
 

Para remover o seu nome da nossa lista de correio eletrónico envie-nos um email para gabinete.imagem@ahbvcsdr.pt com o assunto “Tirem-me desta lista”. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIM INFORMATIVO      Nº 2 de 2013 

Associação Humanitária de  

Bombeiros Voluntários de  

Carcavelos e São Domingos de Rana 

Centenário 1911 – 2011 

 

 

 

APELOAPELOAPELOAPELO    

À POPULAÇÃO 

O Corpo de Bombeiros da Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários 

de Carcavelos e São Domingos de Rana 

presta, há mais de um século, o socorro 

às populações em caso de emergência 

médica, incêndios, inundações, 

desabamentos, em todos os acidentes, 

catástrofes ou calamidades. São os 

bombeiros que com elevado espírito de 

abnegação e altruísmo, colocam 

voluntariamente à disposição da 

população os seus conhecimentos 

técnicos para garantir de dia e de noite a 

segurança das nossas vidas e das nossas 

casas. 

 

Esta Associação e o seu Corpo de 

Bombeiros enfrentam atualmente graves 

dificuldades financeiras, que colocam em 

risco a eficácia e a continuidade da 

prestação do socorro.  

 

Com o objetivo de melhorarmos as 

condições de socorro à população em 

geral e os serviços para os associados em 

particular, vem a Direção desta 

Associação apelar ao aumento do nº de 

sócios, à regularização das quotas em 

atraso e/ou donativos (ao abrigo da lei do 

mecenato). 

 

Contactos da 
Associação: 

 
Geral: 214584700 
Comando: 214584716 
Direção: 214584710 
Rua Bombeiros Voluntários 
de Carcavelos 
2775-694 Carcavelos 
gabinete.imagem@ahbvcsdr.pt 

 

Números: 
 
Esta Associação 
Humanitária transportou, 
em Novembro e Dezembro 
de 2012, respetivamente, 
1.586 e 1.688 doentes, 
fazendo com que o total 
de doentes transportados 
durante o ano de 2012 
chegasse aos 20.424. 
 
Parabéns aos nossos 
Bombeiros. 

Agenda: 
No dia 15 de Fevereiro 
pelas 21H00 teremos a 
visita da Srª Dr.ª Zilda 
Silva,  Presidente da Junta 
de Freguesia de 
Carcavelos que nos vai 
honrar com a sua 
presença. 
 
Esta dará sequência a 
uma série de outras visitas 
que a Associação está a 
planear. 

BAR EM FUNCIONAMENTO 
 

Encontra-se em funcionamento o Bar 
da Associação, com serviço de 
almoços. 
 
Horário: 7:00h às 19:00h (todos os 
dias)  

 

Joia: Isento (no ano 2013) 
 
Quota Anual Mínima:  

Particulares: 15 Euros 
Empresas:    50 Euros  

AJUDE OS BOMBEIROS!AJUDE OS BOMBEIROS!AJUDE OS BOMBEIROS!AJUDE OS BOMBEIROS!    

FAÇAFAÇAFAÇAFAÇA----SE SÓCIO!SE SÓCIO!SE SÓCIO!SE SÓCIO!    

 

Envie-nos um email para: 

secretaria@ahbvcsdr.pt 

Entraremos em contacto consigo. 

 
Bem hajam! 

 

ALTERA€ALTERA€ALTERA€ALTERA€ÃO DE QUOTASÃO DE QUOTASÃO DE QUOTASÃO DE QUOTAS    

 

Foi deliberado na Assembleia Geral 

de 21.Dez.2012, isentar de Joia os 

sócios inscritos no ano de 2013 e 

baixar a quota para € 15,00 e € 

50,00 (particular e sociedades).  

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOSSSS    

No dia 19 de Janeiro esta Associação 
teve cerca de 100 ocorrências, que 
deram origem a mais de 200 
chamadas, devido ao temporal.  
A Direção e o Comando agradecem a 
todos os Bombeiros e colaboradores, 
aos quais reconhecem a sua 
competência e espirito de sacrifício, 
por terem respondido de imediato ao 
alerta. 
Estas pessoas trabalharam mais de 
24 horas suprindo os imensos 
obstáculos, tudo no cumprimento do 
dever, honrando o nome da nossa 
Associação. 


