s) Instale alguma indicação da existência de alarme que seja bem visível do 

exterior. 

t) Caso não tenha cão de guarda, ligue o alarme mesmo quando está em casa, 

nas áreas que não consegue ver. 

u) Quando tocam à campainha, só abra a porta depois de se certificar, pelo 

óculo, câmara da campainha ou por outra forma segura, que se trata de 

alguém que não constitui um perigo, eventualmente exigindo uma 

identificação e ou mesmo fazendo um telefonema para a entidade que o 

desconhecido afirme representar. 

v) Não abra a porta a pessoas que toquem à campainha com serviços não 

solicitados. 

w) Tranque as portas e janelas, sobretudo durante a noite ou quando se ausenta 

de casa. 

x) Certifique-se que as janelas interiores de fácil acesso pelo exterior têm 

fechaduras interiores. 

y) …E também que têm vidros anti-quebra. Uma alternativa é colar uma película 

de boa qualidade de protecção para vidros, o que aumenta muito a resistência 

do vidro a eventuais tentativas de quebra. 

z) Se tiver CCTV, certifique-se que: 



 

 

 

 

 
13 

i. O CCTV está associado a sistema de alarme e de iluminação em caso 

de alerta; 

ii. A cobertura exterior é completa, não existindo zonas invisíveis; 

iii. Cada câmara é vigiada por outra; 

iv. As imagens recolhidas têm uma boa resolução e permitem um bom 

reconhecimento facial, incluindo à noite (com iluminação associada); 

v. As imagens recolhidas são gravadas para posterior visualização. 

 

 

3. O interior da habitação (Apartamentos e Moradias) 

 

a) Instale um óculo e uma corrente 

de segurança na sua porta 

principal. 

b) Instale um alarme no interior da 

habitação. 

c) Certifique-se que o alarme abarca 

todas as divisões. 

d) Ligue o alarme sempre que se ausenta e quando vai dormir. 

e) Adquira o hábito de deixar alguma luz acesa quando sai à noite. (Mas nem 

sempre a mesma.) 

f) Não deixe luzes acesas, ainda que por descuido, quando sai de dia (são 

sinal de que não estará ninguém em casa). 

g) Quando se ausenta por mais de uma noite recorra a relógios 

temporizadores para que as luzes acendam nas várias noites em momentos 

diferentes e em locais diferentes da habitação. 

h) Tenha sempre à mão um telefone para alguma situação de emergência, 

incluindo durante a noite. Verifique se tem no seu telemóvel ou em local de 

muito rápido acesso os números GNR ou da PSP, bem como dos Bombeiros. 
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i) Guarde no seu telemóvel os números de telefone dos seus vizinhos mais 

próximos. 

j) Não guarde valores significativos em casa. 

k) Se tiver que guardar valores significativos, não os guarde em locais visíveis ou 

facilmente identificáveis pelos ladrões. 

l) Tenha um inventário actualizado dos valores e principais objectos que tem em 

casa, incluindo as fotos dos objectos e respectivos números de série. Esse 

inventário deve ser  guardado num local seguro e não susceptível de também 

ser furtado (não guardar num computador). Esta medida facilita a recuperação 

dos bens em caso de assalto. 

m) Tenha um cofre fixo à parede. 

a. Instale-o em local muito discreto. 

n) Certifique-se de que apenas tenham conhecimento de que guarda valores em 

casa pessoas da sua absoluta confiança. 

o) Verifique se as cópias das chaves da sua residência estão guardadas em local 

seguro (isto é, não óbvio e de difícil acesso). 
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4. Outros aspectos relevantes 

 

a) Não divulgue publicamente (na sua porta, 

janela ou caixa de correio, em locais públicos de 

socialização ou nas redes sociais) que irá estar 

ou que está ausente da sua casa durante 

determinado período. 

b) Instrua as pessoas que habitualmente lhe prestam 

algum serviço (limpezas domésticas, limpeza de 

piscinas, tratamento dos animais de estimação, manutenção ou reparações, 

jardinagem, etc.) a não comentarem com terceiros, ainda que de forma casual 

e sem qualquer intenção ilegítima, os seus períodos de ausência prolongada. 

c) Peça a alguém da sua confiança que o ajude a disfarçar a sua ausência 

prolongada, “apagando” os sinais da sua ausência. Exemplos: retirar 

correspondência acumulada da caixa de correio; mudança do local de 

estacionamento exterior da(s) sua(s) viatura(s); abrir e fechar persianas; desligar 

alarme que funcione mal. 

