
 

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 4 de 2013 

Associação Humanitária de  

Bombeiros Voluntários de  

Carcavelos e São Domingos de Rana 

Centenário 1911 – 2011 

 

 

 

 

Contactos da 
Associação: 

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

 
Agenda 

 

No âmbito do 
estreitamento das 
relações com as 
freguesias que serve, no 
dia 15 de Fevereiro esta 
Associação irá receber a 
visita da  Junta de 
Freguesia de Carcavelos. 

Números: 
 

Pela primeira vez em 
30 meses há saldo 
positivo no movimento 
dos associados. 
 
JANEIRO de 2013: 

Entraram: . . . 22 
Saíram: . . . . . 13. 
 
Número total de 

Associados: 3.127 

Agradecimentos 
 

A Associação agradece o patrocínio da Junta de Freguesia de S. Domingos 
de Rana que possibilitou a aquisição de três  bicicletas equipadas com 
serviço básico de vida para o SERVIÇO PRAIA/2013. Bem Haja. 
 
 
A Associação agradece à Dra. Maria Francisca Pais de Almeida a cedência 
de 3 marquesas, uma televisão, equipamento de leitura de radiografias, 
aparelhos para lenços de papel e um biombo para equipar as salas 
clínicas. Bem Haja! 
 
Um associado ofereceu o trabalho e materiais para a nova sala de serviços 
clínicos. Abre brevemente. Bem Haja! 
 
Graças ao apoio do associado Amílcar Espinha o portão de saída e entrada 
de viaturas ficará automatizado permitindo uma maior segurança no 
perímetro das nossas instalações. Bem Haja. 

Protocolos 
 

PROTOCOLO: A Associação está a ultimar 
o protocolo com o CENTRO AUDITIVO DE 
CARCAVELOS.  
Brevemente os Associados terão benefícios 
com este protocolo. 
Este e outros protocolos serão alvo de 
comunicação e devidamente  
desenvolvidos e documentados no nosso 

site. 

VISITAS ÀS NOSSAS INSTALAÇÕES: 
 

Estão programadas as seguintes visitas às instalações desta Associação: 
 
Data Hora  Estabelecimento  N.º 

Crianças  
  

  
29 

Jan. 
10:15 IPS – International Preparatory 

School - Bicesse 
21 (3 
anos) 

  

30 
Jan. 

10:15 IPS – International Preparatory 
School - Bicesse 

32 (4 
anos) 

  

18 
Fev. 

10:00 Jardim-de-infância de Carcavelos 22   

19 
Fev. 

10:00 Jardim-de-infância Conde Ferreira 25   

20 
Fev. 

10:00 Jardim-de-infância de Sassoeiros 24   

Serviço de bar 
 

A Associação dispõe de 
um serviço de bar para 
os seus associados. 
 
Os Associados podem 
ter refeições a partir de 

5,00€ 


