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Ajude-nos a chegar a mais crianças
Bastam duas X e um número!

A Fundação apoiou 107 crianças de instituições de
acolhimento em 2017. No país são 8.000! Com a sua
consignação de IRS poderemos chegar a mais crianças...
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Instituições particulares de solidariedade social ou pessoas coletivas
de utilidade pública (art. 32.º n.º 6 da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho)
Pessoas coletivas de utilidade pública de fins ambientais
(art. 14.º n.ºs 5 e 7, da Lei n.º 35/98, de 18 de julho)
Instituições culturais com estatuto de utilidade pública (art. 152.º do CIRS)

1101

NIF

5 0 0 8 4 7 7 5 4
1102

IRS IVA

x

Juntos podemos
melhorar a nossa
Pegada Social
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Instituições religiosas (art. 32.º n.º 4 da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho)
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O que está a decidir é que parte do que pagou de
impostos ao Estado é entregue à FNSBS, sem nenhum
prejuízo para si!

Já em abril...
NOVA ESPECIALIDADE

MASSAGEM INFANTIL

Pedopsiquiatria

Workshop

Já a partir de abril poderá contar com uma
nova especialidade no âmbito da oferta de
saúde da Fundação - a Pedopsiquiatria.

No próximo dia 18 de abril,
no período 18h-20h, a
Fundação promove um
Workshop sobre Massagem Infantil.

A equipa da Fundação será assim reforçada com a Drª. Leonor de
Sá Machado, licenciada pela Faculdade de Ciências Médicas,
com formação pós-graduada em psicoanálise e em terapias
cognitivas e comportamentais da criança e adolescente.

A participação é gratuita mas sujeita a inscrição prévia para o email geral@fnsbs.pt ou pelo telefone 213031423.
A formação será assegurada pela Enfª. Fátima Esteves e não
pode perder !

CENTRO DE TESTES VIH
Encaminhamento
Como anunciado anteriormente a FNSBS encerra agora o Centro
de Testes do VIH no qual, durante 20 anos, pôde fazer o seu teste
do VIH.
Este tipo de serviço pode no entanto ser encontrado no Centro
de Aconselhamento e Deteção da Infeção VIH no Centro de
Saúde da Lapa, de 2ª. a 6ª. feira das 9h às 16h.
Contacto pelo telefone 213931259.

ANÁLISES CLÍNICAS
Novo Horário
A partir do dia 2 de abril poderá fazer as suas análises clínicas na
Fundação, todas as segundas e sextas-feiras entre as 8:30h e as
10:30h.

Esperamos por si!
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ANIVERSÁRIO
A Fundação celebrou este mês 67 anos de vida, integralmente dedicados à promoção de saúde e do
desenvolvimento infantil.

Desde 7 de março de 1951 e
mais de 20.000 bebés depois porque...

Gostamos
de si!
E nesta data partilhamos consigo
os nossos valores...

PÁSCOA FELIZ!
Desejamos a todos os nossos utentes / clientes,
amigos, parceiros, mecenas e fornecedores
uma Semana Santa e um período de férias escolares
retemperador e feliz.
CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

