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BOLETIM INFORMATIVO      Nº 6 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 

Melhorias 
TRANSFORMAÇÃO VFCI EM 

VRCI 
Está de regresso ao quartel a 
viatura VFCI que sofreu diversos 
melhoramentos e reforços que 
permitirão transformá-la em 
VRCI. Trata-se de assinalável 
reforço do nosso parque de 
viaturas permitindo melhorar 
também a qualidade do serviço 

prestado pelos nossos bombeiros. 

Nova parceria 
A nova parceria assinada 
entre a nossa Associação e a 
empresa de consultoria 
Decisões e Soluções, oferece-
lhe um cartão de crédito. 
- O cartão é gratuito e 
vitalício! 
-Possibilidade de efetuar 
pagamentos no multibanco; 
-Valores acima dos 300€ são 
desdobrados em 3 
prestações sem juros! 
 
Por cada cartão está a 
ajudar os bombeiros com 
pelo menos 15 euros! 

DELIBERAÇÕES DA DIRECÇÃO 
 

a) Atribuir o nome do Comandante Cordeiro à Sala de Reuniões /Formação, estando a 
inauguração prevista para 29 de Junho. Proposta a submeter à próxima A. Geral. 
b)  Atribuir o nome do Eng.º Carlos Ferreira de Castro à nova Central de Comunicações 
estando a inauguração prevista para 29 de Junho. Proposta a submeter à próxima A. 
Geral. 
c)  Arranjar o piso da entrada e saída das viaturas. Custo: 150,00 €. 
d)  Criar um grupo de trabalho para organizar a semana do ANIVERSÁRIO 2013. Será 
constituído por elementos da Direcção, Bombeiros Voluntários e membros do Conselho 
Consultivo. 

 1ª REUNIÃO COM O “QUADRO DE HONRA” 
Também no último sábado teve lugar a 1ª Reunião com os 
Bombeiros do nosso “Quadro de Honra”. Dos 43 componentes 

do Quadro, apenas se conseguiram contactar 31 e destes 
estiveram presentes 17.  
Foi uma excelente reunião em que o Sr. Presidente da 
Direcção teve a oportunidade de fazer uma breve explanação 
sobre os objectivos da Direcção particularmente relacionados 
com o “Quadro de Honra” e o envolvimento que se pretende de 

todos para a garantia do futuro da nossa Associação. 

VISITAS À AHBVCSDR 
 

 

Prosseguindo o programa de visitas à 
nossa Associação, deu-nos o prazer de 
estar connosco na manhã do passado 
sábado, dia 16 de Março, o deputado 
socialista, Dr. Marcos Perestrelo. 
 

Visitou as instalações, esteve presente 
numa apresentação feita pela Direcção, 
inteirou-se das nossas dificuldades e 
assinou o Livro de Honra. Agradecemos a 
disponibilidade.  

                                        ASSEMBLEIA  GERAL 
 

Realiza-se no próximo dia 27 de Março, às 20.30h, a habitual 
Assembleia Geral de Março para discussão e aprovação do 
Relatório e Contas de 2012 e de duas propostas da Direcção. 


