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Associação Humanitária de Bombeiros  
Voluntários de  

Carcavelos e São Domingos de Rana 
- AHBVCSDR -  

Centenário 1911 – 2011 

BOLETIM INFORMATIVO      Nº 01 de 2016 
                    Janeiro, 19 

Destaques: 
 

 

COLHEITAS DE SANGUE 

NA AHBVCSDR 

Para 2016 a AHBVCSDR 
continua a colaborar 
com a C. M. Cascais e o 
Instituto Português de 
Sangue. 

Marque desde já no seu 
calendário as datas das 
colheitas que se vão 
realizar no nosso quartel: 

ATENÇÃO: 

A colheita prevista para 
30 de Janeiro próximo foi 
alterada para 31 de 
Janeiro 2016 – 09h às 13h 

 

 

OUTRAS DATAS E 
LOCAIS NO CONCELHO 

 

In – www.cm-cascais.pt 

 

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. 

VOTO DE AGRADECIMENTO 

“Eu, Rosa Maria Almeida Gerivaz, em nome da minha mãe, sócia desta 

instituição, venho agradecer o grande e bom profissionalismo dos vossos 
colaboradores bombeiros pelo bom, excepcional desempenho, carinho e 
tratamento que têm dado à minha mãe, Josefina Ferreira Almeida, que está 
acamada, pelos muitos transportes para vários hospitais e lar. 

O meu maior agradecimento e reconhecimento por esta classe trabalhadora e  
voluntária que muito ajudam a população mais velha a que maior carinho 

recebe, sem falar de mim própria e familiares que também precisam deles e 
continuaremos a precisar.  BEM HAJAM!” 

 
A Direcção agradece o incentivo que esta associada nos enviou. 

Um muito obrigado 
 

SARAU  CULTURAL  COM  JANTAR  SOLIDÁRIO 

04  DE  MARÇO  2016 

De 25 Janeiro a 20 Fevereiro estarão disponíveis, na Secretaria da 
Associação, os bilhetes para a participação no Jantar Solidário e 
Sarau Cultural que terá lugar no próximo dia 04 de Março. 

O valor da cada bilhete é de 25 capacetes - pessoa.  

Estão previstos momentos de poesia, música coral e clássica, fado 
e danças de salão. 

Está também prevista a benção e entrega de uma nova 
ambulância de socorro ao Corpo de Bombeiros. 

O projecto de renovação e ampliação do quartel está em marcha. 

Participar é apoiar este projeto! 

Seja solidário. Traga família e amigos. 

Todos serão bem vindos! 


