
CENTRO DE TESTAGEM PARA MUNÍCIPES, 
TURISTAS E VIAJANTES
Teste com certificado de viagem.

TESTING CENTRE FOR RESIDENTS, TRAVELLERS AND TOURISTS. 
Test with travel certificate.

Os resultados serão enviados por e-mail,
conforme exigências vigentes.
The results will be sent by e-mail, according to current requirements.

Faça a sua marcação em albufeirasafe.com
Em caso de dúvidas ligue para +351 964 585 486 
Make your appointment at albufeirasafe.com
For questions, please call +351 964 585 486

O pagamento terá que ser feito com Visa ou transferência.
O pagamento em dinheiro não é aceite. 
Payment will have to be made with Visa or bank transfer.
Cash payment is not accepted.

Continuamos a fazer testes Antigénio Rápidos Gratuitos. We continue to make free Rapid Antigen tests.

*Gratuito para menores até aos 10 anos, inclusivé, acompanhados de um familiar.
* Free for minors up to 10 years old, inclusive, accompanied by a family member.
*Gratuito para menores até aos 10 anos, inclusivé, acompanhados de um familiar.
* Free for minors up to 10 years old, inclusive, accompanied by a family member.
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