
 

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 

FESTAS DA RÃ 
 

Entre o dia 5 a 14 de julho realizou-se a IX edição das 
Festas da Rã na freguesia de São Domingos de Rana. 
 

A nossa Associação participou com um espaço de 
exposição com viaturas antigas (Auto-Maca 
Auto Pronto Socorro PSM01). 
 

Tivemos ainda uma equipa de prevenção constituida 
por 2 bombeiros e 1 ambulância. 
 

INTERVENÇÕES NO INÍCIO DE JULHO 
 

Nos primeiros 10 dias de julho o Corpo de Bombeiros
a seguinte intervenção: 
 

- 6 incêndios rurais 
- 3 Incêndios Urbanos 
- 1 Incêndio em viatura 
- 5 acidentes, um dos quais, atropelamento ferroviário na 
estação de Carcavelos do qual resultou uma vitima 
mortal; 
- 120 Emergências pré-hospitalares 
 

Neste período foram transportados a diferentes unidades 
de saúde mais de 3 centenas de doentes/vítimas.
 
Equipas de Prevenção 
 

Este verão o CB mantém diariamente um dispositivo de prevenção considerável. Para além do 
piquete normal de 10 elementos, e das equipas de prevenção solicitadas para as festividades da 
sua área, garante ainda: 
 

- 5 Bombeiros em permanência 24/24h integrados no dispositivo de combate a incêndios florestais;
 

- 2 Bombeiros no posto de praia, reforçado ao fim de semana com 2 Bombeiros em bicicleta e 
outros 2 em patrulha na embarcação de socorro.

FESTIVIDADES EM HONRA DE 
 

 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 

se a IX edição das 
Festas da Rã na freguesia de São Domingos de Rana.  

A nossa Associação participou com um espaço de 
Maca AM01 e 

prevenção constituida 

COMUNICADO 
 

É com enorme pesar que se comunica 
o falecimento do Comandante 
Quadro de Honra, Sr. Jorge Manuel 
Duarte de Miranda, da Associação 
Humanitária dos Bombeiros de Parede 
“Amadeu Duarte”. 
 

A cerimónia fúnebre realizou-se no dia 
14 de julho no Cemitério de Rio de 
Mouro. 
 

 

 

A nossa Associação  participou no 
passado dia 14 de julho às 19h 
procissão solene em Honra de S. 
Domingos de Gusmão, promovida pela 
Paróquia de S. Domingos de Rana.  
 

A Fanfarra do Corpo de Bombeiros 
acompanhou a procissão, seguida da 
Guarda de Honra da Cavalaria da GNR.
A viatura Auto-Comando VCOT 
transportou o andor e desfilou em 
conjunto com a Guarda de Honra da 
Armada Portuguesa.  
 

Participaram ainda diversas entidades e 
coletividades do Concelho. 

ulho o Corpo de Bombeiros teve 

5 acidentes, um dos quais, atropelamento ferroviário na 
estação de Carcavelos do qual resultou uma vitima 

Neste período foram transportados a diferentes unidades 
timas. 

diariamente um dispositivo de prevenção considerável. Para além do 
e das equipas de prevenção solicitadas para as festividades da 

em permanência 24/24h integrados no dispositivo de combate a incêndios florestais;

Bombeiros no posto de praia, reforçado ao fim de semana com 2 Bombeiros em bicicleta e 
de socorro. 

ONRA DE S. DOMINGOS DE GUSMÃO 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

AJUDE OS BOMBEIROS!  
FAÇA-SE SÓCIO! 

 

 

 

Informação 
 

SORTEIO  
 

A Direção deliberou 
prolongar  até ao final 
do ano 2013 a venda de 
rifas para o Sorteio, para 
ajudar no arranjo da 
embarcação de 
socorro, com o objetivo 
de angariar maior 
participação. 
 

A nova data do Sorteio 
será divulgada 
oportunamente. 
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