
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associação Humanitária de Bombeiros 

Carcavelos e São Domingos de Rana

BOLETIM INFORMATIVO 

 No dia 26 de Agosto o 

veículo de comando para um incêndio florestal em Lagares da Beira
(Distrito de Coimbra),
foram percorridos mais de 400 km.

Em Portugal, arderam este ano, só até 15 de Agosto, 30.989 ha que 

representam uma área ardida significativamente superior aos 7.638 ha 

de floresta que arderam em todo o ano de 2001.
 

A insuficiente prevenção que permite a 

de vegetação seca na floresta,

proporções, tornando a atuação dos bombeiros mais difícil em cada 

ano, devido aos incêndios cada vez maiores 

 O mês de Agosto 
operacionais morreram e mais de 
 

Foi com muita angústia e dor que a nossa corporação viveu estes 
dias, em particular pela perda 
Rita Pereira, Bombeira de 2º no
e Bernardo Figueiredo
Estoril, que tinham muitos amigos na nossa corporação.
 

Expressamos nossa homenagem a todos os
a apagar os fogos, deix
de Portugal, pelo trabalho voluntário extraordinário e entrega ao 
serviço do nosso património e das nossas populações.

Os Bombeiros de Carcavelos e S. Domingos de Rana, 
Dispositivo Especial de Combate a Incênd
mês de Agosto, uma dezena de intervenções em incêndios rurais na 
área de atuação, bem como, a intervenção com o VRCI 04 (veículo 
rural de combate a incêndios) no incêndio florestal que d
concelho de Valpaços (Distrito de Vila Real). 

 O Comandante do Corpo de Bombeiros 

Especial de Combate a Incêndios Florestais
de funções enquanto Comandante de Permanência às Operações 
no Comando Nacional de Operações de Socorro em Carnaxide

 

Realizou-se no passado dia 
17 de agosto, na Praia 
Carcavelos, uma 
formação em “Suporte 
Básico de Vida”.
 

Agradecemos a todos os 
que participaram nesta 
iniciativa. 
  

A operação em 
devido à distância
rendição do pessoal 
Bombeiros, foram
consequentemente um gasto de combustível considerável
 

Nesta operação, que teve uma duração de 5 dias, 
envolvidos 17 Bombeiros, 

percorreu 2.432 km

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

  

  

Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de  

Carcavelos e São Domingos de Rana 

BOLETIM INFORMATIVO 

No dia 26 de Agosto o Sr Adjunto de Comando foi mobilizado com o 

veículo de comando para um incêndio florestal em Lagares da Beira
(Distrito de Coimbra), regressando no dia seguinte. Nessa ocorrência 

orridos mais de 400 km. 

Em Portugal, arderam este ano, só até 15 de Agosto, 30.989 ha que 

representam uma área ardida significativamente superior aos 7.638 ha 

de floresta que arderam em todo o ano de 2001. 

prevenção que permite a acumulação, de vários anos 

de vegetação seca na floresta, potencia  incêndios de enormes 

, tornando a atuação dos bombeiros mais difícil em cada 

devido aos incêndios cada vez maiores e mais intensos.  

gosto foi um mês muito ingrato para os bombeiros
peracionais morreram e mais de 50 ficaram feridos. 

Foi com muita angústia e dor que a nossa corporação viveu estes 
dias, em particular pela perda dos bombeiros deste concelho, Ana 
Rita Pereira, Bombeira de 2º no Corpo de Bombeiros de Alcabideche 
e Bernardo Figueiredo, Bombeiro de 3º no Corpo de Bombeiros do 
Estoril, que tinham muitos amigos na nossa corporação. 

