
 

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 
 

AGENDA 
 

AUTARQUICAS 2013  
No dia 25 de Setembro pelas 
10H00 realiza-se uma visita 
do Bloco de Esquerda à 
nossa Associação. 

 
 

NOITE DE FADOS  
30 de Novembro a partir das 
19:30h no nosso Quartel, 
realiza-se mais uma Noite de 
Fados. Faça a sua reserva. 

 
 

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

 

AJUDE OS BOMBEIROS!  
FAÇA-SE SÓCIO! 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES 
 

       VIDA POR VIDA. 
 

 
 

SORTEIO. Prolongada 
venda de rifas até ao final 
deste ano.  
A nova data do Sorteio será 
divulgada oportunamente. 
 
 
 

 

 

BOLETIM INFORMATIVO   Nº 24 de 2013 

MISSÃO BEM SUCEDIDA 
No passado dia 3 de Setembro, pelas 1:40h da 
manhã, fomos solicitados pelo CODU para uma 
situação de parto em Sassoeiros. Para o local foi 
acionada a VMER de Cascais e uma equipa pré-
hospitalar do nosso piquete voluntário, constituída 
pela Bombeira de 2ª Paula Antunes (motorista), 
Bombeira de 2ª Cláudia Carvalho (TAS) e pela 
estagiária Rute Monteiro. À chegada ao local, dado 
que o parto era eminente, foi decidido fazer o 
mesmo em casa e às 2:05h nasceu o Pedro, sendo 
depois transportado ao HPP de Cascais. 

CAMPANHA 1€ PARA OS BOMBEIROS 
A Associação angariou 2.200,00 € de donativos 
entre o dia 31 de Agosto e 06 de Setembro em 
resultado da Campanha 1€ para os Bombeiros. 
 

Por deliberação da Direção, na reunião de 07 
de Setembro, foi decidido utilizar este valor 
para a aquisição de equipamento de 
proteção individual para os nossos Bombeiros. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
O nosso bem haja a todos os que participaram 
nesta Campanha.  

COMUNICADO 
É com enorme pesar que se comunica o 
falecimento do Bombeiro de 1ªClasse do 
Quadro de Honra, Sr. Fernando Santos do 
Carmo. As exéquias fúnebres realizaram-se no 
dia 05 de Setembro, para o talhão dos 
bombeiros no cemitério de São Domingos 
Rana. 
 

Apresentamos o nosso sincero agradecimento 
pelos anos dedicados ao serviço desta 
Associação. 
 

AJUDAR OS BOMBEIROS 
Não podemos no entanto esquecer a 
importância de todos os que ao longo do ano 
ajudam a nossa Associação, através da 
inscrição e pagamento das suas quotas 
enquanto Associados, como através de 
donativos. 
 

A Associação tem atualmente 3.166 sócios, 
mais 48 sócios face a Janeiro 2013. E o valor 
total dos donativos em 2013 representa até à 
data 9.159,58€. 
 

Para todos o nosso agradecimento!  
 

O aumento do nº de Associados é muito 
importante para reforçar a nossa Associação e 
consequentemente melhorar as condições 
operacionais do nosso Corpo de Bombeiros. 
 

APELAMOS À PARTICIPAÇÃO DE TODOS. TRAGA UM AMIGO. 
FAÇA-SE SÓCIO.   

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Realiza-se de 23 a 28 de Setembro uma 
formação de "Atendimento - técnicas de 
comunicação" - 25 Horas, destinada a 9 
elementos da área administrativa do Corpo 
de Bombeiros. 
 

Esta formação será realizada sem custos 
para a Associação. 

FIM DA ÉPOCA BALNEAR 
No próximo dia 15 de Setembro termina a 
época balnear e consequentemente o nosso 
serviço no posto de socorro na praia de 
Carcavelos.  
 

O balanço da atuação do nosso corpo de 
bombeiros na praia este ano é muito positivo. 
Estamos empenhados em dar continuidade a 
este serviço no próximo ano, cumprindo a nossa 
missão de socorro.   
 

HOMENAGEM AO ASSOCIATIVISMO 
 

A AHBVCSDR recebeu no passado dia 6 de 
Setembro homenagem da JUNTA DE 
FREGUESIA DE S. DOMINGOS DE RANA em 
conjunto com as demais Associações desta 
freguesia. 
 
A AHBVCSDR agradece à Junta de Freguesia 
de S. DOMINGOS DE RANA este ato bem 
como todo o apoio que dela tem recebido. 
 