d) Quando se ausentar por vários dias, sobretudo durante o Verão, avise a 

autoridade policial da sua zona. Durante o Verão, a PSP e a GNR têm programas 

especiais e gratuitos de reforço da segurança de habitações. 

e) Se vive numa moradia e guardar a sua viatura no interior da propriedade, não 

deixe a chave dentro da viatura. 

f) Antes de abrir o portão ou porta de sua residência, principalmente à noite, tenha 

o hábito de verificar se, nas imediações, há algum indivíduo com atitude 

suspeita, isto é, que pareça estar a controlar movimentos ou à espera de uma 

oportunidade para fazer algum assalto. 

g) E ao chegar a casa, sobretudo à noite, procure ter os mesmos cuidados. 

h) Ao sair de viagem, carregue o seu veículo discretamente, se possível dentro 

da garagem (caso exista), evitando que pessoas estranhas percebam que se irá 

ausentar. 
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i) Ao chegar a casa, se suspeitar que algum indivíduo estranho se encontra dentro 

de sua residência, não entre. Chame a polícia  (ligando o 112) e só entre depois 

de se certificar que tudo está bem. 

j) Instrue as crianças que vivem na sua casa para não abrirem a porta a 

estranhos, trazê-los ou convidá-los para a sua casa sem a sua autorização. 

k) Verifique rotineiramente se existem escritos ou sinais na parede ou no muro da 

sua propriedade, sobretudo perto da porta de entrada, ou ainda folhetos 

publicitários enrolados ou dobrados de forma invulgar (pois podem ser sinais 

codificados com a indicação de que a sua casa poderá ser alvo de futuros assaltos). 

l) Na medida do possível, evite as rotinas nas entradas e saídas da sua habitação. 

m) Tenha especial atenção a indivíduos desconhecidos que transitem ou 

frequentem a sua rua e que observem atentamente as casas e as rotinas dos 

moradores, que fotografem ou filmem as casas da sua rua, seja qual for o 

motivo que aparentem ou apresentem para o fazer. 

n) Esteja atento a indivíduos desconhecidos que, seja qual for a sua aparência e 

pretexto, tentem recolher informações sobre o perfil dos moradores e rotinas da 

sua casa ou de outras nas imediações. 

o) Tenha atenção atenção a pessoas que arrendem habitações perto da sua, de forma 

a detectar eventuais comportamentos que possam ser de identificação de 

rotinas dos restantes moradores da zona, bem como a eventual coincidência de 

novos arrendamentos de moradias na sua zona com a ocorrência de assaltos a 

habitações. 

p) Caso alguém procure provocá-lo para sair de casa (por exemplo 

insultando-o, atirando objectos contra as janelas ou paredes, tentando 

arrombar as portas ou janelas) não saia de casa. Chame imediatamente a 

polícia pelo 112 ou ligue directamente para o posto territorial ou 

esquadra mais próximo. 

q) Faça um seguro contra furtos e roubos no valor do recheio da sua habitação. 

Embora isto não impeça furtos e roubos, diminui os prejuízos que possa vir a sofrer 

em virtude de um eventual assalto. 

r) Pode também pensar num seguro contra danos pessoais para si e para a sua 

família, para o caso de considerar que existe uma probabilidade elevada de você ou 
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alguém do seu agregado familiar ser vítima de agressões no âmbito de um assalto 

à sua casa. 

s) Por fim, lembre-se: estar alerta e seguir estes conselhos não é o mesmo 

que ter medo de ser assaltado. Todos podemos ser vítimas de assaltos, tal como 

de outros acontecimentos bastante desagradáveis, mas não é isso que nos impede 

de viver as nossas vidas o melhor possível. O medo nada resolve, mas a prudência 

(procurar conhecer a realidade agir de forma objectiva e sensata para diminuir os 

seus perigos) sim. 

 

  

Contactos 

Azeitão+Seguro:  

 Email: azeitaoseguro.azeitaonocoracao@gmail.com 

 Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/Azeit%C3%A3oSeguro/502813296427

420?fref=ts 

 

Associação Cívica Azeitão no Coração:  

 Email: azeitaonocoracao@gmail.com 

mailto:azeitaoseguro.azeitaonocoracao@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Azeit%C3%A3oSeguro/502813296427420?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Azeit%C3%A3oSeguro/502813296427420?fref=ts
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