
 

       

           

   

Rua dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos  2775-694 CARCAVELOS 

Telefones: Geral – 21 458 47 00 //  Secretaria: 21 458 47 10  //  Email: secretaria@ahbvcsdr.pt  //  Canal MEO: n.º 929141 
Para remover o seu nome da nossa lista de correio eletrónico envie-nos um email para secretaria@ahbvcsdr.pt com o assunto “Tirem-me desta lista”. 

 

 

 
 

 

    

 

 

Associação Humanitária de Bombeiros  
Voluntários de  

Carcavelos e São Domingos de Rana 
- AHBVCSDR -  

Centenário 1911 – 2011 

BOLETIM INFORMATIVO      Nº 24 de 2015 
                   Novembro, 10 

Destaques: 
 

NOITE  DO  FADO  
EM  CARCAVELOS 

No próximo dia 28 de 
Novembro realiza-se mais 
uma Noite do Fado em 
Carcavelos. 

Compareça!  

Venha divertir-se…. 

 

 

OP24 

AJUDE OS 

BOMBEIROS DE 

CARCAVELOS  

E  

S. DOMINGOS DE 

RANA 
 

PERIODICIDADE   DO   BOLETIM 

Este Boletim não tem periodicidade obrigatória. 

Sempre que a existência de notícias o justifique 

procuraremos emiti-lo. Agradecemos a 

compreensão. 

 

 

 Prezado Associado - Usufrua dos nossos serviços: 
- MEDICINA DENTÁRIA  - Dra. Ana Isabel Gonçalves  - Tlf:  21 458 4700 

- OSTEOPATIA  - Dra. Daniela Lopes     - Tlm:  965 714 838 
- PSICOLOGIA CLÍNICA - Dra. Ana Paula Gaspar    - Tlm:  917 236 019 

                                                                       - Dra. Janina Kahler           - Tlm:    966 505 725 

Poderá obter informações adicionais contactando os números de telefone de cada especialidade ou 
o telefone n.º 21 458 4714. 

ORÇAMENTO  PARTICIPATIVO 
A votação do Orçamento Participativo – 2015 entrou na fase decisiva. 

Apesar de, com excepções esporádicas, o nosso projecto de candidatura a uma 
viatura de combate a incêndios urbanos – OP24 – estar entre as cinco propostas mais 
votadas, corremos o risco de não qualificarmos o nosso projecto naquele grupo de 
propostas. 

Uma classificação final para lá da 5ª posição afastará definitivamente a nossa proposta. 

Necessitamos por isso do seu voto de apoio 

ao OP24. 
A votação decorre até ao próximo dia 22 de Novembro. 

Para votar basta: 

1- Enviar do seu telemóvel um SMS GRATUITO para o número 4343. 

2- A mensagem deverá ser: OP24  código (Coloque um espaço entre as duas palavras).  

A dificuldade que reside na obtenção do código pode ser ultrapassada recolhendo um 
jornal “C” (Jornal da Câmara Municipal de Cascais) num dos seguintes locais:  

- CascaisShopping (onde estará patente uma exposição com os 40 projectos finais) 
- Loja Cascais; 
- Loja Cascais Jovem de Parede; 
- Biblioteca de S. Domingos de Rana; 
- Jardim Visconde da Luz. 

NOTA: Se não conseguir nenhum jornal, dirija-se à nossa secretaria com o seu telemóvel 
onde as nossas funcionárias ajudarão a enviar a mensagem. 

IMPORTANTE – Cada n.º de telemóvel e cada código apenas poderão ser 
usados uma vez. 

 