Expressamos nossa homenagem a todos os bombeiros, que morreram 
a apagar os fogos, deixando família e amigos e uma vida ao serviço 
de Portugal, pelo trabalho voluntário extraordinário e entrega ao 
serviço do nosso património e das nossas populações. 

de Carcavelos e S. Domingos de Rana, integram 
Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais, registando no
mês de Agosto, uma dezena de intervenções em incêndios rurais na 
área de atuação, bem como, a intervenção com o VRCI 04 (veículo 
rural de combate a incêndios) no incêndio florestal que deflagrou no 
concelho de Valpaços (Distrito de Vila Real).  

O Comandante do Corpo de Bombeiros participa neste Dispositivo 

Especial de Combate a Incêndios Florestais, através do desempenho 
enquanto Comandante de Permanência às Operações 

no Comando Nacional de Operações de Socorro em Carnaxide. 

se no passado dia 
17 de agosto, na Praia de 
Carcavelos, uma 
formação em “Suporte 
Básico de Vida”.  

Agradecemos a todos os 
que participaram nesta 

 

A Direcção da Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Carcavelos e S. Domingos de Rana, 
agradece a todos os que participaram 
na Campanha de donativos de 1 Euro, 
realizada  no passado dia 31 de 
Agosto. Os valores obtidos serão 
oportunamente divulgados.  
 

Bem hajam!  
     

 Valpaços teve forte impacto na nossa estrutura, pois 
devido à distância, cerca de 400 km , e à necessidade de assegurar 
rendição do pessoal  para manter a capacidade operacional dos 

foram envolvidos outros meios do Corpo de Bombeiros e, 
consequentemente um gasto de combustível considerável.  

Nesta operação, que teve uma duração de 5 dias, estiveram 
envolvidos 17 Bombeiros, o VRCI 04 percorreu 1.556 km e a ABTM 01 

2.432 km.  

assunto “Tirem-me desta lista”. 

 

 

 

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 
 

CONFERÊNCIA   
"Educação, Cultura e 
Valores" , dia 7 de Setembro 
pelas 15h, na Coletividade 
dos Vinhais. 

 
 

MARÉ DE CONCERTOS  
14 de Setembro às 18h na 
Quinta da Alagoa ,  
concertos promovidos pela 
Sociedade Recreativa e 
Musical de Carcavelos 

 
 

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

 

AJUDE OS BOMBEIROS!  
FAÇA-SE SÓCIO! 

 

 

 

 

  
 

Cada vez que há um 

bombeiro morto é menos 

um a lutar por nós. 
 

VIDA POR VIDA. 

 
 
 

 

 

BOLETIM INFORMATIVO   Nº 23 de 2013 

Sr Adjunto de Comando foi mobilizado com o 

veículo de comando para um incêndio florestal em Lagares da Beira 
regressando no dia seguinte. Nessa ocorrência 

Em Portugal, arderam este ano, só até 15 de Agosto, 30.989 ha que 

representam uma área ardida significativamente superior aos 7.638 ha 

vários anos 

de enormes 

, tornando a atuação dos bombeiros mais difícil em cada 

para os bombeiros, 5 

Foi com muita angústia e dor que a nossa corporação viveu estes 
Ana 

Bombeiros de Alcabideche 
, Bombeiro de 3º no Corpo de Bombeiros do 

bombeiros, que morreram 
vida ao serviço 

de Portugal, pelo trabalho voluntário extraordinário e entrega ao 

m o 
ios Florestais, registando no 

mês de Agosto, uma dezena de intervenções em incêndios rurais na 
área de atuação, bem como, a intervenção com o VRCI 04 (veículo 

eflagrou no 

Dispositivo 

, através do desempenho 
enquanto Comandante de Permanência às Operações 

 

A Direcção da Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários 

Carcavelos e S. Domingos de Rana, 
participaram 

na Campanha de donativos de 1 Euro, 
no passado dia 31 de 

Agosto. Os valores obtidos serão 

impacto na nossa estrutura, pois 
assegurar a 

para manter a capacidade operacional dos 
outros meios do Corpo de Bombeiros e, 

estiveram 
e a ABTM 01 


