
 

Para remover o seu nome da nossa lista de correio eletrónico env

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Carcavelos e São Domingos de Rana

Centenário 1911 

BOLETIM INFORMATIVO 

CURSO DE MERGULHO 
Por iniciativa da nossa Associação, 6 
Bombeiros frequentaram Formação de 
Mergulho com garrafa, ministrada pelo centro 
de mergulho Cascais Dive Center. 

A DIREÇÃO 

A Direção informa que cessaram funções
Comandante, Gonçalo Springer. O adjunto do Comando, Pedro Carvalho, 
funções de comandante em substituição, até que seja nomead
 

A Direção apresenta o seu agradecimento pelo
empenho, dedicação e espírito voluntário co

PROMOÇÃO 
A Direção felicita o bombeiro 
Carlos Roque pela sua promoção à 
categoria de Chefe. 
 

A nossa Associação 
no exercício, Queda de Aeronave, promovido pelo 
CDOS
CRIL.

EMBARCAÇÃO DE SOCORRO AO SERVIÇO DA 

POPULAÇÃO DESDE 01 DE JUNHO 2013 
 

A embarcação de socorro dos Bombeiros
Voluntários de Carcavelos e São Domingos de 
Rana, que se encontrava em reparação
empresa Setemar, já se encontra operacional 
para prestar o seu serviço à população durante o 
época balnear. 

 envie-nos um email para gabinete.imagem@ahbvcsdr.pt com o assu

  

  

 

 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Carcavelos e São Domingos de Rana 

Centenário 1911 – 2011 

BOLETIM INFORMATIVO 

Por iniciativa da nossa Associação, 6 
Bombeiros frequentaram Formação de 

com garrafa, ministrada pelo centro 

DIA DA CRIANÇA 
 

Realizou-se no dia 1 de Junho, na Quinta da 
Alagoa, uma festa dedicada às crianças, 
organizada pela nossa Associação em 
colaboração com a Associação Juvenil Mundo 
dos Sonhos Mágicos. 
 

Tivemos palhaços, pinturas faciais, balões
insuflável. As crianças puderam ainda visitar 
interior da ambulância e conhecer um pouco 
mais sobre a profissão de Bombeiro. 
 

COMUNICADO 
É com enorme pesar que se comunica
falecimento do Bombeiro do Quadro de 
Honra, João Ferreira da Gama.  
 

As cerimónias fúnebres realizaram-se 
passado dia 28 de Maio para o Cemitério de 
Trajouce. 
 

O Sr. João Ferreira da Gama ingressou no 
Corpo de Bombeiros em 07/11/1939.  
Apresentamos o nosso agradecimento pelos 
muitos anos ao serviço desta Associação. 
 

IREÇÃO INFORMA 
 

Direção informa que cessaram funções, o Comandante, José Pedro Figueiredo e o 2º 
nçalo Springer. O adjunto do Comando, Pedro Carvalho, assumirá as 

, até que seja nomeado o novo Comando. 

apresenta o seu agradecimento pelos serviços prestados a esta Associação, pelo 
e espírito voluntário com que exerceram as suas funções. 

EXERCÍCIO 
A nossa Associação participou, com uma ambulância,
no exercício, Queda de Aeronave, promovido pelo 
CDOS de Lisboa, que decorreu no dia 1 de Junho 
CRIL. 

AO SERVIÇO DA 

 

embarcação de socorro dos Bombeiros 
de Carcavelos e São Domingos de 

ção na 
operacional 

para prestar o seu serviço à população durante o 

assunto “Tirem-me desta lista”. 

 

 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de  

 

Contactos da 

Associação 
 

Rua Bombeiros Voluntários de 
Carcavelos,  
2775-694 Carcavelos 
 

Telefones 
Urgência 21 458 47 00  
Secretaria: 21 458 47 10 
 

Email:secretaria@ahbvcsdr.pt  
 

www.ahbvcsdr.pt 
 

Destaques 
 
 

No dia 15 de Junho, o 
Candidato do PS à Câmara 
Municipal de Cascais 
visitará o quartel, pelas 
14:30 horas 

 
 
Participe no Sorteio para 
ajudar no arranjo da 
embarcação de socorro. 
Consulte a nossa página na 
internet (www.ahbvcsdr.pt).  

 
Envie-nos as suas sugestões. 
Ajude-nos a melhorar. 

 

Regularize o pagamento 
das quotas do ano 2013 
 

AJUDE OS BOMBEIROS!  
FAÇA-SE SÓCIO! 

 

 

 

 

Sabia que... 
 
Os bombeiros são a classe 
profissional em quem as 
pessoas mais confiam. 
 
No dia 28 de Maio 
comemorou-se o Dia 
Mundial do Bombeiro 
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