
 

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 

TOMADA DE POSSE DO 

A tomada de posse do novo Comandante da Corporação de Bombeiros Voluntários de 
Carcavelos e S. Domingos de Rana, Sr. Paulo Domingos dos Santos, realiza
de julho na sessão solene do 102º Aniversário. 
 

O Comandante ora nomeado, iniciou-se como Bombeiro Voluntário
Bombeiros Voluntários de Santarém, na secção destacada de Alcanede
Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Santarém, 
 

A Direção agradece ao Comandante Paulo Domingos dos 
endereçado, e expressa o seu apoio e confiança nas suas competências p
desafio enquanto Comandante do Corpo de 
  

PARTICIPAÇÕES DA 
A Fanfarra participou nas festividades do S. João 
Exposição do Património Histórico integrada n
Associação.  
Próximas participações: 06 de julho às 17h (102º Aniversário da Associação
(procissão solene em Honra de S. Domingos de Gusmão, promovida pela Paróquia de S. 
Domingos de Rana). Está também solicitada para as 

a 21 de julho, com organização da Junta de Freguesia de Carcavelos.

INCÊNDIO NO PARQUE NATURAL 

DE SINTRA-CASCAIS 
 

No passado dia 23 de junho,  3 viaturas e uma 
equipa de 8 elementos do Corpo de 
Bombeiros de Carcavelos e S. Domingos de 
Rana participaram no combate ao incêndio 
no Parque Natural de Sintra-Cascais. 
 

O incêndio consumiu uma zona de mato na 
Malveira da Serra, em pleno Parque Natural 
de Sintra-Cascais, e envolveu 107 bombeiros 
de 14 corporações, tendo sido acionado um 
helicóptero bombardeiro pesado para 
combater o fogo. 

 A Direção agradece a todos os que com 
profissionalismo continuam a zelar pela 
segurança da população e defesa do 
nosso património, honrando a nossa 
Associação. 

ESTAGIÁRIOS PARTICIPAM EM 

EXERCÍCIO/SIMULACRO 
No sentido de promover a colaboração entre 
os Corpos de Bombeiros do Concelho, 4 
elementos estagiários do nosso Corpo de 
Bombeiros participaram no dia 20 de junho
num Exercício/Simulacro organizado pelo 

Corpo de Bombeiros do Estoril. 

 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 

INCÊNDIO URBANO NA PAREDE 
 

No dia 18 de Junho pelas 20:50h saiu do 
Quartel o VUCI 02 com 5 elementos chefiados 
pelo sub chefe João Nares  para reforço do 
dispositivo de combate ao incêndio urbano 
em edificação devoluta dentro do antigo 
Quartel Militar da Parede. 
 
Combateram as chamas 26 Homens apoiados 
por 6 viaturas dos CB de Parede, Carcavelos e 
Estoril  

FORMAÇÃO 
Nos dias 22, 23, 29 e 30 de junho de 2013
frequentaram o curso Liderança e Motivação 
Humana   na ENB os bombeiros: 
 

B.º 2ª – Cláudia Sofia Dias Delgado Carvalho 
B.º 2ª – Pedro Filipe Marques dos Santos 

 

OSSE DO NOVO COMANDANTE 
 

A tomada de posse do novo Comandante da Corporação de Bombeiros Voluntários de 
Carcavelos e S. Domingos de Rana, Sr. Paulo Domingos dos Santos, realiza-se no próximo sábado, 6 

 

se como Bombeiro Voluntário em 1987, no Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Santarém, na secção destacada de Alcanede. Recentemente era 
Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Santarém, desde 15 de maio de 2011. 

Domingos dos Santos ter aceite o convite que lhe foi 
confiança nas suas competências para enfrentar este novo 

Bombeiros de Carcavelos e S. Domingos de Rana.

ARTICIPAÇÕES DA FANFARRA 
do S. João na Rebelva, bem como na inauguração da 

do Património Histórico integrada nas comemorações do 102º Aniversário da 

102º Aniversário da Associação); 14 de julho às 19h 
procissão solene em Honra de S. Domingos de Gusmão, promovida pela Paróquia de S. 

solicitada para as Festas de Carcavelos, que decorrerão de 19 

a 21 de julho, com organização da Junta de Freguesia de Carcavelos. 

No passado dia 23 de junho,  3 viaturas e uma 
de 

Bombeiros de Carcavelos e S. Domingos de 
Rana participaram no combate ao incêndio 

O incêndio consumiu uma zona de mato na 
Malveira da Serra, em pleno Parque Natural 

Cascais, e envolveu 107 bombeiros 
corporações, tendo sido acionado um 

helicóptero bombardeiro pesado para 

entre 
4 

elementos estagiários do nosso Corpo de 
de junho 

num Exercício/Simulacro organizado pelo 

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 
 

 
102º Aniversário AHBVCSDR 
 
Consulte o progama AQUI 

 

http://ahbvcsdr.pt/index.p

hp/actividades/aniversario-

2013-programa 

Sabia que... 
 

No reinado de D. João 
IV, cerca de 1646, 
tentou  introduzir-se  em 
Lisboa o sistema usado 
em Paris, aprovando a 
aquisição de material e 
equipamento.  
 

Dispor do maior número 
possível de pessoas 
munidas de 
equipamento 
adequado, continua a 
ser uma preocupação. 
 

A existência de pessoas 
devidamente formadas 
e munidas dos 
equipamentos 
necessários, permite que 
o combate aos fogos,  
se efetue de forma mais 
organizada, com maior 

rapidez e segurança 
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do 
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