
 

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”. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de  

Carcavelos e São Domingos de Rana 

Centenário 1911 – 2011 

 

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 

 
No dia 16 de Junho, relizar-
se-á no quartel a cerimónia 
de entrega de medalhas do 
campeonato de Futsal 

 
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. 
 

AJUDE OS BOMBEIROS!  
FAÇA-SE SÓCIO! 

 

 

 

 

 

BOLETIM INFORMATIVO   Nº 15 de 2013 

APELO AO QUADRO DE HONRA 
 

Os 102 anos de história da nossa 
Associação envolvem várias gerações 
de Bombeiros que, com zelo, 
dedicação, disponibilidade e 
abnegação, desempenharam serviço 
efectivo no Corpo de Bombeiros.  
 

Porque entendemos que a troca de 
experiências vividas entre as diferentes 
gerações, permite enriquecer o 
património e conhecimento desta 
Associação, gostariamos de apelar à 
participação dos elementos do 
Quadro de Honra do nosso Corpo de 
Bombeiros na exposição integrada nas 
comemorações do Aniversário. 
 

Aos elementos que tenham vontade e 
disponibilidade para participar, 
pedimos que informem o Comando. 

DELIBERAÇÃO 
 

Na sequência da comunicação apresentada pela Sr.ª Dr.ª Ana Figueiredo no sentido de 
cessar as suas funções enquanto membro da Direção e também enquanto bombeira 
voluntária deste Corpo de Bombeiros a Direção da AHBVCSDR deliberou manifestar à Sr.ª Dr.ª 
Ana Figueiredo o profundo reconhecimento pelos serviços prestados a esta Associação, pelo 
empenho que colocou nos mesmos e pela sua dedicação e forma generosa e 
verdadeiramente voluntária como serviu o Corpo de Bombeiros. 

102º ANIVERSÁRIO DA AHBVCSDR 
 

A nossa Associação comemora este ano 
o seu 102º Aniversário. 
 

Consulte o programa das atividades que 
estamos a preparar e venha festejar 
connosco. 
 

Para mais informações contacte a 
secretaria. 

COMEMORAÇÕES 10 DE JUNHO 
 

A Associação participou nas cerimónias das 
comemoração do dia 10 de Junho, iniciativa da 
Câmara Municipal de Cascais.  
 

O Sr. Ilídio Sabido, bombeiro do Quadro de 
Honra, transportou o estandarte da Associação. 
Foi feito o hastear da bandeira nacional na 
janela dos Paços do concelho, ao som do Hino 
Nacional tocado pelas bandas filarmónicas do 
concelho e colocada uma coroa de flores na 
estátua do poeta Luís Vaz de Camões. 
Esteve também presente o Oficial bombeiro 
Ricardo Pastor, em representação do 
Comandante, que integrou a formatura dos 
comandantes das forças presentes. 

Sabia que... 
 

Uma das primeiras 
organizações de combate 
ao fogo foi criada em 27 
a.c. na Roma antiga. 
A sua missão era o 
patrulhamento das ruas e a 
manutenção da ordem, a 
fim de prevenir a 
ocorrência de fogos. 

 


