
 

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 5 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 
 
secretaria@ahbvcsdr.pt 
gabinete.imagem@ahbvcsdr.pt 

Agenda 
 

No dia 17 de Março 
acompanhe-nos e venha 
conhecer pessoalmente a 
magia da Serra de Sintra. 
A caminhada, organizada 
e acompanhada pelos 
Bombeiros da nossa 
Associação, PROMETE! 
 

 

Números: 
O Centro Auditivo de 
Carcavelos celebrou um 
protocolo com a 
AHBVCSDR. Para além 
de benefícios para os 
nossos associados e em 
contrapartida de uma 
renda anual disporá de 
um lugar permanente de 
parqueamento para a 
sua auto-caravana no 
parque do quartel. 

FORMAÇÃO 
 

Por parte da nossa Associação e no âmbito da formação 
profissional, um dos elementos do Corpo de Bombeiros esteve 
presente na acção de Treino Operacional a Operadores de 
Ferramentas Manuais em Incêndios Florestais que se realizou nos 
passados dias 02 e 03 de Março, no Quartel C. B. Arruda dos 
Vinhos. 

 

 
 
PASSEIO PEDESTRE 

 

 

No dia 17 de Março às 9h 
faremos uma caminhada pela 
Serra de Sintra. 
 
O percurso tem a extensão de 
4 km, com uma duração de 
cerca de 1:30H e grau de 
dificuldade médio. 
 
Será distribuído a cada 
participante 1 garrafa de 1.5L 
de água. 
 

 
Os Bombeiros convidam a um 
passeio pedestre pela Peninha. 

 

 
Bombeiros: 2,5 capacetes  
Sócios: 3 capacetes  
Não sócios: 3.5 capacetes  
 

 
Marcações: 214584700  

 
Máx. 25 Pessoas. 

 

 

VISITA DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

 

No âmbito do programa de visitas às 
instalações da nossa Associação, a 
Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia 
de Carcavelos aceitou o convite para 
assinalar a visita do seu Executivo 
assinando o nosso Livro de Honra. 
Esperamos que tenha gostado da 
visita guiada e que no futuro 
possamos trabalhar em conjunto para 
bem da população que ambas as 
instituições servem. 
 


