
 

 

 
 
 
 

 

 
Comunicado de Imprensa 09/2012 

 
Óbidos, 01 de Agosto de 2012 

 
Bombeiros de Óbidos, assinam protocolo “Sócio – 

Empresa” com Balance Health Club & Spa Lda 
 

No passado dia 17 de Julho de 2012, os Bombeiros de Óbidos assinaram o 

protocolo “Sócio – Empresa” com o “Balance Club”.  

Nesta empresa sediada nas Caldas da Rainha, é possível encontrar uma 

variedade de modalidades desportivas relacionadas com o fitness e saúde 
para além de uma série de outros serviços associados, tal como treino 
personalizado, fisioterapia, nutrição, estética e day spa.  

Para Pedro Simão, diretor técnico do clube, para além da prestação de 
serviços, o “Balance Club” apresenta cada vez mais uma preocupação 

quanto ao seu papel perante a sociedade, no que concerne à 
responsabilidade social.  

Com a assinatura deste protocolo o “Balance Club” passa a ser uma 

empresa associada dos Bombeiros de Óbidos, contribuindo com um plano 
de descontos sobre a sua tabela de preços para os Bombeiros Voluntários 

no Ativo, para familiares dos Bombeiros e ainda para os Sócios dos 
Bombeiros que tenham as suas quotas em dia. Por sua vez os Bombeiros de 
Óbidos irão ministrar formação aos funcionários da empresa.  

Esta iniciativa segue-se a outras que o Corpo de Bombeiros de Óbidos e a 
Direção da Associação de Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 

Concelho de Óbidos pretendem dinamizar, complementando a sua missão, 
na aproximação à população e simultaneamente aumentar o conjunto de 
vantagens oferecidas aos seus Bombeiros. 

 

 

 

Comunicado disponível em www.bombeirosdeobidos.pt 

Comando do Corpo de Bombeiros de Óbidos e Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Concelho de Óbidos:   
Estrada Nacional n.º 8 - Sr. da Pedra       
2510-102 Óbidos 
Telf.: 262 959 728 / Fax: 262 958 945 

comando@bombeirosdeobidos.pt 
 
Departamento de Comunicação e Imagem: 

comunicação@bombeirosdeobidos.pt 

 

A prevenção é um dever da população… o socorro é nosso! 
Previna-se ajudando-nos a socorrê-lo. 

Corpo de Bombeiros de Óbidos 

Gabinete do Comando 
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