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BOLETIM INFORMATIVO      Nº 26 de 2015 
                   Novembro, 30 

Destaques: 
 

A VIATURA 
 

 

 

O PRÉMIO 
 

 

 

 

 

 

 

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  

2015 

OP24 

2 º Classificado na votação final 
ÓPTIMA PRENDA DE NATAL. A Direção e o Comando da Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e S. Domingos de 
Rana agradecem à Câmara Municipal de Cascais e em particular aos 
milhares de amigos da nossa Associação que, com o seu empenho e 
mensagens, possibilitaram a aquisição de um novo Veículo de Combate 
a Incêndio Urbano no valor de 230.000,00 € que se prevê venha a ser 
recebido em Janeiro de 2017. 

 
Em Janeiro de 2016, com recursos próprios da Associação, receberemos 
uma nova Ambulância de Socorro (50.000,00 €) e em Março, com o apoio 
da ANPC, um novo autotanque (100.000,00 €). Assim se avança no 
cumprimento do projeto de renovação da frota que, aliada à crescente 
valorização profissional que se tem implementado, nos habilita a prestar 
socorro à comunidade com mais qualidade e eficácia. Segue-se o nosso 
maior desígnio: a RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL. O empenho e 
apoio que os amigos da Associação manifestaram anima-nos a avançar 
com determinação para este projeto apesar da enorme complexidade 
na sua preparação e execução. 
 

A todos bem hajam pelo vosso esforço 

                      OBRIGADO! 
 


