
 

Para remover o seu nome da nossa lista de correio eletrónico envie-nos um email para gabinete.imagem@ahbvcsdr.pt com o assunto “Tirem-me desta lista”. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialidades Nome Preço da Consulta 

Psicologia Janine Kahler 35 € n/sócios - 31.50 € sócios - 20 € bombeiros 

Psicologia Paula Gaspar 50 € n/sócios - 30 € sócios 

Nutricionista Teresa Barroso 20 € n/sócios - 17 € sócios 

Reiki Isabel Almeida 30 € n/sócios - 25 € sócios 

Zen-Shiatsu Isabel Almeida 50 € n/sócios - 40 € sócios 

Medicina Dentária Ana Isabel Gonçalves 30 € n/sócios - 27 € sócios 

Osteopatia Daniela Lopes 43.05 € n/sócios - 24.60 € sócios (IVA incluído) 

 

  

   

 

Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de  

Carcavelos e São Domingos de Rana 
Centenário 1911 – 2011 

Contactos da 
Associação 

 

Rua Bombeiros Voluntários de 
Carcavelos,  
2775-694 Carcavelos 
 

Telefones 
Urgência 21 458 47 00  
Secretaria: 21 458 47 10 
 

Email:secretaria@ahbvcsdr.pt  

 

www.ahbvcsdr.pt 
 

AGENDA 
 

AUTARQUICAS 2013  
No dia 25 de Setembro pelas 
10H00 realiza-se uma visita 
do Bloco de Esquerda à 
nossa Associação. 

 
 

NOITE DE FADOS  
30 de Novembro a partir das 
19:30h no nosso Quartel, 
realiza-se mais uma Noite de 
Fados. Faça a sua reserva. 

 
 

Envie-nos as suas sugestões. 
Ajude-nos a melhorar. 

 

AJUDE OS BOMBEIROS!  
FAÇA-SE SÓCIO! 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES 
 

SECRETARIA.  
A partir de 01 de outubro a 
secretaria passará a ter o 
horário das 9H00 às 18H00 
sem interrupção para 
almoço.

 
SORTEIO. Prolongada 

venda de rifas até ao final 
deste ano.  
A nova data do Sorteio será 
divulgada oportunamente. 

 

 

BOLETIM INFORMATIVO   Nº 25 de 2013 

AGRADECIMENTO 
 

A Direção agradece a todos os bombeiros do Corpo de 
Bombeiros de Carcavelos e S. Domingos de Rana que 
participaram no serviço praia 2013, pela disponibilidade que 
tiveram para que,  mantendo-se os pagamentos com 
referência aos valores antigos,  fosse possível a esta Associação 
reparar e modernizar a embarcação de socorro (6.027,00 €) 
que passará assim a fazer parte do inventário. 

A Direção expressa o seu reconhecimento pelo esforço e colaboração que permitiu nesta época 
balnear responder com eficácia nas ações de vigilância, patrulhamento e socorro na praia de 
Carcavelos. A atuação dos bombeiros neste projeto tem sido objeto de elogios públicos, 
dignificando a nossa Associação. 

VISITAS ÀS INSTALAÇÕES AHBVCSDR 
 

No passado dia 12 de setembro, o Senhor 

General Ramalho Eanes visitou a Associação, 

no âmbitos das visita às Freguesias de S. 

Domingos de Rana e Carcavelos, pela 

Candidatura Liderar Cascais, de modo a 

prestar homenagem ao esforço que os 

Bombeiros têm vindo a realizar neste período 

recente. 
 

A Direção expressou já satisfação em receber 

nas suas instalações o oficial de Abril e ex-

Presidente da República. 
 

A Associação mantém disponibilidade para 

receber todos quantos tenham intervenção 

cívica e política tendo em vista o bem comum 

da nossa comunidade. 

SERVIÇO DE SAÚDE 
 

Conheça os serviços de saúde que a Associação disponibiliza aos seus Associados e população em 

geral. 
 

Para marcações contacte a secretaria. 


